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Às vésperas do Dia Mundial do Direito do Consumidor, os brasileiros estão se mostrando mais 
atentos e atuantes na hora de exigir os seus direitos. Na contramão, algumas empresas 
continuam repetindo os mesmos erros. Levantamento feito juntamente aos associados da Pro 
Teste - Associação de Consumidores ao longo de 2007, mostra que as empresas de comércio 
virtual ainda são sinônimos de dor de cabeça para os clientes, com 78% das reclamações no 
segmento de serviços gerais.  
 
Segundo Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Pro Teste, apesar da profissionalização 
desse segmento, problemas como falta de entrega, informações incorretas e empresas que 
simplesmente desapareceram ainda são constantes. Só no ano passado, a associação entrou com 
ações públicas contra várias varejistas de comércio eletrônico que saíram do ar sem entregar os 
produtos como PCI Shop, ShopGlobo, Infomed, Miami Brasil e ProPlayer.  
 
As fraudes vem aumentando. Em 2005, a associação entrou com processo contra a Niki Shop e a 
Fast Line; em 2006, foram alvos de reclamações os portais Centro Shop, Shopping Marvins, Bires 
Shop e Micro Paulista.  
 
A Pro Teste, entidade sem fins lucrativos fundada há sete anos, que conta hoje com 200 mil 
associados, recebeu no ano passado cerca de 40 mil reclamações. A maioria foi resolvida apenas 
com orientações práticas.  
 
"No caso do comércio eletrônico os sites estruturados têm boa disposição para resolver as 
questões dos consumidores", explica Maria Inês. Mas as fraudes ainda são um desafio, 
especialmente no que diz respeito a legislação. A Pro Teste luta para mudar a lei para que as 
empresas que hospedam os sites comerciais também tenham responsabilidade civil. "Hoje essas 
empresas não se preocupam em verificar os níveis de segurança e confiabilidade de seus 
clientes", conta. "E a oferta continua chegando para os consumidores por meio de banners e 
divulgação em sites de busca."  
 
Esse não é o único segmento que esteve na mira dos clientes em 2005. Serviços de telefonia 
celular, inclusive aparelhos de telefones, produtos eletroeletrônicos e serviços de TV por 
assinatura também foram líderes em reclamações no Pro Teste. Por área, serviços públicos teve 
34% das queixas, seguido de produtos (33%); financeiros (17%); e por serviços em geral (16%).  
 
Planos de saúde  
 
Já os clientes que recorreram ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) têm como 
foco os problemas com planos de saúde, que pelo oitavo ano consecutivo, lidera as reclamações. 
Dos 20 mil contatos de consumidores no ano de 2007, referentes a orientações sobre produtos e 
serviços, as empresas de saúde representaram 17% da demanda, seguidos pelo setor financeiro 
(14%), telecomunicações (13,8%) e produtos (12,2%).  
 
"Os principais problemas dos planos de saúde foram reajustes abusivos e a falta de cobertura de 
procedimentos, consultas e exames", informa Maíra Feltrin, advogada do Idec, que destaca ainda 
as reclamações quanto a ações judiciais. Foram 23,2 mil contatos no último ano, onde 78% 
trataram de perdas nas cadernetas de poupança nos planos econômicos (Bresser, Verão e Collor).  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14, 15 e 16 mar. 2008, Administração&Serviços, p. 
C2. 


