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No próximo dia 22 de abril inicia-se em São Paulo um importante evento, promovido pelo LEI  
Laboratório de Estudos da Intolerância da USP, em parceria com o Sesc-SP e com o apoio da 
nossa Livraria Resposta. É o Colóquio Internacional Tolerância e Direitos Humanos: 
Diversidade e Paz, que se realiza dentro do quadro do Ano da França no Brasil. 
 
Durante cinco dias, intelectuais de renome brasileiros, franceses e de outros países debaterão 
os temas mais candentes no que diz respeito a intolerâncias e discriminações de todos os 
tipos, numa perspectiva histórica, bem como aqueles de caráter religioso, racial, sexual, 
socioeconômico e outros que ainda persistem em todo o mundo, afrontando os direitos 
humanos e, mais do que isso, a dignidade humana. 
 
O programa completo do colóquio pode ser acessado através de link em nosso site 
www.livrariaresposta.com.br. 
 
Deixando de lado as ofensas mais sérias, que nos envergonham como seres humanos e que 
serão amplamente abordadas neste encontro, como podemos contextualizar os direitos do 
consumidor? Sim, pois eles também são seres humanos e são maltratados impiedosamente 
por certas operadoras de telefonia, certas companhias aéreas, certas seguradoras... e outras 
tantas que, em sua ganância e em sua falta de princípios éticos, não apenas os lesam, mas 
os ofendem moralmente. 
 
Não é à toa que cada vez mais pessoas processam essas empresas, não apenas reclamando 
seus direitos como consumidores, mas exigindo indenizações por danos morais pelo stress, 
sofrimento e mesmo pelas humilhações de que são vítimas. 
 
Serão essas ofensas uma afronta à dignidade humana? Sem a pretensão de compará-las às 
ofensas por razões raciais e outras manifestações de ódio que serão abordadas no colóquio, 
as agressões ao direito dos consumidores, mais do que isto, à sua dignidade como seres 
humanos, são coisa muito séria e merecem o nosso repúdio. 
 
Verdade seja dita, deveríamos criar um “hall of shame” para as empresas que se portam 
desta forma no mercado, divulgando todas as sentenças judiciais em que as mesmas já 
foram condenadas por danos materiais ou morais a seus clientes. E desta forma fazendo 
sempre um contraponto à bela (e falsa) imagem que elas buscam propagar através de 
campanhas publicitárias que tendem a fazer esquecer o “outro lado” da história. 
 
Além disso, se nós, como publicitários e profissionais de marketing, formos também seres 
humanos dotados de princípios éticos, deveríamos nos recusar a “dourar a pílula” de 
empresas notoriamente agressoras dos consumidores. Sim, pois ao usarmos nossa 
criatividade para embelezar a imagem de um cliente que está suja por razões das mais 
compreensíveis e justificáveis, nos tornamos cúmplices dos procedimentos dessas empresas. 
Se pelo menos as grandes agências se recusassem ostensivamente a assumir as contas de 
certas empresas “campeãs” do Procon, estas seriam pressionadas a mudar de 
comportamento ou então a recorrer a profissionais tão pouco éticos quanto elas mesmas e 
provavelmente menos competentes do que os éticos. 
 
Até porque os mais éticos tendem a ser os mais competentes e vice-versa. Sei que é uma 
ilusão imaginar que a maioria das agências recuse uma grande conta por razões éticas, mas 
a verdade é que deveriam fazê-lo, até mesmo para preservar a sua própria imagem e 
reputação. 
 
Nem tudo nos negócios se faz em função de faturamento imediato... Pelo contrário, as 
agências e os marqueteiros com visão mais aprofundada do mercado dão mais importância à 
imagem positiva deles mesmos, da mesma forma que os clientes se preocupam com suas 
próprias imagens. 
 



   
E do outro lado da medalha, será que os consumidores são todos “santos”? Deixando de lado 
aqueles que são fraudadores ou caloteiros profissionais, e deixando de lado também a imensa 
maioria de consumidores honestos e de boa-fé, existem aqueles que (todo comerciante 
conhece...) são os chamados “pentelhos”, prontos a criar caso por qualquer ocorrência que 
não corresponda exatamente às suas expectativas.  
 
Esquecem-se eles que, por mais tecnologia que as empresas tenham hoje em dia, por trás 
desta existem funcionários que são seres humanos e cometem erros, não necessariamente de 
má-fé ou com a intenção de lesar o consumidor. Estes clientes encrenqueiros, ao menor 
problema, já acham que estão sendo passados para trás e ameaçam ir ao Procon, à Justiça 
ou escrevem enfurecidos aos jornais. Talvez a paranoia de alguns deles seja até justificada 
por alguma experiência negativa com empresa efetivamente sem ética. Mas na maior parte 
das vezes, sei por experiência de nossa livraria, ficam desconcertados e pedem desculpas ao 
perceberem que se tratou de erro ou ocorrência não intencional e o caso foi solucionado de 
forma correta e atenciosa.  
 
Na verdade é o próprio progresso extraordinário da tecnologia que fez com que o nível de 
exigência dos cidadãos tenha se tornado extremo. Quem de nós não fica nervoso quando não 
consegue completar uma ligação telefônica ou quando não ouve direito a voz do outro lado? E 
como ficamos enfurecidos quando nossa internet sai do ar ou mesmo quando fica mais lenta, 
mesmo que seja por poucos minutos! Outro dia mesmo me percebi irritado ao ver o 
apresentador do noticiário na TV chamar o correspondente da emissora na Europa e este 
demorar longos 10 segundos para responder às suas perguntas.  
 
Afinal, pensei, será que a emissora não tem um telefone que permita um diálogo em tempo 
real? Num mundo com tantos recursos tecnológicos nós desenvolvemos uma total 
“intolerância” às falhas. Nada pode falhar, a não ser por incompetência... ou por 
“sacanagem”, é assim que percebemos as coisas. Nem a medicina tem mais o direito de 
falhar. Sim, pois mesmo quando morre alguém na casa dos 90 nós sempre nos perguntamos 
“morreu de quê?”, desconfiando de algum erro médico. E quanto a essas empresas 
“espertinhas”, que “falham” intencionalmente, será que não percebem que suas violências 
contra o consumidor também as condenam à morte, no médio ou longo prazo? 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 13 abr. 2009, p. 24.   


