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Relógio diferenciado
Tenho um relógio Nike, modelo
Triax, avaliado em R$ 1 mil (loja
Bayard), que comprei nos Estados
Unidos em março/2003. Usei-o re-
gularmente até que, devido ao tem-
po, a pulseira se rompeu. Contatei
a assistência técnica Nike (Rua
Gen. Jardim) e pediram que eu en-
viasse o relógio. Daí explicaram
que não poderiam trocar a pulseira,
e que, para poder usar o relógio, eu
teria de pagar R$ 500 + o relógio,
que aí me dariam um relógio novo.
Como a garantia já expirou, é nor-
mal que a pulseira tenha se rompi-
do – mas dar meu relógio e mais
R$ 500? Então o prazo de validade
de um relógio é o quanto dura a
pulseira? Isso o torna descartável!
A Nike é uma das empresas mais
conceituadas do mundo, não creio
que seja essa a sua atitude com os
clientes.
LUIZ FERNANDO PIANTELLA DA SILVA

Brooklin

A Nike responde:
“O relógio adquirido pelo sr. Luiz
Fernando tem um design diferen-
ciado, com caixa blindada inte-
grada à pulseira, ou seja, é uma
peça única. Por isso, se a pulsei-
ra quebra, o produto precisa ser
substituído inteiro (caixa, pulsei-
ra, vidro e maquinário). Nesse
caso, a política da Nike é substi-
tuir o relógio antigo por um novo,
de mesmo modelo ou similar,
com tecnologia e categoria equi-
valentes, por custo menor ao das
lojas, procedimento adotado ape-
nas nas situações de troca de
pulseira desse modelo. Para is-
so, o leitor deve contatar a Me-
teor, pelo tel. 3258-0719 ou e-mail
sac@meteor.com.br. Estamos à
disposição dos clientes no site
de Atendimento ao Consumidor:
http:// www.nikevoce.com.br.”

Runner Club
Em 22/10, seguindo a orientação
da supervisora d. Renata (Runner
Club), preenchi um pedido de devo-

lução dos cheques pré-datados da-
dos em pagamento do meu plano
anual de ginástica, ocasião em que
a direção da academia se compro-
meteu a devolver os cheques em
30 dias. Mas ainda assim, no dia
30/11 a Runner, desrespeitando o
que havia sido combinado, apresen-
tou um dos cheques cuja devolução
eu pedira. Protestei, e o SAC da
Runner, na pessoa de d. Cecília,
concordou em cancelar o plano,
desobrigando-me do pagamento de
qualquer pendência e prometendo
novamente devolver o cheque até o
dia 25/12. No dia 28, além de não
devolver os cheques como pactua-
do, a Runner apresentou ao banco
depósitário mais um dos cheques
pré-datados, gerando nova desa-
vença e nova promessa verbal de
devolução de todos os cheques até
o dia 27/1. Já é fevereiro (carta de
2/2), mas não recebi os cheques,
pelo que entrei com notificação ex-
trajudicial. Só que a empresa se
recusa a assinar o documento, ale-
gando que “o diretor está em férias
e não há ninguém para receber
uma notificação extrajudicial”. Um
procedimento lamentável da Run-
ner, que vende a imagem de me-
lhor academia de São Paulo, esque-
cendo, infelizmente, que um cliente
satisfeito retorna à casa e a indica
aos amigos. Espero que solucio-
nem um caso tão simples ainda
neste mês de fevereiro.MARIA CECÍ-

LIA MILAN DAU

Capital

A Runner responde:
“O assunto foi parcialmente solu-

cionado. Estamos tomando as de-
vidas providências com o banco,
a fim de concluí-lo totalmente.”
RUNNER RELACIONAMENTO

A leitora comenta:
Realmente, após muita insistência
e a entrega da notificação extrajudi-
cial ao diretor-financeiro, a questão
foi parcialmente resolvida. Digo par-
cialmente, porque até agora (co-
mentário do dia 21) não houve devo-
lução da totalidade dos cheques,
estando ainda pendente o cheque
que vence no dia 27, pois a Runner
diz que o banco está com dificulda-
des para localizá-lo.

Resposta do presidente
Sobre a carta Furo na parede, de
d. Anita Catarina Schreurs, publi-
cada no dia 21, o presidente da
Babylandia responde: Passei a
apurar os fatos pessoalmente den-
tro do prazo dado para resposta,
passo a fazê-lo e peço publicação.
O direito do consumidor tem limi-
tes e termina onde começam suas
obrigações como cidadão, entre
as quais responder pelo crime de
calúnia e difamação. Ouvi todos
os envolvidos e reproduzo na ínte-
gra o relato de nosso funcionário,
sr. Francisco Lopes, com seis
anos de serviços prestados, pes-
soa simples e honesta: “Quando
cheguei, vi que tinha um banheiro
atrás e falei para a dona do quarto
que era perigoso furar a parede
sem a planta. A moça disse ‘pode
furar sem medo porque já coloca-
ram esta bancada e não aconte-

ceu nada’.” Segundo a dona da
casa, o quarto era da moça e
ela mandava. Ao perceber o
vazamento, o sr. Francisco pe-
diu ao funcionário do prédio
que fechasse o registro e, com
a própria camisa, enxugou a
parede. D. Anita disse que ele
não se preocupasse, que o pro-
blema era simples e ela chama-
ria o encanador, e disse à filha
para fazê-lo. O relato foi teste-
munhado por mais uma pessoa
da empresa e pela mãe e a em-
pregada da moça. Creio que
assim os fatos se explicam. Os
meios não justificam os fins e
essa senhora põe em risco o
emprego de uma pessoa sim-
ples para ganhar R$ 200. Prefi-
ro acreditar na eficiência de
minha equipe que, mesmo
quando erra, tem nosso apoio,
desde que nos certifiquemos de
que o objetivo era acertar, pois
só assim conseguimos ter fun-
cionários dedicados. Mandei
transformar a carta de crédito
para pagamento em dinheiro.
PEDRO WAJNSZTEJN

Presidente – Babylandia

●

Agradeço à Import Express, on-
de comprei equipamento de
DVD e Home Theater. Quando o
DVD deu defeito, a empresa re-
solveu o problema satisfatoria-
mente e sem custo, mesmo de-
pois de expirada a garantia, nu-
ma atitude muito rara no nosso
País.
ISSIDE ROCHA

Jardim América

Autocríticadeixa
J&Jemsituação
delicadanaJustiça
Relatório sobre falhas em promoções é
usadoem ações para provar discriminação

TECNOLOGIA

Renato Cruz

Ah, a convergência! Mês que
vem, a Semp Toshiba lança
um equipamento chamado
STI Media Center PC, um
computador com cara de tele-
visão. Ou seria o contrário?
Com uma tela de cristal líqui-
do de 17 polegadas, em forma-
to largo, na proporção 16x9, a
máquina exibe e grava em seu
disco rígido conteúdos de tele-
visão e de rádio FM. No lugar
de uma caixa visível, ligada
ao monitor, o computador fica
escondido discretamente atrás
dele. O modelo mais sofistica-
do tem gravador de DVD. O
preço é salgado, de US$ 3 mil
a US$ 3,5 mil.

“Sai mais barato do que com-
prar separados o computador,
o gravador de DVD e a televi-
são de cristal líquido”, afir-
mou Walter Merege, gerente
de produtos de Informática da
Semp Toshiba. O conceito de
Media Center, que transforma
o computador numa central de
entretenimento para toda a ca-
sa, é quente em mercados mais
avançados, como os Estados
Unidos. Aqui, ainda existem al-
gumas barreiras para que haja
uma difusão maior, como o
atraso na entrada da TV digital

aberta e o valor proibitivo dos
equipamentos.

O equipamento incorpora re-
cursos de gravador digital de
vídeo, já disponível em algu-
mas operadoras de TV por assi-
natura. É possível, por exem-
plo, dar pause ou voltar a ima-
gem em transmissões ao vivo
de televisão. Enquanto isto
acontece, o programa continua
a ser gravado no disco rígido
do computador.

Produzido pela fábrica da
empresa em Salvador, o Media
Center pode ser controlado por
meio de teclado e mouse sem
fio ou de um controle remoto.
O modelo mais avançado pos-
sui 200 gigabytes de disco rígi-
do, capacidade equivalente a
mais de 40 DVDs. O micro co-
munica-se sem fio no padrão
Wi-Fi e conecta-se a oito tipos
de cartão de memória, para exi-
bir fotos e filmes gravados
com a câmera digital. “Ele é o
primeiro produto da empresa
que une os mundos de eletrôni-
cos e de informática”, disse
Celso Soares, diretor de Ven-
das de Varejo da Semp Toshi-
ba Informática.

No ano passado, a empresa
faturou R$ 1,6 bilhão, um cres-
cimento de 42% sobre o ano
anterior. A divisão de informá-
tica foi responsável por R$
210 milhões do total. Para re-

forçar a participação, a
Semp Toshiba está lançan-
do, também em março, uma
linha de notebooks com a
marca Lince Infinity, com a
dura missão de concorrer
com os portáteis contraban-
deados. Muitos deles produ-
zidos pela própria Toshiba
no exterior. “Não fosse o
contrabando, teríamos mais
uma fábrica em Salvador,
do mesmo tamanho da que
temos hoje”, afirmou Soa-
res. A unidade de informáti-
ca emprega cerca de 300
pessoas.

A convergência entre os
mundos do entretenimento
e da computação não se res-
tringe ao Media Center. Na
linha de produtos da empre-
sa, existe um gravador de
DVD com disco rígido, que
permite ao consumidor edi-
tar e escolher o conteúdo an-
tes de gravá-lo no DVD.
Além disso, o MP3 e outros
formatos do mundo da infor-
mática são cada vez mais
presentes nos aparelhos de
som e tocadores de DVD.●

Este espaço é aberto a
reclamações de
consumidores que se sintam
prejudicados ou tenham
dúvidas ref. às suas relações
com empresas. As cartas
devem ser endereçadas à
coluna Seus Direitos

Procon:
Consultas e queixas: tel. 151
Cadastro e pesquisas: 3824-0446
Ouvidoria: 3826-1457
Idec:
(Instituto de Defesa do Consumidor)
tel: 3874-2152
http://www.idec.org.br
Inmetro:

http://www.inmetro.gov.br
Ipem:
(Instituto de Pesos e Medidas)
tel. (0800) 130-522
http:/www.ipem@sp.gov.br
ouvidor-ipem@sp.gov.br
Andif:
tel: 3106-1537
http://www.andif.com.br

E-mail: andit.dir@uol.com.br
Pro Teste:
Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor
São Paulo: tel/fax: (011) 5573-4696
Rio de Janeiro: tel: (021) 4502-2828
fax: (021) 4502-2829
http://www.proteste.org.br
E-mail: atendimento@proteste.org.br

Todd Zaun
The New York Times
TÓQUIO

A gigante de eletrônicos Toshi-
ba anunciou a escolha de Atsu-
toshi Nishida para a presidência
da empresa, um homem conhe-
cido por ter recuperado – por
duas vezes – os negócios de in-
formática da empresa. Nishida,
de 61 anos, substituirá Tadashi
Okamura, de 66, que se tornará
presidente do conselho. O atual
ocupante do cargo, Taizo Nishi-
muro, passa a ser conselheiro.

A posse de Nishida, que está
na empresa há 30 anos, está pro-
gramada para junho. A mudan-
ça ocorre no momento em que a
Toshiba se rearranja para lidar
com os preços em queda. A
Sharp diminuiu os preços das
TVs de tela plana, aparelhos de

DVD e cartões de memória, o
que obrigou a Toshiba a cortar
sua previsão de lucros para o
ano fiscal com término em mar-
ço em 10%, para 45 bilhões de
ienes (US$ 430 milhões).

Nishida liderou as operações

da Toshiba nos Estados Unidos
na década de 90. Sob seu coman-
do, a área de informática se rea-
vivou após o que os fabricantes
japoneses chamam de “choque
da Compaq.” A Compaq Com-
puter, hoje parte da Hewlett-Pac-
kard, desorientou muitos fabri-

cantes ao lançar produtos com
preços bastante abaixo da con-
corrência.

O novo presidente novamen-
te tornou a divisão de computa-
dores lucrativa no ano passado,
deslocando mais produção para
China e Taiwan e prevendo o de-
senvolvimento de uma bem-su-
cedida linha de laptops. Depois
de um prejuízo de US$ 450 mi-
lhões em 2003, no ano fiscal de
2004 a divisão terá lucro.

A Toshiba anunciou um lucro
líquido de US$ 15,2 milhões em
31 de dezembro – contra um pre-
juízo de US$ 87 milhões no ano
anterior – em grande parte devi-
do à recuperação dos PCs. Nishi-
da afirmou que daria continuida-
de às ações de Okamura, que di-
versificou os negócios da empre-
sa e aumentou o investimento
em semicondutores. ●

SERVIÇO

A Toshiba anunciou
um lucro líquido de
US$ 15,2 milhões
em 31 de dezembro

MULTIMÍDIA – Walter Merege demonstra microcomputador com cara de televisão da Semp Toshiba, que chega ao mercado no próximo mês

SEUS
DIREITOS

Avenida Engº Caetano Alvares, 55, 6º
andar, CEP 02598-900, São Paulo/SP
ou fax (011) 3856-4590, a/c de CECILIA
THOMPSON, com nome, endereço com-
pleto, RG e telefone, podendo ser resumi-
das a critério do jornal. Cartas sem esses
dados não serão consideradas.Todas
serão enviadas às empresas, que terão
15 dias para responder.E-mail: consumi@
estado.com.br

LITÍGIO

Jonathan D. Glater
The New York Times

Na Johnson & Johnson, a dire-
tora de Oportunidades Iguais es-
tava preocupada. Ela avisou
num memorando escrito no fi-
nal da década de 1990 que a em-
presa tinha “áreas de vulnerabi-
lidade” a processos judiciais
por discriminação no trabalho.

O futuro mostrou que ela es-
tava certa. E esse memorando,
escrito por Marion HochbergS-
mith com a intenção de estimu-
lar a Johnson & Johnson, a em-
presa gigante dos medicamen-
tos, a fazer melhorias, inadverti-
damente poderá acabar servin-
do como uma arma jurídica con-
tra a empresa.

Esse memorando, juntamen-
te com outros documentos sub-
metidos a um tribunal federal
de New Jersey, veio a público
na terça-feira em apoio a uma
moção para certificar uma ação
judicial impetrada em 2001 por
vários funcionários afro-ameri-
canos e hispânicos como uma
ação coletiva. Os documentos
descortinam um raro vislumbre
sobre as formas de uma grande
empresa lidar com as questões
de contratar e promover com
imparcialidade.

No memorando, HochbergS-
mith expressa suas preocupa-
ções sobre o andamento inade-
quado das promoções, fala de
desigualdades salariais e insufi-
ciente alcance para recrutar mu-
lheres e minorias. Possivelmen-
te em reação a essas recomenda-
ções, o fabricante de medica-
mentos criou uma força-tarefa
de diversidade, mas poucas das
propostas foram implantadas,
admitiram mais tarde executi-

vos em depoimentos jurídicos.
O porta-voz da empresa,

Marc Monseau, enfatizou que a
crítica no memorando deve ser
considerada no contexto mais
geral de uma contínua auto-aná-
lise da Johnson & Johnson. “Fa-
zemos auto-exame crítico por-
que estamos sempre procuran-
do melhorar nossos processos e
nosso desempenho”, disse ele.
“Isso abrange todos os aspectos
de nossa empresa, incluindo a
diversidade”.

A ação judicial não alega
que a empresa simplesmente se
recusou a contratar os emprega-
dos, mas que os executivos sa-
biam anos atrás que não cum-
priam as metas de promover
tais empregados e pouco fize-
ram para resolver o problema.
Os empregados que processa-
ram judicialmente a empresa
(alguns deles que, desde então,
deixaram a empresa) alegam
que foram preteridos em promo-
ções e que recebiam salários
mais baixos e bônus menores
que seus colegas brancos. Tam-
bém afirmam que foram contra-
tados para cargos com salários
menores do que sua experiên-
cia e nível de instrução justifica-
vam, além de terem sido coloca-
dos em linhas de negócios me-
nos prestigiadas.

O tipo de informações revela-
das neste caso nem sempre
vem a público, disseram os ad-
vogados dos funcionários, por-
que a maioria das empresas re-
solve as ações de discrimina-
ção antes que cheguem ao está-
gio de certificação de ação cole-
tiva. Um dos motivos pelos
quais os acordos são mais
atraentes para as empresas é
manter confidenciais informa-
ções potencialmente constran-
gedoras.●

BETO BARATA/AE
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