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Em 2000, a GM fez o maior
recall da indústria brasileira,
de 1,2 milhão de Corsas. O
recall foi motivado pelo cin-
to de segurança, que se des-
prendia. Foram relatados vá-
rios acidentes, dois com víti-
mas fatais. Na época, a GM
foi criticada por ter demora-
do a reconhecer o defeito.

A Volkswagen também en-
frentou uma grave crise com
o Fox. A peça usada para bai-
xar o banco traseiro e am-
pliar o porta-malas provocou
a mutilação de parte de de-
dos de oito pessoas. A primei-
ra ocorrência foi registrada
em 2004, mas o recall só foi
feito em 2008, após interfe-
rência do Departamento de
Proteção e Defesa do Consu-
midor (DPDC).

● A Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica (Abi-
nee), que representa os fabrican-
tes, afirmou, em nota, que a
amostragem do DPDC represen-
ta 0,05% dos 56 milhões de apa-
relhos vendidos em 2009. Os da-
dos do Ministério da Justiça, po-
rém, referem-se ao primeiro se-
mestre deste ano. A associação

afirma que “os fabricantes estão
sempre comprometidos com a
constante atualização de seus
processos de produção, a fim de
diminuir eventuais falhas”. Prova
disso seria o aumento de 15,5%
do número de linhas celulares
em operação no ano passado an-
te 2008, período em que o nível
de reclamações relatadas pelo
DPDC caiu 24%. As empresas
foram procuradas, mas apenas a
Nokia se manifestou individual-
mente, informando que tem “pro-
movido grande esforço para aten-
der as demandas dos clientes”.
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Depois da investida sobre os car-
tões de crédito, o Departamento
de Proteção e Defesa do Consu-
midor (DPDC) fecha o cerco ago-
ra contra as fabricantes de apare-
lho celular. O órgão do Ministé-
rio da Justiça, apresentou ontem
um levantamento sobre reclama-
ções de consumidores.

O levantamento com informa-
ções de 18 mil consultas aos Pro-
cons do País coloca Samsung
(29,36%) e LG (25,38%) como as
duas empresas mais citadas pe-
los clientes que procuraram de-
fender seus direitos ao longo do
primeiro semestre deste ano. Na
sequência, vêm Nokia (21,19%),
Sony (15,51%) e Motorola

(8,56%).
O estudo revela que a grande

maioria das queixas dos consu-
midores nos casos de problemas
com aparelhos de telefone celu-
lar está relacionada a garantias,
danos ou defeitos dos produtos.
Mais da metade das demandas
(50,65%) está ligada a proble-

mas com garantia, que incluem
abrangência, cobertura e prazos.
Outras 26,67% tratam de danos
ou defeitos do aparelho. “Os
dois itens juntos representam
mais de três quartos de toda a
demanda”, disse o diretor do
DPDC, Ricardo Morishita.

Além disso, 6,46% dos acessos

dos consumidores estão relacio-
nados à reclamação de falta de
peças de reposição. “Mesmo que
o consumidor tenha dado causa
ao problema, ele tem direito à pe-
ça”, disse. A intenção do diretor
com a divulgação dos dados é a
de tornar o tema visível para a
sociedade e, com isso, melhorar

o atendimento por parte dos res-
ponsáveis. “Queremos que apa-
relhos celulares deixem de ser
uma dor de cabeça para os consu-
midores”, comentou Morishita.

O estudo do DPDC leva em
conta todos os registros de aten-
dimento ao consumidor nos Pro-
cons, como dúvidas, reclama-

ções, problemas de garantia.
Nem tudo são reclamações. Esse
tipo de estudo (só com queixas)
também é feito e está previsto
para ser divulgado no dia 14 de
setembro. Ainda que não seja
um documento exclusivo com
críticas, pois considera dúvidas
também, vale lembrar que os
consumidores não costumam ir
aos Procons para elogiar empre-
sas. “Aparelhos celulares têm si-
do uma das maiores demandas
dos Procons no Brasil”, disse Mo-
rishita. “E comprar não é um ato
de loteria, de sorte.”

‘Batata quente’. Morishita lem-
brou que o “princípio da batata
quente” está proibido pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor. Is-
so acontece quando o cliente, ao
detectar problemas no produto,
não encontra atendimento ade-
quado, pois um dos elos da ca-
deia joga a responsabilidade pa-
ra outro. “Todos que participam
da cadeia têm obrigação legal de
responder (ao consumidor), é a
regra da solidariedade.” Segun-
do ele, é evidente, no entanto,
que o fabricante tem peso maior
nesse processo.

Paula Pacheco

Nem o mercado de beleza esca-
pou da fase de lua de mel entre
empresas estrangeiras e consu-
midores brasileiros. A Beauty
Fair, maior feira de cosméticos
do continente americano, come-
ça hoje em São Paulo com uma
participação maior de exposito-
res internacionais. O aumento é
de 81% em relação a 2009.

O interesse estrangeiro é am-
parado no fato de o brasileiro ser
um grande consumidor de pro-
dutos de beleza. O País é o tercei-
ro no ranking mundial, atrás dos
Estados Unidos e do Japão. No
ano passado, o consumo brasilei-
ro cresceu 14% em reais e 8,5%
em dólar, segundo dados da As-

sociação Brasileira da Indústria
de Higiene Pessoal, Perfumaria
e Cosméticos (Abihpec).

E o país que mais se interessou
pela feira brasileira neste ano foi
a China. De 2009 para 2010, o
total de expositores do país asiá-
tico aumentou de 4 para 11, ou
175%. O foco dos fabricantes chi-
neses está nos produtos elétri-
cos, como secadores e chapi-
nhas. Apenas uma empresa se di-
fere do grupo com a venda de
princípios ativos para cosméti-
cos. Em segundo lugar estão os
Estados Unidos, que buscam dis-
tribuidores para produtos para
cabelos, tratamentos para a pele
e maquiagem.

O interesse dos estrangeiros
surpreendeu a diretora executi-
va da feira, Luciane Beltran. “São
muitos fatores que influenciam
na decisão dos estrangeiros de
vir para o Brasil. Por exemplo, o
fato de o uso de produtos de bele-
za começar ainda na infância. As
meninas usam cada vez mais ce-
do esmaltes ou um batonzinho”,

comenta a diretora.

Pontos de venda. Além do cor-
po a corpo com os potenciais
clientes, os expositores estran-
geiros têm contato com os dife-
rentes canais de venda de produ-
tos de beleza encontrados no
Brasil, como farmácias, lojas es-
pecializadas e perfumarias de lu-
xo. Esse foi o programa da comi-
tiva americana, por exemplo,
que ontem visitou três pontos
de venda.

“Também mostramos aos es-
trangeiros algumas peculiarida-
des do mercado brasileiro, como
a atividade informal. Tem muita
mulher que faz as unhas das vizi-
nhas ou escova nos cabelos no
fim de semana, em casa mesmo,
para reforçar a renda da família.
Elas também são importantes
nos negócios das grandes empre-
sas, porque são consumidoras”,
analisa Luciane.

Esse público, segundo a direto-
ra da Beauty Fair, é um dos que
mais tem chamado a atenção da

indústria, já que a melhora nos
últimos anos do poder de com-
pra das classes C e D também re-
verteu em aumento de vendas
de xampus e perfumes. É o tipo
de compra, segundo Luciane,
que não depende de crédito, por-

que “são produtos que facilmen-
te se encaixam no orçamento fa-
miliar”.

Para Angel Lizárraga, diretor
da Associação Brasileira de Cos-
metologia, a indústria tem se
aproximado dos consumidores

emergentes. “Todos têm acesso
a produtos com alta tecnologia.
As novas tecnologias dos produ-
tos são globais e estão cada vez
mais baratas. O que muda mes-
mo é o tipo de embalagem, que é
padronizada no caso da classe
média e mais sofisticada para a
classe”, explica.

Além de expositores estrangei-
ros, a Beauty Fair também costu-
ma receber muitos visitantes es-
trangeiros. Neste ano, prevale-
cem os compradores do conti-
nente africano, especialmente
os de Angola e de Moçambique.

A previsão da organização da
feira é que em quatro dias sejam
fechados R$ 305 milhões em ne-
gócios. No ano passado, as ven-
das ficaram em R$ 242 milhões.
“Alguns fabricantes dizem que
os negócios na feira equivalem a
um mês mais fraco de faturamen-
to, como fevereiro e março”, diz
a diretora da Beauty Fair.

Samsung e LG lideram ranking de reclamações de celular

Interesse chinês chega
ao mercado da beleza
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Risco de incêndio leva Agile a recall
Defeito de fábrica pode provocar o vazamento de combustível; convocação da GM envolve 59.714 unidades dos modelos 2010 e 2011
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Corsa teve o
maior recall do
País em 2000

Para empresas,
amostragem não
é representativa

Cleide Silva

Lançado há um ano, os mode-
los Agile, da General Motors,
terão de voltar às concessioná-
rias da marca para a substitui-
ção da mangueira de alimenta-
ção de combustível. O defeito
de fábrica pode provocar o va-
zamento de combustível e, em
casos extremos, incêndio no
compartimento do motor. O
recall envolve 59.714 unidades
do modelo, ou toda a produ-
ção vendida até agora.

O hatchback Agile é produzi-
do na fábrica da General Motors
em Rosário, na Argentina, e a
maioria dos componentes é for-
necida por fabricantes instala-
dos no Brasil. Os preços do mo-
delo vão de R$ 35,7 mil a R$ 45,3
mil.

A montadora informa, por
meio de nota, ter detectado uma
“não conformidade no processo
de produção, o que pode ocasio-
nar fissuras na camada interna
da mangueira de alimentação do
combustível”.

Embora tenha iniciado a cam-
panha de recall ontem, a substi-
tuição da peça dos veículos co-
meçará no dia 13 de setembro.
Até lá, a empresa vai abastecer a
rede de revendas com a nova
mangueira e sugere que os consu-
midores agendem o conserto,
que dura cerca de uma hora, a
partir de segunda-feira.

Com essa convocação, a pri-
meira feita pela GM este ano, so-
be para mais de 1,1 milhão o total
de veículos envolvidos em recall
no País. Em todo o ano de 2009,

foram 723,8 mil unidades.
O recorde de convocações até

agora foi registrado em 2000,
com 1,71 milhão de unidades que
tiveram de voltar às lojas para
correção de defeito de fábrica.
Naquele ano, só a GM convocou
mais de 1 milhão de modelos Cor-
sa por causa de problemas no cin-
to de segurança.

Ao todo, estão em andamento
no País 35 campanhas de recall,
sendo 5 delas de motocicletas,
envolvendo 187,3 mil modelos
de diferentes marcas.

O recall do Agile envolve mo-
delos 2010 com chassis de núme-
r o s e n t r e A R 1 0 0 0 0 0 3 e
AR191692 e modelos 2011, chas-
sis número BR100008 a

BR143441. A empresa coloca à dis-
posição dos consumidores o tele-
fone 0800-702-4200 para mais
informações.

Também em nota, a Fundação
Procon-SP, afirmou que, por se
tratar de possibilidade de aciden-
te com risco à saúde e segurança
dos usuários e de terceiros, o
atendimento ao consumidor de-

veria ser feito de imediato.

Sem acidentes. Porta voz da
GM informou que não houve ne-
nhuma notificação de acidente
envolvendo consumidores. Se-
gundo a empresa, o problema já
foi corrigido e as unidades produ-
zidas mais recentemente já saí-
ram da fábrica sem o defeito.

O número de recalls vem cres-
cendo em todos os países. Só nos
Estados Unidos, uma única mon-
tadora, a japonesa Toyota, já con-
vocou quase 9 milhões de veícu-
los nos últimos meses, a maioria
de modelos Corolla que apresen-
taram problemas no sistema de
freio. No Brasil, o recall do mode-
lo envolveu 107 mil automóveis.

Convocações. Com o recall do Agile, sobe para mais de 1,1 milhão o total de veículos envolvidos em recall no País neste ano

Cerco ao celular. Metade das queixas se refere a garantia

Beleza pura. Luciane espera R$ 305 milhões em negócios

Estudo feito nos Procons
do País indica deficiência
no atendimento
às queixas dos
consumidores

Maior feira do setor
começa hoje com
crescimento de 81%
de estrangeiros, em
especial dos asiáticos
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