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Tropeçar na gramática pode render bem mais que multa de R$ 50 por palavra, punição prevista 
na Lei municipal 3.475, de dezembro de 2002. Os mais distraídos ou sem intimidade com a língua 
portuguesa podem até não perceber quando a oficina informa que ali "concerta-se" 
eletrodomésticos ou quando a loja exibe um cartaz com a palavra "benvindo". Mas o certo é que 
os escorregões causam mal estar entre os clientes.  
 
Mesmo não influenciando no resultado das vendas, erros gramaticais e ortográficos devem ser 
evitados a todo custo. Embora concordem com a legislação, lojistas reclamam que a punição é um 
exagero, num País com alto índice de analfabetismo. Dados de 2001 do Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (IBGE), revelam que 14,9 milhões de brasileiros acima de 15 anos não 
sabem ler.  
 
Para Gilberto Motta, dono da Cinta Moderna, o comerciante deve mesmo ter atenção, para evitar 
constrangimento diante do cliente. "Um erro grosseiro salta aos olhos e pode até fazer com que a 
loja vire motivo de chacota e fique estigmatizada. Mas creio que a multa poderia ser substituída 
por uma advertência", afirma.  
 
Sócia da papelaria Buscapé, no Centro, Cristina Lourenço pensa da mesma maneira. Para a 
comerciante, a lei é um excesso. "Em um País com tantos analfabetos, não se pode esperar nem 
do lojista que escreva corretamente. Ninguém pergunta o grau de escolaridade no momento de 
abrir firma, o que importam são as taxas que o comerciante vai pagar. A multa é um absurdo - 
reclama Cristina.  
 
Como Cristina, o diretor da Braga & Lima Consultoria, Frederico Braga, acha que a lei não faz 
sentido. "Além disso, os erros só criam mal estar se forem cometidos por lojas voltadas a um 
público mais sofisticado. Por outro lado, podem até funcionar como golpe de marketing. Ficam tão 
em evidência que acabam chamando a atenção", comenta Braga.  
 
Letreiros  
 
Analista de sistemas, Mônica Mendes diz que erros em letreiros ou cartazes sempre lhe chamam a 
atenção. Certa vez, não resistiu e apontou a grafia incorreta de conserto de eletrodomésticos, que 
a oficina expunha como "concerto de eletrodomésticos". Ao passar pelo local uma semana depois, 
percebeu que o proprietário havia feito a correção.  
 
Andréa Fernandes, pesquisadora, esteve recentemente na Casa Show quando viu os capachos 
com a inscrição "benvindo". O erro grosseiro fez com que chamasse o atendente, levando-o até o 
local onde estavam os produtos empilhados. "Perguntei se sabia como se escrevia a palavra e ele 
sabia mesmo. Até ficou sem graça ao ver que o produto estava escrito de forma errada", conta.  
 
De acordo com Eliane Sforza, consultora de varejo da Ponto de Referência, a lei que pune lojistas 
que cometam erros de português nos letreiros e cartazes é válida. "Informar corretamente é até 
uma questão de cidadania. O cliente quer bom atendimento e preço, mas o erro de português 
prejudica a imagem da loja. Não sei se o consumidor desiste da compra em função disso, mas 
certamente vai olhar o estabelecimento de outra forma", opina.  
 
Ainda segundo Eliane, o cuidado com os letreiros é o mesmo que o comerciante deve ter com a 
equipe de vendas. "Se o funcionário fala errado, não sabe como se expressar, vai causar mal 
estar da mesma forma", observa.  
 
O alergista Cláudio Rezende Assis, porém, não chega a ficar incomodado com os erros espalhados 
pela cidade. Para ele, o importante é que a loja tenha o que procura, por bom preço. "Meus filhos 



menores costumam apontar os erros. Poderiam ser evitados, sem dúvida, mas não vejo isso como 
pecado capital. Tem tanta coisa absurda por aí que punir cartaz ou letreiro com grafia errada me 
parece um exagero", diz.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 jun. 2003. 


