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Rodas de liga leve, pinturametálica, faróis de nebli-
na, teto solar, câmbio automático, painel touch
screen. Esses são alguns dos muitos acessórios dos
carros exibidosnaspropagandasdeoitodasprinci-
pais montadoras de veículos instaladas no país. Os
preços divulgados nesses anúncios, no entanto, re-
ferem-se a versõesmais simples do que asmostra-
das nas fotos. A conclusão é do Instituto Brasileiro
deDefesa doConsumidor (Idec). A entidade anali-
sou anúncios e pesquisou nos sites dessas empre-
sas os valores correspondentes aos veículos que
ilustravam tais peças publicitárias e, namaioria dos
casos, o preço indicado não condiz com a caracte-
rística domodelomostrado na propaganda. A dife-
rençadepreço entre omodelo da foto e quede fato
correspondeaovalormostradovaideR$900amais
de R$ 15 mil. E essa variação foi identificada com
base no valor apresentado no site dasmontadoras,
que, em geral, é inferior ao das concessionárias.
Foram avaliados anúncios de Citroën, Renault,

Fiat, Peugeot, Hyundai, Nissan, Chevrolet e Ford. O
quemais pesa no preço final são os acessórios, que
sãoexibidosna imagemdoveículoanunciado,mas
que não estão incluídos nos preços divulgados. Se,
por um lado, as empresas automobilísticas se res-
guardam no famoso “a partir de” e em asteriscos
acompanhadospor textosemletrasminúsculaspa-
ra justificar o descasamento en-
tre imagemepreço,poroutro,es-
pecialistas afirmamque esse tipo
de publicidade contraria o Códi-
go de Defesa do Consumidor
(CDC),quedeterminaqueapro-
paganda tem que ser clara.
Para a advogada do IdecMari-

anaAlvesTornero,oestudoserve
dealertanãoapenasaquempre-
tende comprar um carro, mas
qualquer produto:
— O cidadão deve ficar alerta

à publicidade à qual é submeti-
do todos os dias e em todas as
mídias. Na TV, por exemplo,
também são exibidos os avisos
que aparecem no jornal, mas é
quase impossível ler letras tãopequenas e emum
período tão curto de exposição no vídeo. Os aste-
riscos sãomínimos e o que queremdizer aparece
muito rapidamente. E isso não se resume ao uni-
verso automobilístico.
Carlos Thadeu de Oliveira, gerente de Testes e

Pesquisas do Idec, destaca que desde 2010 há um
Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre
osministérios públicos de 16 estados com24mon-
tadoras, que é claro quanto à exigência de que o
preçoeascaracterísticas citadasnoanúnciocorres-
pondam à imagem exibida.
Mariana destaca que do jeito que é apresentada,

apublicidadedúbia consegueoquer: levao consu-
midor até a concessionária.
— A foto chamamuito mais atenção. E a pessoa

vai até a loja comaquela imagemna cabeça. Geral-
mente, é a de umveículo top de linha e não da ver-
são de entrada à qual se refere o valor ofertado. A
imagem é muito mais forte do que o que está im-
presso em letrasmiúdas.
E é essa falta de clarezanaoferta que faz o consu-

midor se sentir enganado, ressalta a advogada do
Idec. Se a publicidade deixasse claro quais são as
opções demodelos e preços, ficaria evidente a boa-
fé por parte do fornecedor, diz a advogada do Idec:
—Assim, a pessoa não se sentiria ludibriada. O

anúncio “vende” o carro por outro valor. Mas o
consumidor só descobre o preço real na conces-
sionária. E aí entra a habilidade do vendedor.

A arquiteta e professora universitária Ethel Pi-
nheiro se considera enganada. Há dois meses, ela
foi a uma concessionária Chevrolet motivada pelo
preço de um dos modelos da marca no site da
montadora. Ela havia pesquisado na internet valo-
resdediferentes veículos e ficou interessadanoNo-
vo Prisma 1.0 LT. Foram as informações encontra-
das nawebque a levaramaumaconcessionária na
Barra da Tijuca. Ao chegar lá, no entanto, Ethel foi
surpreendida por um preço superior ao que a fez
sair de casa disposta a fechar negócio.
— Acabei ficando com o carro, porque dei o

usado na troca e valeu a pena.Mas, devido à dife-
rença de preço, acabei não equipando-o como
queria. No site, custava R$ 36.100. Na loja, R$
37.500. E o vendedor não sabia explicar o motivo
da diferença. Me senti lesada— conta Ethel.
O artigo 37 do CDC considera que “é enganosa

qualquermodalidadede informaçãooucomunica-
ção de caráter publicitário, 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 quais-
queroutrosdadossobreprodutoseserviços”.Por is-
so, afirmaMariana,oconsumidorquese sentirpre-
judicado pode buscar reparação na Justiça, solici-
tandoadevoluçãoemdobrodoque foipagoamais
por indução ao erro. Para isso, ressalta a advogada,
é importante guardar a publicidade emquestão.
Para Fernando Monteiro, professor de legislação

publicitária da Escola Superior de Propaganda e
Marketing do Rio, anúncios co-
mo esses, que gerem qualquer
dúvida, são ilegais. Segundo ele,
as empresas descumprem a lei
baseadas na certeza da impuni-
dade, já que pouquíssimos con-
sumidores recorrem à Justiça
contra propaganda enganosa. E,
entre esses, a maioria faz acordo
com valores irrisórios:
—Geralmente são acordos de

R$ 2 mil, R$ 3 mil. O que é isso
para uma grande montadora?
Enquanto não houver multas
pesadas, como nos EUA, o que
prevalece é que isso compensa.
Consultadas, Citroën e Peuge-

ot afirmaram que suas campa-
nhas atendem à legislação e informam as caracte-
rísticas domodelo anunciado. A Fiat disse que une
comunicação sobreoprodutoà informaçõesdeva-
rejo, com dados sobre versões, cores, preços e con-
dições, respeitando as normas legais.
A Hyundai informou que não veicula propagan-

da com menção de preço final de venda. E acres-
centou que os preços no site “são meramente su-
gestivos”. E as propagandas veiculadas por conces-
sionários locais são de responsabilidade deles.
Já a Nissan esclarece que as peças publicitárias

analisadas se referemàs últimas unidades 2012 do
March versão 1.6 S equea informação sobreo ano
do veículo constava no anúncio.
A Chevrolet, por sua vez, explicou que seu site

contémpreços sugeridos e que, segundo a legisla-
ção em vigor, as concessionárias têm autonomia.
A Renault afirmou ter uma política de anúncios

baseada na divulgação clara de preços e caracterís-
ticas dos produtos. Segundo a montadora, valores
no site referem-se à política nacional de preços, po-
dendo haver diferenças nas concessionárias.
ProcuradospeloGLOBO,FordeConselhoNacio-

nal de Autorregulamentação Publicitária (Conar)
não semanifestaram. l

Pesquisa do Idec identifica diferença de até R$ 15mil entre valor exibido emodelomostrados empropaganda

Anúncio de carro: foto de um, preço de outro
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Especialista diz que mesmo quem não compra pode
processar montadoras por propaganda enganosa

“O consumidor só
descobre o preço
real na
concessionária”
Mariana Alves Tornero
Advogada do Idec

Diferença

R$ 15.370
Preço anunciado não condiz com
características do carro mostrado

Preço anunciado não condiz com
características do carro mostrado

Preço anunciado

R$ 39.990
Preço no site

R$ 55.360

Diferença

R$ 6.500

Preço anunciado

R$ 39.990

Preço anunciado não condiz com
características do carro mostrado

HB20 Hyundai

Carro da foto tem farol de milha,
não incluído no preço

Preço anunciado

R$ 33.295
Diferença

R$ 6.100

Preço no site

R$ 39.395

Preço anunciado era referente a apenas três
carros em estoque e fabricados em 2012

Preço anunciado

R$ 32.990
Diferença

R$ 3.000

Preço no site

R$ 35.990

Dife

Preço anunciado

R$ 39.990
Preço no site

R$ 55.360

Novo C3 Citroën

Carro da foto tem farol de milha,
não incluído no preço

Preço anunciado

R$ 32.990
Diferença

$ 3 000
nç

R$ 3.000
nç

Preço no site

R$ 35.990

Nissan March

O RESULTADO
DA PESQUISA

Preço no site

R$ 46.490

Preço anunciado não condiz com
características do carro mostrado

Preço anunciado

R$ 39.990
Preço no site

R$ 46.490

208 Peugeot

Preço anunciado não condiz com
características do carro mostrado

Preço anunciado não condiz com
características do carro mostrado

Diferença

R$ 12.726

Preço anunciado

R$ 27.850
Preço no site*

R$ 40.576

*Média de preços das três versões mostradas na foto principal

Diferença

R$ 11.657

Preço anunciado

R$ 31.990

características do carro mostrado

Diferença

Preço anunciado

R$ 27.850
Preço no site*

R$ 40.576

Sandero Renault

Preço anunciado

R$ 70.990
Diferença

R$ 1.000

Preço no site

R$ 71.990

Carro da foto tem farol de milha,
não incluído no preço

Preço anunciado

R$ 29.990
Diferença

R$ 900

Preço no site

R$ 30.890

características do carro mostrado

Preço anunciado

R$ 70.990
Diferença

R$ 1 000
nç

R$ 1.000

Preço no site

R$ 71.990

Cruze LT Aut. Chevrolet

R$ 1.000

Preço anunciado

R$ 29.990
Preço no site

R$ 30.890

Fiesta Hatch 1.0 Ford

Preço anunciado

R$ 31.990

Novo Palio Fiat

As imagens do infográfico se referem aos
modelos citados, mas não às versões
publicadas nos anúncios analisados pelo Idec

Preço no site é maior que o do anúncio

Preço no site

R$ 43.647

Defeito de TV na
garantia
aComprei uma TV LG e,
após seis meses, o aparelho
apresentou um problema.
Um representante da
garantia veio a minha casa e
tirou as peças. Ele retornou e
trocou-as, mas, dez dias
depois, o áudio parou de
funcionar. Entrei em contato
com a LG, relatei o caso e
pedi a troca do aparelho, de
R$ 3.329,10. Fui informada
de que a troca só pode ser

RJZ Cyrela, em Niterói.
Verifiquei que o banheiro da
suíte não tinha saída para a
lâmpada. Entrei e contato
com o 0800 da construtora e
abriram um protocolo.
Quando a Ampla efetuou a
ligação da luz, verificou que
a energia não chegava a
cozinha e banheiros.
SALOMÉ MENDES DE OLIVEIRA
RIO_

aA RJZ Cyrela informa que a
assistência técnica esteve no
imóvel para avaliação e reparos
necessários.

deles com urgência, mas a
empresa nega, embora sejam
procedimentos obrigatórios
pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar.
PABLO LEMOS
RIO_

aA Golden Cross informa que os
exames foram liberados.

Imóvel novo e com
problemas
aAdquiri um apartamento no
empreendimento Alcance, da

pago a mais.
JOSÉ FAGUNDES JÚNIOR
SERRA, ES_

aA GVT esclarece que a entrega
do modem Wi-Fi foi realizada e que
realizou o ajuste das faturas do
cliente.

Dificuldade para
marcar exames
aA Golden Cross se recusa a
realizar uma série de
procedimentos, entre eles,
exames de sangue. Preciso

pacote de serviços (internet e
telefonia fixa) passaria para
modemWi-Fi 10 Mega no
valor mensal de R$ 57,30. O
acordo, no entanto, não foi
respeitado e recebi uma fatura
de R$130. Liguei para a
central de atendimento e,
depois de quase meia hora, a
ligação caiu. Fiz reclamação à
Agência Nacional de
Telecomunicações e
prometeram uma solução.
Entretanto, até o momento,
meu modem não foi alterado,
nem fui informada sobre
como será ressarcido o valor

feita se o aparelho apresentar
o mesmo defeito três vezes.
LILIAN DE MOURA TOSI
RIO_

aA LG Electronics informa que
para solução do problema a leitora
deve encaminhar o aparelho à
assistência técnica credenciada
para a devida manutenção.

Pagou mais que o
combinado
aEm contato telefônico com a
GVT, ficou acertado que meu

| Maladireta |

Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor

O Tribunal de Justiça do Rio inaugura amanhã
cinco câmaras cíveis especializadas em Direito do
Consumidor com o objetivo de aumentar a
capacidade de processamento de ações no tema.

NOVIDADES NO TRIBUNAL ONDE RECLAMAR
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e
das 13h às 17h, na Rua Desembargador Guimarães 21,
Água Branca, São Paulo/SP. O telefone é (11) 3874-2152

Defesadoconsumidor

Defesa
naweb

oglobo.com.br/defesadoconsumidor

l RANKING: No TOP 30 do
Tribunal de Justiça do Rio,
confira as empresas mais
reclamadas nos Juizados
Especiais Cíveis

l VÍDEO: Todos os dias são
editadas cartas de consumidores
em vídeos, com a resposta das
empresas e esclarecimentos de
especialista sobre o problema
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 set. 2013, Economia, p. 36.




