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O Procon Carioca promove sexta e sábado, das
10h às 16h, um mutirão de conciliação entre
clientes e empresas. Será na Praça Agripino
Grieco, no início da Rua Dias da Cruz, noMéier.

EM BUSCA DE ACORDOS ONDE RECLAMAR
A Senacon funciona das 8h às 18h, na Esplanada dos
Ministérios, Bloco T - Edifício Sede - Sala 520, CEP
70064-900, Brasília (DF). Informações no
www.mj.gov.br/dpdc ou pelo e-mail: dpdc@mj.gov.br

Defesadoconsumidor

Oferta cancelada,
estorno demorado
aEm setembro de 2012,
adquiri uma oferta de festa
no Groupon, debitando no
cartão de crédito em duas
vezes o valor de R$ 119. Em
outubro, o site enviou um
aviso de que a oferta havia
sido cancelada e que eu
devia aguardar o estorno.
Aguardei dois meses e enviei
um e-mail solicitando
providências. Aguardei mais
dois meses e nada.
MARÍLIA LIBONATO VIEIRA
RIO_

aO Groupon pede desculpas pelo

produto.
DOUGLAS GUERREIRO
SÃO PAULO, SP_

aA Nestlé informou que
substituiu a embalagem aberta e
manipulada do Leite Ninho UHT
por uma nova do mesmo produto
e encaminhou para análise a
amostra. O resultado indicou um
pedaço de vidro de 2 cm. Tendo
em vista que a fabricação ocorre
em ambiente totalmente fechado,
sem contato manual, em que o
leite passa por um
homogeneizador com diâmetro
de 0,1 mm, ela descarta que a
alteração seja proveniente do
processo produtivo. Como o
cliente não solicitou a devolução
da amostra, ela foi descartada.

cliente para prestar
esclarecimentos. Ele informou que
a situação já foi regularizada.

Vidro em leite
infantil
aEncontrei pedaços de vidro
dentro do Leite Ninho Integral
da Nestlé. A empresa retirou o
produto para análise,
constatou que realmente
havia vidro na embalagem,
mas disse não saber da
origem do mesmo. Além
disso, descartou a embalagem
e disse que não enviará uma
resposta técnica sobre a
análise. Exijo uma resposta
técnica e a devolução do

pelo site da Claro, que deu um
prazo para contato de uma
consultora. Informei o que
gostaria e me foram passadas
as opções por e-mail. Liguei
para a consultora, disse o que
queria e enviei a
documentação exigida. Fui
informado de que pedido
tinha sido aceito e ela me deu
um prazo de entrega. Após o
fim deste prazo, fiz contato
com a consultora e recebi um
SMS informando que ela não
trabalhava mais para a Claro.
A empresa, porém, não sabia
do meu pedido.
FÁBIO FERNANDO DA COSTA
RIO_

aA Claro entrou em contato com o

dos Correios. Além de não ter
recebido o novo cartão, o
antigo foi bloqueado.
EDMILSON NASCIMENTO
RIO_

aO banco Citicard informa que o
cliente foi contatado e que foram
prestados esclarecimentos sobre
as tentativas de entrega do cartão
Diners Club International. A
empresa está acompanhando a
entrega da nova via no endereço
de correspondência fornecido.

Contratação de
plano telefônico
aFiz o primeiro contato para
adquirir um plano empresa

ocorrido e informa que o estorno
será realizado no cartão de crédito
da cliente em até duas faturas.

Problema com
cartão de crédito
aTenho um cartão Diners
Club International e já é a
terceira vez que entro em
contato com a central de
atendimento reclamando que
não recebi meu novo cartão,
já que o atual vence este ano.
Disseram já ter enviado e
cancelado um cartão.
Passados 30 dias, liguei
novamente e aconteceu o
mesmo. Solicitei, então, o
envio para minha caixa postal
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l RECALL: Kawasaki anuncia o
recall de 4,3 mil motos Ninja
300, Ninja 300 ABS e Z800
ABS por falha no sistema de
freio ou de controle eletrônico

l TIRA DÚVIDA: No blog “Qual
é o meu direito?”, especialistas
esclarecem dúvidas de leitores
sobre questões relativas ao
direito do consumidor

Quem decide comprar pela internet deve estar
preparado para perder tempo, e até dinheiro, caso
se arrependa e decida devolver o produto. E deve
estar ciente de que vai aguardar bemmais do que
o previsto pela entrega da mercadoria. É o que
mostra pesquisa do Instituto Ibero-Brasileiro de
RelacionamentocomoCliente (IBRC)com16em-
presas de comércio eletrônico, emque 31,25% de-
las — Pontofrio.com, Comprafacil.com, Dafiti,
Rakuten e Saraiva.com — impuseram custos aos
consumidores para a devolução do produto ao
exerceremo direito de arrependimento. No levan-
tamento, 18,75% das lojas on-line — Saraiva.com.
Comprafacil.com e Ricardo Eletro— não cumpri-
ram o prazo de entrega da compra.
O teste do IBRC avaliou as empresas de acordo

comquatro itens: confirmação do site sobre o arre-
pendimento do cliente; comunicação do arrepen-
dimentopeloclientepormeiodomesmocanal (in-
ternet); prazo de entrega, adequação do produto e
quantidade; e arrependimento sem gerar ônus ao
consumidor. E quatromeses depois da entrada em
vigor dodecreto 7.962, que regulamentou oCódigo
de Defesa do Consumidor (CDC) em relação ao e-
commerce, concluiu que a norma não é cumprida
totalmente por grandes empresas do varejo.
O presidente do IBRC, Alexandre Diogo, con-

sidera inadmissível que o consumidor tenha
ônus para devolver um produto, já que o decre-
to prevê devolução sem custos em até sete dias
após a compra de mercadorias pela internet.
— A mercadoria deve ser retirada pela empresa

no endereço do cliente. Isso já estava estabelecido
peloCDCantesdapublicaçãododecretoque regu-
lamentou o comércio eletrônico. A pesquisa verifi-
cou que cinco empresas não oferecem essa opção.
Exigem que o produto a ser devolvido seja levado
aos Correios, o que contraria a lei. Em um dos ca-
sos, ainda tivemos que pagar R$ 1,50 pela posta-
gem, pois não havia código de devolução—afirma
Diogo, destacando o transtorno para o cliente.
Os problemas com prazo de entrega — um dos

mais citados nos órgãos de defesa do consumidor
entre as queixas contra o varejo — também apare-
ceramemdestaqueno testede“clienteoculto” feito
pelo IBRC. O quemais chamou a atenção foi o fato
deonãocumprimento terocorridoemumperíodo
emque não há excesso de demanda.
— Esse foi outro aspecto da pesquisa que me

surpreendeu. Afinal, fizemos esse levantamento
em julho, num período fora das datas festivas. E
compramos itens bem simples, como livros, pen-
drive e jogo de talheres. Ainda assim, houve atraso
na entrega, o que considero injustificável. Imagine
como será no Natal— ressaltou Diogo.

MULTA PODE SUPERAR OS R$ 3 MILHÕES
ODepartamento de Proteção e Defesa do Consu-
midor (DPDC), doMinistério da Justiça, notificou,
há dois meses, 13 empresas. Nas próximas sema-
nas, Procons de todo o país deverão receber uma
nota técnica do ministério com esclarecimentos
sobre a chamada Lei do Comércio Eletrônico. O
CDCestabeleceque, nesses casos, as infrações de-
vem ser punidas commultas que podem superar
R$ 3milhões.
ProcuradapeloGLOBO, aRicardoEletro afirmou

cumprir “rigorosamente todas as regras estabeleci-

das” e realizardiversos investimentospara suprir as
demandas recebidas pelo site, incluindo a amplia-
ção do centro de distribuição. “Foram realizados
ainda investimentos em tecnologia, estrutura de
atendimento e, principalmente, na contratação de
novos funcionários”, informou a empresa.
A Saraiva.com disse estar atenta ao cumpri-

mento da nova lei e que “o primeiro de seus valo-
res é o atendimento combusca na excelência dos
serviços prestados”.
O site Pontofrio.com afirmou que a postagem

em agências dos Correios de um produto que o
consumidor tenha desistido de adquirir é uma
opção e não uma exigência, permitindo a ele a
escolha do que considerar mais conveniente.
A Rakuten informou que há um canal de co-

municação on-line, onde pode ser indicada a

devolução do produto. Além disso, “permite ao
consumidor expressar o direito de arrependi-
mento na própria tela de acompanhamento do
pedido, no botão ‘cancele seu pedido’”. Sobre a
devolução pelos Correios, a empresa diz que a
informação está disponível ao consumidor an-
tes do fechamento da compra.
ADafiti afirmou que oferece aos clientes a op-

ção de devolver o produto por meio postal ou
com a retirada da mercadoria pela empresa no
local indicado. A opção pode ser feita via formu-
lário de troca ou nos canais de atendimento on-
line. Além disso, a empresa questiona os critéri-
os de avaliação do estudo do IBRC e afirma que
está de acordo com as exigências da lei.
Já a Comprafacil.comnão tinha porta-voz dis-

ponível para comentar a pesquisa. l

Atrasos e transtornos para devolver produtos são obstáculos, diz pesquisa
LUIZAXAVIER

luiza.xavier@oglobo.com.br

Comércio eletrônico ainda requer
paciência e tempo dos clientes

IBRC: 46% das empresas
ignoram legislação que entrou

em vigor emmaio

DAIANECOSTA

daiane.costa@oglobo.com.br

O Instituto Ibero-Brasileiro de Relacio-
namento com o Cliente (IBRC) pesqui-
sou 37 sites, de empresas de seis seto-
res, e verificou que 17— ou 46%— não
estão em conformidade com a lei, pois
não atendemaomínimode 80%doDe-
creto 7.962, que regulamenta o Código
de Defesa do Consumidor (CDC) no
que se refere ao comércio eletrônico,
que entrou em vigor em 15 de maio.
Naquele mês, o índice de desconfor-

midade era ainda pior: 60%. Mas, con-
siderando-se que se trata de uma lei, o
fato de quequasemetade das empresas
ainda não a cumpriu integralmente
preocupa, dizem especialistas. Atendi-
mento on-line ineficiente, falta de in-
formações sobre a empresa, produto
ou serviço, e descumprimento doprazo
de cinco dias úteis para responder ao
consumidor estão entre as falhas mais
frequentes.
Segundo o estudo, realizado em 15 e

16 de julho, apenas uma empresa cum-
priu todas as exigências. E menos de
um terço ficou dentro do nível de exce-
lência, cumprindo de 90% a 100% da
lei. Outros dez sites foram considera-
dos em conformidade, por cumprirem
de 80% a 89%. Para Alexandre Diogo,
presidente do IBRC, é preciso punir
commultas:
— Há empresas que descumprem o

básico. Outras ignoraram solenemente
o decreto, e a lei continua sempegar. Os
órgãos fiscalizadores têm de sair da no-
tificação amigável e partir para uma
punição mais eficaz. Têm de multar.

EMPRESAS FORAM NOTIFICADAS
O IBRC avaliou 15 regras comuns a to-
das as empresas dos seis setores — en-
tretenimento, transportes terrestre e
aéreo, lojas virtuais, turismo e compras
coletivas — e outras quatro específicas
para sites de compras coletivas. O úni-
co quesito que apresentoumelhora sig-
nificativa foi o que prevê informação
clara e precisa sobre osmeios para can-
celar a compra. Na pesquisa passada,
62% das empresas o descumpriam.
Desta vez, apenas 6%.
Pormeio de nota, a Câmara Brasileira

de Comércio Eletrônico (Camara-
e.net) informou que tem se esforçado
“para contribuir com o processo de
adaptação das empresas às regras”.
Já a secretária de Promoção e Defesa

dos Direitos do Consumidor, Cidinha
Campos, afirmou que notificou as 36
empresas que não atingiram 100% de
cumprimento da lei no Estado doRio. l

De 37 sites, só um
cumpriu 100% da
nova lei do setor

NAWEB
oglobo.com.br

A íntegra do resultado da pesquisa e a
resposta das empresas
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NOTA
FINAL

NÃO AVALIADO*

EMPRESAS QUE
ATENDERAM

CRITÉRIOS
AVALIADOS
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*Não foi possível avaliar, pois não houve entrega

O RESULTADO DO TESTE DE ‘CLIENTE OCULTO’

FONTE: IBRC

Excelente:
cumpriu
de 90%
a 100%
dos items

Não
conforme:
cumpriu
até 79%
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 ago. 2013, Economia, p. 30.




