
PROCON SÃO CARLOS ORIENTA CONSUMIDORES PARA NÃO CAIR EM GOLPES NA BLACK FRIDAY 

  

  Na próxima sexta-feira (27/11) acontece a Black Friday, data muito aguardada pelos
consumidores pelos grandes descontos e promoções atrativas no comércio. No entanto, é
preciso ficar atento e não se deixar levar pela emoção. Confira as dicas para não cair em
ciladas.

   

  A diretora do PROCON São Carlos, Juliana Cortes, destaca que o ano de 2020 está sendo
atípico por conta da pandemia do novo coronavírus, o que requer olhares ainda mais atentos
para evitar o comprometimento do orçamento familiar. &quot;A economia está muito fragilizada,
não sabemos o que vai acontecer nessa área, portanto é preciso tomar muito cuidado. É
preciso consumir com a razão, não com a emoção. Não se deve deixar levar pela euforia
momentânea, porque a conta pode sair cara&quot;, analisa a diretora.

 1 / 5



PROCON SÃO CARLOS ORIENTA CONSUMIDORES PARA NÃO CAIR EM GOLPES NA BLACK FRIDAY 

   

  Em virtude da necessidade do cumprimento dos protocolos sanitários impostos pela
pandemia, como evitar aglomerações e manter distanciamento social, o PROCON São Carlos
acredita que a maioria das compras será realizada via Internet. &quot;Se for realizar a compra
pela internet acesse o site da empresa. Sempre confie no que estiver no site, não nas redes
sociais, porque pode ser um golpe. Há links que querem apenas coletar seus dados pessoais e
do cartão de crédito. E aí depois o estrago é grande&quot;, alerta Juliana Cortes. 

   

  A dica do PROCON São Carlos para o consumidor é que antes de comprar, ele deve
responder a duas perguntas básicas: eu preciso comprar esse produto? É realmente
necessário comprar agora? Se as respostas forem sim, gastar o dinheiro suado pode ser uma
boa oportunidade. Do contrário, é melhor guardar a quantia e não gastar por impulso.

   

  A diretora Juliana Cortes acredita que a publicidade pode criar uma falsa imagem de
promoção e levar o consumidor a comprar um produto que ele não necessita por um preço que
pode não ser vantajoso.

   

  O PROCON de São Carlos recomenda, ainda, que o consumidor deve começar a pesquisar
desde cedo sobre produtos ou serviços de interesse. E, principalmente, verificar qual o preço
que está sendo praticado hoje no mercado. &quot;O consumidor pode, inclusive, fazer um print
da tela da loja com o preço. Deste modo, ele terá como acompanhar a evolução e comprovar
os valores para eventual questionamento. A dica é usar sites que comparam preços de
produtos entre diferentes lojas, a fim de monitorar as opções que melhor cabem no seu bolso.
Consulte o histórico do produto em comparadores de preços para acompanhar a sua evolução
e saber, se de fato, o desconto prometido é real&quot;. 
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  Outra dica para ficar sabendo sobre a queda de preços é criar alertas via e-mail. Você define
quanto quer pagar e é avisado se o produto tiver alguma oferta nesse valor. Organizar gastos e
planejar as compras é essencial, até por conta de despesas fixas que entram no orçamento
familiar na virada do ano. &quot;Daqui a dois meses já começam as despesas de início de ano
como matrícula e material escolar, IPTU, IPVA, sendo necessário focar no planejamento,
anotar os gastos e, se der, aproveitar as promoções&quot;, analisa Juliana.

   

  VALOR DO FRETE - Além de se planejar, o consumidor deve se ater a algumas
particularidades dessa Black Friday que promete se concentrar no comércio online e, com ele,
vem o frete. O valor do frete é algo que deve ser observado. Se for muito alto, o preço
promocional pode não valer a pena. Além disso, o consumidor precisa se informar sobre a
política de trocas da empresa, isto é uma atitude que pode ajudar a evitar dores de cabeça no
futuro.

   

  Nas compras feitas em sites, é preciso estar atento se há alteração no preço informado
inicialmente (da oferta inicial, passando pela colocação do produto no carrinho até o
pagamento).

   

  Juliana Cortes indica que é melhor evitar depósitos bancários ou pagamento à vista, e que é
preciso ter cuidado com a nova ferramenta disponibilizada pelo Banco Central, o PIX. 
&quot;Não forneça sua chave do PIX para ninguém, e confira antes para quem a transferência
está sendo realizada, caso opte por este tipo de transação. Comprar com cartão de crédito é
sempre a melhor opção, porque se houver fraude o valor pode ser contestado&quot;, explica. 
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  A instalação de plugins - extensões do Google Chrome - por exemplo, que avisam se uma
promoção é real ou se o preço de determinado produto subiu, é recomendável, para evitar
truques. Também é importante bloquear números que enviam links suspeitos pelo WhatsApp. 

   

  Juliana reforça a importância de sempre procurar informações em canais oficiais. &quot;Clicar
em links de ofertas recebidos por e-mail ou redes sociais não é seguro&quot;, finaliza a
diretora. 

   

  Qualquer denúncia antes e no dia da Black Friday pode ser feita pelo o site do PROCON  ww
w.procon.sp.gov.br
ou pelo e-mail 
procon@saocarlos.sp.gov.br
, além do telefone 3419-4510.

   

  O PROCON São Carlos está localizado na rua Rui Barbosa, n° 1190, no Centro.

   

  (24/11/2020)
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