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Fundação Procon-SP divul-
Igou o ranking com as 20

empresas que receberam mais
reclamações em 2007. Pela sex-
ta vez, a Telefônica encabeça a
lista, seguida dos anunciantes
Itaú, Benq, Vivo e Mitsubishi/
Aiko/Evadin. A pesquisa (ver ta-
bela), concluída no final do ano
passado, contém reclamações de
consumidores que não foram so-
lucionadas com a primeira inter-
venção do Procon. Sendo assim,
necessitaram da abertura de pro-
cesso administrativo para serem
trabalhadas pelo órgão junto às
empresas.

Campeã de reclamações em
2007, a Telefônica teve um crês1

cimento de 95% nas reclamações
fundamentadas em relação ao
ano passado. Em 1998, 1999,
2000, 2001 e 2006 a empresa já
havia liderado a lista.

Na segunda posição está o
Itaú. De acordo com o relatório,
num total de 1.544 reclamações,
43% das solicitações não foram
atendidas. Já em 2005, o Itaú
aparecia em 15° lugar, sendo que
num total de 121 reclamações,
110 foram atendidas, contra 11
não respondidas. Problemas
com cartão de crédito lideram
as reclamações do segmento fi-
nanceiro. Dentre os vários apon-
tamentos do relatório, as falhas
na segurança também aparecem
nas reclamações de consumido-
res que utilizaram a internet ou
tiveram saque indevido no car-
tão eletrônico.

Em comunicado enviado à im-

prensa, o Itaú justifica que a co-
locação faz parte do momento de
crescimento em que vive a corpo-
ração. Segundo o banco, "o ano
de 2007 foi marcado por grande
desenvolvimento das operações
de cartão de crédito, financeiras,
financiamento de veículos e seg-
mento de alta renda, que deram,
inclusive, posição de liderança
à instituição em diversos negó-
cios". Ainda no comunicado, o
Itaú acrescenta que a posição no
ranking de 2007 não reflete o
histórico do padrão de qualida-
de de atendimento da instituição
evidenciado nos anos anteriores.

"O Itaú aprofundará ainda
mais seus contatos com a Funda-
ção Procon SP na busca de solu-
ções cada vez melhores para as
diversas questões apresentadas",
afirma.

Das 20 empresas que inte-
gram o ranking, todas têm au-
tuação e respondem processo
administrativo no Procon. Com-
põem também a lista: Embratel,
TIM, Santander/Banespa, Cartão
C&A, Motorola, Bradesco/Finasa,
Banco Fininvest, Claro/BCP, Citi-
bank, LG/LG Eletronics, Sabesp,
Caixa Econômica Federal, Uni-
banco, Samsung e Eletropaulo.

Neste ano, ao elaborar o
ranking, a Fundação Procon
agrupou os anunciantes de uma
mesma marca para facilitar a
leitura dos dados por parte do
consumidor. O parâmetro aplica-
do foi o modo como a empresa é
apresentada ao público.

A área de Serviços Essenciais
(água, telefonia, luz etc) foi a que
registrou o maior número de re-
clamações, 31%, seguida pela de
Produtos (móveis, eletrônicos,
vestuário etc) com 30%. As áreas
de Assuntos Financeiros (bancos,
cartões de crédito, financeiras
etc) concentraram 25%; Serviços
Privados (escola, clubes, oficina
mecânica etc), 10%; Saúde (pla-
nos de saúde, cosméticos, medi-
camentos etc), 3%; Habitação,
0,60%; e Alimentos, 0,22%.


