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Citroén: nada menos que R$ 15.370. A
foto principal é digna de propaganda de
margarina: uma família feliz a bordo de
um “Novo C3”. A família, no caso, é um
casal e, no banco traseiro, um simpático
cachorro da raça border collie. O cão e a
moça olham para cima. Será um pássa
ro? Um avião? Não, a ideia do anúncio é
“vender” o “exclusivo para-brisa Zenith,
que proporciona 80% de aumento no
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pa costuma valer alguns milhares de
reais a mais do que o preço explicita
mente anunciado.
Para medir o tamanho desse des
compasso entre preço informado e
preço real, o Idec analisou propagandas
de carro de oito das principais mon
tadoras presentes no país e pesquisou
nos sites de cada empresa o valor cor
respondente ao veículo que ilustrava o
anúncio. Na maioria dos casos, o preço
indicado não condiz com as caracterís
ticas do modelo mostrado - nas peças
avaliadas, a diferença de preço entre um
e outro varia de R$ 900 até mais R$ 15
mil! Os resultados completos estão na
tabela da página 20.
Afirmar categoricamente quais são
e quais não são propaganda enganosa
não foi o objetivo da pesquisa, pois os
anúncios costumam “brincar” com os
limites de uma tênue linha entre o que
é explicitamente informado e o que
fica subentendido. Assim, esta matéria
pretende entrar na onda desse jogo de
esconde-esconde e, com bom humor,
mostrar que raramente as ofertas dos
anúncios são de fato bons negócios.
Portanto, se você vir uma propagan
da de carro e logo se animar para ir à
concessionária, respire fundo, dispa-se
do ímpeto consumista, leia as letras
miúdas com atenção e, quem sabe, dê
alguma risada da desfaçatez dos anun
ciantes. Provavelmente chegará à con
clusão de que não é hora de comprar
um carro - ou ao menos vai conseguir
fazer a razão prevalecer sobre a emoção.

A

MUITO MAIS CARO
DO QUE PARECE

A maior diferença entre o preço
que aparece em destaque e o valor real
do carro anunciado foi encontrada em
um anúncio da montadora francesa
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Monteiro, professor de ética e legisla
ção publicitária da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).
Para Carlos Thadeu de Oliveira,
gerente de testes e pesquisas do Idec,
propagandas desse tipo podem ser con
sideradas enganosas. “As informações
essenciais (como dizer que o preço
anunciado se refere às versões básicas)
não são comunicadas com a mesma
clareza utilizada para anunciar as qua
lidades do veículo. O que é bom é
mostrado; o que é ruim, fica escondi
do. Isso pode induzir o consumidor a
erro”, diz ele. O artigo 37 do Código
de Defesa do Consumidor prevê que “é
enganosa qualquer modalidade de infor
mação ou comunicação de caráter publi
citário, inteira ou parcialmente falsa,
ou, por qualquer outro modo, mesmo
por omissão, capaz de induzir em erro
o consumidor a respeito da natureza,
características, qualidade, quantidade,
propriedades, origem, preço e quaisquer
outros dados sobre produtos e serviços”.
“A informação tem de ser clara, ime
diata, de fácil compreensão. O consu
midor, ao ver a propaganda, tem que
entender imediatamente que o preço
anunciado não é o do produto exibido
na imagem. Não pode ter meio termo,
não se pode exigir do consumidor a
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campo de visão”. Além desse novo para-brisa, outros atrativos do carro são
apresentados; por exemplo, “novo motor
VTi 120 Flex Start 122 cavalos” e “novo
câmbio automático com sistema paddle
shift". Bom, mas quanto custa um Novo
C3 com todos esses apetrechos? O anún
cio responde: “Versões a partir de R$
39.990” - sem o cachorro, claro, por
que está subentendido que ele não está
à venda. Certo? Certo, o cachorro não
está mesmo à venda. Mas ainda assim o
valor está errado: a versão mais barata
com o incrível para-brisa Zenith não sai
por menos de R$ 45.160. Com Zenith,
motor 122 cavalos e câmbio automático,
o preço mínimo pula para R$ 55.360...
O que acha dessa oferta?
Fica clara a estratégia por trás de
anúncios como esse: seduzir o consu
midor para que ele se disponha a ir a
uma concessionária. Na loja, é hora de o
vendedor entrar em cena e convencer o
cliente a comprar o carro. “Os vendedo
res costumam usar uma tática constran
gedora. Mais ou menos assim: ‘Um carro
com esses opcionais custa apenas dois
mil a mais. Vamos lá, não é essa pequena
diferença que vai impedir que fechemos
o negócio’. Aí, a maioria dos clientes,
por impulso e constrangimento, acaba
batendo o martelo”, explica Fernando
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possíveis interpretações equivoca
das: “Valor a partir de R$ 39.990 à
vista para o Peugeot 208 Active 1.5L
8V Flex, 5 portas, cor Rouge Aden
(...)”. Mas, ora, como o consumidor
é obrigado a saber se essa versão
tem ou não o bendito teto pano
râmico? O slogan da marca, aliás,
é bastante sugestivo: “Liberdade?
Sim. Fraternidade? Sim. Igualdade?
Agora complicou”. Talvez possamos
acrescentar o vocábulo “honesti
dade” a essa releitura do lema da
Revolução Francesa.
E, por falar nas letras miúdas, há
casos em que elas também tentam
colocar outros pingos nos is. Um
anúncio da Nissan, por exemplo,
diz que o modelo March, versão 1.6
S 2013, custa a partir de R$ 32.990
à vista. Ok, muito bom, nesse caso
foi explicitado a que versão o preço
se refere. Mas eis que, no rodapé
da página, vem a escondida e desa
gradável surpresa: o preço é para
unidades fabricadas no ano passado
(isso em um anúncio publicado no
mês de junho) e para um estoque
de incríveis três unidades! O preço
da mesma versão, mas fabricada em
2013, é R$ 35.990. Mas R$ 3 mil a
mais não é nada, não é mesmo?
Outra montadora francesa, a
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expertise de decifrar os subentendi
dos”, acrescenta Monteiro.
Alguma pesquisa de marketing
deve ter indicado que a isca da vez
para pescar clientes são tetos solares
ou panorâmicos. Além da Citroen,
Fiat e Peugeot embarcaram nessa
onda. Um anúncio da montadora ita
liana mostra uma gigantesca foto, de
quase uma página de jornal, com um
Novo Palio todo equipado. E a frase:
“Até ontem não existia carro nessa
categoria com teto solar”. Abaixo
da foto principal, vê-se um close
do “teto solar elétrico Sky Wind”.
Um pouco mais abaixo, o preço:
R$ 31.990. Novamente, um incauto
leitor provavelmente vai pensar que
um carro com as características apre
sentadas vai custar esses quase R$
32 mil. Só que não. Uma pesquisa
no site da montadora mostra que a
versão da foto é a top de linha. Com
teto-solar, ela sai por R$ 43.647.
Para promover seu novo modelo,
o 208, a Peugeot alardeia o “teto
de vidro panorâmico” ao lado da
mensagem “versões com ar-condicionado e air bags a partir de R$
39.990”. Mais uma vez: um 208
que, além do teto panorâmico, tem
air bag e ar-condicionado deve
ria, segundo o anúncio, custar ao
menos R$ 39.990. Mas um carro
com tudo isso (e também na cor
branca, conforme mostra a foto) não
sai por menos de R$ 46.490. “São
só R$ 6.500 a mais. Eu te dou um
descontinho e fica tudo certo”, diria
um vendedor.

A

PINGOS NOS IS

As letras miúdas desse anúncio
do Peugeot 208 (assim como as dos
demais anúncios) tentam desfazer

Renault, exige bastante atenção do
leitor que quer entender o real preço
do produto anunciado. Diz o texto
principal: “Renault Sandero, Stepway
e GT Line”. Abaixo dele, uma foto
com esses três modelos. Abaixo da
foto, um texto um pouco menor:
“Versões a partir de R$ 27.850”.
Algum deles custa isso? Não, nossas
amigáveis letras miúdas esclarecem:
“Preço para o Sandero Authentique
1.0 16V (...). Alguns itens mostra
dos são opcionais e/ou referem-se
a outras versões”. Ah, sim... Vai ver
que é por isso que o site mostra
preços muito maiores para os três
modelos da foto: a média entre eles
é de quase R$ 40.600.
“Essas práticas são do mau
marketing. O bom marketing tem
que encantar, sim, mas encantar e
ao mesmo tempo falar a verdade.
Se enganar ou induzir a erro, é
mau marketing”, resume Monteiro.
Imaginemos, então, propagandas
que digam toda a verdade: “Não
perca! Carro tal, versão tal, todo
pelado, pé de boi, sem acessório
nenhum, por apenas R$ 25 mil”.
Ou o contrário: “Não perca! Carro
tal, versão tal, com tudo o que você
pode imaginar. Por apenas muito
dinheiro”. Sentiu-se atraído?

Fonte: Revista do Idec, São Paulo, n. 179, p. 18-21, ago. 2013.

