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MALA DIRETA

■ Reclamações devem ser
encaminhadas pelo
www.oglobo.com.br/servicos/-
defesa_consumidor ou no site do
jornal, www.oglobo.com.br, no
ícone “Defesa do Consumidor”.
Por carta, as queixas devem ser
enviadas para Rua Irineu
Marinho 70, 3o- andar, Centro,
CEP 20230-023 ou pelo fax: (21)
2534-5162. É preciso informar
endereço e telefone do
consumidor e da empresa.

Problema de
abastecimento
A Águas de Niterói não vem cum-
prindo seu horário de abastecimen-
to, deixando-nos com torneiras se-
cas. A central de atendimento é
apenas “pro forma”, visto que os
atendentes, de forma robótica, sem-
pre informam: “Senhora, o sistema
está normal, favor aguardar o novo
dia de abastecimento”. O serviço de
pipa gratuito funciona apenas para
prédios. Meu irmão ficou sem água
há duas semanas, no Fonseca, tendo
de ficar em minha residência, à
espera do retorno do abastecimento.
Agora, o problema foi na minha rua.
Estão brincando de abrir e fechar
registros e fingindo que nada está
acontecendo, mas a conta já está em
minhas mãos para pagamento. Nis-
so eles nunca falham!

ZILDA SANTOS
Niterói, RJ

● A Águas de Niterói informa que
enviou uma equipe à Rua Professor
Otacílio, em Santa Rosa, consta-
tando que o abastecimento encon-
trava-se normal, com 80% de re-
serva na cisterna da leitora. A em-
presa comunica ainda que moni-
tora o abastecimento no local.

Cartão de
crédito rejeitado
Sou associado do American Express
desde 1988. O cartão de minha es-
posa foi rejeitado numa compra de R$
59 e, ao telefonar para o SAC, veio a
informação desrespeitosa: “É que o
senhor pagou a conta do mês passado
parceladamente”. Mandei pagar 75%
dacontaporqueestava viajandoenão
conseguia acessar o site do meu ban-

co. Em 23 anos, essa foi a segunda
vez que fiz isso. Nos outros 274
meses, as contas do cartão foram
pagassempreemsua totalidade.Falta
de respeito a um cliente antigo e
pagador! Por outro lado, para que
colocar “valor mínimo a ser pago” se
vão cancelar o cartão?

JULIO A. HERNANDEZ
Rio

● O Bradesco, que responde pela
American Express, informa que en-
trou em contato com o leitor para
esclarecimento do assunto.

Prazo de
entrega
Fiz uma compra na Apple, em 24 de
janeiro, com entrega programada
para o dia 31 daquele mês. Não
recebi. Liguei para a central e in-
formaram-me que meu produto foi
repassado para outra transportado-
ra e não havia previsão de chegada.
Se soubesse que a Apple é tão
desorganizada, teria comprado em
outro site confiável. Não tenho qual-
quer posicionamento da Apple sobre
o paradeiro do item nem recebi
retratação por parte da empresa.

BRENO DE CASTRO
Viçosa, MG

● A Apple informa que não co-
menta casos particulares. A em-
presa afirma, no entanto, já estar
em contato diretamente com o lei-
tor e espera que a solução da
questão seja satisfatória.

Fusão e
confusão
Meu pai tem um título de capi-
talização chamado Mega Plin, do

Unibanco. O contrato estaria apto a
saque em dezembro, e a primeira
informação que obtive no SAC do
banco era que, a partir dessa data,
eu poderia dirigir-me a qualquer
agência do Itaú munido dos do-
cumentos para sacar a aplicação.
Escolhi uma agência em São Gon-
çalo. Lá chegando, fui informado de
que aquele assunto deveria ser tra-
tado em uma agência que, agora, é
Itaú, mas que, antes, era Uniban-
co. Somente ali saberiam tratar o
assunto. Dois quarteirões depois,
localizei a tal antiga agência e lá fui
atendido. Expliquei minha neces-
sidade e, sem trocar qualquer pa-
lavra comigo, acredito que por ter
sido enfático ao negar uma pro-
posta de empréstimo, a atendente
acessou o sistema do banco, inseriu
dados e, em seguida, solicitou as
senhas bancárias. Em menos de
cinco minutos a operação estava
finalizada e ela informou-me que,
em dois dias úteis, o saldo, míseros
70% do valor aplicado, estaria dis-
ponível na conta bancária do meu
pai. Esse prazo, no entanto, não foi
respeitado.

FABIANO SANTANA
Niterói, RJ

● A ouvidoria do Itaú Unibanco
informa que não localizou qual-
quer título com os dados infor-
mados. Para localizá-lo, o banco
pede que o leitor informe o CPF do
titular da capitalização. A insti-
tuição disse que não conseguiu
contato com o leitor.

Produto com
defeito. E agora?
Comprei uma calculadora Elgin,
modelo FC-125, na Casa&Video,
que veio com defeito. Agora, a
empresa se nega a trocá-la.

MANUEL MARTINS PEREIRA
Rio

● A Casa&Video informa que au-
torizou a troca do produto.

Valor da fatura
não confere
Em 2 de fevereiro, pelo quarto mês
consecutivo, fui obrigado a contatar
o atendimento telefônico da Oi para
contestar o valor da minha fatura.
Desde que fiz a portabilidade, há
quatro meses, não recebi qualquer
fatura com o valor correto, ficando
os dois primeiros meses sem o des-
conto referente ao Oi Conta Total e,
nos dois últimos, sem a inclusão do
pacote de dados, apesar de ter com-
prado o aparelho e assinado o ser-
viço, em 20 de outubro do ano
passado. Nos últimos três meses, os
erros foram corrigidos, e, no atual,
está sendo avaliado pela operadora.
Contudo, o que motiva primordial-
mente essa reclamação é a repe-
tição dos erros. Este mês, recebi
uma conta no valor de estratos-
féricos R$ 910, sendo R$ 708,79
referentes à internet móvel.

ALESSANDRO TEIXEIRA COELHO
Rio

● A Oi informa que a cobrança
citada foi retificada e teve seu ven-
cimento prorrogado.

Informação
desencontrada
Ao renovar minha apólice com a
SulAmérica, em 2010, inseri, como
de costume, a proteção de vidros,
faróis e lanternas. Ao ter um si-
nistro, liguei imediatamente para
seguradora e perguntei o valor da
franquia do para-brisa, para que a
outra parte pagasse imediatamente
e o problema fosse resolvido de
forma amigável. No setor de auto
glass, informaram-me que meu veí-
culo tinha tal cobertura e que o
valor da franquia era de R$ 160,
quantia que recebi imediatamente
da outra parte. Ao ligar novamente
para saber como proceder para a
troca do para-brisa, fui informada,
pelo mesmo setor, de que não estão
encontrando apólice do auto glass
do meu carro e que o meu pedido
será enviado a uma central que
levará cinco dias úteis para res-
ponder se vou poder efetuar o ser-
viço. Dependo do veículo para tra-
balhar, não posso ficar sem ele.
Liguei para o setor de reclamações
e informei o ocorrido. Informaram
que o veículo tinha, sim, a apólice
de vidros, mas que naquele setor
apenas registravam reclamações e
que eu teria de aguardar o prazo
relatado para saber se poderia con-
sertar meu carro.

LUIZ ANTONIO FISCHER
Rio

● A SulAmérica informa que o
serviço de troca do para-brisa foi
efetuado.

Reembolso só
do infartado
No dia 15 de outubro, comprei duas
passagens pela TAM, do Rio para
Recife. No dia 20 de outubro, meu
marido sofreu um infarto, ficando
hospitalizado e impedido pelo mé-
dico de viajar. Comuniquei o fato
imediatamente à TAM, que me so-
licitou o envio de um atestado mé-
dico constando o fato, o que pro-
videnciei imediatamente. Em fe-
vereiro, fui informada de que po-
deria reaver o dinheiro em forma de
reembolso no cartão de crédito,
mas somente da passagem do meu
marido. Com relação ao meu e-
ticket, ofereceram-me as seguintes
opções: reembolso de 50% ou pa-
gamento da taxa de remarcação de
R$130, mais a diferença de tarifa.
Tentei explicar que não poderia
embarcar de férias e deixar meu
marido infartado.

ARLETE VENTURA DA SILVA
Rio

● A TAM informa que os reembolsos
dos bilhetes foram solicitados à ad-
ministradora do cartão de crédito.

DEFESA DO CONSUMIDOR
ONDE RECLAMAR • O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Desembargador Guimarães 21, Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 05002-050 — Tel.: (11) 3874-2152

Consumidor bota a boca na internet
Redes sociais viram canais de reclamação e passam a ser vigiadas por empresas preocupadas com repercussão

Nadja Sampaio

● O Código de Defesa do Consumidor
— que completa 21 anos no próximo
dia 11 — mostra os direitos de quem
compra. Já a internet dá o poder de
divulgar a avaliação de um produto
para milhões de pessoas ao mesmo
tempo. Com essas “armas”, o cliente
nunca foi tão respeitado.

Muitas empresas que, nos anos 90,
espernearam porque tiveram de criar
serviços de atendimento ao cliente
para ouvi-los e receber reclamações,
hoje monitoram as redes sociais 24
horas por dia. O objetivo é entrar em
contato o mais rapidamente possível
com consumidores insatisfeitos que
usam o Twitter, o Facebook, o You-
Tube ou blogs, entre outros meios
digitais, para fazer desabafos. Segundo
analistas, estamos em uma nova era
das relações de consumo.

Carol Siper, do planejamento es-
tratégico digital da Worm, empresa de
marketing de guerrilha, explica que o
sucesso de uma reclamação na in-
ternet depende dos chamados “re-
passadores”, que podem retransmitir
uma queixa em larga escala.

— Quando esses formadores de
opinião se solidarizam com o autor de
uma reclamação, em poucas horas a
história pode se espalhar. O con-
sumidor está mexendo na sua relação
com as empresas, virou o verdadeiro
protagonista, não espera muito tem-
po para ser ouvido. Por isso, as em-
presas têm de ficar atentas para re-
solver logo os problemas que vão
parar em redes sociais.

Respostas rápidas para tentar
evitar propagação

No Rio, um dos primeiros sites a
mostrar a força do consumidor in-
ternauta foi o “Eu odeio a Telerj”, que
reclamava da falta de linhas de te-
lefonia fixa. A página saiu da rede
depois da privatização da empresa.
Outro site que ganhou força em todo o
Brasil foi o de Maritônio Barreto, que,
em 2002, decidiu se queixar do aten-
dimento da Fiat. Ele ainda está na
internet e soma mais de 500 mil aces-
sos. O processo judicial impetrado por
Barreto também continua. A Fiat in-
forma que a ação se encontra em fase
de recurso e, por isso, não comenta o
assunto.

Uma outra reclamação que faz mui-
to sucesso na internet, postada no
início de fevereiro, é a do procurador
Oswaldo Borelli, que ficou quase cem
dias aguardando o conserto de uma
geladeira Brastemp em uma auto-
rizada. Ele acabou levando o ele-
trodoméstico para a porta de casa e

gravou um relato da situação. O que
era um desabafo se tornou um fe-
nômeno de popularidade na rede. O
vídeo começou a ser repassado por
amigos e rapidamente foi visto por
130 mil pessoas (histórias de casos
semelhantes, de grande repercussão
na internet, podem ser vistas no en-
dereço http://glo.bo/cases_crises).

Quando tomou conhecimento do
vídeo gravado por Borelli, a Brastemp
agiu rapidamente. Segundo Fábio Vi-
dal Armaganijan, diretor de serviços e
peças da Whirlpool (que reúne as
marcas Brastemp e Consul), um dia
após o filme chegar à internet, o pro-
blema foi resolvido.

—Monitoramosotempotodooque
está nas redes sociais e, quando há
problemas, tentamos resolvê-los ime-
diatamente. Depois, tentamos desco-
brir onde ocorreu a falha do processo,
para não termos novos casos — diz
Armaganijan.

Cláudia Sender, diretora de mar-
keting da Brastemp, destaca que o uso
da web é um importante canal de

diálogo com consumidores:
— Temos um balanço positivo. Não

sentimos perda de vendas com o epi-
sódio porque nossa marca tem uma
história.

O advogado especialista em direitos
do consumidor Jean Carlos de Al-
buquerque Gomes, do escritório Chal-
fin,Goldberg&Vainboim,explicaqueé
necessário ter cuidado com o que se
fala sobre uma empresa. Segundo ele,
quando o cliente se restringe à re-
clamação, não corre o risco de ser alvo
de uma ação por dano moral.

— Mesmo que ele não tenha ten-
tado resolver o assunto anteriormen-
te, por conta da dificuldade para falar
com o serviço de atendimento ao
cliente, a reclamação não perde força
numa eventual ação judicial. O con-
sumidor pode utilizar todos os ca-
minhos para solucionar seu problema,
inclusive a internet. Essa busca é le-
gítima — informa.

Carol Siper destaca que, hoje, em-
presas têm de criar mecanismos para
impedir que comentários na internet

tomem uma grande proporção:
— Não há uma forma de saber se

uma queda nas vendas foi influenciada
pela propaganda negativa da marca.
Também não é possível avaliar qual a
penetração de um comentário nega-
tivo, pois, no Brasil, o crescimento do
número de internautas é enorme, e
ocorre em todas as classes sociais.

Para Idec, consumidor deve
reclamar também no Procon

Karina Alfano, gerente de relacio-
namento com o associado do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec), reconhece a impor-
tância das redes sociais para o com-
prador, mas diz que os meios formais
de reclamação não podem ser dei-
xados de lado:

— É por meio das reclamações
feitas às entidades de defesa do con-
sumidor e agências reguladoras que se
baseiam as políticas públicas. Por isso,
ele não deve deixar de formalizar sua
insatisfação, mesmo quando já a tenha
expressado nas redes sociais. ■ .

O poder nas
mãos dos

pequenininhos
Carlos Alberto Teixeira

● Depois de casos como os da
Fiat e da Brastemp, o consu-
midor descobriu o impacto que
podem ter as redes sociais on-
line, e elas se tornaram a tábua
de salvação para quem sofre
nas mãos de empresas descui-
dadas. Os internautas agora sa-
bem que essas mídias são mo-
nitoradas e que algumas com-
panhias até contratam consul-
torias especializadas para fazer
esse acompanhamento.

Mas esse dinamismo pode ser
um pote de ouro para firmas
sábias. Se a resposta a uma
reclamação for rápida e bem
pensada, a má ocorrência pode
até se converter em algo que
melhore a imagem da empresa.

Quanto aos usuários, seus
posts no Orkut, no Twitter e no
Facebook e seus vídeos no You-
Tube têm diferentes pesos e as
mais variadas abordagens. Em
sua maioria, são agressivos,
raivosos e, às vezes, até exa-
geram um pouco nos relatos. Já
outros consumidores, mais ra-
ros, fazem suas denúncias de
maneira refinada, pontilhada
de ironias e com alfinetadas
sutis, que, às vezes, têm efeito
ainda mais contundente que
mensagens escrachadas e mal
produzidas.

Com o barateamento dos
equipamentos de informática e
do acesso banda larga à internet,
o povão finalmente tem como
pôr a boca no trombone. E,
melhor ainda, tem boas chances
de ser ouvido, arranhar a ima-
gem dos poderosos e fazer ma-
rola na opinião pública.

Nesse mundão atual interco-
nectado, as relações de con-
sumo nunca mais serão as mes-
mas. Reclamações por carta
postal, telefone 0800, e-mail ou
comentário no site oficial das
empresas — tudo isso já é con-
siderado velharia. O que vem
tirando mesmo o sono dos om-
budsmen são as mídias sociais.
As empresas que se cuidem...

Cruz

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 mar. 2010, Economia, p. 30.




