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Problema com calçados da Crocs em 10 países leva entidades no Brasil a cobrarem providências "do governo e da empresa '
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• Os acidentes causados pelas
sandálias fabricadas pela ame-
ricana Crocs em mais de dez
países, inclusive o Brasil, podem
provocar um recall dos calçados
no país. O pedido de recall será
feito pela Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor Pró
Teste ao Departamento de Pro-
teção e Defesa do Consumidor
(DPDC), do Ministério da* Jus-
tiça. Segundo Maria Inês Dolci,
coordenadora da Pró Teste, a
legislação brasileira prevê essa
medida como prevenção. No
Rio, consumidores já enfrentam
problemas com as sandálias. O
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) pediu escla-
recimentos à Crocs no Brasil.

— Como o Japão já reco-
mendou que seja refeito o design
do calçado, isso significa que o
atual não é seguro. O Código de
Defesa do Consumidor prevê
que, em caso de falta de se-
gurança do produto, seja feito
recall — disse Maria Inês.

A sandália já foi proibida em
uma rede de hospitais da In-
glaterra e em um hospital da
Suécia. O calçado pode causar
estática e alterar a medição em

AS SANDÁLIAS Crocs: este ano já foram registrados pelo menos 65 acidentes com os calçados no Japão

aparelhos como respiradores e
os usados em cirurgias. Maria
Inês disse que a Pró Teste pedirá
ao Ministério da Justiça para
analisar os casos fora do Brasil:

— No mínimo, temos que
exigir que seja feito no Brasil o
mesmo que está sendo feito lá
fora. A empresa tem fábrica em

Sorocaba (SP), e a modificação
no desenho do produto tam-
bém tem que ser feita aqui.

Para Maria Inês, como o risco
é maior para as crianças, já que
o calçado é aderente e a maio-
ria dos acidentes em escadas
rolantes está ocorrendo com
elas, o recall é tão necessário

quanto o de brinquedos.
Este ano já foram registrados

pelo menos 65 acidentes no Ja-
pão com as sandálias Crocs. A
maioria, com crianças, que pren-
deram os pés em escadas ro-
lantes. Há relatos também de
crianças que perderam o dedo
nos EUA e em Cingapura.

Marilena Lazzarini, coorde-
nadora-executiva do Idec, dis-
se que a empresa é respon-
sável pelo produto que põe no
mercado. Para ela, a Crocs de-
veria ter testado se um pro-
duto, projetado para ser usado
em barcos, pode ter o uso
modificado.

— Se esse uso pudesse cau-
sar algum risco, deveria vir
informado na embalagem. O
Código de Defesa do Consu-
midor é bem claro nisso, e a
empresa deve conhecê-lo bem
— afirmou Marilena.

Problemas são registrados
em shoppings do Rio

Em depoimento à seção de
comentários do Globo Online,
a leitora Claudia Rezende As-
sumpção conta que seu filho
de 4 anos ficou com sua san-
dália presa nas escadas ro-
lantes do Shopping da Gávea.

— Já havia lido essas his-
tórias na internet. Não queria
comprar a Crocs, mas ele in-
sistiu e comprei, pois achei
que era paranóia de mãe.

Segundo Cláudia, seu filho es-
tava parado no degrau, quando
virou-se para falar com ela e, "em
uma fração de segundo, a Crocs
foi engolida pela brecha lateral

da escada rolante e desapare-
ceu". Claudia o puxou rapida-
mente, evitando um acidente.

Outra leitora, que se iden-
tifica como Liali, conta que seu
filho, de 9 anos, ficou com o pé
preso numa escada rolante do
Barra Shopping. Como estava
de mãos dadas com pai, nada
mais grave aconteceu.

Segundo o jornal inglês "The
Guardian", testes no Japão mos-
tram que, feita principalmente
de resina de polietileno, a san-
dália é suscetível a ficar presa
nas escadas rolantes. O jornal
informa ainda que a Crocs, cuja
sede fica no Colorado, já co-
meçou modificar seus calçados
em resposta ao pedido japonês.

A empresa alega que os aci-
dentes foram causados por mau
uso dos calçados, não por pro-
blemas de design. No Brasil,
segundo o Idec, a Crocs disse
que está levantando todas as
informações solicitadas. Procu-
rada pela reportagem, a em-
presa no país não respondeu
aos pedidos de entrevista.»
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