
daqui corria para fazer suas
compras antes que o preço
aumentasse. Mas a partir do
Plano Real e a estabilização
da inflação, as coisas começa-
ram a mudar, e o consumidor
brasileiro está mais conscien-
te, exigente e conhece me-
lhor seus direitos.

Essa é a conclusão de um
estudo realizado pela TNS In-
terScience com mil pessoas
no Rio e nas cidades de São
Paulo, Porto Alegre e Recife.
O levantamento foi divulgado
na semana passada, durante a
comemoração do Dia do Con-
sumidor (15 de março).

De acordo com a pesqui-
sa, o preço ainda é o princi-
pal item levado em conside-
ração na hora da compra.
Mas questões ambientais
também começam a ganhar
força. Para se ter uma ideia,
para 51% dos consumidores,

Gilmara Santos

Comer uma torta quente
em uma lanchonete, queimar
a boca e ganhar uma indeni-
zação milionária. Nos Estados
Unidos esse tipo de ação judi-
cial é bastante frequente, as-
sim como a chamada "indús-
tria da indenização" O consu-
midor americano tem plena
consciência dos seus direitos
e usa isso, muitas vezes, até
de maneira exagerada. No
Brasil, apesar do Código de
Defesa do Consumidor
(CDC) ser muito mais moder-
no e avançado, o consumidor
brasileiro só começou a rei-
vindicar, de fato, os seus direi-
tos nos últimos oito anos.

Não podemos descartar
que a situação económica
brasileira é bastante diferente
da americana. Com uma infla-
ção altíssima, o consumidor
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as ações de responsabilida-
de sócio-ambiental foram
consideradas itens muito im-
portantes, enquanto no ano
passado apenas 44% conside-
ravam esse item. — Estamos
percebendo que os consumi-
dores decidem a compra
com base em todo o históri-
co da empresa e não apenas
no preço —, explica o espe-
cialista em relações de con-
sumo e um dos realizadores
do estudo, Roberto Meir.

De acordo com ele, esse
novo consumidor surgiu a
partir da entrada em vigor
do CDC, em 1990. — No en-
tanto, como à época a infla-
ção era muito alta, o consu-
midor não exercia tanto os
seus direitos. A partir do Pla-
no Real, ele começou a com-
parar preços — afirma Meir.
— Além disso, ele descobriu
que tinha ao seu lado o Judi-

ciário — complementa.
A Justiça tem papel funda-

mental nessa mudança de
comportamento. Primeiro
porque as empresas que dei-
xam de cumprir as normas
estabelecidas pelo CDC são
punidas. Depois, porque evi-
ta que o Brasil desenvolva a
"indústria da indenização" O
valor médio de uma indeniza-
ção por dano moral no Brasil
fica entre R$ 7 e R$ 8 mil. —
A indústria da indenização
existe também aqui, mas
bem menos do que nos EUA
— garante o advogado Da-
niel Alves Ferreira, do escri-
tório Mesquita Pereira, Mar-
celino, Almeida, Esteves Ad-
vogados. A banca tem mais
de 70 mil ações judiciais de
relação de consumo.

Outra contribuição impor-
tante do Judiciário foi a cria-
ção dos Juizados Especiais

Cíveis. Nesses tribunais,
questões que envolvam até
20 salários mínimos não pre-
cisam da contratação de um
advogado e são concluídas
mais rapidamente que na
Justiça comum. E mais re-
centemente, desde dezem-
bro do ano passado, São Pau-
lo criou o Juizado Especial
Digital. Só em fevereiro, o ór-
gão realizou 300 audiências.

Antes de recorrer à Justi-
ça, no entanto, o consumidor
tem a opção de ir ao Procon,
que entra em contato com a
empresa e tenta chegar a um
acordo. O Procon que realiza
mais atendimentos em todo
o País é o do estado de São
Paulo, que atendeu no ano
passado mais de 480 mil pes-
soas. A estimativa é que cer-
ca de 70% dos problemas le-
vados ao órgão são resolvi-
dos imediatamente.
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