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Promoção nem sempre é sinônimo de ganho. Quando a empresa calcula mal a 
demanda, faltam brindes e o consumidor acaba frustrado e com montes de 
tampinhas e códigos de barra nas mãos. Como nas recentes promoções da AmBev, 
que prometia uma camiseta, e da Pepsico, que garantia um chaveiro. Em ambos os 
casos, os brindes acabaram antes que os consumidores conseguissem realizar as 
trocas. As empresas alegaram que suas promoções previam a duração somente até 
o fim do estoque. O Procon de São Paulo, no entanto, afirma que ambas são 
obrigadas a honrar a oferta e entregar o brinde.  
 
No caso da AmBev, em vários postos de troca faltou a camiseta da promoção Amor 
à Camisa, do Guaraná Antarctica, deixando os consumidores do Rio irritados com a 
desorganização. Alguns percorreram a cidade em busca da disputada camiseta, 
mas só encontraram filas e falta de informação. Este seção recebeu, em um mês, 
31 cartas com queixas de consumidores sobre a dificuldade de conseguir o brinde.  
 
Site e 0800 não solucionam problemas da promoção 
 
Para João Paulo Silva, percorrer os postos foi um verdadeiro martírio. “Não havia 
organização e o número de camisetas era pequeno. Moro na Tijuca, onde havia três 
postos. Em todos havia filas enormes, mas ninguém sabia informar quando e 
quantas camisas chegariam. Enfrentei a fila quatro vezes e não consegui fazer a 
troca. Acabei com as tampinhas na mão”.  
 
Não havia soluções nos postos e nem mesmo pelo site ou pelo 0800 da AmBev. 
Heider Alves de Sá conta que tentou obter informações pelo site, mas a empresa 
não retornou: 
 
— Entrei em contato pelo site da AmBev, pedi ajuda, solicitei que me informassem, 
pelo menos, se receberam o meu e-mail, mas não obtive resposta. Juntei 15 
tampinhas do guaraná Antarctica para efetuar a troca. Fui aos postos indicados 
várias vezes e nunca consegui receber a camiseta. Meus netos ficaram frustrados 
porque não consegui o brinde. 
 
Sergio Figueiredo reclama da falta de informação no 0800 da empresa: 
 
— Liguei para o 0800 e pedi o endereço de postos de troca. A atendente me 
informou vários. Fui a cinco endereços e nenhum deles era mais posto de troca. 
Gastei combustível e tempo para ir aos lugares informados pelo 0800 e não 
consegui a troca. Depois, soube por um vizinho que um posto em Madureira tinha o 
brinde, mas lá só funcionários, amigos e clientes especiais eram atendidos. 
Reclamei pelo 0800 da AmBev mas não houve solução.  
 
Joung Won Kim, diretora de Fiscalização do Procon-SP, diz que o Código de Defesa 
do Consumidor determina que a promoção seja clara e precisa em suas 
informações, especialmente em relação à quantidade de brindes disponíveis: 
 
— Senão, não há como verificar se a empresa colocou à disposição uma quantidade 
adequada a sua demanda — diz Kim.  
 
Ela afirma que a promoção não pode simplesmente ser suspensa quando os brindes 
acabam. Se o público não é informado da quantidade, explica, passa-se a 
mensagem de que todos serão atendidos: 
 



— Uma promoção é feita para alavancar as vendas. Não é justo que quem 
consumiu o produto fique sem o brinde prometido.  
 
O gerente de Comunicação da AmBev, Alexandre Loures, admitiu que a demanda 
da promoção superou as expectativas da empresa: 
 
— No fim de 2005 tínhamos feito uma promoção idêntica, com 400 mil brindes. 
Desta vez, calculamos 950 mil camisetas, mas a procura foi muito maior. Quando 
sentimos que a demanda era superior, produzimos mais 200 mil peças, a 
capacidade máxima dos nossos fornecedores. 
 
Segundo ele, para contornar os problemas o atendimento no SAC da AmBev foi 
reforçado, e todas as queixas de consumidores que não conseguiram o brinde que 
chegaram à empresa foram ou estão sendo atendidas. Loures informou que a 
promoção no Rio continua e vai durar até o fim do estoque de nove mil camisetas 
ainda disponíveis em 12 postos (Tijuca, São João de Meriti, Barra, Pilares, Cacuia, 
Vila Isabel, Nova Iguaçu — Centro e Maria da Luz — e Madureira). Em relação aos 
31 consumidores que reclamaram a esta seção, Loures disse que eles foram ou 
estão sendo atendidos pela AmBev.  
 
A promoção Filhotes, da Elma Chips/Toddynho, ambos produtos da Pepsico, 
também frustrou os consumidores que não conseguiram o chaveiro de brinde. 
Daniele dos Santos acusa a empresa de ter colocado no mercado uma quantidade 
de brindes inferior à de cartões de troca. “Em cada grande cidade havia apenas um 
posto de troca. Foi uma verdadeira corrida para saber onde tinha posto. Quando se 
localizava um, o brinde já tinha acabado”, conta a leitora. 
 
Luiza Helena Balbino ficou indignada com a decisão da Pepsico de encerrar a 
promoção antes do prazo sem atender aos consumidores que não conseguiram o 
chaveiro, especialmente porque a promoção era direcionada ao público infantil. “A 
empresa se limitou a informar que o brinde havia acabado. Mas as crianças não 
querem saber disso, pois elas esperam pelo brinde. Como explicar a uma criança 
que o amigo conseguiu e ele não?”, argumenta Luiza. 
 
Pepsico diz que não havia como importar mais brindes da China 
 
Kim defende que é possível calcular, pela logística de venda, a quantidade de 
brindes necessários para atender a uma promoção. 
 
— A empresa usa a promoção para incentivar o consumo de seu produto. Depois, 
tem de ser capaz de cumprir com a oferta. Não entregar o presente prometido é 
lesar o consumidor porque houve um descumprimento da oferta. Quem se sentir 
prejudicado deve denunciar a empresa ao Procon — orienta.  
 
A diretora do Procon-SP ressalta que regulamentos que permitem à empresa alterar 
a promoção a qualquer tempo são abusivos: 
 
— Esse tipo de regra não vale porque não se pode ter lucro em cima de uma 
promoção e depois mudar as regras e não cumprir o prometido.  
 
A Pepsico informou que solucionou o caso das leitoras. A empresa admite que os 
brindes acabaram antes do fim da promoção. Porém, segundo a Pepsico, o 
regulamento dizia que se o brinde acabasse em um determinado posto, a promoção 
no local estaria encerrada. A empresa explicou ainda que os chaveiros foram 
importados da China e o pedido de uma nova remessa levaria, no mínimo, três 
meses, o que impossibilitou a ampliação da vigência da promoção.  
 



Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 jul. 2006, Economia, p. 31. 
 
 


