
O RESULTADO
DA PESQUISA

CASAS BAHIA

3 dias*
7 dias

Na loja

No site

FAST SHOP

7 dias
7 dias

INSINUANTE

2 dias
7 dias

MAGAZINE LUIZA

4 dias
7 dias

PONTO FRIO

3 dias*
7 dias

RICARDO ELETRO

2 dias
7 dias

O QUE DIZ O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

Defeito aparente (detectado facilmente
como risco, amassado, falta de peça)
Prazo começa a contar a partir da data de entrega

Defeito oculto (percebido apenas após o uso)
Prazo começa a contar a partir do momento em
que o problema é detectado pelo consumidor

Bens não duráveis (alimentos,
bebidas, medicamentos etc.)

Bens duráveis (eletrodomésticos,
eletrônicos, carros etc.)

60 dias
90 dias

*Para alguns produtos (geladeira, fogão e máquina de lavar), o prazo para reclamação é de um ano após a entrega. É preciso agendar visita técnica do fabricante. Não é possível exigir a troca imediata de produtos essenciais, o que contraria o CDC
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Seminário “O fortalecimento do sistema de defesa do
consumidor e desafios atuais” acontece dia 15 emSão
Paulo. Informações emwww.esmp.sp.gov.br

O SISTEMA MAIS FORTE ONDE RECLAMAR
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
funciona de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h
às 17h, na Rua Desembargador Guimarães, 21, em São
Paulo. Telefone: (11) 3874-2152

Defesadoconsumidor

Defesa
naweb

oglobo.com.br/defesadoconsumidor

l PLANOS DE SAÚDE: Já está
em vigor a norma que obriga
operadora a justificar por
escrito ao consumidor o motivo
de negativa de cobertura

l RECALL: Laboratório Merck
recolhe das prateleiras
medicamento para colesterol
devido a efeitos colaterais
graves e à falta de eficácia

No país em que há leis que pe-
gam e outras que não, pesquisa
feita pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec)
mostra o desrespeito contumaz
das seis maiores redes varejistas
do Brasil — Casas Bahia, Fast
Shop, Insinuante,Magazine Lui-
za, Ponto Frio e Ricardo Eletro
— ao Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC), quando o as-
suntoéproduto comdefeito. Pe-
la lei, é escolha do consumidor
procurar o lojista ouo fabricante
no prazo de 60 dias para bens

não duráveis e 90, para os durá-
veis defeituosos. No entanto, o
varejo só dá ao cliente essa pos-
sibilidade durante um período
que varia de dois a sete dias.
A gravidade da situação levou

o Ministério Público do Rio de
Janeiro a mover uma dezena de
ações civis públicas contra em-
presas do varejo e também de
outros setores por descumpri-
mento da lei. O promotor Julio
Machado, do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de
Defesa do Consumidor, diz que
há uma grande resistência ao
cumprimento da obrigação:
— O relacionamento do con-

sumidor é com o varejo, ele é
mais acessível. E émais fácil pa-
ra o lojista exigir a solução do fa-
bricante do que para o cliente. E
há casos em que não há sequer
assistência técnica na cidade.

CONSUMIDOR DEVE RECLAMAR
O promotor destaca que não há
dificuldades para obter provas
nesses casos. Há inclusive, diz
Machado, empresas que estabe-
lecemna nota fiscal prazos alea-
tórios para troca, que conside-
ram válido também para o caso
de produto com defeito:
— A atuação doMP é dirigida

à Justiça. E é a Justiça que preci-
sa dar uma resposta adequada a
essa questão. Já o consumidor
precisa ter consciência de seu
direito e não aceitar docilmente
os prazos impostos por lojistas.
Christian Printes, advogado

do Idec, recomenda que o con-
sumidor faça reclamação por
escrito e encaminhe-a à empre-
sa pelos Correios com aviso de
recebimento (AR) ou vá à loja e
exija visto do gerente.
— Assim, o consumidor terá

como provar que fez a reclama-
ção dentro do prazo previsto
pelo CDC. E a partir da data de
reclamação ao fornecedor, não
sendo produto essencial, o pra-
zo é de 30 dias para o conserto.
Caso isso não ocorra, o cliente
podeexigir trocado itemou res-

sarcimento do valor pago— ex-
plica o advogado, que alerta so-
bre a importância de registrar
queixas no Procon. — Se não
houver solução, há o Judiciário.

PRÁTICA ESTÁ DISSEMINADA
Após quase cinco meses de
embate com o Ponto Frio para
a troca de um fogão que che-
gou amassado, FábioMedeiros
ainda analisa se entrará ou não
na Justiça contra a varejista:
—Ganhei o fogão de presente

decasamentodaminhamãeem
outubro.E, sódepoisqueescrevi
para a DEFESA DO CONSUMI-
DOR, a empresa decidiu me
atender. Já tinha até comprado
um outro e estava preparando a
ação, o que ainda não descartei.
O Ponto Frio informa que foi

autorizada a troca do produto.
O desrespeito a prazos não é

exclusividadedasseisgrandesdo
varejo. Vitor Bernardo Arantes
comprou um ar-condicionado
na Tele-Rio e também não pode
contar com o auxílio da empresa
quando o item deu defeito:
— Comprei o ar-condiciona-

do no fim de dezembro e
quando o testei, em janeiro,
ele não funcionou. Na loja, fui
informado de que o prazo para
troca era de 72 horas e orienta-
ram-me a buscar a assistência
técnica, que, aliás, me prestou
um péssimo serviço.
O Serviço de Atendimento ao

Consumidor da Tele-Rio, no en-
tanto, afirma que poderia ter in-
termediado o conserto para o
consumidor.Avarejistadiz ter li-
nha direta com fabricantes para
casos como o de Arantes.
Em resposta à pesquisa do

Idec, a Fast Shop afirma que em
caso de produto com defeito,
“por mera liberalidade”, em pra-
zo informado na nota fiscal, que
varia de acordo comoproduto e
a promoção, faz a troca do item,
após confirmação do vício. Em
caso de reparo de defeitos co-
bertos pela garantia, diz não exi-
gir a avaliação técnica. Segundo

a empresa, a política é suple-
mentar à garantia estabelecida
pelo CDC, que afirma cumprir.

EMPRESAS DIZEM CUMPRIR CDC
Os sites CasasBahia.com.br e
Pontofrio.com afirmam agir de
acordo coma lei edestacamque
informam sobre a política de
trocas nas páginas iniciais, no
item “Trocas e Devoluções”.
Comrelação às lojas físicas, aVi-
avarejo—que responde por Ca-
sas Bahia e Ponto Frio — tam-
bém garante cumprir o CDC e
afirma que recomenda acionar
o fabricante “para a tentativa de
reparo do produto no prazo de
30 dias”. A Viavarejo destaca
“que não possui qualificação
técnica para constatar o vício ou
realizar reparodeproduto, e que
eventual tentativa poderia inva-
lidar a garantia de fábrica”.
A lei, no entanto, não fala que

o lojista deve fazer o conserto,
mas se responsabilizar para que
o item volte ao consumidor
prontoparaouso.A redevarejis-
ta diz aindaoferecer a troca ime-
diata de item com problema
funcional aparente até 72 horas
após a compra.
Segundo o Magazine Luiza,

em compras pelo site, o consu-
midor tem sete dias, a partir do
recebimento damercadoria, pa-
ra se arrepender da compra. O
advogado do Idec explica que
não há relação entre o prazo de
arrependimento,previstoemlei,
com o período para reclamação
de defeito. Nas lojas físicas, são
concedidos quatro dias para tro-
ca de produtos com vício de fa-
bricação. A empresa acrescenta
que tal prática é “um benefício
ao consumidor, uma vez que
não possui previsão legal”. Após
esteprocedimento, diz, oprodu-
to dentro da garantia será enca-
minhado à assistência técnica.
A Máquina de Vendas, das

marcas Ricardo Eletro e Insinu-
ante, diz investir para melhorar
o atendimento e acelerar a solu-
ção das reclamações. l

Pesquisa do Idecmostra que 6maiores redes brasileiras transferem a responsabilidade para fabricante

LUCIANACASEMIRO

lucianac@oglobo.com.br

Varejo não se responsabiliza por defeito
LAURA MARQUES

Sem escolha. A assistência técnica foi única opção dada a Vitor Arantes

ESCOLHA.Éoconsumidorquem
escolhe sequer reclamarao
fabricanteouao fornecedor.Parao
CódigodeDefesadoConsumidor
(CDC), ambos são responsáveis
por solucionar oproblema

PRODUTOSESSENCIAIS.Segundo
oCDC, itensessenciais devemser
trocadosde imediato.Mas,no
código, nãohádefiniçãodesses

itens, uma lista comprodutos
essenciais está emestudopelo
governo.Paraespecialistas, fogão,
geladeira e celular estariamnela

NÃOESSENCIAIS.Neste caso,pode
ser solicitadaa trocaquandoo
reparonão for feito ematé30dias

ATESTADOS.Recuse-seaassinar
termosqueatestemqueoproduto
estáperfeito

U
DIREITOS

Geladeira nova
estava amassada
aComprei no
Comprafacil.com uma
geladeira grande que
precisaria ser desmontada
para ser entregue no meu
apartamento, cujo acesso é
feito percorrendo quatro
lances de escadas. Pedi que
deixassem a nova geladeira
no canto, embalada.
Desembalei-a, mais tarde, e
vi que a porta tinha um
pequeno amassado,outro na
lateral e um grande
afundamento na parte
inferior. Instalei-a e preciso
dela. Funciona muito bem,
mas a sensação é de comprar
um carro novo amassado.
JOÃO MAURÍCIO PIMENTEL
RIO_

aA empresa informa que entrou
em contato com o cliente e que
foi solicitada a troca do produto.

Depósito demora
a ser compensado
aFiz um depósito em
dinheiro emminha
conta-poupança do Bradesco
em um caixa eletrônico de
uma agência. Cheguei dentro
do horário de expediente
bancário. Mas, devido às
longas filas tanto na parte
interna da agência quanto
nos terminais de
autoatendimento, só
consegui realizar o depósito
após as 16h. Grande parte
das máquinas também
estava fora de operação. Mais
de 24h depois, o depósito
ainda está bloqueado, fato
que tem sido recorrente
neste tipo de transação.
LEONARDO ELIAS DE SOUZA
RIO_

aO banco informa que entrou em
contato com o cliente para
esclarecer o assunto.

Sandália estraga
antes do uso
aComprei um par de
sandálias Havaianas Fun
uma semana antes do
Carnaval, com intenção de
utilizá-la na festa. Na
sexta-feira, o solado do pé
direito da sandália partiu-se,
impossibilitando o uso, pois
a tira saía facilmente.
Encaminhei um e-mail a
Alpargatas no dia seguinte,
sábado de carnaval,
relatando o ocorrido, e não
obtive qualquer contato.
Cerca de dez dias depois,
repeti a reclamação e não
obtive qualquer resposta.
VERA MARIA DELFINO DA SILVA
RIO_

aA empresa informa que a
solicitação da cliente foi
encaminhada para a área
responsável e será analisada por
uma equipe técnica.

| Maladireta |

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

Celulares Motorola, Nokia e Samsung
são os mais reclamados no Procon-SP

No ano passado, o
número de queixas sobre
aparelhos superou 7mil

DAIANECOSTA

daiane.costa@oglobo.com.br

Celulares da Motorola são os
mais reclamados no Procon-
SP, seguidos por Nokia e Sam-
sung. Os dados referentes a
2012 foram divulgados ontem
pelo órgão de proteção ao con-
sumidor. Em seguida, em
quarto e quinto lugares, apare-
cem os telefones móveis de LG
e Sony. Essas cinco empresas
concentram 36% do total de
7.204 queixas registradas em
razão de problemas com os
aparelhos. Complementam o
ranking das dez fabricantes ce-
lular commais reclamações no
Procon-SP Huawei, em sexto,
seguida por ZTE, Apple, Multi-
laser e CCE.
De acordo com o Procon-SP,

os principais problemas rela-
tados pelos consumidores fo-

ram defeito (3,78 mil queixas),
atraso ou não entrega do pro-
duto (2,44 mil) e descumpri-
mento de contrato (769).
Para PauloArthurGóes, dire-

tor executivo do Procon-SP, as
multinacionais fabricantes de
aparelhos adotam no Brasil
políticas de pós-ven-
da inferiores às de
outros mercados:
— Se, em determi-

nados países, trocar
um celular com de-
feito é algo simples,
aqui, o consumidor
precisa recorrer a um
órgão público, como
o Procon, ou ir até
mesmo ao Judiciário.
Procurada pelo

GLOBO, a Motorola
informou que desde
o início do ano investe em tec-
nologia de treinamento e na
capacitação da equipe para
agilizar o atendimento da rede
de serviços autorizados. A
Nokia assegurou respeitar a le-
gislação nacional e trabalhar

pelosmelhores produtos e ser-
viços de pós-venda.
A LG disse ter investido R$ 2

milhões, em 2012, para inau-
gurar assistência técnica pró-
pria e que “a quantidade de
reclamações corresponde a
uma pequena fração do nú-

mero de aparelhos
produzidos e vendi-
dos pela empresa”.
AMultilaser e a CCE

informaram realizar
investimentos cons-
tantes para amelhoria
de produtos e atendi-
mento. A Huawei dis-
se que segue uma po-
lítica com foco no cli-
ente, mas algumas de-
mandas requerem
mais tempo, “mas to-
das são atendidas”.

A Apple disse que não co-
mentaria o ranking. Samsung e
ZTE não responderam ao
GLOBO. A Sony não tinha por-
ta-voz disponível para comen-
tar o assunto até o fechamento
desta edição. l

MOTOROLA:788

NOKIA:624

SAMSUNG:567

LG:391

SONY:146
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 maio 2013, Economia, p. 34.




