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MALA DIRETA

Uma nova geração de consumidores
Crianças e adolescentes estão cada vez mais atentos ao custo e à qualidade dos produtos do varejo

Celular volta
com defeito
Meu celular da LG ficou por 25 dias
na assistência técnica. Avisaram
que o telefone estava pronto, mas,
na verdade, ao realizar as con-
figurações do aparelho, verifiquei
que os defeitos permaneciam. Em
menos de 24 horas notifiquei a
assistência e fui informado que de-
veria dar entrada novamente e es-
perar mais 30 dias. O fato é que
estou esperando há quase 60 dias
pelo celular.

FABRÍCIO G. NOGUEIRA FATTUH
Niterói, RJ

● A LG Eletronics diz que entrou
em contato com o leitor e escla-
receu o caso.

Dificuldade para
cancelar reserva
Adquiri um pacote para a Disney
pelo site Decolar.com, mas depois
de efetuar a compra percebi que o
hotel escolhido não se adequava à
minha família. Pelo contrato, posso
cancelar sem multas até 48h antes
da viagem, que está marcada para
janeiro. Liguei várias vezes para o
atendimento ao cliente, nas diver-
sas opções de atendimento, e todos
me respondiam que só era possível
pedir o cancelamento via e-mail.
Hoje, quase um mês após o início
da negociação, ainda não recebi o
e-mail de retorno com o cance-
lamento do hotel, conforme minha
solicitação.

ANA PAULA IKUHARA
Rio

● A Decolar.com informa que en-
trou em contato com a leitora e
esclareceu o procedimento ado-
tado neste caso.

Exame não é
autorizado
Desde o dia 11 de novembro estou
aguardando autorização da Uni-
med para a realização de um pro-

cedimento de artroscopia no joelho
direito por conta de um acidente. O
fato é que a demora injustificada na
autorização do procedimento vem
me causando sérios transtornos fí-
sicos. Já liguei diversas vezes e
encaminhei inúmeros e-mails, e as
respostas não são claras. No caso
dos e-mails, sequer obtive respos-
ta. O descaso e falta de atenção
com o consumidor são totais.

RONALDO COSTA DA SILVA
Quissamã, RJ

● A Unimed-Rio informa que o caso
do leitor já foi solucionado.

TV sem sinal e
sem solução
Não sei mais o que fazer para ser
atendida pela TVA. Já fiz 11 cha-
madas. Os técnicos vieram após a
oitava solicitação, porém, não re-
solveram o problema. Chamei uma
pessoa e paguei para resolver o
problema que era muito simples:
uma extensão do cabo que conecta
no HD! Depois disso, fiz mais duas
chamadas e, finalmente, anteon-
tem os técnicos vieram aqui. Além
de não consertar o problema (na
troca de canais a tela ficava preta
muito tempo, sem mostrar nada e
com um barulho muito estranho),
ainda danificaram o que eu havia
pago para consertar anteriormente.
Ou seja: agora estou sem sinal e
sem TV.

MARIA HELENA DA R. AZEVEDO
São Paulo, SP

● A TVA informa que, após aten-
dimento técnico prestado, o sinal
está em pleno funcionamento.

À espera da
geladeira
Comprei pelo site Pontofrio.com
um refrigerador Brastemp frost free
duplex Ative no dia 20 de no-
vembro. A compra foi aprovada e
confirmada dois dias depois, e a
entrega, programada para, no má-
ximo, dia 25. Entrei em contato
pelo atendimento ao cliente de in-

ternet várias vezes, obtendo vários
protocolos, tendo falado também
com uma funcionária, que ficou de
entrar em contato comigo no dia
30, o que não ocorreu. Ninguém
informa nada. Gostaria apenas de
receber o produto.

ADÉLIA M. P. DE FIGUEIREDO
Rio

● O Pontofrio.com diz que a en-
tregado produto já foi realizada.

Banco não
deixa quitar
Tenho um empréstimo consignado
com o Banco Matone e solicitei o
boleto para quitação total de meu
empréstimo, porém eles não estão
disponibilizando o boleto que eu
solicitei. Já enviei carta, deixei
mensagem no site, enviei e-mail
para alguns contatos do banco e até
agora ninguém me respondeu nem
enviou o boleto que solicitei. Isso é
um absurdo, quero quitar este em-
préstimo, e o banco não pode me
negar este direito!

SAMUEL BARBOSA TELLES
Mogi das CruzeS, SP

● O Banco Matone informa que o
leitor foi contatado por uma fun-
cionária, que lhe explicou os pro-
cedimentos adotados pelo banco
para a solicitação do saldo de-
vedor.

Produto diferente
do comprado
Comprei um produto no Shoptime e
foi entregue errado. Recusei e en-
viaram errado novamente. Porém o
porteiro recebeu dessa segunda
vez. O produto que comprei foi um
ventilador Arno turbo silêncio box
repelente, porém me entregaram
nas duas vezes o ventilador Arno

turbo silêncio simples, ou seja, sem
o compartimento para a pastilha
repelente. Preciso devolvê-lo e re-
ceber o produto certo conforme
consta nos anúncios do site e no
boleto que paguei. Já entrei em
contato logo após a primeira re-
cusa, mas entregaram errado no-
vamente, parece que não leem o e-
mail. Estou cansado de explicar o
que aconteceu, e o Shoptime não
resolve.

FREDERICO JOSÉ SILVA VALÉRIO
Rio

● O Shoptime lamenta o ocorrido e
informa que foi providenciado o
cancelamento da compra, de acor-
do com a solicitação do consu-
midor. O caso seguirá em acom-
panhamento até ser finalizado.

Montagem só
deu problema
No dia 13 de novembro, fui até a
Casas Bahia para comprar uma
cozinha Itatiaia para passar o Natal
com a cozinha arrumada. A entrega
só foi feita no início de dezembro e
a montagem foi feita sábado, dia
17, só que que estava faltando o
paneleiro. O gerente informou que
iria entregar até quarta-feira, 21 de
dezembro. Hoje, me ligou e pediu
para eu ir até a loja trocar a cozinha,
pois não tem o paneleiro disponível
para entregar. Gostaria que vocês
me ajudassem, para que outros
consumidores não passem o que
estou passando. Minha cozinha es-
tá toda desmontada e parece que
ficará assim até depois do Natal. E
isso porque comprei os móveis para
ter a cozinha arrumada para o Na-
tal. O que faço? Devo comprar outra
cozinha para resolver esse proble-
ma o mais rapidamente possível?

VÂNIA LIMA CORRÊA
São Gonçalo, RJ

● A Casas Bahia informa que en-

trou em contato com a cliente e
explica que fez a entrega e a mon-
tagem da mercadoria.

Falta de luz em
frente à escola
Moro em frente à escola Roberto
Silveira, em Duque de Caxias, e as
lâmpadas ficam por muito tempo
queimadas. Estou solicitando a tro-
ca há quase um mês e não tenho
resposta. Acho um absurdo pois,
além de perigoso para o pedestre, é
também para os alunos da escola,
pois é uma escuridão total. Gostaria
da ajuda de vocês, pois entro em
contato quase todos os dias com o
Disk Luz da Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias, e eles não aten-
dem o meu pedido. Mas com vocês
é diferente, pois para tudo que
reclamo no GLOBO, sou atendida
logo.

RENATA MAGALHÃES COUTO
Duque de Caxias, RJ

● A Secretaria de Comunicação da
Prefeitura de Duque de Caxias diz
que já solicitou ao Departamento
de Iluminação Pública que seja pro-
videnciada a troca das lâmpadas
defeituosas do entorno da Escola
Estadual Roberto Silveira, incluin-
do as da Rua General Mitre.

Quase um mês
sem água
Todos os moradores da Rua Antonio
Barbosa Lima estão sem abaste-
cimento de água há mais de 20
dias. Já foi aberta uma ordem de
serviço no dia 5 de dezembro, mas
até esta data não tivemos nenhum
retorno. Entrei em contato com a
Cedae por telefone por diversas
vezes e os atendentes desligam
sem me darem um posicionamento
de quando teremos água. E o Natal
está chegando, como ficaremos?

VALÉRIA C. C. DE OLIVEIRA
São Gonçalo, RJ

● A Cedae afirma que uma equipe
do setor operacional vistoriou a
rede distribuidora dessa rua e ve-

rificou que encontra-se funcionan-
do normalmente. Por isso, os téc-
nicos da empresa vão vistoriar as
tubulações que abastecem ao imó-
vel da leitora para verificar a razão
do problema.

Gastos com
cartão clonado
Minha agência do Santander é em
Ipanema. Meu cartão Mastercard
foi clonado, e fizeram compras no
exterior no valor de US$ 2.185,27
em setembro, segundo informação
em telegrama que o banco me
enviou. O telegrama chegou atra-
sado, assim como o extrato do meu
cartão, por causa da greve dos
Correios. Essa quantia foi pelo ban-
co sacada da minha conta, pois
meus cartões estão em débito au-
tomático. Protestei junto à gerente
da minha conta, que registrou a
reclamação e encaminhou aos su-
periores, pedindo a devolução do
valor supracitado. O incrível é que o
banco não responde, não se co-
munica comigo e, além disso, em
nenhum momento explicitou que
compras foram feitas e em que
estabelecimentos, procedimento
que é sempre descrito na fatura.
Isso aconteceu em setembro. Veio a
cobrança na fatura de outubro. O
banco exige que, ao sair do país,
comuniquemos isso à instituição,
informando os locais que visita-
remos e as datas, sob o risco de
termos o cartão bloqueado no ex-
terior. Por isso, sempre informo as
minhas viagens. Só que eu estava
no Brasil, e eles sem nenhuma
autorização da minha parte acei-
taram compras feitas no exterior
por não sei quem. Até hoje espero
meu dinheiro. Isso para mim é
roubo!

ALDA ROCHA MENDONÇA
Rio

● O Banco Santander afirma que
contatou a leitora e informou os
procedimentos adotados em razão
da sua manifestação.

Luiza Xavier
luiza.xavier@oglobo.com.br

● Eles são aficionados por video-
games, passam horas no bate-papo
virtual com os amigos, vivem ti-
rando fotos com a câmera do ce-
lular, cuidam de animais de esti-
mação, vão à praia e ao shopping
nos fins de semana como qualquer
criança e adolescente com idades
entre 10 e 15 anos. Quando o as-
sunto é consumo, porém, eles as-
sumem ares e atitudes de gente
grande. Em algumas situações, che-
gam a superar os adultos, exigindo
descontos para pagamento à vista,
pesquisando preços e calculando
juros de financiamentos.

Nascidos depois do Plano Real —
criado no governo Itamar Franco em
1994 pelo então ministro da Fazen-
da, Fernando Henrique Cardoso —
esses jovens crescem num Brasil
com inflação sob controle e farto em
mercadorias do mundo inteiro.

Para essa nova geração, “domar o
monstro” da hiperinflação e aguar-
dar com ansiedade produtos vindos
do exterior são desafios, definiti-
vamente, ultrapassados. A busca
agora é por produtos de qualidade a
preço justo. De preferência, que con-
tribuam com a saúde e a susten-
tabilidade ambiental.

No supermercado, eles querem
comprar mais pagando menos
Convidamos três representan-

tes desta nova geração de con-
sumidores para uma ida ao su-
permercado. O que mais atrai a
atenção deles? Constatamos a
preocupação constante com a re-
lação entre custo e qualidade.

No setor de eletrônicos, Mar-
celo Paulon, de 15 anos, observa
um notebook. Ele tira do bolso da
calça jeans o celular, acessa o
ícone calculadora e verifica se a
oferta anunciada vale realmente a
pena. Se fosse comprar, aquela
seria, sim, uma boa opção. O con-
sumidor, no entanto, deve evitar
algumas “armadilhas” do merca-
do, especialmente as compras por
impulso, ensina o adolescente:

— Você vê num grande cartaz de
uma loja um produto em tantas
vezes sem juros no cartão de crédito
e acaba comprando. As pessoas, em
geral, só se preocupam com o valor
da prestação. Deixam de observar o
custo total do produto.

Aluno do Colégio Padre Antônio
Vieira, onde além das matérias
tradicionais do Ensino Médio, par-
ticipou das aulas de matemática
financeira, Marcelo acredita que a
falta de planejamento é o que está
levando muita gente a se tornar
um superendividado:

— Pesquisando, até mesmo pela
internet, é possível comparar pre-
ços de várias lojas, ver as melhores
opções de pagamento, o que vai
fazer uma grande diferença no fi-
nal. É essa instrução para a pes-
quisa que eu acho que falta nas

escolas, para a compra consciente
— diz o jovem, que passou a dar
mais importância ao valor dos pro-
dutos ao começar a ganhar o pró-
prio dinheiro trabalhando com ma-
nutenção de computadores.

Conscientização é a palavra-
chave também para Luiza Abreu. A
menina, que fará 10 anos no ano
que vem, é conhecida por bar-
ganhar preços e já administra a
mesada usando um cartão de ban-
co. As compras, feitas depois de
muita pesquisa, são pagas sempre
com a opção de débito:

— Minha mãe coloca o dinheiro
no banco e eu compro o que quero. É
melhor do que receber em notas. Eu
nunca fico sem dinheiro — conta a
estudante que, depois de muito
questionar em casa, acabou con-
seguindo receber da família um inu-

sitado 13o- salário de mesada.
Para Thiago Gomes, de 11 anos, a

saúde e o meio ambiente são temas
muito considerados na hora de
acompanhar a família nas compras.
No setor de refrigerados, ele ob-
serva atentamente as datas de va-
lidade de iogurtes e outros itens. No
setor de eletrodomésticos, a aten-
ção se volta para os selos de efi-
ciência energética afixados nas por-
tas dos refrigeradores à venda:

— Quando tem a letra “A” sig-
nifica que o produto gasta menos
energia. É esse que as pessoas
devem comprar, para gastar me-
nos com a conta de luz.

Professor há quase 30 anos, o
engenheiro Paulo Roberto de Cam-
pos, que tem especialização em eco-
nomia, ensina estatística e mate-
mática financeira desde 2006 no co-

légio onde Marcelo Paulon estuda.
Ele defende a inclusão da educação
financeira no currículo regular de
todas as escolas:

— O próprio governo está con-
siderando a hipótese de incluir
essa matéria nas escolas públicas.
Você aprende a lidar com o pró-
prio dinheiro e compara o que está
comprando com as horas de tra-
balho que gastou para saber se
vale ou não a pena.

Educação financeira é válida,
mas não é tudo, alerta psicóloga
Incentivar crianças e adolescen-

tes a poupar e a evitar os gastos
excessivos é válido, mas está lon-
ge de ser o ideal para a formação
de um consumidor verdadeira-
mente consciente. A avaliação é
da psicóloga Laís Fontenelle, co-
ordenadora de educação e pes-
quisa do projeto Criança e Con-
sumo do Instituto Alana. Segundo
ela, a educação financeira é um
início, mas sozinha não funciona:

— A questão é o consumo ex-
cessivo, que gera problemas am-
bientais, sociais... As crianças de até
12 anos foram elevadas pelo mer-
cado à condição de consumidores. É
tudo pensado estrategicamente pa-
ra elas. Então, muitas dessas crian-
ças sabem comprar, se preocupam
com a origem do produto, mas não
perguntam ‘será que eu preciso dis-
so?’ — argumenta.

Na avaliação da pesquisadora,
pais e educadores interessados
em transmitir conceitos de con-
sumo consciente devem levar em
conta aspectos como o acesso das
crianças mais novas à publicidade
e o próprio comportamento como
consumidor:

— De nada adianta a mãe dizer ao
filho pequeno que está com pouco
dinheiro, entrar numa loja e sair
carregando sacolas. É importante
não ter um comportamento con-
traditório ao discurso. As escolas
podem incluir no dia a dia ativi-
dades alternativas, que resgatem va-
lores mais humanos. Incentivar, por
exemplo, o consumo de lanches
mais saudáveis. ■

JUROS CALCULADOS: quando faz compras, Marcelo Paulon, de 15 anos, aplica conceitos de matemática financeira

Ana Branco

● Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor
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ONDE RECLAMAR • O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, na Rua Desembargador Guimarães 21, Água Branca, São Paulo/SP, CEP: 05002-050 — Tel.: (11) 3874-2152
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 dez. 2011, Economia, p. 19.




