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l A alegria do consumidor em com-
prar o produto sonhado pode aca-
bar bem rápido neste cenário de
consumo aquecido. A infraestrutu-
ra do país não está acompanhando
o aumento do consumo e os proble-
mas surgem na logística de entrega
de produtos e peças de reposição,
no atendimento, cada vez pior, nas
lojas, nos Serviços de Atendimento
ao Cliente (SACs) e nas assistências
técnicas, que não estão suportando
o aumento da procura. Sem falar
nos problemas com cartão de crédi-
to e financiamento. E quando esses
problemas não são resolvidos na es-
fera administrativa, acabam abarro-
tando os juizados especiais cíveis.

Pablo Cerdeira, subsecretário ex-
traordinário do Procon Carioca, fez
um levantamento que mostra que o
crescimento do número de consumi-
dores brasileiros superou o aumento
da população. Em 1990, a classe C so-
mava 32,5 milhões de pessoas. Em
2011, esta classe cresceu para 55 mi-
lhões. E a classe B passou de 5,3 mi-
lhões para 11,8 milhões:

— Se focarmos no município do
Rio de Janeiro, nos últimos cinco
anos, a população recebeu mais
234.266 pessoas, enquanto a quanti-
dade de consumidores aumentou
em 1.039.968. Temos um milhão a
mais de pessoas consumindo e 75%
estão das classes A, B e C.

A responsabilidade solidária
está sendo bancada pelo varejo
Esse crescimento se reflete no garga-

lo da infraestrutura. Um executivo de
uma grande empresa varejista do Esta-
do do Rio explica que existem dois ti-
pos de varejo nos quais os problemas
são maiores para os consumidores: as
vendas pela internet e as chamadas de
eletromóvel.Nosdoiscasos,nãoháes-
toque nas lojas, apenas o mostruário, e
a logística de entrega, se falhar, afeta
muitos compradores:

— Não há caminhões suficientes pa-
ra o transporte das mercadorias, as es-
tradas são ruins e inseguras. Há roubo.
A solução para esses problemas não é
à curto prazo.

O outro grande gargalo, continua

o executivo, é o pós-venda. O vare-
jista não fabrica e não tem controle
sobre as assistências técnicas cre-
denciadas, mas o consumidor cobra
isso do lojista:

— Para a loja devolver um produto
com defeito, o fabricante só o aceita
em três dias e exige vários critérios,
como devolver a embalagem, que o
celular não tenha sido usado mais
do que tantas horas, que não haja
avaria externa. Se a loja não cumprir
esses critérios, temos que mandar
para a assistência técnica, muitas
vezes, um produto sem uso, o que ir-
rita o consumidor. Além disso, as lis-
tas das assistências técnicas estão
sempre desatualizadas. Não conse-
guimos devolver ao fabricante uma
boa parte do que trocamos. A res-
ponsabilidade solidária, na verda-

de, está sendo bancada somente pe-
lo varejo e o fabricante está deitado
em berço esplêndido.

A falta de qualidade no atendimen-
to começa nas lojas. Uma pesquisa
realizada em dezembro do ano pas-
sado pela Consultoria ConQuist em
lojas de operadoras de celular em
shoppings do Rio mostrou atenden-
tes dispersos, sem muito interesse
nas necessidades do consumidor e
até sem treinamento na hora de fe-
char a venda. A pesquisa demons-
trou que o atendimento foi precário
tanto na aquisição de aparelhos ce-
lulares como na compra dos planos.
A falta de informações claras e pre-
cisas na venda dos planos pós-pa-
gos está na origem de grande parte
dos problemas da área de telefonia
que chega aos Procons. A média ge-

ral da pesquisa foi de 50% de erros.
No ranking dos fornecedores

mais demandados na área de pro-
dutos, de outubro de 2010 a setem-
bro de 2011, no Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consu-
midor (Sindec), do Departamento
de Proteção e Defesa do Consumi-
dor (DPDC), os problemas mais re-
clamados foram: garantia (26%),
entrega de produtos (23,3%) e en-
trega com danos e defeitos
(22,5%). O total de reclamações
deste setor foi de 440.732.

Esses números levaram a outro le-
vantamento do DPDC, que mostra
que o fabricante com mais assistên-
cias técnicas em todo o Brasil é a
Samsung (553 unidades), seguida
por LG (80), Motorola (64), Sony
(33) e Nokia (29).

Quando os problemas não são re-
solvidos na loja, nem na assistência
técnica e nem nos SACs, sobra para
o consumidor reclamar na Justiça. E
isso vem sendo comprovado pelo
juiz Flávio Citro Vieira de Mello:

— Há dois anos, temos tentado ad-
ministrar a explosão de ações. Ain-
da temos ações do Natal de 2010 sem
julgamento. E a demanda é só contra
o varejista, que é o mais próximo do
consumidor. Temos que alterar esta
equação. O consumidor deveria en-
trar na Justiça também contra o fa-
bricante. Na Europa, a relação vare-
jo-fabricante é muito mais respeito-
sa, e o fabricante troca em até 90 di-
as sem problema. Lá, ou nos Estados
Unidos, é inconcebível que o consu-
midor fique 30 dias com o produto
no conserto.

Indústria não pode só pensar
em vender, diz Juliana

Citro observa, ainda, o drama para
o fornecedor devolver o dinheiro do
consumidor:

— Em qualquer país do mundo, se o
consumidor tem um problema com a
compra, ele pode pedir o cancelamen-
to ao cartão de crédito, aqui no Brasil,
não. E quando se consegue o estorno,
ocartãodevolveovalor total,mascon-
tinua cobrando as prestações e o con-
sumidor não entende nada da fatura,
além de ter seu limite de crédito dimi-
nuído. Recebo processos do consumi-
dor que acha que o cartão está cobran-
do em dobro.

Juliana Pereira, diretora do DPDC,
avalia a questão sobre dois ângulos:

— Não cuidar do pós-venda é um
desrespeito claro pelo consumidor.
Atualmente, a tecnologia dos produ-
tos é muito parecida e o valor de
venda muito semelhante. O bom
atendimento deveria ser um valor
agregado. O fabricante tem que en-
tender que a assistência técnica é
uma continuidade da indústria.

Juliana afirma que, por outro lado,
a indústria não pode só pensar em
vender, ela tem que garantir a quali-
dade do que vende, tem que traba-
lhar a confiança no seu produto:

— Na área de produtos, o crescimen-
to da demanda trouxe um retrocesso
na qualidade e no atendimento.n

A alegria e as dores do consumo
Infraestrutura e pós-venda do país não acompanham o aumento da demanda por produtos e serviços
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MALA DIRETASeguro saúde não
cumpre prazos
A Bradesco Saúde tem o prazo de se-
te dias úteis para analisar uma solici-
tação de reembolso e 72 horas para,
efetivamente, fazer o pagamento. Eu
e meu marido somos clientes da se-
guradora e sabemos que há um pro-
blema crônico no cumprimento des-
ses prazos. Nem o prazo para a análi-
se, nem o prazo para reembolso são
cumpridos.

HARIEN IVANOWICZ
Rio

A Bradesco Saúde informa que
entrou em contato com a leitora
para os devidos esclarecimentos.

Problemas após a
montagem de rack
No dia 23 de dezembro do ano pas-
sado, comprei um rack nas Casas
Bahia que só foi montado na semana
passada. Como trabalho fora, só fui
arrumar o mesmo no fim de semana.
Além da porta do móvel ficar na mi-
nha mão, está faltando uma peça da
parte inferior. Ligo para o SAC e não
consigo atendimento. Chego a ficar
15 minutos à espera e não sou aten-
dida. Acho um desrespeito ao consu-
midor, pois na hora de efetuarem a
venda eles são rápidos, mas em caso
de problemas, não somos atendidos.
Não tenho tempo para ficar pendura-
da no telefone!

AYKRAM THAIS LIMA COCHET

Niterói, RJ
As Casas Bahia informam que

entraram em contato com a clien-
te e que efetuaram o atendimento
técnico necessário na mercadoria.

Falta d’água sem
explicação
Há cerca de um mês, não cai água na
cisterna da minha casa. Quando liga-
mos para a Cedae, dizem que estão
com problemas no fornecimento para

a nossa rua e adjacências. Eu e meu
marido, que é deficiente físico, traba-
lhamos em Macaé e não podemos fi-
car saindo cedo para solicitar carro-
pipa — não aceitam que seja por te-
lefone. Eles vão pagar as horas que
eu perder no trabalho? Creio que de-
veriam fazer um estudo para a me-
lhor distribuição da água na cidade.

VALÉRIA HERBEST

Rio das Ostras, RJ
A Cedae diz que repassou em ca-

ráter de urgência a solicitação da
cliente ao setor responsável pelo
restabelecimento do abastecimen-
to de água nesse endereço, e que
uma equipe do setor operacional
vai vistoriar a rede distribuidora
da rua e verificar o funcionamento
das tubulações.

Dificuldade para
instalar o gás
Mudei para um condomínio na Barra
da Tijuca com centenas de aparta-
mentos. Solicitei a instalação do gás
no fim do mês de dezembro, mas, se-
gundo a empresa prestadora de ser-
viços para a CEG, as instalações dos
apartamentos estão em desacordo
com os padrões da concessionária,
sendo que 90% dos apartamentos do
condomínio já estão com seus termi-
nais ligados. Outra empresa vistoriou
o local e não constatou irregularida-
des. Descobri que um funcionário da
CEG resolveu questionar a veracida-
de dos laudos que regularizam a
obra. Enquanto isso, sou obrigado a
ficar sem cozinhar e sem tomar ba-
nho quente.

RICARDO FEITAL DE SOUZA
Rio

A CEG diz que o fornecimento de
gás já foi liberado, conforme as
normas exigidas pelo Regulamen-
to de Instalações Prediais (RIP).

Pagou por serviço
que não solicitou
Desde outubro de 2010, a Claro me
cobrou cinco vezes o valor de R$
4,99 pela assinatura de algo que não
solicitei — um serviço chamado To-
ing. Já tentei diversas vezes pedir in-
formação e o cancelamento com
reembolso, mas a Claro sempre der-
ruba as ligações.

DANIELE N. DA ROSA
São Gonçalo, RJ

A Claro diz que contatou a leito-
ra para informar o crédito no valor
de R$ 19,96 em sua linha, referente
à cobrança do serviço Toing. A
operadora informa, ainda, que o
serviço em questão foi cancelado.

Esperando pela
remoção de árvore
Inúmeras vezes já acionei a Prefeitu-
ra do Rio pelo telefone 1746 para re-
moção de uma árvore que oferece ris-
co às crianças que nela brincam. A
árvore está encostando nos fios de al-
ta tensão e as crianças, ao subirem
na mesma, tocam, constantemente,
nos fios. Temo pela vida das crianças
e assim tenho registrado minhas re-
clamações sem as devidas providên-
cias. A árvore foi plantada na calçada
pela prefeitura. Assim, solicito a re-
moção da mesma antes que ocorra
um acidente mais grave.

SANDOVAL OLIVEIRA GOMES
Rio

A Prefeitura diz que, conforme
mencionado pelo leitor, “a árvore
está encostando nos fios de alta
tensão e as crianças ao subirem na
mesma, tocam, constantemente,
nos referidos fios”, portanto, o as-
sunto deve ser dirigido à Light. O
portal da empresa é www.light-

.com.br. Além disso, as crianças
devem ser orientadas a não subir
na árvore.

Troca por ingresso
não deu certo
Sou cadastrado no site dotz há anos
e, em dezembro do ano passado, tro-
quei1.200 dotz por ingresso do Cine-
mark. Não recebi e liguei para o call
center para reclamar. Na primeira li-
gação, a atendente disse que estava
gerando um pedido para verificar o
motivo da demora e que eu teria a
resposta em dez dias úteis. Passados
mais de dez dias, resolvi reclamar no-
vamente por e-mail, e no site diziam
que a resposta chegaria em 48h, o
que não aconteceu. Resolvi ligar no-
vamente e expliquei tudo para a aten-
dente. Esta me disse que abriria uma
reclamação nova, com mais dez dias,
e eu disse que já tinha uma aberta! A
minha surpresa foi quando ela disse
que não havia nada registrado.

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA
Rio

O site Dotz diz que o ingresso re-
ferente ao pedido do leitor será en-
viado via Sedex, com prazo de re-
cebimento de até três dias após a
postagem.

Problema resolvido
cria outro
Em dezembro do ano passado, mi-
nha solicitação junto à GVT foi aten-
dida. O técnico veio a minha casa e
resolveu o problema. A partir de en-
tão, funcionários da operadora ligam
várias vezes por dia para agendar o
serviço que já foi feito!

GLÓRIA M. R. SOUZA
Rio

A GVT informa que a realização
do serviço foi devidamente regis-
trada para que a consumidora não
receba mais ligações referentes ao
assunto. A operadora pede descul-

pas pelos eventuais transtornos.

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

l O Procon Carioca nasceu
com toda a pompa e circuns-
tância. O primeiro debate teve
a participação de todos os re-
presentantes das entidades de
defesa do consumidor do Rio e
de empresas. A secretária ex-
traordinária de Defesa do Con-
sumidor, Solange Amaral, ex-
plicou que o encontro era uma
oportunidade de se discutir
que Procon o Rio quer. E anun-
ciou que uma das medidas se-
rá a criação de câmaras setori-
ais para a discussão dos pro-
blemas mais abrangentes, co-
mo uma para o sistema finan-
ceiro, para o varejo, para os
grandes eventos etc.

Pablo Cerdeira, subsecretá-
rio municipal extraordinário
de Defesa do Consumidor, dis-
se que o órgão vai trabalhar
com um tripé: atendimento,

fiscalização e pesquisa e edu-
cação. O atendimento aos con-
sumidores pela web começará
em três meses.

Juliana Pereira, diretora do
Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor
(DPDC), ofereceu a estrutura
da Escola Nacional de Defesa
do Consumidor para capacita-
ção e treinamento dos funcio-
nários, e o software para a en-
trada do Procon Carioca no
Sistema Nacional de Informa-
ção de Defesa do Consumidor
(Sindec), que reúne dados de
mais de 200 cidades no Brasil.

Ricardo Morishita, professor
de Direito da Fundação Getulio
Vargas, salientou três pontos:
que o Procon é uma ferramenta
de acesso do cidadão aos meca-
nismos de Justiça, que é preci-
so sair do foco no conflito para
o da solução e é necessário tra-
balhar com a competição e com
a concorrência.n

Procon nasce com
apoio de entidades
Novo órgão começará a receber queixas em três
meses e vai focar na fiscalização e na educação

Nadja Sampaio
nadja@oglobo.com.br

Gustavo Pellizzon

JULIANA PEREIRA oferece a estrutura do DPDC para treinamentos
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 fev. 2012, Economia, p. 39.




