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A Estre, empresa especializada em
descarte, orienta a separação do
resíduo molhado do seco. Garrafas e
latas devem estar sem líquido.

LIXO DE NATAL: 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. O telefone é (11) 3874-2152

Defesadoconsumidor

O brasileiro não suporta esperar para ser aten-
dido nos call centers de concessionárias de ser-
viços. A tolerância é de apenas 25 segundos. O
consumidor, emmédia, aguarda em fila no má-
ximopor 6,5minutos. Isso, se estiver em lojas de
roupa de grife, onde o cliente tem autonomia
para escolher a mercadoria sozinho. Estes re-
sultados foram obtidos em uma pesquisa reali-
zada pela Conquist. Segundo o presidente da
consultoria, Roberto Madruga, após este perío-
do, 60% das pessoas começam a demostrar im-
paciência e inquietação, mas sofrem caladas,
sem reclamar; 20% reclamam com o atendente
sobre a demora; e 20% comentam com a pessoa
ao lado.
Madruga observa que, embora o tempo seja o

mesmo para todos, ou seja, é uma unidade ine-
lástica, as pessoas apresentam percepções dife-
rentes quanto ao tempo de espera. A tolerância
para aguardar na fila para umatendimento tele-
fônico é muito menor do que para um atendi-
mento presencial:
— O que faz a diferença para esta tolerância

ser maior ou menor é o uso dos sentidos. Em
uma loja o consumidor se distrai com mane-
quins, produtos expostos, propaganda, som
ambiente, o que faz com que ele tenhamais pa-
ciência. Por isso, a tolerância neste tipo de esta-
belecimento pode ser dez vezes maior do que
ao se telefonar para umcall center, onde o único
sentido utilizado é a audição. O relógio de to-
lerância do cliente será mais generoso em lojas,
agências, supermercados, consultórios que
despertem experiências agradáveis para os cin-
co sentidos.

TEMPO MÁXIMO NÃO PODE SER A META
Oconsultor explica que, caso haja alguma expe-
riência desagradável, como por exemplo, pouca
sinalização da loja e mercadorias mal expostas,
a ansiedade do consumidor se revela, facilitan-
do a sua fuga para outro estabelecimento.
—Algumas atitudes causamdesapontamento

nos clientes e são fatores de desistência, como
falta das mercadorias pretendidas, confusão vi-
sual na loja, vendedores em grupinho, demos-
trando postura de descaso, e falta de atenção no
momento em que o consumidor precisa de in-
formação — analisa Madruga.
O consultor afirma que as empresas devem

empreender esforços para diminuir ao máximo
o tempo nas filas e, no caso dos atendimentos
de call center, respeitar os padrões estabeleci-
dos peloDepartamento deProteção eDefesa do
Consumidor (DPDC):
— Omáximo do tempo de tolerância não po-

de ser ameta das empresas nas da fila de espera

porque o estrago começa antes. Só de ver que
vai enfrentar uma fila, o consumidor já se irrita.
E no serviço de atendimento ao cliente ainda é
pior, porque ele já começa a ligação irritado
com o problema que tem que solucionar.
O professorMarcioMatuanoRolla, especialis-

ta em comportamento do consumidor da Esco-
la Superior de Propaganda eMarketing (ESPM),
ressalta que, quando o cliente liga o nome da
marca ao fato de haver fila no estabelecimento,
esta é sempre uma percepção negativa:
— O consumidor só enfrenta fila com mais

paciência se tiver uma compensação para isso.
Por exemplo, se ele sabe que vai pagar mais ba-
rato por um produto, mesmo enfrentando fila,
vai sair satisfeito. Por outro lado, o consumidor
também é capaz de entender e, portanto, ser
mais tolerante, se as filas se apresentam num
momento emque já é esperadoummaiormovi-
mento, comoNatal, ou em outras datas festivas.
Mesmo assim, há um limite para ele aguentar a
fila sem começar a falar mal da empresa. O em-
presário tem que saber trabalhar com estes atri-
butos e não ultrapassar o momento crítico de
estresse do consumidor.
Rolla também realça que, a cada dia, o consu-

midor reclama mais porque está mais exigente.

Ele afirma que o consumidor no Brasil sempre
foi mais passivo, mas isso vem mudando, pois
hoje o cliente tem como se manifestar junto ao
fornecedor, nas redes sociais e até nas entidades
de defesa do consumidor:
— A percepção é cumulativa. A primeira im-

pressão enche o copo até algum ponto e depois
vai acumulando pingos de novas impressões.
Atendimentos ruins vão anulando a primeira
boa impressão. E inverter esse quadro dá muito
mais trabalho e sai caro para a empresa. O se-
gredo para o empresário é conseguir que boas
percepções se acumulem.
Rolla ressalta que a informação sobre o que o

espera ajuda o consumidor a fazer uma previ-
são do tempo que vai gastar, e isso o ajuda a de-

cidir. É uma forma de
diminuir o impacto ne-
gativo da espera, prin-
cipalmente com rela-
ção aos atendimentos
telefônicos dos SACs,
porém o ideal é que es-
ta espera seja a menor
possível.
A advogada do Insti-

tuto Brasileiro deDefe-
sa do Consumidor
(Idec), Mariana Alves
Tornero, lembra que
esta não é umaquestão
regulamentada, por-
tanto não há uma regra
a seguir, assim como
não está prevista no
Código de Defesa do

Consumidor:
— O que não quer dizer que a empresa pode

abusar da paciência do cliente. Os órgãos de de-
fesa do consumidor analisam esta falha como
um defeito no serviço oferecido. Por isso é im-
portante o consumidor reclamar na empresa e
também nos Procons, pois esta informação vai
ser importante para outros consumidores que
façam uma pesquisa antes de comprar.
Mariana diz que, em geral, as empresas inves-

tem na venda, mas há poucos caixas, aí for-
mam-se filas em lojas e supermercados:
—Na estratégia demarketing das empresas, é

desproporcional a quantidade de pessoas en-
volvidas nas vendas e o número de pessoas nos
caixas, no atendimento, no pós-venda. Hoje, o
consumidor está mais atento, mais exigente e
reclamamais. Se ele não quer se estressar nesta
época de Natal, que faça compras mais cedo e
não deixe os pagamentos para serem feitos nos
dias de mais movimento nos bancos e loterias.
De qualquer forma, o consumidor deve recla-
mar quando houver abuso, pois só com muitas
queixas os Procons podem fiscalizar e multar. l

Estudo da Conquist demonstra que consumidor temmais paciência em atendimentos presenciais

Cliente não tolera espera em call centers

Defesa
naweb

oglobo.com.br/defesadoconsumidor

l COLÔNIA DE FÉRIAS: O que
observar na hora de contratar.
Empresas precisam cumprir o
que estabelece o Código de
Defesa do Consumidor (CDC).

l TAXAS BANCÁRIAS: A
cobrança de taxas de serviços
e a venda de produtos
“embutidos” em boletos
bancários são proibidas por lei.
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Call center para comprar algo

Call center para consumir um serviço
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sensorial
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OS TEMPOS MÁXIMOS DE ESPERA
NADJA SAMPAIO
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DIVULGAÇÃO

Regulamentação. Mariana Tornero: é preciso reclamar

“Atendimentos
ruins vão
anulando a
primeira boa
impressão.”
Marcio Matuano Rolla
Especialista da ESPM

Problema para
trocar acessório
aComprei dois ventiladores
de teto Arno e quando fui
instalá-los verifiquei, ao
abrir a caixa, que um deles
estava com a cúpula
quebrada. Ao ligar para a
Arno, fui informado que a
empresa não faz a reposição
da peça por se tratar de um
acessório. Não me parece o
tratamento correto e, se eles
conhecem o Código de
Defesa do Consumidor, o
fornecedor tem, sim, a
obrigação de repor peças
defeituosas do produto.
LEANDRO MARTINS DE ANDRADE
RIO_

aA Arno informa que entrou em
contato com o leitor e que a
situação foi resolvida.

Produto entregue
com atraso
aComprei ummicro-ondas
pelo Walmart.com com
previsão de entrega para
cinco dia depois. Entrei em
contato pelo chat do site e a
atendente me informou que

inconsistência dos dados
cadastrais. Os dados
que forneci, porém, estão
corretos e não tenho
qualquer tipo de restrição.
MARIA HELENA DE ALMEIDA PINTO
JUIZ DE FORA, MG_

aA Vivo informa que a
consumidora poderá adquirir o
aparelho que deseja em qualquer
uma das lojas da operadora. E
que a leitora está ciente das
informações.

Dificuldade para
ter telefone fixo
aEstou tentando há três
meses a instalação de um
telefone fixo da Oi. Já
procurei a empresa por
várias vezes, mas me dizem
que não há disponibilidade.
SANDRA DARRÓZ NOGUEIRA
MIGUEL PEREIRA, RJ_

aA Oi informa que, em contato
com a cliente, confirmou que a
linha telefônica fixa citada já foi
instalada e está funcionando
normalmente. A empresa
acrescenta que continuará
acompanhando o caso para
garantir a satisfação da
consumidora.

Anuidade de cartão
de crédito
aTenho um cartão de crédito
do Itaú há 15 anos. Nunca me
foi cobrada anuidade. Agora
veio a cobrança. Fui reclamar
com a central do banco e a
atendente disse que estavam
cobrando porque uma
resolução do Banco Central
obrigava à cobrança das
despesas de administração do
cartão de crédito.
HILIO PEREIRA FERRER
RIO_

aO banco Itaú diz que a cobrança
de anuidade é devida pelos
serviços de administração,
processamento e controle do
cartão e está prevista nas
Condições Gerais do Cartão.

Compra cancelada
sem motivo
aComprei na loja on-line da
Vivo e recebi os e-mails de
confirmação do pedido e de
faturamento. No entanto, 15
dias depois, o aparelho ainda
não havia chegado. Acabei
sendo surpreendida com o
cancelamento da compra por

que atende a unidade consumidora
citada pelo cliente, cujos testes
aplicados demonstraram que o
medidor encontra-se em condições
normais de funcionamento e
dentro dos parâmetros definidos
pelo Inmetro.

Dúvida sobre valor
de plano de saúde
aGostaria de saber se o plano
de saúde da Cassi pode
aumentar o valor da
mensalidade por faixa etária
quando o paciente já atingiu
os 70 anos de idade. O
Estatuto do Idoso, neste caso,
não é soberano?
ELIZABETH SOUZA
RIO_

aA Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil
(Cassi) informa que a leitora
contratou o plano em 31 de janeiro
de 1997, antes da vigência do
Estatuto do Idoso. E, portanto, o
plano de saúde obedece às faixas
etárias definidas no contrato, com
base na regulamentação vigente
naquela época. Para as novas
contratações não há reajuste por
mudança de faixa etária para
maiores de 60 anos.

no embarque já não mais
estava vinculado ao meu
nome. Não sei qual foi a
pontuação da volta, pois, com
a confusão toda, ninguém
consegue achar meus dados,
E ninguémme dá uma
posição.
CRISTIANE TAYLOR
CURITIBA, PR_

aA TAM diz que já informou à
cliente sobre a regularização do
cadastro.

Aumento na conta
de energia elétrica
aMinha conta de luz
residencial subiu 200 kwh.
Reclamei com a Ampla e me
informaram que entrariam
em contato comigo no prazo
de cinco dias para verificar a
situação. Isso não aconteceu.
Liguei para o Serviço de
Atendimento ao Cliente, e
uma atendente alegou que o
valor a pagar estava certo, sem
ao menos fazer uma vistoria
no medidor.
MARCOS VERICIOR ICARDO DE MELO
DUQUE DE CAXIAS, RJ_

aA Ampla informa que realizou a
aferição no aparelho de medição

a entrega havia sido
remarcada para três dias
depois, o que também não
aconteceu. Quero que seja
respeitado o prazo de entrega
e aguardo a encomenda, do
contrário irei solicitar o
cancelamento da compra.
ALAN R. DOS SANTOS
RIO_

aO Walmart informa que houve
uma falha pontual, no entanto, as
medidas de melhorias já foram
tomadas para que fatos como este
não voltem a ocorrer. A entrega da
mercadoria foi realizada e
confirmada com o cliente.

Cartão fidelidade
causa transtorno
aAo embarcar para a Nova
Zelândia entreguei o
formulário do TAM fidelidade
no check-in da Lan Chile —
parceira da aérea brasileira —
e recebi um cartão provisório.
Enquanto estive naquele país,
não utilizei o cartão
fidelidade. No retorno ao
Brasil, verifiquei a pontuação
e fui informada que havia sido
lançado no sistema a
unificação dos cartões. O
número provisório recebido
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Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 dez. 2012, Economia, p. 26.




