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Não são apenas as relações familiares
que mudaram nos lares brasileiros.
Mudaram também as relações de con-
sumo, principalmente nas famílias da
nova classe média. Depois de usar o
crédito facilitado para comprar carro,
TV, celular, computador e trocar o fo-
gão e a geladeira, elas têmnovos desafi-
os pela frente: pagar as dívidas, manter
o padrão de consumo conquistado e
ampliar sua presença na sociedade in-
vestindo em serviços. Cursos de quali-
ficação profissional, de idiomas e as vi-
agens de férias são alguns dos seus no-
vos sonhos.
A casa própria continua na lista das

conquistas quase impossíveis. Alguns
creem que melhorando o perfil profis-
sional terãomais condições de aumen-
tar a renda e financiar a compra de
imóvel. Até lá, as famílias das classes C
e D que alcançaram omercado de con-
sumo na última década fazemmalaba-
rismos para manter o orçamento em
ordem. O que poucos conseguem.
— Tenho cinco cartões de crédito.

Não consigo mais pagar todos ao mes-
mo tempo, então, fico cobrindo um
santo para descobrir outro. Devo uns
R$ 3 mil. Não é muito, mas como os ju-
ros são altos, vira uma bola de neve. O
que quero agora é fazermeus cursos de
especialização em estética. Mas ainda
estão muito caros — diz Paola Errico,
que ganha cerca de R$ 3 mil mensais
comodepiladora de um salão de beleza
na Zona Norte.

SEM PLANEJAMENTO E SEM POUPANÇA
Mãede ummenino de 5 anos, Paola ga-
nhamais doque omarido, que temcar-
teira assinada, e decide as compras da
família, sempre parceladas em muitas
vezes. Na casa de Paola, além do Gol
1998 dividido em 32 prestações, há TV
de 42 polegadas, computador, dois ce-
lulares, fogão e geladeira novos, câme-
ra fotográfica e filmadora. A ex-mani-
cure, que concluiu o Ensino Médio em
escola pública, também paga plano de
saúde para ela e o filho, que tem bolsa
integral em colégio particular.
— Moramos em um imóvel da famí-

lia, mas quero ter a nossa própria casa.
Este ano estou segurando mais os gas-
tos — afirma Paola, que admite nunca
ter colocado no papel o orçamento da
família nem ter iniciado uma poupan-
ça: “Se tenho dinheiro, compro. Se não,
deixo para depois. Poupar é difícil.”
O maranhense Manoel Barbosa da

Silva fala com orgulho dos bens com-
prados nos últimos tempos: duas TVs
de LCD, dois notebooks, dois celulares,
câmera fotográfica. Tudo com a renda
mensal obtida com a venda de balas,
biscoitos e refrigerantes em sua barraca
próxima a escolas particulares. O valor
atual ele não revela,mas diz que juntou
o equivalente a seis salários-mínimos.
Para essas famílias, a casa é o centro

de lazer. Pesquisa da consultoria
GS&MD — Gouvêa de Souza, apresen-
tada na quinta-feira passada no 15º Fó-
rum de Varejo da América Latina, em
São Paulo, mostrou que 49,5% dos en-
trevistados dizem passar o tempo com
a família em casa. O mesmo levanta-

mento, realizado com 360 pessoas na
capital paulista, mostrou um maior ní-
vel de maturidade do consumidor das
classes C e D.
— Hoje ele sabe de seu poder e exige

ser bem atendido — explica Luiz Góes,
coordenador da pesquisa.
Na função há 26 anos, Manoel, ex-

garçom que também trabalha como
churrasqueiro nos fins de semana, con-
seguiu há dois anos viajar de férias com
a família para o Nordeste. As passagens
de avião foram compradas em seis
prestações pela internet.
— Pesquisei muito. Vi que viajar du-

rante a semana e em horários pouco
procurados reduz o preço da passa-
gem. Ir a Fortaleza foi inesquecível —
diz a universitária Giulliana Barbosa de
Sousa, que estudou inglês por cinco
anos e sonha visitar os EUA.
Segundo a antropóloga Carla Barros,

professora da Universidade Federal
Fluminense, o papel da mulher nessa
nova famíliamudou. Ela quermelhorar

profissionalmente, estudar mais.
Já Manoel quer conhecer mais o Bra-

sil antes de atravessar fronteiras:
—Estou pensando em ir a Natal e

também quero conhecer Foz do Iguaçu
— diz ele, que costuma levar a família
para almoçar fora aos domingos.
Ele garante controlar o orçamento e

diz não se importar com o aluguel:
— Não financiei a casa própria ainda

porque investi na educação da minha
filha. Vê-la formada será a maior ale-
gria da minha vida.
Para o professor Márcio Rolla, da

ESPM-RJ, o desejo de frequentar mais
cursos e viajar pode não estar relacio-
nado apenas à vontade real de melho-
rar a qualidade de vida:
— A sociedade está criando depen-

dentes do consumo. O estudo é tam-
bém a busca por mais potencial com-
petitivo no mercado de trabalho e sta-
tus. Assim como as viagens. A pessoa
faz questão de dizer que esteve em um
lugar que o vizinho não conhece. l

Viagens, cursos de qualificação profissional e de idiomas são os atuais sonhos de consumo da classe C
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Doce vida. O vendedor de balas Manoel, a mulher Francisca e a filha Giulliana sonham com próxima viagem de férias, talvez Foz do Iguaçu

Nova classe média agora quer mais serviços
MÔNICA IMBUZEIRO

Mais estudo. Paola quer investir em cursos

Foi aprovada, em primeira votação, pela Alerj, o
projeto que permite o cancelamento de serviço
telefônico no Rio, independentemente da
existência de contas em aberto.

LEI PARA A TELEFONIA ONDE RECLAMAR
O Procon Carioca recebe todos os tipos de reclamação sobre relações
de consumo. Ele atende 24h pela Central 1746 ou pelo portal
www.1746.rio.gov.br

Defesadoconsumidor

“Não financiei a
casa própria ainda
porque investi na
educação da minha
filha. Vê-la formada
será a maior alegria
da minha vida”
Manoel Barbosa da Silva
Vendedor autônomo

Ao cancelar compras
parceladas, todos os

dados virão numa fatura
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Até o fim do ano, todas as ad-
ministradoras de cartões de
crédito terão de reunir emuma
única fatura as informações
sobre cancelamento e estorno
de compras parceladas. Isto é,
na mesma conta vai constar a
devolução do crédito e o nú-
mero de parcelas referentes ao
valor da compra cancelada.
Antes, o crédito total era de-

volvido, mas as parcelas conti-
nuavam sendo informadas
mês a mês na fatura ao consu-
midor, o que acabava confun-
dindo-o. A decisão foi tomada
pelas empresas que integram a
Associação Brasileira das Em-
presas de Cartões de Crédito e
Serviços (Abecs), a pedido do
Procon Carioca.
— Isso é um ganho, pois a

forma como as informações
eram dadas gerava muita con-
fusão para o consumidor, prin-
cipalmente da classe C, que
não tem familiaridade com as
práticas do cartão de crédito—
ressalta Solange Amaral, se-
cretária de Defesa do Consu-
midor do Procon Carioca. l

Cartões de
crédito terão
informação
mais clara

Produto novo
deu defeito
aComprei uma TV LCD
Samsung pelo site
Walmart.com.br, porém o
produto não funciona.
Depois de fazer contato com
a empresa no próprio dia da
entrega para fazer a troca, fui
informada de que o produto
só seria recolhido da minha
residência 21 dias depois
para ser avaliado. Por que
tanto tempo para a troca?
FAUSTO ROBERTO FERREIRA
SÃO GONÇALO, RJ_

aO Walmart.com.br informa que
a entrega do novo produto foi
realizada.

Internet e sinal
telefônico caem
aA partir do momento em
que minha empresa passou
a utilizar os serviços de
internet banda larga e
telefone fixo da Vivo, tenho
tido problemas na
comunicação commeus
clientes. Eles não
conseguem entrar em
contato conosco ou a ligação
fica ruim, com chiados. No
máximo consigo falar alguns
segundos, pois a ligação cai.

Se na minha empresa eu
estiver usando a internet e o
telefone tocar, ambos caem.
Gostaria de resolver este
problema.
REGINALDO VITORINO TEODORO
ITAGUAÍ, RJ_

aA Vivo informa que está
verificando o caso e que vai
acompanhar o trabalho do técnico
responsável pela área.

Quer reembolso,
mas não consegue
aVenho por meio desta seção
tentar, mais uma vez, a
solução do meu problema
com a Videolar. Pois, quando
fiz a primeira reclamação, a
empresa se comprometeu em
me reembolsar por meio de
depósito em conta corrente o
valor de R$ 199,90, referente a
produtos comprados e
extraviados. No entanto, os
valores não foram estornados
e não tenho respostas sobre os
motivos por meio dos
contatos que já fiz. Isso é um
total desrespeito com o
consumidor e com as leis.
DELSON DA SILVA RAMOS DA COSTA
CABO FRIO, RJ_

aA Videolar informa que o leitor foi
contatado e que o reembolso já foi
feito.

Teve a conta
bloqueada
aFiz um cadastro no site Toda
Oferta, do UOL, para realizar
compras. No entanto, quando
fui acessar a minha conta,
fiquei surpresa ao ver que
havia sido inabilitada, sem
que eu fosse informada. Não
consigo obter informação
sobre o motivo desse bloqueio
e, quando entro em contato
com a UOL, pelo site Toda
Oferta, não obtenho resposta.
Quando ligo, dizem que só
podemme dar informações
pelo site.
LIVIA BRAGA SICILIANO
NITERÓI, RJ_

aO PagSeguro informa que o
problema já foi resolvido.

Problemas com
previdência
aMeu pai, que tem conta
corrente no Bradesco, morreu
e deixou uma previdência
privada da qual sou uma das
beneficiárias. Três meses
depois de entregar os
documentos ao banco, não
recebi nada. Liguei para a
ouvidoria, que informou uma
data para o dinheiro ser
depositado na minha conta,

no entanto o prazo não foi
cumprido. Outra funcionária
me disse que o depósito
demoraria de 15 a 20 dias para
ocorrer. Já esperei mais de
dois meses e não obtive êxito.
Minha irmã e a viúva já
receberam o benefício.
FLÁVIA BOTTI SCHRADER
RIO_

aA Bradesco Vida e Previdência
informa que solucionou a questão.

Pagou, mas
não recebeu
aFiz a compra de uma oferta
do Bob’s no Grupon há um
mês, não recebi os vouchers
para consumo do produto,
mas a cobrança foi feita
normalmente no meu cartão
de crédito. A oferta, que
custou R$ 10 cada, hoje já
deve estar em R$ 50 cada,
devido à quantidade de
ligações interurbanas que já
fiz ao Groupon para tentar
resolver este problema. Toda
vez repetem as mesmas
perguntas, solicitam as
mesmas coisas e me
prometem retorno em sete
dias úteis, mas nada acontece.
GISELLE CRISTINA VITORIA
SÃO GONÇALO, RJ_

aA rede Bob’s informa que

solicitou o cancelamento dos
cupons e o estorno do débito no
cartão da leitora.

Taxa abusiva para
cancelamento
aComprei no site
Decolar.com três passagens
aéreas para Miami. Porém,
por motivo de falecimento
de um familiar, tive de adiar
o passeio. Enviei um e-mail
com a certidão de óbito para
a Decolar, solicitando uma
avaliação da situação, pois
tanto o site de vendas de
passagens quanto a
companhia aérea Taca
cobraram taxas abusivas por
esta operação. O descaso em
avaliar a situação foi tão
grande que, após dois
e-mails e três telefonemas, a
Decolar disse que não seria
possível me ressarcir por já
ter feito o débito no cartão
de crédito.
CAROLINA ROGERIO DE ALMEIDA
NITERÓI, RJ_

aA Decolar.com informa que
entrou em contato com a leitora
e explicou as regras de
cancelamento e reembolso
adotadas pelas companhias
aéreas, lembrando que estas já
haviam sido apresentadas
durante o processo de compra.
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Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 26 ago. 2012, Economia, p. 43.




