


o lado de lá da linha,
uma voz depois da
outra repete mantras
ensinados em treina-

mento: "Entendo, senhor",
"Correto, senhor", "Vou estar
transferindo, senhor". Do lado
de cá, o sujeito explica, mais uma
vez, o problema que quer ver re-
solvido. Esse teledrama, você sa-
be como termina: o lado vulne-
rável, aquele que já perdeu algu-
ma coisa, vai perder também a
calma, talvez xingar e desligar,
vencido. Foi-se uma batalha,
mas a guerra pára aí?

Sim, para a maioria de consu-
midores, que, mesmo submeti-
da a vida toda a testes de paciên-
cia, não gasta tempo para ir até o
fim atrás de seus direitos. Aguar-
da ouvindo musiquinha; digita
do um ao nove e volta ao menu
sem que nenhuma opção conte-
nha o esclarecimento buscado;
tenta se queixar de um serviço
ou produto, espera e deixa para
lá, porque afinal lutar contra
"gente grande" não dá em nada.

Mas dá Das reclamações leva-
das ao Procon-SP, 70% são resol-
vidas em alguma das etapas do
atendimento, que inclui de carta à
empresa, fixando prazo para a re-
paração do dano,a processo admi-
nistrativo. Os casos que não che-
gam a acordo até essa fase, cerca
de30%, vão para a Justiça Muitos
viram ações coletivas, encami-
nhadas ao Ministério Pública

A vitória vem, mas demora. "E
preciso reservar um tempo para
reclamar e, quando o consumi-
dor não tem a resposta imediata
para sua questão individual, en-
grossa um coro contra algo que
afeta a todos. Lá na frente, ele vê
o resultado", diz Selma do Ama-

ral, da diretoria de atendimento
do Procon.

Quem se lembra do tempo em
que data de validade era luxo, ou
daqueles inúteis serviços telefô-
nicos de 0900, sabe do que ela fa-
la Em 15 anos de vigência, o Códi-
go de Defesa do Consumidor aju-
dou a enterrar muitas práticas co-
merciais predadoras.

Só que outras selvagerias apa-
recem. Marketing invasivo, por
exemplo. Agonizante nos EUA,
aqui ele ainda assalta seu celular,
sempre num momento infeliz,
para estar te"convidando para es-
tar trocando" de plano, de apare-
lho, de operadora.

"Há um esgotamento desse ti-
po de abordagem, ninguém agüen-
ta mais. Movimentos antimarke-
tíng emergem mundialmente. A
tendência a médio prazo é as pes-
soas se organizarem aqui, pres-
sionando por mecanismos que
regulem isso", aposte o professor
Hélio Silva, doutor em comunica-
ção e semiótica pela PUC-SP e
coordenador do núcleo de pes-
quisa de economia mundial, que
este ano discute o tema Desafios
do Consumo.

O primeiro desafio,no caso bra-
sileiro,ainda é o da informação.O
Código do Consumidor anaboli-
zou a parte frágil dessas relações
de troca,mas uma parcela signifi-
cativa de atingidos por abusos
ainda desiste de lutar no meio do
caminho -"Simplesmente por
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Ouem mandou
fazer 6o?

O advogado Alberto Rollo fez 6o
anos em 2005. Ganhou de presente
um aumento de 93% no plano de
saúde. Só comemorou um ano de-
pois, em abril último, quando o juiz
da 4a Vara Cível do Foro Central de
São Paulo considerou ilegal o reajus-
te praticado pela Sul América.

"Sou cliente há anos, não podem
me dar um pontapé na fase da vida
em que mais preciso do plano. Vi
nesse reajuste uma agressão. Feliz-
mente, as leis com conteúdo social
estão prevalecendo sobre o direito
individual e a cultura de maximiza-
cão dos lucros", diz Rollo. Ele prota-
goniza uma das vitórias pioneiras
contra seguros de saúde, que estão
abrindo precedentes para outros
julgamentos favoráveis aos direitos
de segurados mais velhos.

Um ano antes de completar 6o, o
advogado tinha feito um upgrade

no plano, que passou de R$ 500,81
para R$ 952,58. Com o aumento por
faixa etária mais reajuste anual, a
mensalidade pulou para R$ 2.051,42.
"É expoliação. Não aceitei."

Quem ingressou com a ação em
seu nome foi seu filho, o advogado
Arthur Rollo, doutorando pela PUC
de São Paulo na área de direito das
relações sociais. "O Estatuto do Ido-
so é uma lei nova, de outubro de
2003, não se sabia muito bem a inci-
dência dela. Mas o aumento acon-
teceu já na sua vigência, e o fato é
que ele proíbe a discriminação por
idade em planos de saúde", diz. Co-
mo o contrato fora firmado em 99, a
tese da companhia, que recorre da
sentença, é de que a nova lei não se
aplica a ele.

Na sentença, o juiz considerou o
reajuste como uma forma de "ex-
pulsão indireta" do idoso. O aumen-

Questão
de elegância

Este caso podia ter acabado não em pizza,
mas em um jantar para muitos talheres. Aca-
bou na Justiça.

A funcionária pública Adriana Mazza, 32,
alugou o restaurante Leopoldo para a come-
moração do casamento do seu pai. Sua bolsa
sumiu durante a festa fechada, que aconte-
ceu no salão do fundo do imóvel. Ela conta
que tinha guardado jóias usadas antes, na ce-
rimônia, dentro da bolsa que foi furtada. "O
restaurante não quis se responsabilizar. Dis-
seram que devia ter sido um convidado meu,
nunca um funcionário deles. Alegaram que
tinha chapelaria à disposição, mas nem os
funcionários do lugar souberam dizer, na au-



to foi considerado abusivo com
fundamento no Código de Defesa
do Consumidor e no Estatuto do
Idoso. A Sul América foi condenada
a restituir os valores pagos a mais,
atualizados desde a data de cada
pagamento, e a pagar 10% do mon-
tante a ser restituído, a título de ho-
norários.

A empresa recorre argumentan-
do que o que foi firmado no contra-
to tem que ser cumprido. Mas no di-
reito do consumidor não é assim
que funciona. "Contratos de planos
de saúde são contratos de adesão,
ou seja, as cláusulas não são discuti-
das entre as partes. Não importa o
que a pessoa tenha assinado, se ela
não teve liberdade de escolha. Se o
consumidor achar que um aumen-
to é abusivo, ele deve recorrer ao Ju-
diciário. E é o juiz quem vai dizer o
quanto é justo", diz Arthur Rollo.

diência com o juiz, onde fica a chapelaria."
No dia seguinte à festa, a bolsa foi acha-

da por um chefe da segurança, no jardim
interno do restaurante. "Dentro estava o ce-
lular e a carteira com documentos, mas não
o dinheiro. Também não estavam os dois
anéis, o meu relógio nem o pontinho de luz,
que eu usava muito naquela época, quatro
anos atrás."

Depois de fazer um B.O., Adriana diz ter re-
cebido a ligação de alguém que se identifi-
cou como chefe de segurança do lugar, acon-
selhando-a a não dar continuidade naquilo.
"Foi um tipo de ameaça."

A consumidora entrou com ação de inde-

nização por danos materiais. Antes, tentou
uma negociação: o restaurante lhe ofereceu
um jantar. "Eu só queria ter minhas coisas de
volta. O que mais me aborreceu foi o pouco
caso, ter sido tratada como mentirosa. Não
foi a primeira festa que minha família deu
lá, eu tinha até data reservada para fazer a
festa do meu casamento."

Em primeira instância, Adriana ganhou a
causa, tem direito a uma reparação de R$
8.000, A advogada do restaurante, Andréa
Carolina da Cunha Tavares, diz: "A questão
não foi resolvida ainda pelo juiz. Estamos
apelando com base na inexistência de pro-
vas. Trata-se de um caso isolado".

desconhecer os benefícios que es-
sa lei pode trazer no seu dia-a-
dia", diz o advogado e professor
Athur Rollo, especializado em di-
reitos difusos e coletivos.

Rollo, que saboreia com seu pai
uma vitória recente contraplanos
de saúde Ceia ao lado), reconhece
que brigar na Justiça pode dar dor
de cabeça até para quem é do ra-
mo. "Os Juizados Especiais estão
abarrotados, os processos que de-
veriam terminar em um mês le-
vam dois anos." Nem por isso, diz,
o consumidor deve deixar de fa-
zer seu papel: "Sempre vale a pe-
na. O mercado está cheio de arbi-
trariedades freqüentes, e, se você
não reclamar, a tendência é pio-
rar", diz, listando campeãs da in-
satisfação, como empresas de te-
lefonia, faculdades e instituições
financeiras.

Essas últimas acabam de sofrer
uma derrota importante. No co-
meço deste mês, o STF (Supremo
Tribunal Federal) julgou impro-
cedente a ação direta de inconsti-
tucionalidade proposta pela Con-
federação Nacional do Sistema
Financeiro, que pretendia livrar
os bancos da obediência ao Códi-
go do Consumidor. Com isso, per-
manece assegurado o direito do
cidadão prejudicado por institui-
ção financeira de reclamar no
Procon ou de entrar na Justiça
com base nessa lei. Quer dizer:
não há dúvida de que clientes de
banco são, para o mal e para o
bem, consumidores. Todo mundo
é: do dono do banco à pessoa sem
renda nenhuma, que no mínimo
consome serviços essenciais.

A decisão do STF fortalece a bí-
blia dos consumidores e deve
ajudar a dar ganho de causa àque-
les que reclamam contra bancos
por causa de tarifas indevidas,
propaganda enganosa, aquele tri-
vial de sempre.



Cinco a zero para ela
A primeira vez em que foi "para as cabeças", a cabe-

leireira Maria Del Carmen Lastanao, 53, achou que não
ia dar em nada. E sua geladeira tinha uma placa de gelo
no fundo, e ela perdeu um dia de trabalho percorrendo
lojas de assistência. "Ninguém quis resolver, porque
faltava uma semana para vencer a garantia, e não da-
va tempo de agendar a visita no prazo. Pensei: vou tes-
tar esse tal de Procon."

Lá, soube que além da garantia dada pelo fabricante, o
Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo
legal para reclamação, que deve ser somado ao outro. Del
Carmen tinha rnais 90 dias. "Vou falar a verdade: no Pro-
con você também espera, mas e daí? Gente chique não
espera até em médico particular?"

Foi um espanto descobrir que tinha escolha: conser-
tar a geladeira, trocar ou ter o dinheiro de volta. "Quis o
dinheiro. Nem precisei chamar a empresa para audiên-
cia: em 20 dias, retiraram a geladeira de casa e deixaram
o cheque com o valor da compra, juros e correção."

O adversário seguinte foi uma companhia telefônica,
Del Carmen alugou um imóvel que era do pai, junto com
o telefone. A inquilina reclamou que estava pagando por
um identificador de chamadas, mas não sabia de ne-
nhum aparelho. "Fui à companhia, levei documentos do
papai e, quando consegui falar com a atendente, expli-
quei que a conta, já por dois meses, trazia um valor rela-

tivo a uma coisa que não tinha sido pedida. A moça foi,
voltou com uma prancheta e me garantiu que realmen-
te meu pai tinha comprado o identificador e o jeito era
continuar pagando. Fiquei tão surpresa com a firmeza
dela, que fiz piada. Falei: "Que coisa, meu pai nem me
avisou". A atendente retrucou que o problema era entre
meu pai e eu. Só que ele tinha falecido fazia n anos!"

Então a empresa reconheceu o erro e se dispôs a corri-
gi-lo, mas Del Carmen não deixou por isso. "Fui tratada
como mentirosa. Entrei com a reclamação no Procon, tive
o dinheiro devolvido. Uma mixaria, doei para a creche."

Depois, brigou de uma só vez contra cartão de crédito
e hipermercado. Tudo porque recebeu a fatura do cartão
com multa por atraso no pagamento. Mas tinha pago na
data certa, em um caixa num supermercado na Anhan-
guera, como sempre fez. "Fui lá perguntar, disseram que
eu tinha pago depois de 21h, e nesse caso o dinheiro é
computado no dia seguinte. 'Mas alguém informa sobre
isso?', questionei. Como o supermercado funciona 24 ho-
ras, achei que estava valendo. Reclamei com a gerente,
expliquei que consumidor precisa ser informado sobre
tudo. Ela zombou, mandou eu procurar meus direitos."

Ela foi, e foi indenizada em dobro no valor da multa,
tanto pelo cartão quanto pelo supermercado. O melhor:
"Vai lá agora nos caixas, é uma beleza: está cheio de pla-
ca avisando o horário válido de pagamento de conta".

No seu último aborrecimento, Del Carmen nem preci-
sou de Procon, venceu sozinha. Em março deste ano, ao
quitar a última parcela de um empréstimo, foi apresen-
tada à "tarifa de liquidação antecipada". Cliente de um
banco desde 69, sua agência é em Higíenópolis, mas usa
a de Utinga. Ela conta: "Em meados de 2005, me apertei,
então emprestei R$ 3.968,59. Era para pagar em 13 parce-
las iguais de R$ 419,59. Só que, quando eu tinha condição,
pagava a parcela do mês e mais outra lá do final do fi-
nanciamento. Quando fui pagar a última, me mostra-
ram uma conta de R$ 444,59. Estranhei os R$ 25 a mais,
era a liquidação antecipada'. Tem graça levar multa por
pagar adiantado?"

Diante da indignação, a funcionária do banco man-
dou Del Carmen procurar a gerente da sua agência de
origem, para tentar receber de volta a diferença cobrada
na parcela. "Disse que não, que tinha feito o emprésti-
mo ali, pagado ali e o dinheiro teria que ser devolvido
ali." Impasse. Tentou telefonar para a ouvidoria do ban-
co na agência mesmo. Não conseguiu. Então, pediu aju-
da da funcionária para escrever urna carta à ouvidoria,
reclamando da taxa e ameaçando dar queixa no Procon.

"Ela me ajudou com o computador, mas tentou me
convencer a não citar o Procon no texto. Eu citei. Dois dias
depois, a agência de Higienópolis me ligou pedindo des-
culpas e autorizou a agência em Utinga a me devolver os
R$ 25. Não é pelo valor, é pelo desaforo. Só não entrei com
reclamação em consideração à minha gerente."

Hoje, Del Carmen pode dar curso de defesa do consu-
midor. Sua Parati branca ganhou o apelido de "ambu-
lância" lá no Jardim Jaraguá, onde mora Ela costuma dar
carona até o pronto-socorro: "Comigo, vizinha com he-
morragia nunca vai ser obrigada a preencher ficha antes



Castigo por pagar a mais
Por causa de dez centavos pagos a mais na

conta de telefone, o consultor Antônio Car-
los da Silva, 58, enfrentou dois anos de guer-
ra de nervos. "Paguei pela internet. Em vez
de digitar R$ 100,46, errei e digitei R$ 100,56.
O sistema aceitou, eu imprimi o comprovan-
te. Até que chegou a cobrança, como se eu
não tivesse pago."

Silva não sabe dizer quantas vezes ligou
para a central de atendimento da Embratel:
"Falava sempre com pessoas diferentes, re-
contava a história. Quando consegui enviar
o comprovante por fax e ficar, portanto,
com o protocolo de recebimento, achei que
tinha acabado".

Não tinha. No seu telefone, foi deixada
uma mensagem, avisando que ele estava em
débito. "Voltei a ligar, consegui outro com-
provante com o banco e enviei, voltei a pe-
gar outro número de protocolo. Foram uns
oito meses nisso. Recebi cartas e telefonemas
me acusando de inadimplente e me amea-
çando com o SPC."

Os diálogos pelo telefone subiram de tom.
O consultor não conseguia ser transferido
para uma instância superior nem ser infor-

mado sobre um endereço físico, onde pudes-
se se explicar pessoalmente. "Perdi a paciên-
cia, cheguei a prender a linha de um aten-
dente, para forçá-lo a me passar para al-
guém, coisa que você faz quando está no li-
mite, quando já afetou a sua saúde."

A alternativa foi entrar com ação no Juiza-
do Especial. Ganhou a causa, a empresa en-
trou com recurso, mas perdeu A execução da
sentença saiu no começo deste ano: Silva foi
indenizado por danos morais no valor de
R$ 3.500. "Pior foi escutar na audiência o
advogado da Ebratel dizer que eu estava
querendo enriquecer com um erro do siste-
ma." Agora, ele anda com o Código do Con-
sumidor debaixo do braço. "li a lei inteira."

Segundo sua advogada, Patrícia Caldeira,
que é mestre em Direito do Consumidor e
professora da Faculdade de Direito de São
Bernardo do Campo, o Judiciário está atento
a essas atitudes reiteradas por parte de al-
guns setores, como telefonia: "Eles têm SAC,
mas não atendem, não tratam os clientes co-
mo parceiros. Se o canal de comunicação não
for aberto, o consumidor terá de entrar na
Justiça para tudo".

"No Brasil ainda é preciso bri-
gar pelo básico",diz Marilena Laz-
zarini, coordenadora institucio-
nal do Idec (Instituto de Defesa
do Consumidor). Segundo ela, que
participou da fundação do Pro-
con, abuscado direito nessa esfe-
ra nunca foi fácil, mas fica cada vez
mais interessante: "Quem tem a
chance de se exercer como consu-
midor leva a experiência para ou-
tros degraus, na escada da cidada-
nia. A luta individual é pedagógi-
ca, a pessoa nunca mais vai ser a
mesma depois de uma vitória, ga-
nha a percepção do seu poder".

O código só não é mais podero-
so, ela diz, por falta de uma estru-
tura institucional sólida: seu vigor
depende não só de Procons, mas
de organismos governamentais
de vigilância, de sistema judicial
eficaz e de organizações civis que
representem os interesses coleti-
vos. O Idec puxa o fio dessas orga-
nizações. Tem 12 mil associados,
19 anos de briga e vitórias abran-
gentes no currículo, que vão da in-
formação precisa sobre a potabili-
dade da água, impressa na sua
conta, àquela contra o Banco do
Brasil, que beneficiou correntístas
de todo o país com relação às per-
das da poupança no Plano Verão.

Acesso rápido, Justiça lenta
Com apenas cinco anos, a Abusar
(Associação Brasileira dos Usuá-
rios de Acesso Rápido) luta estri-
tamente pelos direitos dos reféns
da bandalarga, "uma elite tratada
como lixo", segundo o presidente,
o empresário Horácio Belfort, 56.
"As empresas do setor não respei-
tam o consumidor, o suporte é
péssimo. Para eles, o defeito é
sempre do seu computador", diz.

A associação, com 2.600 mem-
bros, conseguiu liminar contra a
companhia Telefônica, liberando
os usuários do Speedy antigo da



obrigatoriedade de contratar
provedor (configuraria uma
'Venda casada", proibida pelo có-
digo). Agora, aguarda a sentença
definitiva da ação coletiva. "Só
queremos que a legislação brasi-
leira seja cumprida. Mas nossa
Justiça é lenta. Se fosse nos EUA,
onde a Justiça é rápida, essas ati-
tudes abusivas não seriam fo-
mentadas. As empresas sabem
que estão erradas, mas sabem
também que podem ganhar fábu-
las a cada mês que passa, até que
a sociedade se organize juridica-
mente, ingresse com ação e ga-
nhe a causa."

Ao vencer uma aqui, outra lá,
consumidores melhoram a qua-
lidade das coisas e da vida. "Hoje
há mais informações sobre esses
direitos e um ambiente institu-
cional mais adequado ao acolhi-
mento dessas demandas. As em-
presas também modificaram al-
gumas condutas", afirma a antro-
póloga Ciméa Beviláqua, que,
desde 1996, pesquisa relações de
consumo, o que deu origem à sua
tese de doutorado, defendida na
USP em 2002. Mas ela ressalva:
"Isso não quer dizer que haja
uma trajetória linear de aperfei-
çoamento do mercado".

Há até um retrocesso, no caso dos
serviços de atendimento a clien-
tes, por onde, aliás, esta história
começa. Quem já ficou pendurado
na linha, tentando contato com
um humano capaz de representar
um fornecedor questionado,sabe.

"Em 91, quando o código en-
trou em vigor, houve uma corrida
das empresas para se adequar à
lei. Investiram em capacitação,
montaram seus serviços de infor-
mação, disponibilizaram ligações
gratuitas através do 0800. Mas

hoje o consumidor paga para re-
clamar. Esse setor perdeu impor-
tância dentro das empresas, foi
terceirizado e massificado. Pou-
cas mantêm ainda um trabalho
sério. A regra é um atendimento
meramente de fachada", diz Sel-
ma do Amaral, do Procon, acostu-
mada a acolher gente que já che-
ga ali desgastada com o tratamen-
to recebido nessas centrais das
companhias.

O atendente terceirizado sem-
pre tem menos informação sobre
o produto do que quem se queixa,
e mais pressa, porque cumpre me-
tas, precisa "fazer" um número "x"
de consumidores por hora "Algu-
mas empresas incorporam o dis-
curso do atendimento personali-
zado, mas não é verdade. É uma
questão pragmática, com base em
produtividade e lucro. Elas calcu-
lam a porcentagem de quantas
queixas vão receber: 100,500? Aí
avaliam que não vale a pena mon-
tar um serviço de qualidade. Prefe-
rem pagar pesquisa de mercado a
ouvir o consumidor",diz a técnica.

E essa atitude surda que empurra
pessoas para órgãos de proteção e
advogados, segundo observou Ci-
méa Beviláqua, em seu trabalho
de campo. Não é um defeito em
um objeto ou um serviço falho
que conduzem imediatamente ao
litígio: "O consumidor encara is-
so como um contratempo desa-
gradável, mas passível de aconte-
cer. A deflagração ou não do con-
flito depende da reação do forne-
cedor à queixa, que tem duas al-
ternativas. Ou ele reafirma a equi-
valência entre os parceiros implí-
cita na realização do negócio, re-
conhecendo o dano e providen-
ciando a reparação, ou reafirma a
superioridade de sua posição, re-

cusando-se a resolver o problema
ou até a admiti-lo".

A origem dos conflitos, nessa vi-
são, está no rompimento da parce-
ria que antes permitiu a relação de
troca e neutralizou, por um mo-
mento, a assimetria de posições
entre fornecedor poderoso e con-
sumidor anônimo. "A observação
revela que nenhuma reclamação
se reduz à dimensão material.
Além do prejuízo, estão em jogo,
aos olhos do reclamante, as quali-
dades morais do fornecedor, cuja
conduta negligente implica o não-
reconhecimento do consumidor
como digno de uma parceria equi-
librada", diz a pesquisadora

Em muitos casos, mal se pode
calcular o valor do que é reclama-
do, o próprio prejudicado o consi-
dera irrisório. Segundo a antropó-
loga, a expectativa do consumi-
dor, ao pedir reparação material,
é reparar também o respeito e a
consideração que lhe foram nega-
dos. Ela conclui: "O econômico, o
jurídico e o moral são indissociá-
veis, e as relações entre pessoas
têm precedência sobre as rela-
ções delas com os objetos".



Não
me

O Brasil tem conseguido
avanços importantes na área

de direito do consumidor,
afirma o ativista Chuck Bell,

diretor de programas da
Consumeis Union. Em

entrevista à Revista» ele conta
como a maior organização de

consumidores dos EUA se
esforça para contrabalançar a

influência política das
empresas em seu país -esse

mesmo país que proíbe as
operadoras de telernarketing

de importunarem 125 milhões
de cidadãos cadastrados no

"Do Not CalF.

É comum ouvir do consumidor
brasileiro a frase "Se fosse nos
EUA, isso não ia ficar assim".
Ma soa avaliação, a que distân-
cia o Brasil está do modelo de
proteção do seu país?

Temos a vantagem de ter
mais de 40 anos de história,
desde que o presidente (John)
Kennedy declarou os direitos
fundamentais do consumidor.
Depois, um movimento muito
vibrante da sociedade civil
conseguiu passar leis abran-
gentes e estabelecer agências
governamentais fortes.

Presumo que, no Brasil, as
condições geradas por gover-
nos anteriores tenham enfra-
quecido a sociedade civil, mas
agora, pelo que tenho visto, vo-
cês têm muitos movimentos
sérios. Quando visitei o país, fi-
quei impressionado com a re-
de de organizações e agências
trabalhando nisso. O Brasil
também teve sucesso ao ga-
rantir que disposições de pro-
teção do consumidor fossem
incluídas no acordo do Merco-
sul .Tem sido muito difícil con-
seguir incluir esses direitos em
acordos de comércio interna-
cional, vocês devem se orgu-
lhar desse feito.

Acredite, os consumidores
nos EUA passam ainda por to-
do tipo de problemas. Conti-
nuamos nos esforçando para
neutralizar o poder que as em-

exercem na elaboração
de leis e políticas governamen-
tais. De modo geral, nós só ga-
nhamos quando construímos
coalizões fortes para contra-
balançar o poder empresarial
ou quando os abusos são tão
visíveis e ultrajantes que o
Congresso percebe que preci-
sa dar um jeito, porque seus
eleitores estão ficando bravos.

Como os consumidores ameri-
canos estão vencendo o tele-
marketing?

Em2003, a USFederal Tra-
de Comission (Comissão Fe-
deral de Comércio) criou um
cadastro nacional, o "Do ,Not
Call (Não me ligue). Os con-
sumidores se inscrevem nu-
ma lista, para evitar a maior
parte das ligações invasivas.
Os telemarqueteiros que en-
tram em contato com os ins-
critos estão sujeitos a muitas
e penalidades criminais. Qua-
se 125 milhões já se inscreve-
ram, e 100 mil nomes por se-
mana continuam aderindo.
Para 57% dos registrados, as
ligações foram reduzidas em
92%; para 25%; cessaram
completamente.

Alguns dizem que criou-se
uma indústria de processos...

As afirmações sobre litígios
excessivos ou frívolos são
muito aumentadas. As em-
presas têm interesse em exa-
gerar, para estimular leis que
restrinjam ou eliminem o di-
reito de mover uma ação. Já
tiveram sucesso em muitas
áreas, de modo que, para
muitos acordos de crédito, o
consumidor precisa abrir
mão de seu direito de proces-
sar. Mas, quando falamos de
riscos graves de produtos ou
de tratamento médico inade-
quado, os consumidores pre-
cisam ter amplo acesso. So-
mente uma porcentagem
bem pequena dos prejudica-
dos realmente entra na Jus-
tiça e, desses, uma pequena
parcela ganha algum tipo de
indenização, Na área do erro
médico, estima-se que me-
nos de um entre oito lesados
chega a abrir um processo.

Text Box
meligue
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Fonte: Revista da Folha, ano 14, n. 724, p. 8-16, 25 jun. 2006.




