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É inacreditável como grandes redes de móveis e eletrodomésticos desrespeitam e humilham 
seus clientes impunemente. Anunciam “supersaldões” incríveis, preços imperdíveis, descontos 
de até 90% em todo o estoque! Mas quando conferida de perto a realidade é bem diferente. A 
imprensa é omissa, senão conivente, por tratar de interesses de grandes anunciantes, como 
ocorre com os constantes abusos cometidos por bancos e operadoras de telefone. 
 
Embora o cidadão, não raro, seja vítima do próprio consumismo irracional e do hábito de 
deixar tudo para a última hora, cabe ao poder público proteger a população punindo os 
embustes, mais freqüentes nos finais de ano, quando parte das “ofertas” se referem a móveis 
quebrados, eletrodomésticos com defeito, faltando acessórios etc. “Esses detalhes não são 
mostrados na propaganda porque o tempo é muito curto e 30 segundos na TV custam os olhos 
da cara”, justifica o vendedor de um magazine. Outro detalhe é que nos impressos dessa loja, 
especificamente, apesar de amplos espaços para informações, também não havia qualquer 
menção a refugos. 
 
Noutro panfleto não se lê a data da promoção, mas a expressão “somente amanhã”, 
certamente preparado para ser distribuído de modo a coincidir com o dia da promoção do 
concorrente, como de fato sempre coincide. Apesar do “somente amanhã”, em menos de 24 
horas já eram anunciados novos “saldões”, desta vez a partir das 9h da noite. 
 
Existem as propagandas que são exemplos de seriedade e correção, assim como lojas que 
primam pelo respeito aos direitos do consumidor, mas muita gente cai em arapucas. Inclusive 
muita gente idosa, que começa a estender seu colchão na calçada já na tarde do dia anterior e 
passa a madrugada na fila sonhando com a nova mesa de cozinha ou um tanquinho de lavar 
roupas. Nas portas das lojas, ambulantes contratados pela casa servem pipoca e cafezinho 
noite adentro. 
 
Quando as portas finalmente se abrem – com quase uma hora de atraso em alguns casos, sem 
ser dada qualquer satisfação – a cena lembra a ação de saqueadores. Após quase se matarem 
pisando uma nas outras na disputa lá dentro, as pessoas saem carregando tanquinhos, 
televisores e até geladeiras nas costas. Afinal, o frete é por conta do consumidor, que sem 
saber pagou pelos produtos os mesmos preços com que eram vendidos na véspera, ou às 
vezes até um pouco mais. Fossem comprados antes, ainda seriam entregues em casa. 
 
De repente, ofertas-relâmpago ecoam pelo sistema de som: “Aproveitem! 
Sanduicheira Vicini de R$ 150 por apenas R$ 29! Corra antes que acabe!”. Máquinas de cortar 
cabelo, da mesma marca, “de R$ 175 por apenas R$ 34!!”. Os preços originais, óbvio, são 
fantasmas. Uma sanduicheira e um aparelho de cortar cabelo da marca citada custam em 
média R$ 40 e R$ 45, respectivamente. Um superfaturamento de cerca de 250%. 
 
Como o produto desejado estava quebrado ou se esgotou em 40 segundos, para não sair de 
mãos abanando sentindo que foi totalmente inútil levantar às 4h da manhã, o humilde cidadão 
acaba visitando outras lojas, onde a maratona se repete e ele se conforma em levar qualquer 
coisa com o dinheiro economizado para o “evento”. Minados física e psicologicamente, muitos 
acreditam ter feito um excelente negócio, mesmo que a recompensa por todo o esforço se 
resuma a alguns trocados a menos no liquidificador. 
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