
' o que diz respeito à publicação
de ofertas de produtos, qual-
quer divergência nas informa-
ções veiculadas pode caracte-

rizar oferta enganosa e gerar denúncia a
órgãos de defesa do consumidor. Por isso,
é preciso atenção ao conteúdo informa-
tivo dos tablóides de ofertas, mídia que
gera impacto significativo nas vendas dos
supermercados.

Falta da mercadoria em promoção, fa-
lha de informação sobre a quantidade de
produto, preços que não correspondem ao
item ofertado são reclamações comuns de
consumidores relatadas pelo Procon. Es-
sas falhas podem ser evitadas seguindo
as determinações do Código de Defesa
do Consumidor, lei criada em 1990 e que
estabelece os direitos e as obrigações de
consumidores e.fornecedores com o ob-
jetivo de evitar danos. "Quando fazemos
um tablóide, damos publicidade ao pro-
duto que será ofertado. Por esse motivo
é preciso cumprir a promessa", resume o
diretor Financeiro e Executivo do Sonda
Supermercados, Roberto Longo.

"O varejista deve cumprir o que esti-
ver escrito no tablóide. O encarte é uma
espécie de cláusula de contrato que o vin-
cula ao consumidor", reforça o professor
da área de Direitos do Consumidor na
PUC-SP, Marcelo Sodré.

Segundo o assistente de Diretoria de
Fiscalização do Procon-SP, Carlos Alberto
Nahas. a mensagem da oferta deve ser clara.

ostensiva, elaborada na língua portuguesa,
com preços corretos e cumpridos no mo-
mento em que o consumidor vai ao super-
mercado. "Para que ele exerça seu direito
de escolha, precisa ter prévio conhecimento
das condições da promoção. A mensagem
não pode gerar expectativas nem induzir o
consumidor ao erro", alerta.

Para Nahas, o supcrmercadista deve
estar ciente de que, ao veicular um anún-
cio respeitando os direitos do consumidor,
está praticando uma relação de consumo
transparente e harmoniosa.

PRODUTOS - A oferta dos encartes
publicitários deve ser compatível com a
sua apresentação no ponto-de-venda. Para
isso, é preciso estabelecer processos para a
produção e conferência do tablóide. "Se-
guimos processos internos que envolvem
diversas áreas da empresa, desde a defi-
nição e compra do produto até a chegada
dele na prateleira das lojas, sempre com
foco no cliente e buscando garantir a vera-
cidade das informações", expõe a gerente
de Marketing do Extra, Maria Cristina de
Amarante.

Para minimizar a possibilidade de erro,
os tablóides do GBarbosa, rede com 18
hipermercados e 25 supermercados locali-
zados nos Estados de Sergipe, Bahia e Ala-
goas, são conferidos pelo setor Comercial,
pela área de Publicidade e pela agencia
que produz os encartes.

Ao elaborar um tablóide, o princípio é
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cumprir a oferta prometida em termos de
produto, quantidade, preços e prazos. As
fotos devem corresponder à mercadoria
que está em promoção. Mas o que fazer
quando ocorre um problema com um fa-
bricante? E se ocorrer uma greve ou o de-
sabastecimcnto do produto? "A empresa
precisa fazer um novo encarte com uma
errata. Isso desobriga o estabelecimento
a cumprir com a oferta. A errata é uma
proteção para consumidor e para o super-
mercado", responde Nahas, do Procon.

Porém, em determinadas situações
não há tempo hábil para produzir outro
tablóide com a oferta correta. Nessas si-
tuações, o Sonda, por exemplo, prepara
um comunicado explicando o motivo da
falta do produto e o coloca na entrada
na loja e na gôndola. A empresa toma
o cuidado de fotografar o comunicado
com data e hora.junto a um jornal do dia.
"Essa é uma maneira de comprovar que
o consumidor foi avisado previamente,
no caso de recebermos reclamações fu-
turas", garante Longo.

DETALHES - Sabores, formatos e
tamanhos. Em geral, os produtos são
apresentados em várias versões. Então o
anúncio deve especificar o item para que o
consumidor não se sinta enganado. Se isso
não for feito, o estabelecimento é obrigado
a oferecer outra mercadoria equivalente.
"Os fornecedores mudam as embalagens
com freqüência e temos apenas três dias
para fazer os tablóides, que são distribuí-
dos toda semana, É um processo muito di-
nâmico, por isso ficamos atentos",revela o
assistente de Marketing da rede Savegna-
go, com 19 lojas na região de Scrtãozinho
(SP), Fernando Bolsoni.

'Enquanto estiver disponível no esto-
que'. Esta é uma informação que pode
gerar reclamação por parte do consumi-
dor, que pode interpretá-la como propa-
ganda enganosa. "O supermercado pode
ser questionado e será obrigado a cumprir
com a oferta ou colocar à disposição um
produto equivalente pelo mesmo preço.
Trata-se de uma informação que cria ex-
pectativa no consumidor1', explica Nahas.

Nesse caso, o estabelecimento deve
comunicar, evitando utilizar letras peque-
nas, qual é a quantidade de mercadorias
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destinada à promoção e/ou fixar prazo.
"Toda situação que tiver uma condição de-
ve ser informada ao consumidor", alerta.

O GBarbosa é criterioso ao anunciar
produtos que não estejam nas lojas."Para
evitar erros e problemas futuros desse ti-
po, a empresa tem o cuidado de. durante
o processo de elaboração do tablóide, pes-
quisar se todos os itens estão disponíveis
no Centro de Distribuição", conta o geren-
te de Publicidade, Thiago Donald.

Se a empresa informar que tem um pro-
duto e na realidade não o tiver, poderá ser
autuada. O Procon abre um processo para

averiguar a situação e, se a irregularidade
for constatada, o estabelecimento é multa-
do. O valor da multa depende da gravidade
da situação, informa a instituição.-

'Cobrimos a oferta da concorrência' é
outra informação que pode gerar reclama-
ções. Mensagens desse tipo devem ser des-
tacadas no tablóide, explicando ao cliente
as condições - se ele deve apresentar o
encarte do concorrente ofertando o mes-
mo produto, por exemplo. "Nos tablóides
do GBarbosa ternos uma seção em que
explicamos essa política e as condições
de pagamento", comenta Donald.

Roberto Longo, do Sonda, lembra que
há leis federais que restringem a publi-
cidade de alguns produtos. Ao anunciar
ofertas de bebida alcoólica, o Sonda
acrescenta a frase 'beba com modera-
ção', por exemplo. "Em função das rígi-
das leis de combate ao fumo, a rede de
supermercados não faz nenhum tipo de
propaganda de cigarro", afirma Longo.
Há cuidado também com a propaganda
de alimentos infantis, para não afetar a
amamentação.

As formas de pagamento e os preços
também devem ser apontados no tablóide.
"O correto é colocar os valores à vista, a
prazo e o número de prestações1', diz So-
dré, da PUC-SP.

LIÇÕES - Publicar uma foto que não
corresponda ao item ofertado é uma fa-
lha comum na elaboração de tablóides. No
GBarbosa, uma situação como essa gerou
reclamação de um cliente. Seguindo o Có-
digo de Defesa do Consumidor, a empre-
sa assumiu a responsabilidade e vendeu o
produto para o consumidor, cumprindo o
preço que estava no tablóide, mesmo não
sendo o correto, comenta Donald. "Temos
uma proximidade saudável com Procon
das cidades onde atuamos e já recebemos
orientações desse órgão sobre os proce-
dimentos no trato com o consumidor",
complementa o gerente.

Certa vez, uma greve em um laticínio
fornecedor do Sonda gerou falta de um
item que seria ofertado ao clientes. "A so-
lução foi colocar um cartaz na frente da
loja", relata Longo.

Já o Extra aproveita as sugestões dos
clientes para melhorar a qualidade das
informações dos tablóides. "Um cliente
sugeriu numerar as páginas dos tablói-
des para facilitar o uso do material como
guia de compras, o que implementamos",
conta Maria Cristina.
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