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Problemas com
milhas aéreas
aTenho tentado comprar
passagens aéreas usando os
meu pontos do cartão
Fidelidade TAM,mas o site
sempre dá erro. Liguei para a
central de atendimento da
companhia e, num primeiro
contato, a empresa queriame
cobrar R$ 40 para finalizar a
compra pelo telefone. Depois
de passar por diversos

está sendo entregue commá
qualidade. E, agora, piorou,
pois o telefone tem ficado
mudo. Mês que vem vão
cobrar o serviço novamente
sem que eu consiga usá-lo
de forma satisfatória.
DAVID FONSECA
RIO_

aA Oi informa que o cliente
confirmou que a linha telefônica
fixa e o serviço Oi Velox citados
já estão funcionando
normalmente.

MURILO FAGGIANI DIB
SÃO PAULO, SP_

aO HSBC informa que prestou
esclarecimentos ao cliente.

Telefone
está mudo
aEstou com problemas com a
Oi faz ummês. Ocorrem
ruídos durante a ligação,
queda do Velox e estou
pagando por um serviço que

uma compra ou saque.
Acontece que quando fui
usá-lo, ele não funcionou e
ainda bloqueoumeu cartão
antigo. Liguei ao banco e
disseram-me quemeu cartão
teria sido confeccionado com
problema e que eu aguardasse
a confecção de um novo, em
dez dias úteis. Dias depois vi
pelo extrato que, além de
terem liberado empréstimo de
quase R$ 5mil, havia sido feito
um saque com o cartão que
ainda sequer havia recebido.

bilhete de retorno sem a cobrança
do adicional de emissão. Mas a
emissão do trecho de ida não foi
possível em função do curto tempo
de antecedência à viagem. A TAM
ofereceu o cancelamento da
passagem emitida sem ônus.

Não consegue
desbloquear cartão
aEm 1° de abril chegoumeu
novo cartão do HSBC. Para
desbloqueá-lo bastava fazer

atendentes um resolveume
“ajudar”, mas só conseguiu
finalizar a compra da passagem
de volta. Informaram-me que
eu teria de ir a uma loja da TAM
para finalizar a compra, o que
nada adiantou.
LUCIANA SARMENTO
BELO HORIZONTE, MG_

aA TAM informa que foi constatada
uma instabilidade de sistema no
momento em que o cliente tentou
realizar a compra. O atendente, diz a
empresa, efetuou a emissão do
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OscariocasAdrianaLenzo, de 20anos,DéboraVic-
torino, de 37, e Wagner Monteiro, de 58, represen-
tamconsumidoresde três geraçõesdiferentes.Mas,
quando o assunto é fazer escolhas que agridam
menos omeio ambiente ao ir às compras, parecem
filhosdeumamesmaépoca. Sãoadeptosàs sacolas
retornáveis, emvezdasplásticas, comtempodede-
composição superior a cem anos, e a produtos
orgânicos cultivados sem agrotóxicos e fertilizantes
químicos. E, para o bemdoplaneta, já não formam
umgrupodeexceção, comomostrapesquisa inédi-
ta sobre consumo ético realizada pela Proteste —
AssociaçãodeConsumidores, feita com1,5milbra-
sileiros e outros 1,22mil europeus de Bélgica, Itália
e Espanha. Em média, 83% dos pesquisados afir-
maram ter comprado algum produto ecologica-
mente correto no último ano. Os brasileiros, com
86% de respostas positivas, se mostraram os mais
preocupados em fazer a escolha
mais sustentável.
Por outro lado, a pesquisa

mostra que os consumidores
do lado de cá do Atlântico são
os mais desconfiados em rela-
ção à seriedade das empresas
em suas atividades de respon-
sabilidade social, ou seja, im-
plementar ações que contribu-
am para uma sociedade mais
justa. Entre os brasileiros, 81%
concordam total ou parcial-
mente que as propaladas ações
não passam de estratégia de
marketing das companhias. No
resultado geral da pesquisa, es-
sa desconfiança foi apontada
por 72% dos consumidores.
— Nunca vimos a palavra sus-

tentabilidade ser tão trabalhada
namídia.Mas até que ponto tem
nos ajudado a entender o que é
de fato sustentabilidade? Todo
mundousaesse termoparavendermais, oproble-
ma é que na prática as empresas deixam a desejar
— avalia Bernadete Almeida, coordenadora de
Responsabilidade Social e Ambiental da Escola
Superior de Propaganda eMarketing do Rio.

FALTA TRANSPARÊNCIA ÀS EMPRESAS
Umapesquisa recente sobre omesmo tema rea-
lizada pelo Instituto Akatu — Pelo Consumo
Consciente reforça essa percepção. Apenas 8%
dos pesquisados disseram acreditar no que as
empresas dizem, índice menor que os 13% re-
gistrados no estudo anterior. E 44% simples-
mente não acreditam. Para o diretor-presidente
do Akatu, Helio Mattar, as redes sociais são as
grandes responsáveis por aumentarem a des-
confiança dos consumidores:
— Muitas empresas que não têm atividades

expressivas na área de sustentabilidade e res-
ponsabilidade social divulgam ações muito
pontuais e fragmentadas. E num mundo inter-
conectado, de enorme visibilidade, as pessoas
têm a possibilidade de fazer denúncias que aca-

bam desmascarando a imagem que querem
passar. As empresas precisam sermais cuidado-
sas ao comunicar.
Mattar faz ainda ressalvas em relação à classi-

ficação de um produto como sustentável. Teori-
camente, explica, o produto tem de ser susten-
tável desde a matéria-prima, passando pelo
processo produtivo, transporte, uso e descarte:
— Por isso, não podemos dizer que exista um

produto completamente sustentável porque vi-
vemos numa sociedade insustentável. Um pro-
duto orgânico ao ser transportado pelo distri-
buidor emveículo que queimadiesel já deixa de
ser ecologicamente correto. O que temos são
produtos mais sustentáveis do que outros.
Para Melissa Reis, coordenadora do Departa-

mentodeEstudos eEstatísticas daProteste, há ou-
tros agravantes. A falta de transparência das em-
presas e a apresentação de comportamentos am-
bíguos ao divulgarem ações de responsabilidade
social e depois se verem envolvidas emdenúncias

de destruição da Mata Atlânti-
ca, por exemplo, acabam man-
chando a imagem.

CLASSE MÉDIA MAIS CRÍTICA
Apesar da dificuldade de se
classificar produtos como sus-
tentáveis e do custo mais alto
que muitos itens pressupõem,
parte dos brasileiros já identifi-
cou alguns “vilões” do meio
ambiente e da vida nas cidades,
como a fisioterapeuta Débora:
— Em dias de chuva, em en-

chentes, hámuitas garrafasplás-
ticas e sacolas boiando nas ruas.
Materiais que poluem muito o
meio ambiente e contribuem
para a ocorrência de novas en-
chentes. Por isso, só vou aomer-
cado com sacolas retornáveis.
Bernadete avalia que o des-

confiar das ações das empresas
reflete amelhoriadograudees-

colaridade dapopulação, que temumaclassemé-
dia urbana mais esclarecida, crítica e atenta ao
comportamento dos fornecedores:
— No entanto, apesar da lucidez dos consu-

midores, eles ainda tendem a punir pouco as
empresas que têmmás condutas ambientais.
Avaliação comprovada pela pesquisa da Protes-

te.Osbrasileiros, comosbelgas, sãoosquemenos
deixam de comprar produtos de companhias de-
vido a práticas irregulares. Menos da metade,
apenas 46% dos pesquisados de ambos os países,
é adepto ao boicote. Em Itália e Espanha, o índice
sobe para 55% e 54%, respectivamente.
O estudo da Proteste foi realizado de junho a

agosto do ano passado, por meio do envio de
questionários, por e-mail, a habitantes dos qua-
tro países com idades entre 18 e 65 anos. Para
aplicar a pesquisa na Europa, a entidade contou
com o apoio da Consumers International — que
reúne representantes de 220 entidades de todo o
mundo—pormeiodasorganizaçõesdeproteção
ao consumidor associadas Altroconsumo (Itália),
OCU (Espanha) e Test-Achats (Bélgica). l

Pesquisa com 2,7mil pessoas de quatro países
indica o crescente interesse pelo consumo ético
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daiane.costa@oglobo.com.br

Brasileiro é mais
‘verde’ e incrédulo
do que europeus

“Apesar da lucidez
dos consumidores,
eles ainda tendem
a punir pouco as
empresas que têm
más condutas
ambientais”
Bernadete Almeida
Coordenadora da ESPM-Rio

Para especialista,
sustentabilidade é um

caminho sem volta para a
sociedade ter futuro

Chamar a atenção dos consu-
midores sobre a importância
de terem consciência dos im-
pactos ambientais causados
pelas suas escolhas. Este é o
principal objetivo da pesquisa
liderada pela Proteste, explica
Maria Inês Dolci, coordenado-
ra executiva da entidade:
— A Proteste tem trabalhado

pelaeducaçãoparaoconsumoe
para coibir propagandas enga-
nosas de empresas que querem
fazer os consumidores acredita-
rem que vendem produtos ver-
des, quando isso não procede.
Maria Inês lembra que, por

meio de uma resolução do
Conselho Nacional de Autor-
regulamentação Publicitária
(Conar), os consumidores bra-
sileiros ganharammaior prote-
ção contra o chamado
greenwashing (maquiagem
verde dos produtos, numa tra-
dução livre). Desde agosto de
2011, as propagandas veicula-
das no Brasil não devem enal-
tecer atributos sustentáveis de
produtos e serviços sem que as
empresas possam ter sua efici-
ência comprovada. A norma
prevê punições que variam de
advertência a suspensão de
campanha publicitária e divul-
gação pública de descumpri-
mento da regulamentação.

SEM EDUCAÇÃO, NÃO HÁ FUTURO
Para o diretor-presidente do
Instituto Akatu, Helio Mattar, a
sustentabilidade é um cami-
nho sem volta:
— Já estamos a caminho de

dar esse passo além. Na socie-
dade do futuro, que terá de ser
sustentável, não haverá espaço
para nada descartável. Até por-
que nossos recursos naturais
estão se esgotando
Para chegarmos a essa soci-

edade sustentável, os consu-
midores Adriana Lenzo, esta-
giária de gastronomia, eWag-
nerMonteiro, técnico de tele-
comunicações e elétrica,
acreditam que só será possí-
vel com maior investimento
em educação e campanhas
de conscientização.
— Compro produtos orgâni-

cos porque gosto e faz bem pa-
ra a saúde. Não importa que o
custo seja um pouco maior.
Detesto tudo o que suja o pla-
neta. Acho que isso deveria ser
dito nas escolas, para a gente
criar uma mentalidade dife-
rente. Passo isso para os meus
netos, mas é difícil criar essa
conscientização sozinho. Você
precisa de uma rede — avalia
Monteiro, que tem quatro ne-
tos e sonha com um mundo
mais sustentável. l

Alerta sobre os
impactos das
escolhas da
vida cotidiana

Procon-SP e supermercados vão lançar
a campanha “Preço por Unidade de
Medida” para facilitar a comparação
entre produtos pelo consumidor

PREÇO POR UNIDADE ONDE RECLAMAR
A Proteste - Associação de Consumidores fica na
Av. Lúcio Costa, 6.420, térreo, Barra da Tijuca, Rio,
e atende aos seus associados pelo (21) 3906-3800
e (11) 4003-3906
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l VÍDEO: Cariocas de diferentes
idades falam sobre os motivos
que os levam a adotar práticas
e produtos ecologicamente
corretos

l E-COMMERCE : As novas
regras para o comércio
eletrônico aumentam a
proteção dos direitos dos
consumidores
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86% 46%

Responsabilidade social corporativa é uma estratégia de
marketing das empresas para parecerem responsáveis
aos olhos dos consumidores

Compraram
algum produto
sustentável
nos últimos
12 meses

Deixaram de adquirir
uma mercadoria, nos
últimos 12 meses,
devido às más
condutas ambientais
da companhia

Disseram ter,
no último ano,
conversado com
parentes ou amigos
sobre a conduta de
uma empresa

BÉLGICA ITÁLIA ESPANHA BRASIL

Concordo totalmente Discordo um pouco

Concordo um pouco Discordo totalmente

Nem concordo nem discordo Eu não sei

OS NÚMEROS DO LEVANTAMENTO
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Através das minhas buscas/escolhas de consumo eu posso
influenciar as empresas a melhorarem o seu comportamento
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As autoridades públicas estão fazendo um bom trabalho
no controle do comportamento das empresas
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 maio 2013, Economia, p. 27.




