
uem nunca trocou
um produto, com ou sem defeito, ou
se arrependeu de ter comprado uma
roupa ou um equipamento eletrô-
nico, que jogue a primeira pedra! A
Consumidor Moderno ouviu os dois
lados da moeda - clientes e varejo.
Você, com certeza, se identificará
com algumas dessas situações.
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A comerciante Hilda Aparecida
Prada de Oliveira é o tipo de consu-
midora que costuma trocar produtos.
"Outro dia comprei um abacaxi no
supermercado e ele não estava bom.
Voltei lá e pedi para trocar, mas o aten-
dente disse que não poderia efetuar a
troca porque também não tinha como
saber se a fruta estava boa. Eu insisti e



eles me deram outra mercadoria do se-
tor de frutas", lembra. Em outra oca-
sião, a mesma consumidora comprou
uma sandália. Apesar de já ter usado
o calçado, não conseguia aumentar a
tira, o que causava desconforto em seu
calcanhar. Não teve dúvida: voltou à

loja para pedir a troca
do produto. Ao expor
o problema foi pronta-
mente atendida e teve
a peça trocada no ato.

"Nunca tive nenhum
impedimento. Quando

o caso é roupa, respeito o
prazo indicado, mas já tro-

quei produtos fora do prazo
sem dificuldades. No máximo

pago a diferença ou pego outro
produto para completar o valor",

diz a consumidora.
Já no outro lado do balcão, Hilda

procura estender esses mesmos direitos
aos seus clientes. "Eu sempre procuro
fazer o gosto do freguês. A princípio
tento trocar por outra mercadoria ou, se
o cliente preferir, devolvo o dinheiro".

As situações relatadas acima de-
monstram que uma pedra ainda aperta
o sapato do consumidor. Quando pre-
cisa trocar um determinado produto,
ele encontra dificuldade, seja qual for
a razão alegada. Isso não vale somen-
te para o varejo, mas inclui também o
segmento de serviços, no qual muita
gente reclama da má vontade de algu-
mas empresas para refazer o serviço.

Nos shoppings centers é comum
perceber certo alvoroço por parte dos
vendedores quando um consumidor
entra na loja com uma sacola do es-
tabelecimento. Segundo Francisco
Fragata Júnior, sócio do escritório
Fragata e Antunes Advogados, e es-
pecialista em relações de consumo, a
política de trocas é uma mera libera-
lidade do fornecedor. "Como regra,
ele não tem a obrigação de trocar o
produto. Mas se o fizer, sugiro que
seja com bom humor". Outro ponto
complicador, segundo ele, é o produ-

to fabricado por um terceiro vendido
no varejo, por exemplo. "Nesse caso,
a responsabilidade da troca por par-
te do estabelecimento existe apenas
quando não for possível identificar o
fabricante, produtor ou importador,
ou quando não for conservado o pro-
duto perecível", explica Francisco.

Questão cultural
Nesse fogo cruzado, o lema "O

cliente sempre tem razão" pode
ser questionado quando se fala em

substituição de produtos ou servi-
ços. No Brasil, a prática é garantida
somente em determinadas situações.
"Os produtos vendidos em perfeita
consonância com o Código de De-
fesa do Consumidor não devem ser
trocados", afirma Vinícius Zwarg,
advogado especialista em direito do
consumidor. Segundo ele, quando
não há vício ou defeito — para vício
entenda situações em que não exis-
te risco para a saúde e segurança
do consumidor, e para defeito um
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acontecimento que lhe cause dano
moral ou material - o fornecedor
não é obrigado a efetuar a troca.
"Agora, se o fornecedor ofereceu a
troca, sob as condições de não tirar
a etiqueta e devolver a peça em até
30 dias, nesse caso a troca deve ser
efetuada", avisa o especialista.

Nesse aspecto, a legislação brasi-
leira é bastante clara. De acordo com
o Código de Defesa do Consumidor,
quando ha defeito o prazo para reali-
zar a troca é de 30 dias para produtos
não-duráveis e 90 dias para produtos
duráveis. Os prazos começam a ser
contados a partir da identificação do
defeito, e as empresas têm 30 dias
para corrigi-lo. Passado esse perío-
do, o consumidor pode exigir a troca
do produto, abatimento no preço ou
a devolução do dinheiro corrigido.

Imposto não é argumento
para não trocar produto

Por trás da troca existem as im-
plicações fiscais que exigem a conci-
liação entre os impostos recolhidos
na venda, o estoque físico e fiscal
das empresas. No comércio, são co-
brados o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de Ser-
viços (ICMS), o Programa de Inte-
gração Social (PIS) e a Contribuição
para o Financiamento da Segurida-
de Social (Cofins), Sandra Cabral,
professora da Trevisan Escola de
Negócios, explica como ocorre, de
forma geral, a operação de troca na
esfera fiscal. "Tudo o que o comer-
ciante fizer de operação mercantil
incidirá impostos, porém a legis-
lação permite que ao receber um
objeto de troca o fornecedor possa
reverter os impostos já recolhidos
na ocasião da venda", esclarece.

Consultamos algumas empresas
do varejo sobre o assunto e apenas
o Grupo Pão de Açúcar respon-
deu a nossa solicitação, por meio de
sua assessoria de imprensa. Para o
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grupo, as legislações estaduais do
TCMS prevêem exigências legais a
serem cumpridas pelo contribuinte
(estabelecimento) para que faça jus
ao crédito do ICMS, relativo à en-
trada de mercadorias em retorno ou
devolução, realizadas por pessoas

físicas, tais como: emissão de NF a
cada entrada, e que sejam referen-
ciados nessa Nota Fiscal os dados
da Nota Fiscal original da venda e/
ou do Cupom Fiscal. Ainda segundo
o Grupo Pào de Açúcar, em alguns
Estados é exigido, inclusive, que seja
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emitida declaração em documento
apartado, contendo os motivos da
troca da mercadoria, identificando
a pessoa que efetuou a devolução.
Quanto à entrada e saída do estoque,
não deve ocorrer impacto no custo de
estoque das mercadorias devolvidas,
pois as mesmas retornarão para o es-
toque apenas quantitativamente. A
valorização do custo de estoque é re-
alizada por meio de novas aquisições
de mercadorias.

De acordo com Sandra Cabral, é
preciso tomar alguns cuidados para
reaver o que foi recolhido. "É buro-
crático, mas é assim que a legislação
permite que o comerciante recupere
os créditos. O Estado cria mecanis-
mos para fiscalizar o contribuinte.
As empresas não se incomodam em
trocar, o grande problema é que mui-
tas vezes não há cuidado ao efetuar a
troca, levando a diferenças entre os
estoques. Isso é um prato cheio para
autuação, mas não é justificativa para
não trocar", alerta.

Luiz Fernando Biasetto, sócio-sê-
nior da GS&MD - Gouvêa de Sousa,
empresa especializada em consulto-
ria de varejo, admite que pode haver
impactos fiscais dependendo do ní-
vel de troca, mas geralmente, o mo-
mento da troca pode oferecer outras
oportunidades. "Independentemen-
te do CDC, ter política de troca é

algo muito simpático ao cliente, pois,
além de gerar a possibilidade de uma
venda adicional, é uma oportunidade
de fidelizar o cliente", sinaliza.

Para Zwarg, o imposto pode con-
ferir algum ajuste, mas não pode ser
usado como argumento para o des-
cumpnmento da lei. "E um risco do
negócio. É dada a possibilidade para
qualquer um de abrir um negócio
de acordo com as leis de mercado.
Operar em alguns segmentos ofere-
ce riscos. Isso tem de estar calculado
dentro do preço", explica. Esses ris-
cos podem, até mesmo, chegar à dis-
solução da transação. O consumidor
que se arrepender da aquisição de um
produto, desde que a compra tenha
sido feita fora do estabelecimento co-
mercial, pela internet, pela televisão,
por telefone ou por outro canal, tem
sete dias, a partir do recebimento do
produto, para desistir da compra.

Cliente satisfeito _
é a alma do negócio

Uma dúvida assobia nos ouvidos
do mercado e também dos consumi-
dores: se o direito de troca é restrito a
determinadas condições, por que as
companhias efetuam a troca mesmo
quando o consumidor não tem razão
nesse sentido? Em países como os
Estados Unidos, o cliente tem direito
de trocar mercadorias meses depois,

Troca: orientações básicas
l VERIFICAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS.

» CONRRMAR SE TEM DIREITO A TROCA E SOB QUAIS CONDIÇÕES. ALGUMAS LOJAS NÃO TROCAM

AOS SÁBADOS, OUTRAS NÃO SUBSTITUEM MERCADORIAS DE PROMOÇÃO OU LIQUIDAÇÃO.

l NOTA FISCAL, RESPEITO AO PRAZO E ETIQUETA NO PRODUTO SÃO AS EXIGÊNCIAS MAIS COMUNS

EM CASO DE TROCA.

» TESTAR o FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NA PRÓPRIA LOJA PODE EVITAR
MAIORES TRANSTORNOS.

t EXIGIR O TERMO DE GARANTIA.

s INFORME-SE SOBRE SEUS DIREITOS.

inclusive por dinheiro, desde que seja
utilizado o próprio cartão de crédito
da compra para o estorno. Mesmo
recebendo produtos usados ou ten-
do um grande percentual das vendas
revertido em trocas, os comercian-
tes americanos oferecem vantagens
para o consumidor como uma forma
de agradá-lo. "Mesmo nos Estados
Unidos a prática não é obrigatória
e existem lojas que não efetuam as
trocas. E uma questão comercial e
cultural e não de norma legal", diz o
advogado Fragata Júnior.

Apesar de a regra de troca ser di-
ferente nos países e nos diversos seg-
mentos de varejo e serviços, grande
parte das empresas prefere atender à
vontade do consumidor a entrar em
conflito com ele. Na Cia. Hering, as
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mercadorias recebidas via lojas ou di-
retamente dos consumidores passam
por uma avaliação da área de P&D da
empresa. Quando a troca não é feita
na loja, o SAC procura solucionar o
caso para atender às necessidades do
consumidor. "Caso seja identificada
uma nào-conformidade no produ-
to, a troca é autorizada e ações cor-
retivas e preventivas são realizadas
no processo produtivo. Mas, em
situações em que a reclamação seja
considerada nào-procedente, a mer-
cadoria é devolvida ao consumidor
acompanhado de um relatório sobre
o problema", declara Gildo Koerich,
responsável pelas vendas da compa-
nhia. Para o executivo da Hering,
com a evolução do SAC nos últimos
anos é visível a mudança de postura

do consumidor brasileiro, "O clien-
te avalia e compara as marcas de sua
preferência. Além da qualidade e da
relação custo-benefício, quer hones-
tidade, confiança, respeito, compe-
tência e transparência nas relações
de consumo. Apesar de o CDC não
obrigar a troca ela é realizada para
garantir a fidelizaçao e satisfação do
consumidor da marca".

Análise cuidadosa
Na Piccadilly, um rigoroso con-

trole de qualidade e um departa-
mento de atendimento às consumi-
doras garantem a substituição das
peças irregulares quando necessário.
"Trabalhamos para que o conforto e
bem-estar presentes em nossos pro-
dutos se traduzam também no aten-

dimento de nossas clientes", expõe
Cristine Grings Nogueira, diretora
de marketing da empresa. Segundo
ela, a marca tem o m.enor índice de
devolução de produtos do segmento
calçadista feminino. "Quando ocor-
rem falhas nesse sentido, disponibi-
lizamos às nossas consumidoras um
atendimento personalizado. É com
base em suas informações que o pro-
duto é analisado. Ao constatar uma
anormalidade, tentamos solucionar
o ocorrido o mais rápido possível",
explica Cristine.

O critério de avaliação para a
troca de um produto na Positivo In-
formática segue o Código de Defesa
do Consumidor, a análise de cada
demanda e sua particularidade, e a
prestação de informações e esclare-
cimentos ao cliente. Cláudia Cima-
relli, diretora de serviços, qualidade e
meio ambiente da Positivo Informá-
tica, ressalta que os pedidos de troca
entram pela Central de Relaciona-
mento Positivo e são encaminhados
para análise. "Existem diferentes
situações em que o consumidor pro-
cura a empresa para solicitar a troca.
No caso de arrependimento que,
na maioria das vezes, nào se aplica
ao nosso segmento, uma vez que a
aquisição do produto quase sempre é
presencial - as trocas ficam condicio-
nadas à política de cada rede varejis-
ta", completa.

Com um portfólio de produtos
extenso e opções variadas de serviço,
na empresa cada caso de troca é ava-
liado dentro da realidade do cliente
e da viabilidade de atender às suas
expectativas. Por exemplo, produ-
tos que foram usados indevidamente
passam por triagem para análise e de-
cisão de troca. Cláudia não considera
um desafio comercializar produtos
de diversos fornecedores e servir de
intermediário para o processo de tro-
ca. "Temos uma relação de parceria
com a rede varejista, não apenas na
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venda, mas também no pós-venda.
Dessa forma, a Positivo cria canais
exclusivos para um atendimento em
cada revenda, com o gerente de loja e
promotores, resolvendo rapidamen-
te suas demandas e dos clientes em
comum", assegura.

Pegar ou largar
As empresas procuram ver os dois

lados da moeda em relação à troca de
produtos. Na Samsung, o critério de
avaliação para a troca de um produto
ocorre em duas situações distintas.
"A primeira é quando o cliente liga e
pede reparação. A outra é o momen-
to de fidelização. Monitoramos as
ordens de serviços e se percebemos
que vamos conseguir atendê-lo den-
tro dos 30 dias que prevê o código, já
partimos para a troca", revela Sor-
ban, responsável pela área de cus-
tomer service da Samsung. Ele co-
menta que a empresa realiza a troca
de todas as linhas de produtos, mas
que nem sempre trocar o produto
pelo mesmo modelo agrada ao clien-
te. No caso dos celulares, são mais
174 modelos comercializados no
Brasil, pode acontecer de não haver
o mesmo produto no estoque. "Para
fidelizar nosso consumidor, fazemos
trocas por modelos similares, sempre
dentro do bom senso".

Para os consumidores de ele-
troeletrônicos, outro fantasma que
enfrentam são as autorizadas que
fazem os reparos nos equipamentos.
Sabendo de sua imagem negativa, a
Samsung lançou um novo conceito,
semelhante a Samsung Expenence,
loja no Shopping Morumbi, em São
Paulo. "Estamos renovando as auto-
rizadas para um modelo moderno e
prático. Nelas, o cliente tem a opor-
tunidade de ver os produtos, além
de solicitar serviços. O objetivo é
o cliente se sentir em um centro de
consumo e não em uma assistência
técnica", acrescenta Sorban.

Resistência ou o
consumidor não ajuda?

Apesar do esforço de algumas
companhias para cumprir o direi-
to de troca previsto no CDC, ainda
acontecem situações de negligência
por parte das empresas ou de in-
satisfação nas trocas por parte dos
consumidores, O advogado Fragata
Júnior ressalta que a procura pe-
los órgãos de defesa do consumidor
deve acontecer somente em caso de
descumprimento da lei ou do con-
trato, documento que autoriza a tro-
ca, Para ele, a recusa em trocar um

produto acontece mais por questões
contratuais e legais do que por falta
de boa vontade. "Um exemplo disso
é alguém que quer cancelar um título
de capitalização, mas não quer sofrer
os descontos previstos no contrato.
Ou quer trocar um bem após o prazo
concedido pela loja. Se um estabe-
lecimento tem por regra dificultar a
troca, mesmo quando é obrigado a
fazer isso, a situação se complica".
Sinal de que ainda há muito a fazer
para tornar essa prática favorável
tanto para as empresas, quanto para
os consumidores. [CMJ
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