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MALA DIRETA

● Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor

DEFESA DO CONSUMIDOR
ONDE RECLAMAR • O Banco Central recebe reclamações contra o mau atendimento de bancos e financeiras. As queixas devem ser feitas pelo telefones 0800-99-2345 ou 3805-5590, das 9h às 16h, ou na Avenida Presidente Vargas 730/subsolo.

Educação financeira para
relações sustentáveis

Febraban lança campanha voltada para o uso consciente do crédito

Divulgação

O CHEQUE especial, o crediário e o cartão de crédito existem para
facilitar a sua vida. Para que isso aconteça, fique atento para não
considerar o limite do seu cheque especial uma extensão do salário. Ao
contratar um empréstimo, fique atento também à opção correta de
crédito, ao número de prestações e ao valor das parcelas. Veja se as
parcelas cabem no seu orçamento mensal. Optando pelo cartão de
crédito, o pagamento total da fatura é a melhor opção. Ao pagar
qualquer valor entre o valor mínimo e o total da fatura, você estará
utilizando o crédito rotativo e financiando o saldo que será cobrado na
fatura seguinte, o que adiciona juros e encargos

O CRÉDITO existe para ajudar na realização dos seus sonhos. Mas,
para que você não perca o sono, consulte sempre o seu banco para
verificar qual a linha de crédito mais adequada a sua necessidade, com
os prazos e juros mais convenientes. Assim, você planeja suas
conquistas e mantém seu orçamento familiar em dia

Nadja Sampaio
nadja@oglobo.com.br

● A crise da dívida que abala Estados
Unidos e parte da Europa pode ser re-
sumida em uma frase: os países estão
gastando mais do que têm em caixa. E
sempre que isso acontece — seja com
pessoas, países ou empresas — o re-
sultado é inadimplência e muita dor de
cabeça. Em um trabalho de prevenção e de
uso consciente de crédito, a Federação
Brasileira dos Bancos (Febraban) lançou,
no Seminário de Relacionamento com
Clientes (Semarc), que acabou na sexta-
feira, uma campanha voltada para as clas-
ses C e D (veja ao lado). Para os de-
batedores do Semarc, é preciso investir na
educação e em relações sustentáveis, de
longo prazo, para todas as classes.

A diretora do Departamento de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (DPDC) do
MinistériodaJustiça, JulianaPereira, conta
que quando o órgão divulgou os indi-
cadores sobre as empresas com mais
reclamações, foi perguntado a estas o que
fariam para melhorar o quadro. Os bancos
se propuseram a reduzir o número de
reclamações nos Procons. Essas metas
não foram cumpridas e, para compensar, a
Febraban sugeriu fazer uma campanha de
educação sobre o uso consciente do cré-
dito e levar o Semarc para outras regiões.

— Já fizemos o encontro em Salvador
e Brasília. Estamos fazendo em São
Paulo e em outubro será na Região Sul
— explica Francisco Calazans de Araújo
Jr., diretor setorial de Ouvidorias e Re-
lações com Clientes da Febraban.

Ele afirma que, mesmo não tendo con-
seguido reduzir as queixas nos Procons e
o número de processos na Justiça, os
bancos estão mais preocupados em man-
ter relações mais longas com os clientes:

— A campanha, que terá espaço em
revistas, rádio e internet, tem uma lin-
guagem simples para alcançar qualquer
nível social, e seu foco são as questões
que levam ao superendividamento, como
cheque especial e cartão de crédito. Ao
mesmo tempo em que queremos au-
mentar a bancarização, por meio dos

correspondentes bancários, e o uso da
internet, também estamos preocupados
com os segmentos mais vulneráveis, co-
mo jovens, idosos e superendividados.

Juliana, do DPDC, salienta que in-
vestir na educação é muito importante,
mas é preciso que essa mensagem seja
consistente com a prática:

— É preciso esclarecer quanto vai se
pagar de juros, qual o valor que o bem
terá no fim do financiamento. Para que
haja consciência no uso do crédito, to-
dos têm de fazer sua parte. O banco tem
de informar bem, o consumidor tem de
se informar e nunca gastar mais do que
pode pagar, o Estado tem de regula-
mentar para não ter abusos, e os Pro-
cons têm de ouvir as queixas sobre o que
não está funcionando — afirma Juliana.

Para psicanalista, sustentabilidade
é a palavra do momento

Larissa Davinovich, coordenadora do
Núcleo de Defesa do Consumidor da
Defensoria Pública, ressaltou no Semarc
que a inclusão dos desbancarizados
tem de ser feita com responsabilidade e
de forma sustentável.

— Os bancos não podem ter uma visão
apenas mercadológica, de ganhar nas ta-
rifas, nos juros, na venda de uma profusão
de produtos. O assédio de oferecimento
de crédito consignado aos aposentados é
enorme. Um dia vi em um bar, onde todos
estavam bebendo, uma mesinha em que
estavam sendo oferecidos empréstimos.
Isso é irresponsável — afirma Larissa.

Ela lembra que os bancos só rene-
gociam as dívidas quando o cliente
chega à inadimplência:

— Eles dão corda para as pessoas se
enforcarem, incluindo aí as formas de
burlar o percentual máximo de des-
conto de empréstimo nos salários. A
dívida vira uma bola de neve, e vemos
esse quadro em todas as classes.

Para a psicanalista e doutora em Psi-
cologia Econômica pela PUC/SP Vera
Rita de Melo Ferreira, sustentabilidade é
a palavra do momento, não só com
referência ao clima, ao planeta, ao que é
público, como ao individual:

— O desejo é o grande motivador do
ser humano, é o que nos leva para frente.
Mas é impossível satisfazer todos os de-
sejos. Administrar a frustração do desejo
não atendido é um desafio, pois temos em
volta um mundo de tentações.

Vera afirma que as escolhas inter-
temporais são ditadas por um conjunto
de funções psíquicas:

— Guardar o dinheiro e comprar à vista
ou endividar-se para realizar logo o desejo,
abrir mão do que está na moda por algo
mais duradouro, são escolhas determi-
nadas por vários níveis de consciência.

A psicanalista ressalta que o ser humano
cada vez mais vive no automático, sem
refletir. Por isso, a orientação psicoeco-
nômica não se esgota em uma campanha.

— É preciso que todos façam a sua
parte: governo, mercado, entidades de
defesa do consumidor. Além disso, é
preciso mostrar outros produtos finan-
ceiros mais saudáveis, como poupança,
previdência complementar, investimen-
to, seguro — explica Vera.

Para ajudar os consumidores, a in-
ternet é uma boa ferramenta. Segundo o
consultor da Profectus José Raimundo
Penha, um workshop sobre tecnologia,
internet e mobilidade mostrou que a rede
dos computadores é cada vez mais usada
como canal de reclamações. Ele ressalta
que é preciso mapear o que chega à
internet, incentivar discussões e ouvir
experiências, tentando usá-las em be-
neficio do consumidor.

Martha Gabriel, diretora de Tecnologia
da New Mídia Developers, lembra que o
mercado ainda não conhece a cabeça do
consumidor das classes C, D e E, que está
entrando no mercado de consumo e na
internet, mas garante que educação é a
chave para relações sustentáveis:

— O uso da internet e do celular nos
serviços bancários é uma oportunidade
gigantesca, mas é preciso passar pelas
barreiras da segurança e da cultura. A
educação tecnológica é tão importante
como a financeira. A internet dá uma
sensação de inclusão ao consumidor,
mas o excesso de informação também
não é saudável. ■

Difícil se livrar
da assinatura
Ao se aproximar o fim da assinatura
da “Isto É”, fui bombardeada por
atendentes sugerindo a renovação
e sempre disse que, por motivos
particulares, não renovaria a as-
sinatura. Apesar de o novo período
de assinatura se iniciar somente
em 31 de agosto, me foi enviada
uma carta (sem data) avisando
sobre a renovação automática, ca-
so eu não me pronunciasse até o
dia 3 de junho. No dia 7 de julho, o
débito da primeira parcela já apa-
recia no cartão de crédito. Enviei
dois e-mails, nos dias 8 e 24 de
julho, escrevi no “autoatendimen-
to” da Editora Três e não recebi
nenhuma resposta. Telefonei no dia
27 de julho, ficaram de retornar a
ligação, mas nada. Tenho quatro
exemplares lacrados aguardando o
estorno do meu cartão para de-
volver à editora.

GLORIA DULCE DE A. SOARES
Rio

● A Editora Três afirma que pro-
videnciou o cancelamento da as-
sinatura e o estorno do valor co-
brado em seu cartão, o que deverá
ocorrer em forma de crédito no
prazo de uma a duas faturas no seu
cartão de crédito. A empresa diz
que foi enviada por e-mail a con-
firmação do cancelamento.

Sem autorizada
no interior
Comprei um processador de ali-
mentos portátil da marca Best Co-
ok e, na segunda vez que usei,
quebrou o suporte da lâmina. Vale
ressaltar que eu estava proces-
sando tomate, que é um alimento
sensível, portanto, não força o mo-
tor do aparelho. O produto ainda
está na garantia. Comprei-o pelo
site da Ricardo Eletro. Moro no
interior de Minas Gerais e não sei
como proceder para efetuar a troca
ou encaminhar para assistência
técnica. Já tentei contato com a
empresa Conthey, responsável pelo

produto, mas não obtive retorno.
MIRIAM MAROTTA CORTES

Além Paraíba, MG

● A Conthey esclarece que ainda
não dispõe de assistência técnica
naquela cidade, entretanto, em ca-
sos de defeito ou qualquer outra
irregularidade com o produto, a
empresa solicita que o mesmo seja
encaminhado, via Correios, com
cópia legível da nota fiscal, para
São Paulo. O envio deverá ser por
encomenda simples, enviando o
comprovante de correio pago e os
dados bancários para reembolso
dos gastos de envio.

Promoção não
cumprida
Tenho um contrato com a Net des-
de 28 de agosto de 2009 e sempre
paguei em dia. Em março de 2011,
me foi oferecido um plano pelo qual
eu pagaria R$ 59,99 durante cinco
meses e depois retornaria ao meu
plano pelo qual eu pagava R$
126,49. Não acreditei na história,
pois quando a esmola é demais o
santo desconfia. Liguei e fui in-
formada pelo atendente que a pro-
moção era correta, então permiti a
instalação do aparelho. Paguei em
8 de maio a primeira fatura no valor
que me foi proposto. No segundo
mês, já tive que brigar, pois o valor
veio diferente. Recebi a segunda
via do boleto. No terceiro mês, a
história se repetiu. No quarto mês,
reclamei novamente porque a con-
ta veio R$ 81,08. No dia 30 de
julho, recebi o retorno da empresa.
A atendente disse que os aten-
dentes que tinham emitido as fa-
turas anteriores corrigidas o fize-
ram porque acreditaram no que eu
disse. Ou seja, me chamou, dis-
farçadamente, de mentirosa.

LUCY ALMEIDA SANTULHÃO
Rio

● A Net informa que, em contato
com a cliente, acertou os valores.

Cobrança em
duplicata
Meu problema com a Fnac con-
tinua, apesar de todas as tentativas
de minha parte de resolvê-lo, in-
clusive através da Defesa do Con-
sumidor de O GLOBO. O exemplar
de “Psicoterapias cognitivo-com-
portamentais: um diálogo com a
psiquiatria”, cuja compra cancelei
no dia 18 de junho, foi devolvido
dia 27 de junho, nos Correios de
Teresópolis, e recebido no dia 29 de
junho pelo funcionário da Fnac,
segundo cópia do AR. Quando re-
cebi extrato do cartão de crédito,
com vencimento em 20 de julho,
verifiquei duas cobranças de R$
38,94, referentes a dois livros. O
combinado foi que a Fnac can-
celasse a cobrança logo que re-
cebesse o livro, o que não ocorreu.
E essa cobrança está causando-me
prejuízo. Já tentei entrar em con-
tato com a Fnac, que bloqueou o
recebimento de meus e-mails e não
me dá explicações.

MARIA CRISTINA RAMOS BRITTO
Teresópolis, RJ

● A Fnac informa que o estorno foi
realizado em 4 de julho, pois quan-
do o produto retorna passa por
uma triagem para a verificação das
condições de devolução.

Preço baixo,
mas sem mimos
O Supermercado Mundial faz pro-
paganda enganosa. Nos jornais,
TVs e em seu site, eles alardeiam
que o preço do filé mignon é um e
quando vou comprar e peço para
cortar em bifes o pessoal do açou-
gue diz que o preço é outro, evi-

dentemente mais caro. E só me
atende quando apelo para o ge-
rente. Liguei para o SAC e pro-
meteram que alguém me ligaria, o
que não ocorreu.

GILBERTO TEIXEIRA SANTOS
Rio

● O Supermercado Mundial expli-
ca que, quando o cliente solicita
uma carne limpa e preparada, em
regra, há uma perda gradativa de
peso, por esse motivo, não existe
condição de ser oferecido o mes-
mo valor que é anunciado para as
peças ou pedaços inteiros. O su-
permercado acrescenta ainda que
em dias de promoções o fluxo de
clientes chega a triplicar, por isso
as carnes são oferecidas já em-
baladas, pois, assim, a praticidade
acaba sendo a melhor maneira pa-
ra atender bem aos consumidores,
além de estar de acordo com as
regras da Vigilância Sanitária.

Plano com
limite confuso
Comprei uma linha da Vivo em 30
de maio. Hoje, sem qualquer aviso
ou explicação, tive os serviços cor-
tados. Liguei a primeira vez e após
15 minutos a ligação caiu. Liguei a
segunda vez e após esperar outros
15 minutos fui atendida pela aten-
dente que informou que, por ser a
minha linha nova, se o meu con-
sumo atingir certo valor (um valor
que a Vivo entende que é o meu
crédito com ela, sem nenhum cri-
tério objetivo), a minha linha e
todos os serviços a ela atrelados
são bloqueados. Demonstrando a
minha indignação, principalmente
por não ter sido avisada de que isso
aconteceria, só obtive a seguinte
resposta: "Mas senhora, a Vivo é
assim". Pedi que me passasse para
a ouvidoria. Depois de 10 minutos,
a ligação foi encerrada sem que eu

pudesse registrar a minha recla-
mação. Li o contrato de adesão que
assinei. Honestamente, tem que
ter mais do que boa vontade para
entender o que a Vivo quis dizer
com o "limite de utilização" e o
bloqueio que tal limite poderia en-
sejar. E pior: para desbloquear este
limite tenho que pagar uma conta
que sequer chegou e muito menos
venceu.

AMANDA DUARTE BRANCO
Rio

● A Vivo informa que a solicitação
foi resolvida.

Problema de
fabricação
Comprei uma cômoda na Toque a
Campainha. Após a montagem do
produto, verifiquei alguns proble-
mas como: gaveta saindo do trilho
ao ser aberta; diferença no espaço
entre uma gaveta e outra; toda a
peça em si está desalinhada. Entrei
em contato com o SAC e marquei
uma visita da assistência técnica.
O funcionário tentou corrigir o pro-
blema da gaveta que sai do trilho
sem sucesso. Além disso, ele afir-
mou que a qualidade do produto
não era boa e que se fosse trocado
poderia apresentar os mesmos pro-
blemas. Ao continuar a análise, o
técnico ainda quebrou uma peça do
móvel. Voltei a entrar em contato
com o SAC e informei que gostaria
de desistir da compra e receber o
dinheiro de volta, pois a qualidade
do produto é menor do que apa-
renta e não tenho interesse em
nenhum dos outros modelos. O
SAC pediu alguns dias para análise
do pedido de desistência. Quando
liguei, negaram o meu pedido e
ofereceram apenas a troca da peça
que foi danificada pelo funcionário
na visita técnica.

FERNANDA E. DO ROSARIO
Rio

● A Toque a Campainha afirma que
o consumidor foi atendido de acor-
do com a sua solicitação.

Peso de material
escolar terá que
ser informado
Projeto de lei pretende
que informação seja
dada por comerciante
● Apesar de já estar em vigor
uma lei que determina que o
peso máximo total do material
escolar transportado diaria-
mente em mochilas por alunos
do pré-escolar seja de 5% de
seu peso, e de 10% para os
alunos do ensino fundamental,
para os pais é difícil cumprir a
lei porque nem sempre é pos-
sível fazer esse cálculo. Diante
dessa dificuldade, o deputado
Dionísio Lins apresentou sema-
na passada, na Assembleia Le-
gislativa, projeto de lei que de-
termina que os estabelecimen-
tos que comercializam material
escolar possuam, em local de
fácil acesso e visualização, uma
tabela com o peso de cada item
do material escolar.

De acordo com o parlamen-
tar, a finalidade é corrigir um
problema antigo, já que muitos
alunos carregam em suas mo-
chilas, durante quase todo o
período escolar, um peso que
em muitos casos chega a ser o
dobro do permitido pelo pró-
prio corpo, o que acaba cau-
sando prejuízos à saúde.

Segundo Lins, o intuito é
colaborar com a legislação em
vigor, já que na hora da com-
pra do material escolar os res-
ponsáveis poderão saber de
forma clara e precisa o peso do
material que seu filho estará
levando na mochila, evitando
assim, futuros problemas mé-
dicos e de postura. Na opinião
do deputado, o ideal é que o
peso do material escolar vies-
se impresso no próprio pro-
duto. (Nadja Sampaio) ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 ago. 2011, Economia, p. 32.




