
‘Cartel do oxigênio’
pode ter multa recorde

A atuação dos Procons é re-
gional. Mas, em casos de pro-
blemas comuns, os órgãos
podem fazer mutirões. Du-
rante reunião dos órgãos de
defesa do consumidor na Pa-
raíba, em junho, Procons de
15 Estados, a maioria deles da
Região Nordeste, combina-
ram um esquema conjunto
relativo às reclamações con-
tra a operadora Oi. A empre-
sa não solucionaria proble-
mas com a agilidade espera-
da, de acordo com Roberto
Madruga, presidente da Asso-
ciação Procons Brasil.

Por isso, a meta era trans-
formar as queixas contra a
empresa em processos direta-
mente, sem a fase de concilia-
ção. A Oi disse que o mutirão
caracterizaria tratamento
diferenciado em relação à
concorrência. Além disso, o
diretor de regulamentação
da companhia, Paulo Mattos,
afirmou que eliminar a fase
do conciliação deixaria o
atendimento às queixas dos
clientes mais lento.

Melina Costa

A Associação dos Fabricantes de
Refrigerantes do Brasil (Afre-
bras) entrou ontem com uma de-
núncia na Secretaria de Direito
Econômico (SDE) contra a Coca-
Cola e a Vonpar, sua franqueada
em Santa Catarina e no Rio Gran-
de do Sul. A entidade, que reúne
136 fabricantes regionais de refri-
gerantes conhecidos como “tu-
baínas”, alega prática anticon-
correncial por parte da empresa
e sua associada no Sul.

O mote da denúncia é um pro-
grama de fidelidade chamado
“Clube de Parceiros” criado pela
Vonpar e voltado para o peque-
no varejo – exatamente o am-
biente onde, tradicionalmente,
são vendidas as tubaínas. De mo-
do geral, o programa estabelece
que, quanto maior a exposição
dos produtos Coca-Cola, mais
pontos o varejista acumula. As
lojas com maior número de pon-

tos receberiam prêmios, como
TVs de plasma, e concorreriam a
um carro. Entre os benefícios de
se fazer parte do programa tam-
bém estariam “condições comer-
ciais diferenciadas”, treinamen-
to de funcionários pela Vonpar e
descontos em compras na rede
de eletroeletrônicos Fast Shop.

No texto da representação mo-
vida pela Afrebras, são citados
trechos da cartilha do “Clube de
Parceiros” em que são descritas
as formas de acumular pontos.
Uma delas é oferecer o mix com-
pleto de sabores e embalagens
de produtos Coca-Cola. Outro
item diz que, se 60% ou mais da
gôndola for ocupada por produ-
tos da Vonpar, o varejista recebe-
ria 100 pontos. A cartilha tam-
bém oferece pontos para o núme-
ro de geladeiras de Coca-Cola
presentes, mas informa que o

equipamento não pode estar “in-
vadido”. No jargão do setor, isso
significa que não poderia haver a
presença de concorrentes, se-
gundo a Afrebras.

Estímulos. “Como a Coca-Cola
é líder de mercado, todo ponto
de venda tem de ter o produto.
Isso é natural”, diz Oksandro
Gonçalves, advogado da Afre-
bras. “O problema é que a empre-
sa oferece estímulos que só ela
tem condições de pagar. Isso é
abuso de poder econômico e ge-
ra uma concorrência artificial.”

Procurada, a Coca-Cola Brasil
e a Vonpar informaram não ter
recebido “até o momento qual-
quer comunicação oficial da
SDE com relação ao assunto” e
que só poderiam se manifestar

após conhecer o teor do docu-
mento. Também disseram
que “os programas comer-
ciais dos fabricantes que inte-
gram o Sistema Coca-Cola no
Brasil estão de acordo com a
legislação pertinente”.

A denúncia da Afrebras usa
como precedente um caso en-
volvendo a AmBev, líder em
cervejas do País. No ano passa-
do, o Cade aplicou a maior
multa de sua história (R$ 352
milhões) contra a fabricante
por causa de seu programa de
relacionamento com o varejo.
Segundo o Cade, o programa
era prejudicial à concorrência
por induzir o varejo a dar ex-
clusividade à AmBev. A multa
foi suspensa até a decisão da
Justiça sobre o caso.
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Fabricantes de
‘tubaínas’ vão à SDE
contra a Coca-Cola

Investimentos. Buffett diz que
quer trabalhar até os 100 anos
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A véspera do julgamento do su-
posto “cartel do oxigênio” pelo
Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade) foi mar-
cada por uma verdadeira batalha
judicial. Não é para menos: se fo-
rem comprovadas as ações ile-
gaissupostamente cometidas pe-
las empresas da área de gases
hospitalares e industriais, entre
elas a White Martins, a multa de-
verá ficar entre R$ 700 milhões e
R$ 1 bilhão – a maior da história
do órgão antitruste. O caso, que
inclui também companhias co-
mo AGA, Air Liquide, Air Pro-
ducts e Indústria Brasileira de
Gases, irá a julgamento hoje, às
10 horas.

O procurador-geral do Cade,
Gilvandro Araújo, diz acreditar
que o interesse das companhias
é o de tentar barrar a avaliação
do caso pelo órgão. Segundo ele,
há mais de 30 medidas judiciais
tentando travar a pauta, das
quais quase 10 foram apresenta-
das ontem. “A quantidade de te-
mas levantados por essas empre-
sas é grande, já citaram mil aspec-

tos”, disse. Para ele, a ofensiva
das empresas deixa o Judiciário
em uma situação “difícil”. Entre
as medidas judiciais já remetidas
ao Cade estão petição, mandado
de segurança e agravo, entre ou-
tras saídas jurídicas.

Presença. As empresas alegam
também, segundo Araújo, que
não haverá quórum suficiente
para julgar o caso porque três
dos sete conselheiros estariam
impedidos de participar: Olavo
Chinaglia, por já ter trabalhado
com uma empresa do setor, e Ar-
thur Badin e Carlos Ragazzo, por
já terem tido contato com o pro-
cesso na SDE e na Seae. O Cade
diz que Chinaglia está mesmo
impedido. Badin está de férias, e
Ragazzo, segundo o Cade, não te-
ve contato com o processo en-
quanto estava Seae.

A intenção das empresas, de
acordo com o procurador-geral,
é impedir que o caso seja julgado
de qualquer forma. “Elas que-
rem impedir o Cade de traba-
lhar, e isso não podemos acei-
tar”, afirmou. Em nota, a White
Martins alegou que vem apresen-
tando, nos últimos sete anos, ar-
gumentos sólidos em sua defesa
no processo administrativo em
curso no Cade. “A empresa rea-
firma seu compromisso com a li-
vre concorrência.” / C.F.
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Empresas de gases
hospitalares e industriais
tentam evitar julgamento
do processo no Cade,
marcado para hoje
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MINISTRO DA JUSTIÇA
“O ministério fará um grande
esforço para encaminhar o
projeto de lei ainda este ano”
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● Concorrência
As empresas mais prejudicadas
pelo programa de fidelização da
Vonpar, segundo a Afrebras, fo-
ram as catarinenses Max Wi-
lhelm e Bebidas Thomsen e a
gaúcha Fruki.

Procons fazem
esquema de
mutirão

● Meta

Governo pretende endurecer punição
a empresas campeãs de reclamações

Defesa. Coca-Cola diz que programas estão dentro da lei

Segundo os pequenos
fabricantes, programa
de relacionamento da
companhia com o varejo
dificulta concorrência

Descompasso. Para Barreto, empresas se esforçam para produzir mais, mas não se preocupam em melhorar qualidade
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As empresas que constante-
mente são alvo de queixas dos
consumidores estão na mira
do Ministério da Justiça. On-
tem, o ministério enviou à Ca-
sa Civil dois anteprojetos de
lei que abordam a questão pa-
ra serem encaminhados ao
Congresso Nacional até o fim
do ano. O primeiro documen-
to prevê a punição de empre-
sas que estão sempre no topo
da lista dos Procons. O outro
cria os SuperProcons, já que vi-
sa a fortalecer esses órgãos.

“O Código de Defesa do Con-
sumidor é moderníssimo, mas
não satisfaz todas as condições
de consumo. Por isso, o desafio
normativo ainda se impõe e deve
seguir sendo implementado no
Brasil”, disse o ministro Luiz
Paulo Barreto, após participar
da abertura do VII Congresso do
Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, em Brasília.

De acordo com Barreto, por
conta dessa percepção, o minis-
tério elaborou um estudo sobre
“dano punitivo”, estabelecendo
de que maneira se poderá acio-
nar uma companhia pela recor-
rente reclamação dos consumi-
dores. “Percebemos que muitas
empresas apostam apenas na re-
clamação (por parte dos consu-
midores, e não na punição efeti-
va)”, afirmou.

Ele não entrou em detalhes so-
bre o anteprojeto, como a discri-
minação das punições ou como
uma empresa poderá ser enqua-
drada se o texto for aprovado pe-
lo Legislativo. “Será caso a caso,
vai depender da reincidência”,
disse. O que o Ministério deseja
é que as empresas parem com o
“jogo de arcar com o risco” de
infringirem a lei sem necessaria-
mente enfrentarem um castigo.

Medidas corretivas. Barreto in-
formou ainda que deseja o forta-
lecimento e a ampliação das ativi-
dades dos Procons nas diferen-
tes regiões. Além da aplicação de
multas, esses órgãos poderão, de

acordo com a explicação do mi-
nistro sobre o anteprojeto, esta-
belecer “medidas corretivas”
aos fornecedores que descum-
pram os direitos dos consumido-
res. Isso, segundo ele, evitará

postergação da avaliação dos ca-
sos. Com a nova lei, os casos que
se iniciam nos Procons não ne-
cessariamente terão de ter tam-
bém o respaldo da Justiça para
seguirem adiante, como é feito
hoje. “O ministério fará um gran-
de esforço para encaminhar o
projeto de lei ainda este ano”,
afirmou.

Barreto salientou que 39 mi-
lhões de novos consumidores es-
tão chegando ao mercado por
contado aquecimento da ativida-
de econômica. “Com o aumento
da demanda, há necessidade de

produção maior. E o esforço de
produção não é muitas vezes
acompanhado pela preocupa-
ção com a qualidade”, conside-
rou o ministro.

Setores em foco. Ao citar as
empresas dos setores mais recla-
mados, o ministro da Justiça si-
nalizou que dois deles estão
mais no foco desse anteprojeto:
telefonia e cartões de crédito e
débito. Em São Paulo, de acordo
com dados do Procon, 49% do
total das mais de 500 mil recla-
mações compiladas no ano pas-

sado tiveram como alvo as em-
presas de telefonia móvel ou fi-
xa, bancos ou empresas de ener-
gia elétrica.

Entre as companhias líderes
no ranking destacam-se a Telefô-
nica – em primeiro lugar na lista
paulista por quatro anos –, além
de Eletropaulo, TIM, Claro,
Sony Ericsson, Bradesco e Itaú.

Desde a entrada em vigor do
decreto que regulamenta o servi-
ço prestado ao cliente por meio
dos call centers, há pouco mais
de 18 meses, o Sistema Nacional
de Informações de Defesa do

Consumidor (Sindec) compilou
20.576 reclamações dos Servi-
ços de Atendimento ao Consu-
midor (SACs).

Nessa estatística, a telefonia
celular representou 28,43% do
total de reclamações, seguida
por telefonia fixa (22,67%), car-
tão de crédito (20,25%), banco
comercial (10,08%), TV por assi-
natura (5,29%), energia elétrica
(4,21%), área financeira (3,72%),
plano de saúde (2,91%), segura-
dora (1,54%), transporte aéreo
(0,59%) e transporte terrestre
(0,32%).
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Direito do consumidor. Dois projetos de lei, que devem ser enviados ao Congresso até o fim do ano, elevam sanções a empresas
que aparecem repetidamente nos rankings de queixas e dão aos Procons mais poder para aplicar ‘medidas corretivas’ aos infratores
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