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O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, enviou 
ontem notificação à Crocs do Brasil solicitando informações sobre os acidentes ocorridos com 
usuários de suas sandálias, que se tornaram febre no mundo. A Crocs tem 10 dias para responder 
aos questionamentos do DPDC. A fabricante disse que enviará informações a todos os órgãos que 
fizeram pedidos semelhantes e ressalta que no Brasil não há registro de acidentes. Em relação à 
solicitação de recall feita pela Pro Teste, a Crocs afirmou que não pretende retirar seus calçados 
do mercado por acreditar que eles não apresentam risco aos usuários.   
 
A empresa explicou ainda que seus sapatos foram testados nos Estados Unidos para uso diário, 
fora de embarcações, com adultos e crianças. "Os Crocs foram criados para serem usados em 
barcos e por isso deveriam ser vendidos com manual de instrução. A empresa precisava explicar 
em quais circunstâncias, como tipo de piso e para que idade as sandálias são adequadas. Mas 
como não há qualquer tipo de recomendação, a empresa passa a ser a responsável pelos 
acidentes que vêm ocorrendo", disse Maria Inês Dolci, coordenadora da Pro Teste.   
 
A Crocs declarou ontem que seus calçados não são os agentes causadores dos acidentes. A 
empresa justifica que crianças correndo com chinelos também podem sofrer acidentes, uma vez 
que esse calçado não é o adequado para correr. E argumenta ainda que, como o Crocs está sendo 
usado por uma grande parcela de pessoas, é natural que sejam verificados mais acidentes com 
eles. Segundo a companhia, entre 2004 e 2005, por exemplo, o Metrô de São Paulo registrou 860 
acidentes nas escadas rolantes com pessoas usando chinelos ou tênis com cadarço desamarrado, 
informou a empresa, que também enfrenta questionamentos no Japão, Estados Unidos e 
Cingapura, onde inclusive já foram registrados acidentes graves com usuários de Crocs.   
 
Por enquanto, a recomendação de recall da Pro Teste é válida apenas para a Crocs e não para 
fabricantes de calçados semelhantes que podem ser encontrados no mercado. "Com os Crocs 
piratas o perigo deve ser ainda maior. Agora, vamos tentar rastrear as outras fabricantes", disse 
Maria Inês.   
 
Apesar dos problemas, as ações da Crocs encerraram ontem com uma alta de 7,44% na Nasdaq. 
A fabricante anunciou ontem o lançamento de uma nova linha de calçados e acessórios com 
temas de personagens de programas da Disney. Porém, no acumulado do ano, os papéis da Crocs 
vêm sofrendo queda de 71,75%.   
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