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MALA DIRETA

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

Mudando para melhor servi-lo
Para especialistas, relações de consumo exigem qualidade, rapidez na solução dos problemas e educação
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● Mudam os produtos e serviços, au-
menta a exigência do consumidor e os
direitos avançam. Este tem sido o
círculo virtuoso das relações de con-
sumo no Brasil. Segundo os espe-
cialistas, o consumidor quer respostas
mais rápidas das empresas e, exige,
além da universalização, qualidade
nos serviços. Para um futuro com
direitos mais consolidados, dizem, o
caminho é a educação para o con-
sumo, já nos bancos escolares.

Em comemoração aos 30 anos da
Defesa do Consumidor, no próximo
dia 25, uma série de reportagens este
mês vem abordando os bastidores
dos testes do Inmetro, as empresas
com mais reclamações no banco de
dados desta seção nos últimos oito
anos e aquelas que menos cumpriram
a Lei do SAC. Na próxima quarta-feira,
os próprios consumidores vão contar
como lutam pelos seus direitos.

O professor de Direito da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) do Rio,
Ricardo Morishita, afirma que hoje
os consumidores se comportam com
muito mais rapidez diante de um
conflito. Reclamam, são pragmáticos
e querem soluções rápidas:

— As empresas que estiverem
atentas a essa expectativa do con-
sumidor vão sair na frente. Mas, se
não quiser ouvi-lo, verá que ele vai
buscar outros canais para exercer
seus direitos e transmitir isso a
outros consumidores.

‘Novos avanços nas relações de
consumo dependem da educação’

Para Morishita, a estratégia de
algumas empresas de que o con-
sumidor vai cansar de reclamar e
desistir é das mais perigosas:

— Honestidade, lealdade e trans-
parência são as expectativas do con-
sumidor. E vemos que esses valores
estão sendo transportados para um
aprendizado na construção da ci-
dadania. Se olharmos para 20, 30
anos atrás verificamos que muita
coisa mudou, foi um avanço grande,
mas vagaroso. Hoje o consumidor
não quer mais esperar tanto.

Morishita observa ainda que o con-
sumidor brasileiro passou a viajar
mais para o exterior e a conhecer
novos padrões de atendimento, sis-
temas de transporte e serviços de
tecnologia. E, a partir dessa nova
perspectiva, ele desperta para a ne-
cessidade de políticas públicas que
contemplem não só a universalização
dos serviços, como sua qualidade.

Maria Inês Dolci, coordenadora ins-
titucional da Pro Teste Associação de
Consumidores,vêo futurodasrelações
de consumo com muito otimismo. Para
ela, houve avanços e o consumidor
está mais crítico, mais atento.

— A partir das reclamações dos
consumidores é que ocorrem gran-
des mudanças, pois as empresas são
resistentes. Então, é o consumidor
que leva as entidades a trabalharem
melhor — afirma Maria Inês, res-
saltando, porém, que novos avanços
dependem da educação. — A si-
tuação melhorou, mas é preciso edu-
car os jovens para o consumo. Exis-
tem regiões do Brasil, como Norte e
Nordeste, que ainda precisam ofe-
recer ao consumidor mais canais de
atendimento, como acesso à inter-
net, por exemplo. É necessário o
desenvolvimento de políticas públi-

cas para resolver essas questões.
Segundo Paulo Arthur Góes, diretor-

executivo do Procon-SP, houve avan-
ços sob os aspectos legal e político, e o
grande marco foi o reconhecimento de
que é dever do Estado garantir o
direito do consumidor.

—- As relações entre consumidor
e fornecedor mudaram após o Có-
digo de Defesa do Consumidor
(CDC). O consumidor tem mais
consciência sobre seus direitos, e o
mercado está amadurecendo.

Empresas lesam no atacado e
indenizam no varejo, afirma juiz
Góes também destaca a impor-

tância de investir em educação:
— Entre os maiores desafios para os

próximos anos está educar para o
consumo. É o fiel da balança. Mais do
que uma decisão econômica, o ato de

consumir pode ser uma decisão social.
O consumidor pode, por exemplo, dei-
xar de comprar produtos fabricados
por empresas que não respeitam di-
reitos trabalhistas, os direitos huma-
nos ou o meio ambiente. O Estado tem
um papel importante, de promover a
educação para o consumo, por meio
das entidades de defesa do consu-
midor, mas não só isso. A educação
para o consumo deveria fazer parte
dos currículos escolares, para que no
futuro o consumidor precise cada vez
menos da proteção do Estado.

O juiz Flávio Citro Vieira de Mello, do
II Juizado Especial Cível, lembra que
após a estabilização econômica houve
uma concentração de reclamações vol-
tadas para as concessionárias; depois
passamos pelas ondas dos problemas
de telefonia e de bancos, e agora é a vez
do varejo e do comércio eletrônico:

— Na hora da venda, a explicação é
incompleta,aparteondeoconsumidor
pode gastar mais é omitida. O con-
sumidor usa o serviço pensando so-
mente nas vantagens e leva um susto
quando chega a conta. Ele aprende
apanhando. Mas, como a empresa não
resolve os problemas, a demanda aca-
ba no Judiciário.

O juiz afirma que há anos se vê
prejuízos coletivos, ou seja, a em-
presa sabe onde está errando:

— É um sistema predatório. O
Judiciário do Estado do Rio é um dos
melhores, mas é um serviço pres-
tado a fundo perdido. É gratuito
para a população, mas custa ao
estado cerca de mil reais por ação.
Este sistema Robin Hood não vai se
sustentar. É preciso acabar com a
estratégia das empresas de lesar no
atacado e indenizar no varejo. ■

Pilates sem
resultado
Comprei aparelhos de pilates da
D&D, em agosto. Menos de um mês
depois, porém, um deles apresen-
tou defeito. Após duas visitas da
assistência técnica, o aparelho con-
tinua com problemas e agora um
outro também parou de funcionar.
As peças estão se soltando. Como
pode acontecer isso?

JOSÉ ROGÉRIO M. VIEIRA
Rio

● A empresa D&D Pilates informa
que os aparelhos foram substituí-
dos por novos.

Cadeira pouco
resistente
Comprei uma cadeira Giroflex com
braços reguláveis e garantia de dez
anos. Seis meses depois da com-
pra, a estrutura de apoio das costas
se partiu e levei um tombo da
cadeira. Venho solicitando desde
então uma solução para o pro-
blema, mas não obtenho resposta.

ANTONIO CARLOS P. PIGOZZO
Niterói, RJ

● A Giroflex Forma informa que já
providenciou a entrega de uma
nova cadeira ao leitor.

Impedido de
usar cartão
Considero inaceitável ser impedido
de efetuar compras com meu car-

tão American Express antes mesmo
do vencimento da fatura. No dia 14
de outubro, fui informado pelo Ser-
viço de Atendimento que, soman-
do-se minhas compras, já havia
alcançado certo limite (embora o
cartão não tenha limite) e que, pela
avaliação da operadora, estaria
além das minhas possibilidades fi-
nanceiras, exigindo outra fonte de
renda como garantia. Essa fun-
cionária disse que o montante em
questão refere-se a todas as com-
pras, à vista e parceladas. Achei o
motivo ridículo, pois, se compro
parcelado, é porque já passei por
análise prévia das minhas condi-
ções e tenho certeza de poder hon-
rar tais compromissos. Não cabe à
operadora julgar meu perfil.

ALESSANDRO FALEIRO
Rio

● O Banco Bradesco, responsável
pelo cartão American Express, in-
forma que entrou em contato com
o leitor para esclarecer o assunto.

Geladeira de
duas cores
Comprei uma geladeira frost free da
Brastemp há três anos e, hoje, ela
está com duas cores: branca nas
laterais e amarela nas portas. Com-
prei pela marca, paguei caro e acho
que a fabricante tem o dever de
trocar o produto ou devolver meu
dinheiro. Estou-me sentindo lesada
e não recebi um bom atendimento
da empresa.

ELIANA BATISTA
Ribeirão Pires, SP

● A Brastemp/Consul informa que
entrou em acordo com a leitora
para marcar a visita de um técnico
autorizado a fim de verificar o
refrigerador. A Brastemp esclarece
que a taxa de deslocamento do
técnico pode ser cobrada, passa-
dos os três primeiros meses de
compra do produto.

Indenização
simbólica
No dia 31 de agosto viajei de Flo-
rianópolis (SC) para Ilhéus (BA)
pela Azul Linhas Aéreas. Minha
mala chegou muito danificada. So-
licitei documentos para preencher
uma queixa, que me foram ne-
gados. O responsável informou que
enviaria um voucher simbólico para
compensar o ocorrido. Entretanto,
ao ligar para a empresa, fui in-
formada de que teria de reiniciar
todo o processo para receber ape-
nas R$ 50. Senti-me lesada, tanto
material (pela mala danificada) co-
mo moralmente, pois, embora a
empresa reconheça seu erro, con-
tinuarei a ser a única prejudicada.

ANA MARIA ALVARENGA
Ilhéus, BA

● A Azul Linhas Aéreas informa
que entrou em contato com a lei-
tora e o caso foi resolvido.

Tarifa indevida
reincidente
Venho pedir ajuda sobre a retirada
indevida de R$ 11,90 mensais da
minha conta salário, pelo Banco do
Brasil, com o nome de tarifa de
pacote de serviços, acredito que
desde junho de 2011. Não solicitei
limite eletrônico, nem saldo dis-
ponível além do que o Ministério da
Saúde deposita na conta, e não
autorizei o débito. Nem fui infor-
mado sobre o que cabe nesse pa-
cote de serviços. Peço que seja
providenciada a devolução desses
valores. O pior é que já fiz essa
reclamação em 1998, 2002, 2006
e 2009. Quando vai acabar essa
falta de respeito?

FRANCISCO JOSÉ D. DOS SANTOS
Rio

● O Banco do Brasil informa que o
pacote de serviços foi cancelado e
os valores, estornados.

Créditos
desaparecem
Troquei de celular no dia 20 de
outubro, em uma loja da Vivo,
quando solicitei plano internet no
valor de R$ 9,90. Fui informada de
que estava tudo certo, mas não
consegui me conectar à internet.

Liguei para o SAC e descobri que o
serviço não tinha sido liberado, o
que só ocorreu no dia seguinte, às
6h. À tarde, ao tentar fazer uma
ligação, percebi que meus créditos
haviam sumido.

CLÁUDIA ANDRÉ
Rio

● A Vivo informa que, após ajustes
técnicos, o serviço passou a fun-
cionar normalmente.

Móveis com
defeito
Necessito urgentemente de reparo
em uma estante e um pufe que
comprei na Toque a Campainha. A
prateleira da estante caiu, que-
brando meus enfeites, e o pufe está
novamente descosturando!

VALÉRIA VILELLA
Rio

● A Toque a Campainha informa
que o reparo da estante foi rea-
lizado e que está providenciado um
novo pufe.

Loja se recusa a
efetuar troca
Comprei um notebook da marca
CCE no Extra de Nova Iguaçu, em
24 de setembro. Percebi um defeito
no produto no dia 8 de outubro. Não
pude verificar antes porque precisei
ser submetida a uma cirurgia de
urgência. Fui à loja para efetuar a
troca, porém me disseram que o
prazo máximo era de sete dias após

a compra. O aparelho sequer liga.
Exijo uma solução para o caso e
espero resolver sem ter de recorrer
à Justiça.

ANA MARIA A. RODRIGUES
Nova Iguaçu,RJ

● O Extra informa que a solicitação
da leitora foi atendida.

Vazamento de
água em obra
Na rua onde moro está sendo cons-
truído um condomínio e há um
vazamento de água. Com isso, a
água não tem força para chegar até
minha casa, mais acima.

ALEX SANDER DA SILVA PINTO
Itaboraí, RJ

● A Cedae informa que fará vistoria
na rede distribuidora dessa rua.

● ESCLARECENDO: Em relação à
reportagem “Atendimento em tele-
comunicações irriiita”, publicada no
último dia 16, a TIM ressalta que,
no último ranking do Sistema Na-
cional de Informações de Defesa do
Consumidor (Sindec), de 2010, foi
a única operadora de telefonia mó-
vel que apresentou diminuição do
volume de ocorrências, sendo tam-
bém a menos demandada no setor.
Este ano, a companhia reduziu em
10% o volume de reclamações nos
Procons. Além disso, entre 2009 e
2011, diz a operadora, houve um
crescimento de mais de 50% de sua
base de clientes, hoje em cerca de
60 milhões.
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Divulgação/9-11-2010

MARIA INÊS DOLCI, da Pro Teste: “A partir das

reclamações dos consumidores é que ocorrem

grandes mudanças. É o consumidor que leva

as entidades a trabalharem melhor, a

construírem uma agenda positiva”

Marcos Alves/4-2-2011

PAULO ARTHUR GÓES, do Procon-SP: “Entre

os maiores desafios para os próximos anos

está educar para o consumo. O consumidor

é o fiel da balança, é o agente de

transformação”

Pedro Kirilos/11-11-2011

FLÁVIO CITRO, juiz: “O Judiciário do Estado

do Rio é um dos melhores, mas é um serviço

prestado a fundo perdido. É preciso acabar

com a estratégia das empresas de lesar no

atacado e indenizar no varejo”

Ailton de Freitas/14-1-2009

RICARDO MORISHITA, da FGV: “Honestidade,

lealdade e transparência são as expectativas

do consumidor. E vemos que estes valores

estão sendo transportados para um

aprendizado na construção da cidadania”
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 nov. 2011, Economia, p. 32.




