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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Duas décadas de avanço nas
relações entre cliente e fornecedor
Está no passado a fase
do desrespeito e da
desatenção ao público

Março chega ao final e os espe-
cialistas fazem as últimas análi-
ses neste mês que marca o ani-
versário do Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Roberto
Meir, um dos pioneiros na dis-
cussão, realização e sistematiza-
ção de estudos sobre esse assun-
to, diz que há um divisor no
tempo definido como Antes e
Depois do Código (ACDC).

Meir preside a Associação
Ibero-Americana das Relações

Empresa-Cliente (Aiarec) e, no
Brasil, ele marca as comemora-
ções dos 20 anos do CDC ideali-
zando o projeto “Do Código ao
Compromisso”, conduzido em
parceria com órgãos de defesa
do consumidor. A ideia é agluti-
nar e aperfeiçoar propostas para
a melhoria do atendimento.

O especialista afirma que não
há em todo o mundo um con-
junto de normas com a eficácia
do CDC criado pelo Brasil. Com
sua experiência internacional,
Roberto Meir discorda quando
enaltecem o atendimento no ex-
terior e o minimizam no merca-

do nacional. Ele reconhece que
precisamos avançar mais. No
entanto, pergunta, como com-
parar a maneira como uma pes-
soa é friamente recebida até em
lojas sofisticadas como a Tiffany,
nos Estados Unidos, e a atenção
dada aos clientes na maioria do
varejo em todos os níveis e em
qualquer classe social no Brasil?

Junto com o Código e a
consciência do consumidor so-
bre seus direitos, Meir aponta o
apoio da imprensa brasileira, a
única no mundo a abrir espaço
livre à manifestação dos con-
sumidores. ■
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TRÊS PERGUNTAS A...

Passados 20 anos, o Código
de Defesa do Consumidor está
no foco do Congresso Nacional.
Vêm aí alterações.

Os quase 40 milhões
de pessoas admitidas no
mundo encantado das
compras estão satisfeitos?
A conscientização do consumidor
não para. Tanto o novo consumidor
como o que pertence a grupos com
maior poder de compra, hoje
ninguém tolera o mau atendimento.

Na era da geração Y, com
o acesso à internet, ainda
há quem não seja informado
sobre seus direitos?
Mesmo antes da internet, o
Código já falava em compra por
catálogos, um fase que antecedeu
ao comércio eletrônico atual.
E não havia telefones como
temos hoje. Atualmente são 240
milhões de linhas e espaço na
mídia. Enquanto isso, a inclusão
digital é pequena e a geração Y
é uma miragem.

Entre as reformas em
pauta do Congresso,
uma é a do Código de
Defesa do Consumidor.
Isto é necessário?
Não. Quem elaborou o Código
merece uma estátua. Reformá-lo
é casuísmo. Temos coisas mais
urgentes como uma política
de educação para o consumo
direcionada a evitar o
superendividamento. Precisamos
de uma campanha alertando:
os juros fazem mal à saúde.

Em 20 anos, a qualidade no atendimento ao cliente mudou bastante. O Código de Defesa do Consumidor é responsável por isso

“Há um divisor
definido como
ACDC — Antes
e Depois do Código
de Defesa do
Consumidor

Boa Vista,
Casas Bahia e o
consumo responsável

A Boa Vista Serviços,
administradora do Serviço Central
de Proteção ao Crédito, celebra
o êxito de sua parceria com as
Casas Bahia. As duas empresas
buscam sensibilizar o público
para o consumo responsável e o
recurso são palestras com o tema
“Nome, nosso maior patrimônio”.
Os eventos orientam o público
sobre como cuidar das finanças e,
na opinião de Paulo Santos,
diretor das Casas Bahia, o objetivo
é que os sonhos de consumo
se concretizem com segurança
e tranquilidade.

Germânia está lançando
o Degustador Oficial

A Boutique Germânia quer, mesmo,
popularizar a marca e reforçar
junto aos consumidores a
memorização de seu chope.
Uma das ações é o lançamento de
novos itens de produtos especiais.
A cervejaria está comercializando
a linha Degustador Oficial, que
traz boné, camiseta e o kit long
neck com cerveja clara e escura
embaladas para presente em
papel micro-ondulado. As vendas
ocorrem nas 150 lojas da rede nos
Estados de São Paulo, Paraná,
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Pepsico do Brasil
impulsiona venda
dos snacks

O mercado chama de “snacks”
e para a garotada eles são os
salgadinhos. A Pepsico do Brasil
produz os snacks Luck, Torcida
e Fofura. De olho na renda das
classes C e D , a indústria estreita
o vinculo afetivo com o público.
Ela retoma a publicidade dos
snacks nas emissoras de rádio
e canais da televisão aberta.
O poder de compra do novo
consumidor estimulou a Pepsico
a investir em marketing pensando
em crescer 13% no volume
de vendas na Região Sudeste.

Marcela Beltrão
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