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Insatisfeito, carioca pouco reclama
Estudo mostra que apenas um terço formaliza queixas e  aponta baixo conhecimento do Código 

• Os consumidores cariocas não an-
dam nada satisfeitos com a qualidade
dos produtos que adquirem — a in-
satisfação, em alguns casos, ultrapas-
sa os 80% — e também têm queixas
sobre o atendimento. Apesar disso,
apenas um terço dos cariocas for-
maliza sua reclamação. E entre os que
o fazem, 82% se queixam apenas com a
empresa. Pesquisa exclusiva, feita
com 401 moradores da cidade pelo
Instituto ConQuist de Pesquisa, Qua-
lidade e Gestão, mostra ainda que
apenas dois entrevistados recorreram
ao Procon. O retrato traçado pelo
estudo aponta ainda um baixo grau de
conhecimento dos direitos garantidos
pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Apenas 7% dos entrevistados
sabiam, por exemplo, que, em caso de
cobrança indevida, o CDC garante o
ressarcimento em dobro do valor.

A pesquisa, que mostra onde e
com que frequência os cariocas vão
às compras, qual o grau de satis-
fação com produtos e atendimento e
o quanto conhecem do código, en-
cerra a série sobre os 20 anos do
CDC, iniciada nesta seção em l - de
setembro. O resultado do levanta-
mento, aliás, surpreendeu o sub-
secretário-adjunto dos Direitos do
Consumidor, José Teixeira Fernan-
des, responsável pelo Procon-Rio:

— Fiquei estarrecido com o re-
sultado. Em 2009, atendemos quase
um milhão de pessoas, com um índice
de solução dos conflitos entre 85% e
88%. Por esses números, acreditá-
vamos ter alcançado um sucesso re-
lativo. Mas a pesquisa mostra que
ainda há muito a avançar em edu-
cação para o consumo. Precisamos
demonstrar que a reclamação é fun-
damental para que haja mudança e
fazer o consumidor parceiro dos ór-
gãos de defesa do consumidor.
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Apesar de baixo conhecimento, CDC
é arma poderosa, diz ministro

Na avaliação de Roberto Madruga,
diretor da ConQuist e professor da
Fundação Getulio Vargas, o alto índice
de desconhecimento do CDC é um
dado ainda mais relevante quando se
observa que mais da metade dos pes-
quisados — em entrevistas aleatórias,
feitas em diferentes pontos da cidade
— têm formação superior (206):

— Antes de pensar em modificar o
código, é preciso trabalhá-lo melhor.

Mas, para o ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) António
Herman Benjamin, que trabalhou na
comissão de juristas que elaborou o
CDC, não ter os artigos do código na
ponta da língua não significa que ele
não seja um instrumento próximo
ao cotidiano das pessoas:

—O consumidor pode até não saber
o que está escrito no código, mas sabe
da existência da lei e reconhece que
esta é uma arma poderosa no seu
relacionamento com os fornecedores.

Juliana Pereira, diretora do De-
partamento de Proteção e Defesa do
Consumidor (DPDC), do Ministério
da Justiça, concorda:

— Quando o consumidor começa a
exigir qualidade do produto e no
atendimento, isso demonstra que, a
despeito de não conhecer os artigos
do código, ele conhece o conceito de
respeito e os princípios básicos da lei,
como o de boa-fé e o da transparência.
Ele detém o poder e tem de ditar as
regras do mercado. E quando não
encontra um setor preparado para
ouvi-lo, deve procurar as entidades de
defesa do consumidor.

Madruga, que apresentará a pes-
quisa na próxima quarta-feira, na II
Conferência Rio como Polo de Te-
lesserviços, destaca o número de con-
tatos feitos pelos consumidores nos
pontos de venda. Segundo o espe-
cialista, a pesquisa comprova o baixo
índice de solução no primeiro contato.
Ele aponta ainda uma relação entre a
grande insatisfação do carioca e seu
perfil impulsivo de compra:

— Os paulistas, por exemplo, são
mais criteriosos antes da compra. Além

20 ANO S D O CD C
• 1°- DE SETEMBRO: Telefonia: o •
setor mais reclamado há cinco
anos nos Procons
• 5 DE SETEMBRO: Vendas vir-
tuais, problemas reais
• 8 DE SETEMBRO: Setor finan-
ceiro: os principais problemas e
desafios
• 12 DE SETEMBRO: Planos de
saúde: falta regulação

15 DE SETEMBRO: Relaciona-
mento: a nova estratégia
• 19 DE SETEMBRO: Balanço dos
avanços e desafios do Sistema Na-
cional de Defesa do Consumidor
• 22 DE SETEMBRO: Elaborado-
res do CDC falam dos riscos de
mudar a lei
• 26 DE SETEMBRO: Américas te-
rão sistema de alerta de risco

disso, observamos um maior grau de
insatisfação na compra em shoppings,
o que pode estar relacionado ao valor
do bem. Quanto maior o valor ou a
complexidade do produto, maior a
expectativa e o risco de frustração.

A pesquisa completa pode ser
vista no www.conquist.com.br. •
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