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Procon-SP promove, no próximo dia 4,
das 9h às 12h, na Barra Funda, na
capital paulista, palestra gratuita sobre
orientação financeira

EDUCAÇÃO FINANCEIRA ONDE RECLAMAR
A Proteste - Associação de Consumidores fica na
Avenida Lúcio Costa, 6.420, térreo, Barra da Tijuca,
Rio. Atende pelo (21) 3906-3800 e (11) 4003-3906,
nos dias úteis, das 9h30min às 16h30min.

Defesadoconsumidor

Reclama sobre
cobrança de tarifa
aSou cliente Itaú desde 2009
e não concordo com a tarifa
de extrato consolidado via
Correios, de R$ 3,70.
Anteriormente, tínhamos a
opção de ter o extrato via
internet ou Correios. Como
não tenho computador, optei
por este último. E agora, para
minha surpresa, quando
voltei a pedir pelo correio,
eles me cobram esta tarifa.
Quando tive problemas com
o não envio de extrato há um
tempo, tive de ir a minha
agência para a gerente fazer o

que fosse feita novamente.
Fiz mais duas vezes sem
sucesso. Após alguns
minutos, recebo um e-mail
informando a confirmação
das três compras. No mesmo
dia, ligo para a Azul,
pedindo o cancelamento.
Após quase ummês, recebo
a fatura do cartão, cobrando
as três compras canceladas.
O que devo fazer?
DANILO EIJI KONISHI
SÃO PAULO, SP_

aA Azul Linhas Aéreas informa
que entrou em contato com
cliente para prestar
esclarecimentos e que o
problema foi solucionado.

estão orientados e que eventuais
dúvidas podem ser tratadas
diretamente com a equipe
administrativa interna. E que, na
última consulta, o procedimento foi
autorizado prontamente, após a
sinalização da prestadora.

Comprou um,
pagou três
aEm 28 de janeiro, comprei
uma passagem aérea no site
da Azul, utilizando o cartão de
crédito. Quando estava para
finalizar a compra, aparece
uma mensagem de que a
operação não poderia ser
efetuada com sucesso e para

outra consulta e a pessoa que
me atendeu disse que não teria
problema. No entanto, logo
após a consulta, a dentista não
conseguiu pegar autorização
para o recebimento dela. A
Amil informava: “Excluída—
Atendimento autorizado até
25/12/12”. Fiquei nervosa e
constrangida, pois, sendo um
local pequeno, todomundo
escutou quando a dentista
ligou para saber como fazer.
MARLI DA SILVA GONÇALVES
RIO_

aApós contato com o setor
odontológico, a Diretoria de
Atendimento da Amil foi informada
que os profissionais credenciados

serviço de envio de extrato via
Correios, desde de 18 de
novembro, passou a ser tarifado
em R$ 3,70, informado na Tabela
de Tarifas afixada nas agências.

Problemas com
cobertura de plano
aTive problemas com a Amil
Dental. Informaram-me que eu
poderia utilizar o plano até 25
de dezembro de 2012.
Disseram que já haviam ligado
para minha dentista e que
estava tudo resolvido. Estive na
dentista 14 dias antes e fui
atendida normalmente. Avisei
que antes deste prazo teria

pedido. Este banco, além de ter
as taxas de juros e serviços
mais altas domercado, ainda
quer cobrar os extratos que
tenho direito de receber em
casa. Nem todos possuem
computador. É omínimo que
um banco pode fazer.
HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS
ITABORAÍ, RJ_

aO Itaú informa que entrou em
contato para esclarecer a
questão. Diz que ele tem isenção
do pacote de tarifa devido a
negociação em folha de
pagamento, sendo que tem
direito a retirar até quatro
extratos no mês sem custo. A
empresa ainda esclarece que o
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Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor

Os smartphones estão melho-
rando em itens como resistência,
duração da bateria e no desem-
penho em funções como acesso
à internet e touchscreen. É o que
aponta levantamento feito pela
Proteste — Associação de Con-
sumidores que comparou o de-
sempenho de 42 modelos das
seis marcas líderes de mercado
— Apple, LG, Motorola, Nokia,
Samsung e Sony. Do último le-
vantamento, realizado em 2010
para o atual, o número de apare-
lhos não recomendados caiu de
52% para 40% do total testado.
Agora, 25 são tidos como bons.
— A cada teste temos com-

provado avanços na qualidade
enaquantidadede funções ena
resistência dos aparelhos. As
empresas têm investido na du-
rabilidade das telas, principal-
mente pelo avanço da tecnolo-
gia touchscreen. Há aparelhos
em que único botão é o de “liga
e desliga”, todos os demais co-
mandos são dados na tela —
destacaCarlosEduardoMartins
Vieira, técnico da Proteste.
A partir do resultado dos tes-

tes, a associação montou um
ranking dos aparelhos, sendo
os cinco primeiros colocados
Samsung Galaxy S III 16GB,
Motorola RazrMaxx XT 910, LG
Optimus 4X HD P 880, Motoro-
la Razr XT 910 e Apple iPhone5
(16GB), nesta ordem.E as cinco
piores colocações foram dos
smartphones — Samsung Ga-
laxy Y, LG C660, Samsung Ga-
laxy Y Pro Duos GT-B5512,
Samsung Galaxy Y Duos S6102
e LG Optimus L3 Dual SIM E
405 (confira a tabela ao lado e o
resultado integral no site da
Defesa do Consumidor).

ASSISTÊNCIA AINDA É PROBLEMA
Segundo Fabiano Estellita, dire-
tor técnico da Veus Technology,
embora resistência não seja a
meta primordial das empresas
do setor, o fato de os smartpho-
nes teremse tornandoumobje-
to de uso intensivo e os preços
dos aparelhos chegarem a R$ 2
mil forçaram uma melhora da
durabilidade:
— Houve uma melhora nas

características físicas dos apare-
lhos,masnãovejo isso como fo-
co. O mercado foi obrigado a
melhorar devido às queixas de
consumidores. Quem não co-
nhece, pelo menos três ou qua-
tro pessoas que tiveram a tela
do smartphone quebrada. Os
custos do aparelho e do próprio
plano de dados das operadoras
tornaramessamelhorade resis-
tência quase obrigatória.

As vendas de smartphones
no Brasil dispararam 78% em
2012na comparação comoano
anterior, para 16 milhões de
unidades. A participação dos
smartphones no mercado de
celulares saltou de 13% para
27%. E apesar da melhora da
qualidade apontada pelo le-
vantamento da Proteste, no ca-
so dos smartphones, os celula-
res continuam no topo do
ranking de reclamações de pro-
dutos em diferentes entidades
de defesa do consumidor. Para
Maria Inês Dolci, coordenado-
ra institucional da associação, o
maior responsável pelas quei-
xas é a assistência técnica e o
fato de a garantia do produto
não funcionar como deveria:
— Há cidades que nem assis-

tência técnica têm, é preciso
mandar por Correio o aparelho
e esperar por ummês, às vezes,

pelo conserto. Além disso, o ce-
lular é um produto essencial,
muitas pessoas sequer têmmais
telefone fixo. Por esse motivo,
entendemos que, quando ocor-
re um defeito dentro do prazo
de garantia, deve haver a troca
pelo vendedor. Afinal, ele tem
um poder de barganha muito
maior que o consumidor para
negociar com o fabricante —
avalia Maria Inês.

FABRICANTES SE DEFENDEM
Expert em tecnologia, Estelli-
ta diz quemuitos consumido-
res compram celulares inade-
quados para os seus perfis e
trocam de aparelho desne-
cessariamente:
—Antes de comprar umcelu-

lar, o consumidor deve pensar
no que usa no dia a dia. Muitas
vezes, paga-se a mais por fun-
ções que não serão úteis, por

modelos mais novos que apre-
sentam avanços pequenos para
aquele perfil de usuário. Essa
pesquisa será de grande valia.
Consultada, a Nokia afirma

desconhecer os critérios utiliza-
dos no teste da Proteste. A fabri-
cante critica a falta de clareza so-
breos critérios adotadospela as-
sociação e afirma que, na sua
avaliação, conveniência é expe-
riência do usuário ao utilizar o
aparelho. Neste sentido, a Nokia
destaca que os aparelhos com
Windows Phone são reconheci-
dos pela interface amigável e fa-
cilidade de navegação. Quanto à
resistência, a empresa argumen-
ta que seus aparelhos são fabri-
cados commateriais resistentes.
Em relação ao quesito uso de
GPS, a Nokia não concorda com
o resultado do teste, afirmando
queoNokiaDirigir é umrecurso
completo demapas enavegação

gratuita orientada por voz e
usandomodo offline.
A LG Electronics afirmou

que realiza pesquisas para
identificar o que os usuários
querem e incorpora essas alte-
rações a seus aparelhos. A em-
presa diz que a sua Central de
Qualidade faz testes nos
softwares e hardwares para ob-
ter a melhor eficiência.
Já a Motorola Mobility diz

que o resultado do levanta-
mento atesta o compromisso
da empresa com o usuário. A
Sony diz que os aparelhos da
série Xperia têm tela resistente
a arranhões e antirreflexo. A
Apple não se manifestou. l

Levantamento comparativo da Protestemostramelhora de aparelhos em relação a resistência e funções

Teste com 42 smartphones recomenda 25
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l RECALL: Ford convoca recall
de 4,4 mil caminhões Cargo por
problema na embreagem,
podendo causar dificuldades na
troca de marchas

l ENERGIA ELÉTRICA: TCU
nega recurso contra
distribuidoras de energia, e
clientes, com R$ 7 bilhões a
receber, terão de ir à Justiça

COMPARE OS RESULTADOS

Sistema
operacional

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

Smartphones

MELHORES

PIORES

Samsung Galaxy
S III 16 GB Android 4.0.4

Android 4.0.4

Android 4.0.3

Android 2.3.5

IOS 6.0

IOS 6.0

Android 2.3.6

Android 2.3.3

Android 2.3.6

IOS 5.0

Android 2.3.6

Android 2.3.6

Android 2.3.6

Android 2.3.4

Android 2.3.6

81

79

79

79

79

78

78

77

77

77

45

43

43

42

41

4,8

4,3

4,7

4,3

4

4

5,3

4,1

3,9

3,5

3,2

3,1

2,6

2,8

3

Motorla Razr
Maxx XT 910
LG Optimus
4X HD P880

Motorola
Razr XT910
Apple iPhone 5
(32GB)
Apple iPhone 5
(16GB)
Samsung
Galaxy Note

Samsung
Galaxy S II
Samsung Galaxy S
Lite Advance
Apple iPhone 4S
(32GB)

LG OPtimus L3
Dual SIM E405
Samsung Galaxy Y
Duos S6102
Samsung Galaxy Y
Pro Duos GT-B5512
LG C660

Samsung
Galaxy Y

Fonte: Proteste

CONVENIÊNCIA
Facilidade de usar ao efetuar e receber chamadas,
e avaliação do desempenho em relação à
quantidade de informações no display. Também foi
avaliada a forma como armazenar e procurar
contatos e a função das chamadas perdidas e
últimas chamadas realizadas

DURAÇÃO DE BATERIA
Avaliada em várias situações:
stand-by, em ligações, com a
rede 3G, durante as funções
fotografia, música e navegação
na internet. Também foi
avaliado o tempo de recarga

LIGAÇÕES
Foram simuladas ligações para
verificar como o som era recebido
e enviado pelo aparelho. Os
testes de som foram feitos em
ambientes calmos, com barulho
e em lugares com eco

RESISTÊNCIA
Foi checada a
integridade do material
e do display, além da
resistência a quedas
(foram 20) e à água

Tamanho
do display Touchscreen Conveniência

Sensibilidade
ao sinal Resistência Ligações SMS Câmera Vídeo E-mail

MP3-
player Internet

Uso com
GPS

AVALIAÇÃO
FINALDuração

de bateria

8

8

8

8

8

8

8

8

5

8

3

3,2

3,2

3

2

Resolução
da câmera

Muito bom Bom Aceitável Fraco Ruim

PERFIL:Quais as funções você
utiliza do smartphone? Joga, navega
na internet, envia torpedos, faz
apenas ligações? Cada plataforma
oferece aplicativos diferentes, mais
adequados a uma ou outra função, o
que deve pesar na escolha. Quanto
mais funções, mais caro o aparelho,
se não vai usar todas as
possibilidades, pode optar por um
mais simples emais em conta.

ATRIBUTOS FÍSICOS: Pense, por
exemplo, que, se você vai ler no
aparelho, deve dar preferência aos
que têm tela maior.

CONSCIÊNCIA: Antes de trocar o
aparelho, pense no impacto para o
meio ambiente. Lixo eletrônico é
um problema sério atualmente.

U
Comoescolher

LUCIANACASEMIRO

lucianac@oglobo.com.br
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