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Defesa do consumidor
AÇÕES COLETIVAS

ONDE RECLAMAR

Defesa
na web

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

Curso on-line do Idec, de 11 a 14 de
março, vai instruir sobre execuções de
títulos judiciais em ações coletivas.
Inscrições no www.idec.org.br

Levantamento
internacional da instituição
Consumers International busca
meios de ampliar a proteção
financeira do consumidor

Encontro
da Secretaria Nacional de
Defesa do Consumidor define
agenda nacional para 2013,
como a proteção ao turista

l PESQUISA:

oglobo.com.br/defesadoconsumidor

l LEIS DE CONSUMO:
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Brasileiro não confia em apelos em rótulos
Norte
21%

43%

Lembra de ter visto
uma vez ou outra
Vê com certa
frequência

30%

Centro-Oeste
23%

fin
s

16%

8%

Sempre vê
Não respondeu
ou não sabe

3%

Sul
26%

PRODUTOS EM QUE AS INFORMAÇÕES SÃO
MAIS PERCEBIDAS

MENSAGENS MAIS VISTAS
Proteção
20% ao ambiente

Bebidas

20%

Produtos
de limpeza

16%

Conﬁança na informação

aEm janeiro comprei um

bilhete aéreo para Porto
Alegre pela companhia Azul
e, na conclusão da compra, o
site remete para outro com
ofertas de hotéis e carros
para alugar. Reservei um
hotel, aproveitando uma das
ofertas. Ao contatar amigos
em Porto Alegre, porém, o
assunto foi motivo de
gozação porque o hotel fica
em Bento Gonçalves, na
Serra Gaúcha, e não na
capital. O site não orienta
claramente que o hotel
ofertado não é na cidade de
destino. Faltando mais de
dez dias para a viagem
telefonei para a Azul Viagens
solicitando o cancelamento
do hotel no pacote. Fui
surpreendido por uma taxa
de cancelamento
exorbitante que quase
correspondia ao total da
reserva. Ao consultar o

Saudabilidade
do produto

11%

Economia
que proporciona

11%

Inﬂuência na decisão de compra

SEGURANÇA

ECONOMIA DE RECURSOS
40%

46%

Muito

46%

46%
40%

38%

Em parte

36%

36%
15%

13%

Pouco

14%

13%

3%

5%

5%

5%

SAUDABILIDADE

AMBIENTAL
35%
35%

Muito

SOCIAL
31%

25%

32%

26%

44%

Em parte

43%

47%
43%

41%
18%

Pouco

Nada

53%

17%

24%

18%

23%

21%
3%

6%

4%

7%

40%

8%
11%

Características da amostra
Foram ouvidas 900 pessoas, em São Paulo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Goiânia,
Manaus e Belém, com idades entre 18 e 69 anos, nos meses de janeiro e fevereiro
Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Market Analysis

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 mar. 2013, Economia, p. 42.
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Cancelamento de
reserva de hotel

Sudeste
23%

Alimentos

Nada

Nordeste
34%

ed
u

Nunca viu

clu

ex

é

PERCEPÇÃO DOS APELOS POR REGIÃO
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QUANTOS OBSERVAM AS MENSAGENS
DIVULGADAS NAS EMBALAGENS

siv

35%

COMO AS INFORMAÇÕES SÃO PERCEBIDAS
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pelas associações setoriais (34%).
— Esse resultado mostra que há uma crise de
credibilidade dos consumidores brasileiros em
O aumento do número de apelos sobre respon- relação ao governo e aos fabricantes. Isso até
sabilidade ambiental, social e de atributos liga- parece incongruente quando a segurança é
dos à saúde nas embalagens dos produtos é in- apontada como atributo que mais influencia a
versamente proporcional à credibilidade que os decisão de compra e de maior credibilidade, o
consumidores atribuem a estas informações. que está diretamente ligado ao trabalho do InsEssa é uma das conclusões da pesquisa “A per- tituto Nacional de Metrologia (Inmetro). Pode
cepção do consumidor sobre apelo nas embala- ser que as pessoas não identifiquem o instituto
gens”, fruto de uma parceria entre o Instituto como um órgão do governo — conjectura OliBrasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a veira, informando que organizações internacioMarket Analysis, que ouviu 900 consumidores nais, especialistas, instituições independentes e
nas cinco regiões do país. O levantamento mos- ONGs, nesta ordem, foram considerados as fontra ainda que um em cada quatro brasileiros es- tes mais confiáveis.
Para Bernardete Almeida, coordenadora da
tá atento a mensagens do tipo: “ecologicamente
correto”, “mais econômico”, “sem gordura trans”, ESPM Social, vivemos um momento de ceticis“embalagem reciclável”, entre outras tantas di- mo do consumidor em relação à comunicação
vulgadas pelos fabricantes nos rótulos. Por ou- da sustentabilidade, justamente pela percepção
tro lado, quase a metade (43%) sequer toma co- de uma grande distância entre as promessas feitas pelas marcas e seus processos de
nhecimento dessas informações.
U
produção e gestão:
— Queríamos saber se o consumidor
— A pesquisa mostra que as pessoas
presta atenção a esses apelos, e como
Diferença
mais atentas aos apelos feitos pelas emeles influenciam na sua decisão de
presas nas embalagens fazem parte de
compra. Não havia nenhum levantauma classe média urbana e intelectuamento de opinião pública a esse respeilizada. Por isso mesmo, são mais crítito. No entanto, a nossa expectativa era
cos. Não à toa os consumidores se mosque um número maior de consumidotram dispostos a pagar por atributos
res fossem atentos. O resultado, que reDOS
que são mais tangíveis, como a seguvela que 24% percebem as mensagens
CARIOCAS SE
rança e a economia.
nos rótulos, nos pareceu pequeno, se
DIZEM
Segundo a pesquisa, os crédulos são
levarmos em conta que há mais de 30
ATENTOS
certificadoras no Brasil e que costuma
às mensagens realmente minoria entre os consumidores brasileiros. Somente 11% são enhaver mais de um apelo desse tipo por
nos rótulos
quadrados como “apóstolos”, aqueles
rótulo — diz Michele Afonso, gerente
dos produtos
que acreditam incondicionalmente em
de Análise da Market Analysis.
tudo o que é informado no rótulo dos
As informações sobre a responsabiliprodutos. Ou seja, 89% têm, em menor
dade ambiental são as mais percebidas
ou maior grau, uma visão crítica ao que
pelos consumidores (53%). Apesar disas empresas querem lhes vender.
so, quase 60% deles desconfiam que se
— Isso mostra que a maioria entende
trata de maquiagem verde, o chamado
DOS
o que a empresa quer vender, mas não
greenwashing, ou seja, muito markePAULISTAS
ting e pouca ação.
DECLARARAM está convencida da veracidade da informação — afirma o gerente de Teste e
— Existe um certo abuso da denomiobservar
Pesquisas do Idec.
nação eco. O que mostra a necessidade
embalagem,
O interessante, diz Michele, é que no
de haver um sistema de organização de
enquanto a
caso da economia de recursos, mesmo
selos e certificados para reconquistar a
média
não havendo uma confiança absoluta
confiança do consumidor. Pesquisas
nacional é de
no dado, o fator é levado em conta na
mostram que, entre aqueles consumi24%
hora da compra:
dores que se autodenominam ambien— E os apelos não funcionam da mesma matalistas, há uma enorme desconfiança com respeito a produtos que alardeiam ser ecologica- neira para todas as regiões, assim como há senmente corretos. A banalização aumentou o des- sibilidades diferentes de acordo com o público.
Ela destaca, por exemplo, que os jovens são
crédito — avalia Fátima Portilho, professora do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Soci- mais atentos a mensagens ambientais; mulheais da Universidade Federal Rural do Rio de Ja- res e idosos a questões de saúde; e a classe méneiro, especialista em sociologia ambiental e de dia baixa, a atributos de economia.
Os nordestinos, aliás, foram os consumidores
consumo.
Um dado que surpreendeu o gerente de Tes- que se mostraram mais atentos às informações
tes e Pesquisas do Idec, Carlos Thadeu de Oli- nas embalagens de produtos (34%). Bem acima
veira, foi a falta de credibilidade atribuída pelos do índice da região Sudeste (23%). As diferenças
consumidores às informações certificadas pelo aparecem até mesmo entre estados vizinhos cogoverno: menos da metade dos entrevistados mo Rio e São Paulo: há 35% de cariocas antenaconsideram-no muito ou bastante confiável. O dos aos rótulos contra apenas 16% dos paulispercentual só não é menor do que o atribuído tas. Por sua vez, entre os paulistas, o peso das inaos dados informados pelos fabricantes (36%) e formações na decisão de compra é maior. l

LUCIANA CASEMIRO

cio

Segundo estudo, mensagens sobre responsabilidade ambiental e social não convencem na hora da compra

cartão de crédito o valor do
pagamento que, por opção
minha, seria cobrado em três
vezes, já estava com a
primeira parcela debitada.
Costumo viajar bastante e
nunca fui cobrado por hotel
antes do check-out.
JÚLIO CÉSAR PALHARES

RIO
_
aA Azul Linhas Aéreas informa
que entrou em contato com o
cliente e prestou os
esclarecimentos necessários.

Produtos bancários
não solicitados
aMeu pai de 77 anos sempre

recebeu a aposentadoria em
uma conta poupança que
mantém há anos na Caixa
Econômica Federal. Quando
mudou de residência, ele foi
até a agência apenas para
informar o novo endereço. O
funcionário que o atendeu, no
entanto, disse que ele deveria
abrir uma conta corrente.

Mala direta

Meu pai acabou sendo
obrigado a assinar diversos
formulários. Recentemente,
ele recebeu um boleto de
pagamento referente a um
seguro de vida, e um cartão de
crédito, produtos que não
solicitou e nem precisa. Para
piorar, o endereço ainda não
foi alterado no cadastro.
ALESSANDRO DE ARAÚJO GAIO

RIO
_
aA Caixa informa que o cliente foi
orientado a abrir uma conta
salário, isenta de tributos. O seguro
foi cancelado após a solicitação e a
alteração de endereço foi
providenciada.

Pedido encerrado,
dinheiro debitado
aFiz uma compra pelo site da
Casa&Vídeo e efetuei o
pagamento normalmente.
Mas ao entrar em contato com
a loja, fui informada sobre o
cancelamento do meu pedido.
Verifiquei que o valor

|

referente à compra foi
debitado da minha conta.
Então, quero a mercadoria ou
meu dinheiro de volta. Preciso
de uma solução urgente, pois
se passaram quase 20 dias
dessa operação.
NILCÉA SOPHIA DE FARIA

RIO
_
aA Casa&Vídeo informa que a
cliente solucionou a questão junto
ao banco.

Esperando pela
entrega da TV nova
aComprei uma TV na loja Fast

Shop, que deveria ter sido
entregue até o dia 24 de
janeiro. Até hoje não chegou.
Já telefonei e fiz reclamação
via chat. As atendentes só
dizem que a transportadora
vai entrar em contato comigo
em até 48 horas, o que não
ocorreu. O valor do aparelho,
contudo, foi descontado no
meu cartão. Diante deste
quadro, pedi o cancelamento

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

da compra. No SAC dizem
simplesmente que sentem
muito e que só poderei
cancelar depois de recusar a
entrega do produto. Atrasos
acontecem, claro, mas acho
que a empresa tem que se
adiantar, contatar o
consumidor e considerar a
hipótese de ele não querer
esperar.
CARMEN CELANO

ANGRA
DOS REIS, RJ
_
aA Fast Shop informa que o
produto foi entregue.

Mau atendimento
em laboratório
aMais uma vez fui destratada
por atendentes da central de
relacionamento do
laboratório Lâmina.
Infelizmente, tive de recorrer
novamente a este local. Fiz
exames na unidade de
Botafogo no dia 31 de janeiro
e solicitei que os resultados
fossem entregues em minha

residência, com o
pagamento de taxa
correspondente, pois estou
amamentando um bebê. O
profissional que realizou os
exames e também o
funcionário do atendimento
informaram que os exames
seriam entregues, no
máximo, no sábado
seguinte. Hoje é terça à noite
e nada. Liguei solicitando
informações e a funcionária
que me atendeu demonstrou
pouco conhecimento sobre
o assunto e má vontade em
resolver meu problema.
Relatei todo o problema e
pedi uma resposta clara
sobre o que estava
acontecendo. Ela desligou o
telefone na minha cara.

LUCELENA A. FERREIRA

RIO
_
aO Lâmina Medicina Diagnóstica
diz que entrou em contato com a
paciente para prestar os devidos
esclarecimentos e ainda
desculpar-se pelos possíveis
transtornos causados.

