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Pagamento não
entra no sistema
aSou cliente da Amil há
quase 20 anos e nunca
atrasei uma mensalidade.
No mês passado, verifiquei
no site da empresa que
constava o boleto de
setembro em aberto e com
vencimento no dia 23. Como
já havia pago tal boleto,
entrei em contato com a
Amil diversas vezes e por
diferentes canais, mas sem
solução. A melhor resposta
que recebi foi que havia uma
diferença a pagar devido ao
reajuste anual e me deram
um número e o valor de

local é o euro. Por isso, a
passagem foi cobrada em euros.

Falta d’água
incômoda
aTodos os moradores da Rua
Guerima, na Penha, estão
sem água desde 23 de
setembro. Há obras de
manilhamento e a cada
perfuração um cano se
rompe. Já fiz contato com a
Cedae e nada,.
ALESSANDRA LUCENA
RIO_

aA Cedae informa que repassou
a solicitação para solução em
caráter de urgência.

disseram que não poderiam
cancelar a compra. Mas
poderiamme reembolsar, no
entanto deveria pagar a fatura
e esperar. E não seria um
reembolso total. Hoje, no site
deles, a passagem sai a um
valor similar ao que achava
que estava pagando, cerca de
R$ 2 mil. O valor de quase € 2
mil é absurdo.
MARCELO GUERRA
RIO_

aA TAP informa que enviou um
e-mail ao cliente e que está
aguardando retorno para resolver a
questão. A empresa destaca que a
viagem do passageiro se inicia na
França e que ele comprou o bilhete
pelo site francês, onde a moeda

aA Etna informa que foi
encontrada uma solução com o
cliente e encerrado o caso.

Compra em reais,
conta em euros
aFiz uma compra pelo site
brasileiro da TAP para os
trechos Paris-Lisboa e
Rio-Lisboa. No momento da
compra, o valor informado foi
de R$ 1.987. Porém, tanto no
e-mail de confirmação quanto
na fatura do cartão de crédito,
o valor cobrado veio em
euros: € 1.987. Liguei para o
SAC da TAP no Brasil e me
encaminharam para o 0300 da
empresa em Portugal. Lá,

Móveis não são
entregues no prazo
aEm julho, comprei uma
estante e um painel na Etna,
na Barra da Tijuca, com o
compromisso de entrega em
60 dias, o que já é absurdo.
Depois, solicitaram a
prorrogação do prazo para 75
dias. E os móveis não foram
entregues. Solicitei o
cancelamento e a devolução
do valor pago, com a
promessa de ressarcimento
em até 15 dias. Já se passaram
53 dias e não me devolveram.
CARLOS EDUARDO AZEVEDO FARIA
RIO_

“Depósito identificado” que
imediatamente realizei,
enviando o comprovante,
escaneado, para a Amil. Tudo
confirmado com quase uma
dezena de números de
protocolo, mas nada foi
resolvido. Até hoje consto
como inadimplente.
PAULO CEZAR AGUIAR
RIO_

aA Amil informa que entrou em
contato com o cliente e que lhe
prestou esclarecimentos. Segundo
a operadora, o usuário está ciente
que a mensalidade encontra-se
quitada. A declaração de
pagamento, ainda de acordo com a
empresa, foi enviada ao e-mail
indicado.
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Reclamações devem ser enviadas pelo www.oglobo.com.br/defesadoconsumidor

Consumidores que vão ao supermercado
com frequência e são fiéis a determinadas
marcas têm a sensação de que produtos
estão encolhendo, enquanto os preços
permanecem os mesmos. Refrigerantes,
aveia, achocolatados, biscoitos e sorvetes
são alguns dos alimentos e bebidas que
surpreenderam nos últimos anos, ao te-
rem o peso ou a quantidade diminuídas
pelos fabricantes. Se o rótulo da embala-
gemcomunicaramudançapor trêsmeses
a partir da alteração, como determina a
Portaria 81 do Ministério da Justiça (MJ),
não há ilegalidade alguma. O problema é
que nem sempre isso ocorre. Desde a en-
trada emvigordanorma, em2002, oMJ já
aplicou 94 multas por descumprimento,
totalizando R$ 35 milhões em punições a
fornecedores.
Na prática, isso significa que há uma in-

flação oculta pesando no bolso do brasi-
leiro, resultado do que especialistas em
Direito do Consumidor chamam de “ma-
quiagemde produto”.
—A redução pode existir e há liberdade

de mercado para que os fabricantes defi-
nampreços.Oquenãopodeocorrerédei-
xaremdedestacaramudançanorótulo—
destaca o diretor do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor
(DPDC), Amaury Oliva.

PROCON-RJ NOTIFICOU KIBON
No começo deste mês o Procon-RJ notifi-
couaUnilever a justificar a reduçãodeum
quarto do volume dos potes de sorvetes
Kibon, diante da falta de comunicação da
alteração aos clientes. A investigação foi
aberta a partir de reclamação do niteroi-
ense Francisco Paulo Alves de Paiva, pu-
blicada na seção deCartas dos Leitores de
O GLOBO. Recentemente, a empresa di-
minuiu de dois litros para 1,5 litro a apre-
sentação do alimento.
—Agora foi a vez daKibondiminuir em

um quarto o volume dos sorvetes, man-
tendo omesmo preço, seguindo a linha já
adotada por fabricantes de biscoitos, pa-
pel higiênico, sabão em pó e azeites, ga-
rantindoumlucroaindamaior—reclama
Paiva.
A secretária de Proteção e Defesa do

Consumidor do Estado do Rio, Cidinha
Campos, explica que aUnilever temquin-
ze dias para apresentar justificativa ao ór-
gão. Se a irregularidade for comprovada, a
empresa pode ser multada em até R$ 6
milhões,deacordocomoCódigodeDefe-
sa do Consumidor (CDC):
— A empresa tem de dar publicidade à

redução do peso, conforme prevê o Artigo
31doCódigodeDefesaeaportariadoMi-
nistério da Justiça. Do contrário, pode in-
duzir o cliente ao erro, levando-o a acredi-
tar que está comprando a quantidade de
produto de sempre, quando está levando
menos para casa.
Depois de ler a carta de Paiva, o consu-

midor carioca Eliton Rosa decidiu tam-
bém reclamar ao jornal da aveia e do
achocolatado preferidos da família, das
marcas Quaker e Ovomaltine, que tam-
bémdiminuíram.Oprimeiroproduto teve

a apresentação reduzida de 250g para
200g e o segundo de 400g para 300g. O
preço? Este continuou omesmo.
—Me sinto enganado e demãos atadas

diante desta prática usada pela indústria
paramanter o lucro emascarar a inflação,
principalmente com produtos alimentíci-
osusadosporcriançase idosos, comofari-
nhas, leite em pó e cereais. É muita má-fé
— reclama.
Marlene Christani, que usa aveia

Quaker há décadas nas frutas e para fazer
mingau, também se aborreceu com a re-
dução. Principalmente porque só se deu
conta ao ouvir um comentário de outro
consumidor:
—Estava fazendo compras eumsenhor

aomeu lado chamou a atenção para a di-
minuição. E o preço foi reduzido em ape-

nas quatro centavos. O pior é que não te-
nho escolha. As outras marcas de aveia fi-
zeram omesmo.
Marlene ligou para o SAC da fabricante,

a Pepsico, para reclamar. Do atendente
ouviu a seguinte explicação: “Comoocus-
to da matéria-prima subiu, a empresa di-
minuiu o conteúdo para não aumentar o
preço”, justiifcou o rapaz do outro lado da
linha. A consumidora disse ter ficado “es-
tarrecida”dianteda resposta.Osconsumi-
dores relatam, ainda, que é comumamu-
dança de peso estar acompanhada de
uma alteração do layout da embalagem, o
que dificulta aindamais a identificação da
redução.
Emmaio deste ano, a Refrigerantes Mi-

nas Gerais, produtora de Coca-Cola, foi
condenada a pagar multa de R$ 460 mil

por reduzir o volume de refrigerantes de
600ml para 500ml sem informar adequa-
damente os consumidores. A 2ª Turmado
Superior Tribunal de Justiça (STJ) mante-
ve a penalidade aplicada pelo Proconmi-
neiro. A fabricante, de acordo comoórgão
estadual, teria “maquiado” os produtos,
promovendo umaumento de preços “dis-
farçado”dos refrigerantesCoca-Cola, Fan-
ta, Sprite e Kuat. Para o STJ, a mudança
causou danos aos consumidores, que não
foramdevidamente informados.
ParaMelissaAreal, advogada especialis-

ta em Defesa do Consumidor, quando a
empresa altera o produto sem comunicar
os clientes, o ato pode ser enquadrado co-
mo publicidade enganosa, prática proibi-
dapeloCDC.Elaorientaos consumidores
que reclamemaos Procons e levemos ca-
sosaoMinistérioPúblico (MP).Osdoisór-
gãos podem ir à Justiça pormeio de ações
coletivas pedindo o cumprimento da por-
taria e reparação de eventuais danos.
AnaPaulaBorges, doutora emAdminis-

tração e professora de Marketing e Com-
portamentodoConsumidordaEscolaSu-
perior de Propaganda e Marketing
(ESPM), explica que as diminuições de
peso podem ter motivações diversas, que
não só o aumento do lucro. Entre elas, in-
clusive, questõesde sustentabilidade,para
reduzir ousodematéria-primanas emba-
lagens; ouaindaatendimentodeumnovo
e expressivo perfil de consumidor que
mora sozinho; além de compensar o au-
mento do custo damatéria-prima e evitar
o aumento de preço e perda demercado.
—Nãopodemosdizer que amá-fé é ge-

neralizada— resume Ana Paula.

EMPRESAS GARANTEM CUMPRIR NORMA
A Unilever, que produz os sorvetes Ki-
bon, informouque já foi notificadapelo
Procon-RJ e irá se manifestar no prazo
estabelecido pelo órgão. A companhia
disse, ainda, que os sorvetes Chicabon,
Doce de Leite, Laka e Passas ao Rum,
cuja apresentação foi reduzida para 1,5
litro, tiveram a informação estampada
nos rótulos.
Já a PepsiCo, detentora da marca

Quaker, informa que a redução da grama-
tura do produto ocorreu emnovembro de
2012, e que a empresa comunicou a alte-
ração conforme determina a portaria do
MJ, por novemeses. A Nestlé também ga-
rantiu cumprir a determinação do minis-
tério.
A Ovomaltine, por sua vez, esclareceu

que a embalagem de 300g não significou
uma transição no portfólio, mas sim uma
ampliação dele, feita em janeiro de 1998.
“A ideia era incluir esta oferta de gramatu-
ra do mesmo produto, para atender con-
sumidores que desejam uma embalagem
menor,mais prática”.
A Coca-Cola informou que, quando da

alteração, realizada em 2006, reduziu pro-
porcionalmente o preço do produto para
revendedores e destacou a mudança nos
rótulos e pontos de vendas.
A Associação Brasileira das Indústrias

de Alimentação (Abia) disse recomendar
aos associados o cumprimento da porta-
ria do MJ, mas que não trata de questões
sobre preços. l

Apesar de legal, redução do peso deve ser comunicada com destaque, mas empresas descumprem a regra

FOTOS DE MÁRCIO ALVES

Kibon. Paiva enviou carta ao GLOBO reclamando da redução de um quarto do volume dos potes de sorvetes: Procon notificou a Kibon

Querida, encolheram as embalagens!
DAIANECOSTA

daiane.costa@oglobo.com.br

ALTERAÇÃO.Alterações em
produtos embalados devem ser
informadas em mensagem
específica no painel principal da
embalagem, em letras de
tamanho e cor destacados

MENSAGEM.A mensagem deve
informar que houve alteração
quantitativa do produto, a
quantidade que havia na
embalagem antes e depois da
alteração e a quantidade
aumentada ou diminuída

PRAZO.Estas informações
devem constar na embalagem
por pelo menos três meses a
partir da mudança, mesmo que a
fabricante faça a comunicação
por outros meios, como TV, rádio
e jornal

PUNIÇÃO.O não cumprimento da
portaria prevê multa
estabelecida pelo Código de
Defesa do Consumidor (CDC),
que pode chegar a R$ 6 milhões

CÓDIGODOCONSUMIDOR.O artigo
31do CDC prevê que a oferta e a
apresentação de produtos devem
assegurar informações corretas,
claras, precisas e ostensivas sobre
características, qualidade e
quantidade

U
OQUEDIZAPORTARIA

Está prevista para terça-feira a votação, no Senado,
de projetos que alteram o Código de Defesa do
Consumidor em temas como e-commerce,
superendividamento e sustentabilidade

MUDANÇAS NO CÓDIGO ONDE RECLAMAR
A Senacom funciona das 8h às 18h, na Esplanada dos
Ministérios, Bloco T - Edifício Sede - Sala 520, Brasília.
Informações no http://www.justica.gov.br/ ou pelo
e-mail: dpdc@mj.gov.br
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l SEGURANÇA: Galzerano
convoca recall de 60
cadeirinhas de bebê. Produto
pode não evitar lesões no tórax
em caso de colisão do veículo

l BRINQUEDOS: Amacom
convoca recall do Caminhão
Power Rangers e celular Disney
Princesas para substituição dos
produtos ou ressarcimento

Embalagem. Lado a lado, a versão nova e a antiga do produto: émais fácil perceber a diferença de 500ml
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 nov. 2013, Economia, p. 42.




