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Seu Policarpo é motorista de táxi em São Paulo. Assim como o personagem de Lima Barreto na 
obra "Triste fim de Policarpo Quaresma", demonstra muito apreço pelo potencial das riquezas 
brasileiras. Mas, se tem uma coisa que o tira do sério, são os problemas causados pelas 
empresas que prestam serviços de assistência técnica e as marcas que representam.  
 
Na semana passada, seu Policarpo fez uma corrida com um dos editores da Gazeta Mercantil 
que lhe contou as agruras pelas quais passou dia desses. Seu passageiro tem uma família de 
cinco pessoas. Ele, a mulher e três filhos. Cansado de ter de ir à pia diariamente depois das 
refeições, o casal decidiu, há dois anos, comprar uma lava-louça da marca General Electric 
(GE).  
 
- Acabou a garantia de fábrica e adivinhe o que aconteceu? - perguntou o editor a seu 
Policarpo. - Liguei o aparelho, mas nada de funcionar. Localizei na internet o telefone da 
assistência técnica autorizada da região de Osasco (SP). Pedi a visita de um funcionário, a fim 
de fazer um orçamento do conserto. No dia marcado, o técnico aparece. Mexe aqui, mexe 
acolá. Vai embora. Ficou de me dar o orçamento pelo celular. Dois dias depois, recebo a 
ligação. Adivinhe: ficou R$ 870,00 para arrumar. "Queimou a placa", sentenciou o interlocutor 
do outro lado da linha.  
 
- Nossa, mas quanto custa uma nova? - indaga, espantado, seu Policarpo.  
 
- Pois é, comprei a lava-louça em julho de 2006, em dez parcelas de R$ 400. O conserto ficaria 
quase 25% de uma máquina nova? Fui obrigado a buscar socorro em lojas que não são 
autorizadas pela GE.  
 
A situação piorou. A assistência técnica de esquina de sua casa pediu-lhe R$ 1.270 e fez um 
diagnóstico igual ao da autorizada: placa queimada.  
 
- Sabe o que é, doutor? - explicou-se o técnico. - A placa é importada. É cara mesmo.  
 
Seu Policarpo enfureceu-se: - Só podia ser.  
 
Diante dos valores, o passageiro resolve encostar a lavadora. A família teve de voltar para a 
pia, que, afinal, tem torneira elétrica. Até que, dois meses depois, um parente do interior que 
estuda mecatrônica faz-lhe uma visita. Durante a conversa no café da manhã, o assunto vem 
à tona. O parente pede licença para fazer uma avaliação da lava-louça e encontra o problema: 
três diodos queimados.  
 
- Fui à Santa Ifigênia, aquela rua no centro de São Paulo especializada em produtos 
eletrônicos, e, depois de percorrer oito lojas, encontro os diodos. Adivinha quanto: R$ 0,60, os 
três. Comprei um ferro para soldar os componentes, fiz a montagem do equipamento. 
Funcionou. Testei os cinco ciclos da máquina. Funcionou. Mas a água não esquenta. Deve ser a 
resistência. Liguei para a mesma assistência técnica autorizada de Osasco, que tem reserva de 
mercado endossada pela GE para atuar na região. O rapaz que me atendeu ficou de procurar a 
peça e me ligar de volta. Adivinhe: não ligou.  
 
- É sempre assim - solidariza-se seu Policarpo.  
 
- Dois dias depois, liguei de novo. Outro funcionário me atende. Procura nos desenhos do 
modelo GLV3500G03WW, mas não acha a peça e me pede um pouco de paciência, pois vai 
pesquisar em outras lojas da rede. Nenhuma tinha, mas uma delas sabia o preço: R$ 280, 
mais R$ 75 da instalação a ser feita por um técnico da empresa. Total: R$ 355. Isso quer dizer 
R$ 515 a menos que o orçamento inicial. Ou melhor, R$ 514,40. (Esqueci de considerar os R$ 
0,60 dos diodos.)  
 



Seu Policarpo não se conforma. Pensa naquela história de empresa cidadã, governança 
corporativa, companhia com foco no cliente. E nada disso foi suficiente para descobrir que a 
origem do problema eram três diodos, ao custo de R$ 0,60.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 set. 2008, Editoriais, p. A2. 


