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PRINCIPAIS PROBLEMAS

Conta em banco

Cartão de crédito

Cartão de loja ou
supermercado

Financiamento bancário

Algum seguro
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34%
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10%

10%
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4%

3%

3%

5%

3%

4%
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DO SERVIÇO
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FONTE: FGV Direito Rio

• 75,4% dos que não têm dívida
não pretendem tomar empréstimo
nos próximos 12 meses

82% dos que têm contas atrasadas
não pretendem tomar novos
empréstimos nos próximos 12 meses

64,1% dos que não têm contas em
atraso consideram que o crédito é
sempre ou algumas vezes bom

75,2% dos que têm conta em
atraso também veem o crédito como
sempre ou algumas vezes bom

Tem alguma conta ou
prestação atrasada?

QUE TIPO DE PRESTAÇÃO
ESTÁ EM ATRASO?

Pensando nos próximos 12 meses diria que...

CARTÃO DE CRÉDITO
Quando adquiriu o cartão de crédito...

Com que frequência utiliza o limite do cartão
e parcela suas compras fazendo o pagamento mínimo?

Onde deixa anotada a senha do
cartão de crédito ou de débito?

Já passou
por situação
de uso
indevido
do cartão?

COMO RESOLVEU O PROBLEMA?

Acredita estar protegido contra
fraudes com o seu cartão?

2%

7%

25%

Certamente vai tomar
dinheiro emprestado

Provavelmente vai tomar
dinheiro emprestado

Provavelmente não vai tomar
dinheiro emprestado

Certamente não vai tomar
dinheiro emprestado

Não sabem 6%

É sempre bom

Algumas vezes é bom

Algumas vezes é ruim

É sempre ruim

Não sabem 6%

Pensando em formas de crédito como cheque
especial, cartão de crédito, crédito consignado,
empréstimo bancário e financiamento
de compra de algum bem...

35%

31%

13%

15%

Sim 16%
(na classe A o percentual
é de 8% e na D, de 22%)

Carnê de loja

Conta de luz

Cartão de crédito

Conta de telefone

Empréstimo
bancário

60%

53%

20%

17%

8%

6%

Na classe E
chega a 67%

Na classe A o
índice é de 50%

Recebeu o contrato,
leu e entendeu

Recebeu o contrato,
leu, mas não entendeu

Recebeu o contrato,
mas não leu

Não recebeu
o contrato

Não lembra/
não tem certeza

18%

16%

11%

5%

Pensava em
utilizar o cartão...

51%

72%
28%

Para comprar e
pagar
integralmente sem
utilizar o limite

Utilizar o limite

Poucas vezes

Nunca

Na maioria das vezes

Sempre 6%

43%

39%

12% Sabe qual a taxa de juros que o seu
cartão de crédito cobra por mês?
Sim 39%

Decora

Outro 1% Não sabe
dizer 1%

79%
14%

Em casa ou
lugar seguro

Pouco
ou nada
protegido

Muito ou
razoavelmente
protegido

Junto com o
cartão 6%

(na classe D 19%)
Não
dize

e

58%

41%

Sim 3%

Procurou o banco,
que resolveu o problema

Não fez nada

O banco não resolveu
e você ficou com prejuízo

O banco não resolveu então
procurou por terceiros (Procon,

Justiça, defensoria etc.)

63%

19%

11%

7%

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.

DEFESA DO CONSUMIDOR
ONDE RECLAMAR •O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, na Av. Marechal Câmara 314, 2o- andar, Centro, telefone 2332-6323, atende a consumidores que não podem pagar as custas judiciais

Informação: a arma do bom crédito
Estudo da FGV mostra que desafio é encontrar uma linguagem de fácil acesso para classes C, D e E

Nadja Sampaio e Luciana Casemiro

● As informações das instituições fi-
nanceiras sobre os vários tipos de
crédito precisam ser melhoradas, e as
dirigidas às classes C, D e E têm o
desafio de encontrar uma linguagem
que deixe claro os ônus e os bônus de
maneira honesta e transparente. Esta
foi a principal conclusão da pesquisa
feita pelo Centro de Justiça e So-
ciedade da FGV Direito Rio. Foram
entrevistadas, em fevereiro, 1.400 pes-
soas, acima de 18 anos, em áreas
urbanas de todas as regiões do país.

A coordenadora do Núcleo de Pes-
quisa do Centro de Justiça e Sociedade
da FGV e também do estudo, Luci
Oliveira, salienta que as classes C, D e
E ainda pensam que podem comprar
se a prestação cabe no bolso, mas não
têm uma programação de médio pra-
zo. Na pergunta “Qual prestação está
atrasada?”, a classe A disse dever ao
crédito pessoal (50%) e a escolas e
cursos (50%), enquanto a classe B
deve a 11 tipos de financiamentos, a
classe C deve a 15 e a classe E, a dois
(carnê de loja e conta de luz). O carnê
de loja foi a resposta mais comum: 43%
na classe B; 55%, na classe C; 57% na
classe D; e 67% na classe E. Já as
dívidas com cartão de crédito foram
citadas por 23% da classe B, 18% na
classe C e 12% na classe D.

— Os consumidores das classes C, D
e E estão entrando em um mundo novo
de crédito. É responsabilidade das em-
presas informar quanto custa a ina-
dimplência. O consumidor não quer
dever, tanto que 72% disseram que
“quandoadquiriuocartão,pensavaem
comprar e pagar integralmente sem
utilizar o limite” — diz Luci.

As metas de venda são mais
importantes, afirma coordenadora

Ricardo Morishita, professor de Di-
reito do Consumidor da FGV e um dos
coordenadores do levantamento, res-
salta que a pesquisa aponta que 85%
dos consumidores não querem pegar
crédito, mas, em contrapartida, 16%
que já são devedores, pretendem to-
mar dinheiro emprestado nos próxi-
mos 12 meses, o que acende uma luz
vermelha, pois estes são sérios can-
didatos a comprometer a renda mí-
nima para sua sobrevivência. Morishita
observa ainda que 45% responderam
que ou leram e não entenderam o
contrato de cartão de crédito, ou não

leram, ou nem receberam o contrato:
— Estes resultados mostram a re-

levância da hora da contratação destes
produtos sofisticados. Não basta fazer
um contrato que pareça ser claro, ele
tem que ser entregue e entendido.

Luci Oliveira afirma que as intenções
de ter transparência das instituições
financeiras não chegam às agências:

— As metas de vendas são mais
importantes. Os departamentos de
atendimento ao cliente e as gerên-
cias das agências parecem não ter

os mesmos objetivos.
O percentual de 6% de consumi-

dores que afirmaram que deixam a
senha junto com o cartão também
assusta, diz Morishita:

— A culpa não é do consumidor. A
sofisticação do serviço exige que seja
informado claramente sobre o perigo
queelecorre.Odeverde informaréum
pressuposto mínimo do fornecedor.

O resultado da pesquisa da FGV
surpreendeu a coordenadora do Nú-
cleo de Defesa do Consumidor (Nu-

decon) da Defensoria Pública do Rio,
Larissa Davidovich:

— Causa espanto e surpresa, em
razão da nossa experiência. O cré-
dito pode ser bom, é claro, mas o
que recebemos é o que não deu
certo. E entre estes a maioria não
recebeu o contrato ou não sabe
onde esse está e desconhece as
cláusulas, o que mostra que o dever
de lealdade é ferido pelas empresas
na hora da contratação do serviço.

O percentual de pessoas que dizem

não ter a intenção de contratar cré-
dito nos próximos 12 meses, 85%,
também surpreendeu a coordenadora
do Nudecon. O superendividamento,
diz ela, já virou uma patologia social:

— O número de superendivida-
dos, que têm mais do que salário
mensal comprometido com dívidas,
só faz crescer. É preciso investir em
educação financeira de crianças e
jovens e também em uma mudança
de postura das empresas, o que já
começa a acontecer. ■

Médicos de
planos farão
greve amanhã
● O Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), a Associação Mé-
dica Brasileira (AMB), a Fede-
ração Nacional dos Médicos (Fe-
nam), a Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular
(SBACV) e outras entidades vão
suspender o atendimento na re-
de privada amanhã, Dia Mundial
da Saúde, para reivindicar a ado-
ção da tabela, com reajuste
anual, da Classificação Brasilei-
ra Hierarquizada de Procedi-
mentos Médicos (CBHPM).

A expectativa é que 160 mil
médicos parem seus serviços
na saúde suplementar. Mas os
45 milhões de usuários de pla-
nos de saúde não serão pre-
judicados, pois os serviços de
urgência estão mantidos. Em
carta aberta à população, o
CFM, a AMB e a Fenam des-
tacam que, nos últimos dez
anos, os reajustes dos hono-
rários médicos foram “irrisó-
rios”. As entidades também
afirmam que os planos de saú-
de tiveram mensalidades au-
mentadas acima da inflação.

Segundo a SBACV, a greve
nacional de 24 horas também
deve ser vista como um ato em
defesa do paciente, pois um de
seus objetivos é garantir que o
uso de órteses, próteses e ma-
teriais endovasculares para ci-
rurgias seja autorizado sem im-
bróglio pelos planos. De acordo
com a entidade, pacientes, mui-
tas vezes, aguardam uma au-
torização durante meses, pre-
cisando recorrer à Justiça para
garantir seus direitos por meio
de liminares. ■

Cigarro mata e Justiça
garante indenização
Acórdão, que condena Philip Morris a pagar
R$ 150 mil a viúvo, tem como base o CDC

Luciana Casemiro

● O princípio da boa-fé, que
norteia o Código de Defesa do
Consumidor (CDC), foi a base
do acórdão da 8a- Câmara Cível
do Rio de Janeiro que negou
recursos a Philip Morris e con-
denou-a a pagar uma indeni-
zação de R$ 150 mil a Cláudio
Rodrigues Bernhardt, viúvo de
Letícia D’ Ávila Bernhardt,
morta em 2001, em virtude de
um câncer provocado pelo
consumo de cigarro.

Para a desembargadora Mô-
nica Maria Costa di Piero, re-
latora do processo, não cabe
nesse caso a alegação de que
as pessoas fumam por auto-
determinação, já que a vítima
começou a fumar aos 15 anos,
em 1965, quando ainda não
havia informação sobre os ris-
cos da prática. Pelo contrário,
diz a desembargadora, era gla-
mouroso fumar:

— Apliquei o CDC a épocas
anteriores à vigência do có-
digo. No entanto, não é preciso
lei para falarmos em boa-fé,
que é inerente a qualquer re-
lação humana, quanto mais ao
Direito. Há nexo de casualidade
incontestável entre o vício e o
câncer. O laudo é explícito, a
vítima era adicta de cigarro.
Mesmo quando ela não podia
mais engolir, pedia que lhe pu-
sessem o cigarro na boca.

A desembargadora destaca
que a Organização Mundial de

Saúde reconhece que a nicotina
vicia. E ressalta que a realidade
hoje é diferente de quando Le-
tícia começou a fumar:

— Quem fuma ultimamente
tem todas as informações sobre
os malefícios que o cigarro cau-
sa. Mas não só nesse caso como
em outros tantos, o CDC se
aplica por ser uma relação de
trato sucessivo, que começou
em 1965 e acabou com sua
morte, aos 50 anos, em 2001.

Na avaliação do advogado de
Bernhardt, Eduardo de Senna
Figueiredo Motta, o acórdão po-
de abrir precedente para outros
processos ligados ao tema:

— Pode ser uma nova frente
aberta na batalha contra as em-
presas de cigarro. A decisão está
alinhada com a realidade mun-
dial. É preciso usar o direito
comparado nesses casos.

Empresa vê inconsistência
na decisão e vai recorrer
A Philip Morris Brasil infor-

ma que está ciente da decisão,
mas destaca que ainda não te-
ve acesso à íntegra do acórdão.
A empresa afirma que vai apre-
sentar os recursos cabíveis.

Na avaliação da companhia, o
acórdão é inconsistente com
mais de 700 outras decisões pro-
feridas em casos similares em
todo o país, incluindo 36 ações
provenientes do próprio Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro e
três recentes decisões do Su-
perior Tribunal de Justiça. ■

Vazamentos de
água e esgoto
Existe um vazamento de esgoto entre
os números 151 e 157 da Rua
Professor Gabizo. Já ligamos diversas
vezesparaaCedae, quepede sempre
para aguardarmos 72 horas e nada
faz. E, do outro lado da calçada, há
um vazamento de água.

FERNANDA MORA
Rio

● A Cedae informa que a recla-
mação foi repassada em caráter
de urgência aos setores respon-
sáveis por consertos de vazamen-
tos de água e esgoto.

Contas com
valor incorreto
Meu filho vem tentando pagar a
fatura do mês de março da Tim, que
veio com o valor incorreto, sem
sucesso. Foram feitos diversos con-
tatos com o SAC e solicitações de
envio de segunda via com alterações
de vencimento, sem êxito. Como
podemos pagar a conta certa? A
orientaçãodaatendente épagar com
acréscimo (juros após vencimento) e
solicitar dedução na próxima fatura.
A fatura com vencimento em abril já
chegou e também veio incorreta.

ÂNGELA LYRIO
Rio

● A Tim afirma que analisou o caso
e que encaminhou boletos bancá-
rios com os ajustes para o cliente.

Dificuldade
para estorno
Em 22 de março, entrei em contato
com O Barato da Cidade para res-
sarcimento de uma promoção que
está sendo encerrada e cujo voucher
não consegui usar. A empresa res-
pondeu meu e-mail dizendo que te-
riam de ser debitados 10% do valor
pago, e, após minha autorização,
seria creditado o restante do valor.
Autorizei, mas não obtive o retorno.

JOLENA SOARES ALMEIDA
Valinhos, SP

● O Barato da Cidade afirma que foi
feito o reembolso na conta do Pag-
Seguro da consumidora, que é a
formadepagamentocontratadapara
as operações financeiras. O saldo
está disponível para ser utilizado em
novas compras em qualquer esta-
belecimento que tenha o Pag-Seguro,
permitindo também saque para con-
ta bancária sem custo.

Correios: 60 dias
para responder
Fiz uma compra na Alemanha em 18
de janeiroeaenviei pelosCorreiosem
1o- de fevereiro, mas, até o dia 29 de
março, ainda não havia sido en-
tregue. Fiz duas reclamações por e-
mail e recebi a resposta automática
de que teria um retorno em cinco
dias. Após este prazo, recebi novo e-
mail informando que seria averiguado
o fato.Ligueiparaoatendimento,que

cadastrou minha reclamação, dando
prazo de resposta de 60 dias.

ALEX LIMA SOBREIRO
Rio

● Os Correios informam que o ob-
jeto foi extraviado. A indenização, de
acordo com as normas postais, será
paga pela administração postal de
origem. Para o pagamento ao des-
tinatário, é preciso que o remetente
desista de seu direito junto ao cor-
reio da Alemanha ou que não ocorra
indenização em prazo de seis meses
contados a partir da data de pos-
tagem. O destinatário deverá dispor
do comprovante de postagem que
comprove o envio do objeto.

Lavadora chega
com defeito
Realizei, em6dedezembrode2010,
a compra de uma lavadora de roupas
e de uma geladeira para minha nora,
por meio do site da Ricardo Eletro. Os
produtos foram recebidos pela vi-
zinha, que não abriu as embalagens
para verificação. Quando minha nora
chegou em casa, verificou que a
lavadora estava com rachaduras e
sem funcionar. Entramos em contato
com o site, mas não houve solução.

DENISE ALVES
Rio

● A Ricardo Eletro informa que os
produtos têm de ser examinados
no ato da entrega e que não se
responsabiliza por avarias cons-
tatadas após este período.

Editoria de Arte

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 abr. 2011, Economia, p. 27.




