
OBrasil realizou 159 recalls nos últimos 

dois anos, o maior volume verificado 

desde 2002, segundo o banco de dados do 

Procon de São Paulo. Dos 496 chamados 

acumulados em nove anos, 383 vieram 

da indústria automobilística, atingindo 

quase seis milhões de consumidores. O 

setor é o campeão de convocações, com 

77,2% de representatividade, seguido pe

los segmentos de produtos para a saúde, 

responsável por um percentual de 6,85%, 

e pelas áreas de informática e brinquedos, 

cada uma com 4,03% de participação. Va

le ressaltar que, embora não encabece a 

lista, o setor de saúde concentra o maior 

número de afetados, na ordem de quase 

50 milhões de pessoas. 

Esses números são fruto de uma pio

ra na qualidade dos produtos ou de uma 

maior rigidez dos processos produtivos? O 

aumento de chamados exige uma avalia

ção prévia do cenário de inovações apre

sentadas nos últimos anos. Com linhas in

dustriais cada vez mais complexas, espe

cialmente na área de tecnologia, o mer

cado passou a ter uma fiscalização mais 

rigorosa, que exige a veiculação de cam

panhas de mídia para comunicar a identi

ficação de um defeito e as instruções para 

o seu reparo. Uma vez divulgada, a convo

cação pode colocar a empresa na marca 

do pênalti, e aí só dependerá dela trans

formar esse episódio em gol ou em uma 

bola fora para a reputação de seu produto. 

Marcar gol significa ser ágil ao reconhe

cer o defeito, anunciá-lo de forma eficaz 

e transparente e, assim, obter o máximo 

de retorno. Só porque a marca convocou 

um recall não quer dizer que ela oferece 

um produto de má qualidade. Mostra, 

sim, o seu respeito pelo cliente. 

Já um chute à la Roberto Baggio — aque

le jogador italiano que mandou a bola aci

ma do travessão de Taffarel, garantindo o 

quarto título mundial de futebol para o Bra

sil, em 1994 — pode arremessar a marca 

em direção a uma crise de imagem, expli

cada geralmente pelo acúmulo no núme

ro de recalls. Essas repetições passam a ser 

consideradas como critério para a aqui

sição ou não do produto e pode interferir 

até na performance financeira da marca. 

Seja lá qual for o placar, quem ganha 

mesmo é o consumidor, que tem os seus 

direitos resguardados pela lei. Mas é pre

ciso encarar o episódio com justiça. Nem 

sempre quem joga melhor vence o jogo, 

principalmente quando a decisão vai pa

ra os pênaltis. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1491, p. 22, 16 jan. 2012.




