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DEMORA– ‘Atendemosqueixasde ligaçõescobradasumanodepois’ , contaDaniela, do Idec

Cliente não pode ficar sem
atendimento durante transição

BlopensdaGrow
É lamentável que existam empresas
como a Grow, que lançam produtos
que não funcionam, lesando consu-
midores e frustrando crianças. Se
alguém conseguir fazer funcionar o
brinquedo Blopens seguindo as “ins-
truções simples” que o acompa-
nham, que publique um folheto expli-
cativo e distribua com o brinquedo.
E a empresa não se manifestou até
agora, apesar das reclamações que
já enviei ao SAC.
CHARLESRUTMAN

Higienópolis

AGrow responde:
“Sendo esta a primeira vez que re-
cebemos reclamação sobre a linha
de produtos Blopens, em nenhum
momento nos isentamos de nossas
responsabilidades, e estamos à dis-
posição para dirimir dúvidas ou tro-
car o produto. Ao escrever instru-
ções, procuramos ser o mais claros
possível. Assim, para o bom funcio-
namento das canetas, é preciso
que, ao ser encaixada, se veja a pon-
ta da caneta saindo do suporte; ela
não pode ficar solta no suporte,
pois a tinta não sairá. Se após esse
procedimento as canetas não funcio-
narem, pedimos que o leitor nos
informe por e-mail, a fim de fazer-
mos a substituição do produto. O
cadastro do cliente (801/12) e to-
das as oservações contidas no
e-mail foram registradas e transmiti-
das aos departamentos responsá-
veis. Os dados permanecerão ativos
em nosso banco de dados, e o leitor
deverá mencioná-los para tornar
mais ágil o atendimento em novos
contatos.”
DANIELAFERNANDES
Atendimento ao Consumidor

SandáliaArezzo
No final de março do ano passado
ganhei uma sandália da Arezzo,
que, com o uso, soltou uma das tiras
laterais. Mandei consertar, coloca-
ram um reforço e cobraram R$ 10.
Agora a tira do lado oposto também
se soltou. Liguei então para o SAC
da empresa, sendo informada de
que não tenho direito a troca ou in-
denização porque já se passaram
mais de 90 dias. Contra-argumentei
que não usei muito a sandália, por
ter muitas outras, e passei apuros e
riscos andando pela rua com as ti-
ras soltas e sem apoio por duas ve-
zes, e que seria aconselhável que a
Arezzo fizesse uma análise do par,
mas a atendente encerrou a conver-
sa. Por favor, tentem algo para que
pelo menos não haja prejuízos e
riscos para outras clientes. Quanto
a mim, quero um novo par.
JORGETEAMORIMDEPASCHOALI

Consolação

AArezzo responde:
“Sobre o alegado defeito de fabrica-
ção, informamos, à luz do Código de
Defesa do Consumidor: o consumo
de produtos e serviços passapor
três fases distintas. Conservação,
quando a incolumidade do produto
ou serviço deve estar preservada,
que em geral coincide com o prazo
de garantia estabelecido pelo forne-
cedor, que varia segundo a nature-
za do produto. O caso não se enqua-
dra nessa primeira fase, haja vista a
informação de que a sandália foi
adquirida hámais de nove meses.A
segunda e terceira fases são chama-
das de fase de degradação e de ob-
soletismo ou obsolescência, cujos
nomes já nos fazem compreendê-

las.Pelo tempo da aquisição (mais
de 9meses), fica claro que estamos
diante de uma situação de desgas-
te, que se pode atribuir ao uso nor-
mal da coisa ou até mesmo amau
uso pelo consumidor.Na situação,
tendo em vista o longo prazo em
que o calçado vem sendo usado, o
fornecedor não pode, por questão
de bom senso e elementar critério
de justiça, se ver obrigado a aten-
der as sanções previstas no Código
de Defesa do Consumidor. Há que
estabelecer critérios para que o có-
digo não seja aplicado indiscrimina-
damente. Por fim, ressaltamos ou-
tra peculiaridade do caso: ainda que
a cliente estivesse acobertada pelo
prazo de garantia legal concedido
pelo CDC ( e ficou claro não ser es-
se o caso), é importante lembrar,
como a própria cliente informou,
que o calçado foi submetido a con-
serto. A Arezzo, como qualquer ou-
tro fornecedor, por questões legais
e de eqüidade, não pode se respon-
sabilizar por serviços de terceiros
que certamente alteraram a estrutu-
ra do produto. Estamos às ordens
para outros esclarecimentos.”
AREZZO–AtendimentoaoCliente

Limiteparacompras
Sou cliente das Lojas C&A. Ao pa-
gar minha fatura em 10/12, no termi-
nal eletrônico da loja, fui informado
por uma funcionária de que o limite
disponível seria atualizado automati-
camente e fiz outro pagamento a
título de antecipação (segundo
orientação da funcionária) para dis-
por de um limite maior. Só que, ao
passar pelo caixa outra moça disse
disse que eu não tinha limite disponí-
vel e não poderia fazer a compra.
Pedi a presença do gerente, recusa-

da, mas após muita insistência a
funcionária cancelou a compra e
devolveu o cartão. Me senti impoten-
te, constrangido e humilhado peran-
te minha mulher e filhos e os clien-
tes que lá estavam. Disse então que
levaria a mercadoria de qualquer
forma e que pagaria à vista, a fim de
amenizar a humilhação. Paguei
50% à vista, apesar de ter antecipa-
do a fatura, e fui ao SAC para recla-
mar, mas o atendente, que demons-
trou já saber do problema, foi logo
dizendo que nada poderia fazer,
pois se tratava de “erro do sistema”.
E que, se eu quisesse, poderia preen-
cher um formulário de queixa.
MÁRCIODASILVA

Jardim São Nicolau

AC&A responde:
“A C&AModas entrou em contato
com o cliente para esclarecer o ocor-
rido, atendendo-o satisfatoriamen-
te. Agradecemos ao sr. Márcio pe-
las informações sobre o atendimen-
to, pois é por meio da percepção
dos clientes que aprimoramos o
treinamento dos funcionários.” 

MotoSundown
Para meu desgosto, comprei uma
Sundown Future 125, 0 KM, pensan-
do estar fazendo um ótimo negócio.
Ledo engano, pois nunca comprei
um produto que me desse tanta dor
de cabeça. O pneu da frente esvazia-
va todos os dias e o farol não ligava.
Mandei ver o que era na Andorra
Motos, credenciada Sundown, e des-
cobriram que o pneu havia sido mon-
tado invertido na roda, por isso não
tinha aderência completa. Dias de-
pois, a moto parou de funcionar em
frente ao Cemitério da Consolação à

0h30 – e, o que é pior, com minha
namorada na garupa. Mandei a mo-
to para a oficina novamente, e verifi-
caram que o problema era na passa-
gem da gasolina (já haviam apareci-
do mais dois casos na mesma ofici-
na, até então credenciada Sundo-
wn). Indo para o show de Lennty
Krawitz no Pacaembu, dias depois,
a moto parou mais uma vez. Dessa
vez descobri que era falta de gasoli-
na, mas, para meu espanto, o pontei-
ro do tanque de combustível marca-
va mais de ¼, devia haver problema
com a bóia. Perdi o show, tive de
pegar um táxi para comprar a gasoli-
na e levá-la até a moto. Depois disso
parei mais uma vez, dessa vez no
estacionamento do trabalho. Agora
era a bateria que não funcionava.
Na oficina, disseram que a bateria
precisava apenas de recarga. A mo-
to voltou a funcionar, mas depois de
alguns dias eu só conseguia fazê-la
pegar no pedal. Há três semanas
(carta de 8/11), a luz de freio parou
de funcionar, e logo na seqüência a
moto também. Aproveitei estar na
época da 2.ª revisão (3 mil km) e
mandei fazer tudo junto, mas a mo-
to já estava com 3.600 km e me avi-
saram que eu não tinha mais garan-
tia, pois a revisão deveria ter sido
feita até 3.100 km. Levei a moto pa-
ra outra oficina, onde disseram que
o motor estava montado meio fora
do lugar e que a bateria havia pifa-
do. E lá se foram mais R$ 390, sem
contar as idas e vindas de táxi para
a oficina. E o pior é que nesse meio
tempo liguei para a Sundown algu-
mas vezes, pedindo o dinheiro de
volta ou outra moto, mas disseram
que nada podem fazer.
MÁRCIOBAIENSEDEPAIVA

Capital

ASundown responde:
“Segundo informações do consumi-
dor, ele comprou a moto Sundown
Future em 27/1/05. Não localiza-
mos pedidos de peça em garantia
para o produto. Nosso SAC regis-
trou ocorrência em novembro e
orientou o cliente a encaminhar a
moto ao serviço autorizado mais
próximo, para análise e eventual
reposição de peças. Conforme o
Certificado de Garantia, o atendi-
mento deve ser feito na Rede Autori-
zada Sundown. Em nenhummomen-
to negamos atendimento ao consu-
midor e colocamos à sua disposição
a Rede de Serviço Autorizado e o
SAC Sundown (0800) 701-0366.”
SANDRAKEIKOMIZUNO

Pós-vendas/Assistência Técnica

Érica Polo

Não são poucos os consumido-
res que ainda desconhecem
muitasdasnovasregrasdatele-
fonia fixa que começaram a vi-
gorar em 1.º de janeiro, confor-
me os órgãos de defesa do con-
sumidor.
Além da alteração da forma

de pagamento (de pulso para
minuto) e da obrigatoriedade
dedetalhamentodasligaçõeslo-
cais na conta telefônica, outra
mudançadiz respeitoàcobran-
çadeserviçoforadoprazo–pro-
blema muito comum, segundo
advogados. A operadora tem
60dias para cobrar ligações lo-
cais, 90 dias para cobrar inte-
rurbanose 150diaspara fazera
cobrança de ligações interna-
cionais.Porém,atéoanopassa-
do não era fato raro o consumi-
dor receber cobrança de liga-
çõesdepoisdessesprazos.Mui-
tos nem se lembravammais de
ter feito a chamada e não havia
regraspara tornarmais clara a
cobrança. A partir deste ano,
contudo, quando a operadora
ultrapassar os prazos, terá de
enviar a cobrança atrasada em
faturaseparada eovalor dopa-
gamento poderá ser dividido
em número de vezes igual ao
dos meses de atraso. Se a em-
presademorar6mesesparaco-
brar uma determinada ligação,
por exemplo, o cliente poderá
parcelar esse valor ematé 6 ve-
zes. “Éumamaneiradeestimu-
lar a cobrança em tempo cer-
to”,comentaaadvogadadoIns-
tituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec) Daniela
Trettel.
Outra alteração significati-

vadizrespeitoàcobrançadeas-
sinatura de telefone cortado
por inadimplência. Antes das
mudanças, as concessionárias

costumavamcobraraassinatu-
ramesmoquandooterminales-
tavadesligadoporfaltadepaga-
mento, segundo o Idec. Não
existiaumanormaexpressaso-
breessetipodecobrança.Apar-
tirdestemês,nestetipodesitua-
çãonãoserámais cobradaaas-
sinatura.
Nãohámais cobrançada as-

sinaturatambémquandootele-
fone estiver desligado a pedido
do próprio cliente. O usuário já
tinhaodireitodepedirasuspen-
são do serviço telefônico por
até 120 dias (uma vez a cada 12
meses), desde que estivesse
com o pagamento em dia. As
concessionárias, no entanto,
costumavamcobraraassinatu-
ra durante o período em que o
serviço estava suspenso.
O preço das ligações locais a

cobrar tambémmuda.Agora,a
tarifadeveseridênticaàdacha-

madaconvencional, ao invésde
mais alta.
Maria Inês Dolci, coordena-

dora-jurídicadaProTeste,con-
sidera importante e polêmica a
mudança do índice de reajuste
anual da assinatura básica, an-

tesmedidopelo IGP-DI.Onovo
índicedereajusteseráoIST(Ín-
dice Setorial de Telecomunica-
ções) mais um porcentual de
até5%(chamadofatordeexcur-
são).“Aindanãoestáclaroope-
so da correção, pois esse novo
índiceéumacomposiçãodeou-
tros índices. Vamos contestar

judicialmente o porcentual
de até 5%”, comenta. Para o
Idec, no entanto, o IST está
mais próximo da realidade
do consumidor.
Conformeespecialistas, a

cobrança por minuto e não
por pulso trará prejuízos pa-
ra o consumidor em ligações
acima de quatro minutos. O
aumentodepreçospodeche-
gar a até 144% (em chama-
das de 30minutos), segundo
o Idec.
Todasasnormasjásãová-

lidas, comexceçãodaaltera-
ção da cobrança para minu-
to (que deve ocorrer entre
março e dia 31 de julho) e do
detalhamentodasligaçõeslo-
cais na conta telefônica.
Maisnormaspodemsercon-
feridas na tabela elaborada
pelo Idec no site www.idec.
org.br. ●
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Planosdesaúde
descredenciados
têmobrigações

AsreclamaçõesdevemserendereçadasàcolunaSeusDireitosa/cCeciliaThompson,comnome,endereçocompleto,RGetelefone,podendoser resumi-
das a critério do jornal. Reclamações semesses dados não serão consideradas. Todas serão enviadas às empresas, que terão 15 dias para responder

Oquemudacomasnovas
regrasdatelefoniafixa

DEFESADOCONSUMIDOR

Se o consumidor sofrer algum
tipodedescontinuidadeduran-
te o período de transição de
carteirasdasempresasdesaú-
de que perderam o direito de
operar no mercado a partir de
dezembro passado – como não
ser atendido em caso de emer-
gência – e tiver de arcar com
gastos que não deveria, temde
pediroreciboecobraroressar-
cimento da empresa que foi
descredenciada (e não danova
proprietária da carteira),
orientaa advogadado IdecLu-
mena Sampaio. Esse é um dos
problemas que os usuários po-
derão enfrentar.
Os clientes dessas empre-

sas, em tese, não devem ficar
sem cobertura. No entanto,
têmdeseprepararparaapossi-
bilidade de enfrentar mudan-
ças nos serviços que atualmen-
te estão disponíveis.
“Osclientespoderãotercon-

dições um pouco diferentes de
atendimento,comoalgummédi-
co ou laboratório que não faça
parte da rede da empresa que
adquiriracarteira.Nãodeveha-
ver perda de qualidade ou na
área de abrangência, mas mu-
danças podem acontecer e o
cliente deve estar preparado”,
diz Renata Molina, técnica de
defesa do consumidor do Pro-
con-SP.
OdiretordeNormaseHabili-

tação da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), Al-
fredo Cardoso, informa que as
carências já cumpridas pelos
clientes das operadoras que
perderam o registro continua-
rãovalendoapós aaquisiçãoda
carteira pela nova operadora, e
os valores a pagar deverão du-
rar pelo maior prazo possível
atéquehajaadaptaçãodoscon-
tratos. “A agência irá fiscalizar
a transição”, afirma.

As 141 operadoras que não
podem mais operar terão 30
dias a partir da notificação en-
viada pela ANS para vender
suas carteiras de clientes. Se
passar desse prazo, a própria
ANS oferecerá as carteiras às
demais operadoras do merca-
do.Segundoaagência,asnotifi-
cações começaram a ser envia-
das há cerca de duas semanas.
Todasas empresasde saúde

tiveram um ano – com data de
vencimento do prazo em 3 de
dezembropassado –para apre-
sentaremdocumentosexigidos
pela ANS. Esses documentos
comprovariam a situação eco-
nômica e operacional. Do total,
141 deixaram de apresentar o
que foi pedido pela agência re-
guladora, e perderam o direito
deoperar.SegundoaANS,algu-
mas dessas companhias já não
tinhammais clientes.
A maior parte dessas em-

presas é de pequeno porte. A
listagem pode ser conferida
no site da agência reguladora:
www.ans.gov.br. Para espe-
cialistas, a iniciativa da agên-
cia é correta.
“É positivo que empresas

que não tenham condições fi-
nanceiras ou operacionais e,
portanto, não estejam aptas a
atender ao consumidor, dei-
xem de operar”, opina José
Eduardo Tavolieri de Oliveira,
vice-presidente da Comissão
deDefesadoConsumidordaOr-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB). ● E.P.

Procon:
Consultas e queixas: tel. 151
Cadastro e pesquisas: 3824-0446
Ouvidoria: 3826-1457
http://www.procon.sp.gov.br
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) 013-05-22
http:/www.ipem.sp.gov.br
ouvidor-ipem@ipem.sp.gov.br
Andif:
tel: 3106-1537
http://www.andif.com.br
E-mail: andit.dir@uol.com.br
ProTeste:
Associação Brasileira
de Defesa do Consumidor
Rio de Janeiro: tel/fax: (021)
3003-3828
http://www.proteste.org.br
E-mail: proteste@proteste.org.br

Consumidores ainda desconhecemmuitas alterações, entre elas a que
obriga a emissão de fatura separada para ligações cobradas com atraso

Este espaço é aberto a reclamações de consumidores que se sintam
prejudicados ou tenhamdúvidas ref. às suas relações comempresas

ASSISTÊNCIAMÉDICASERVIÇOS

PARTICIPE
Envie sua sugestão de pauta. Esta seção é publicada às segundas-feiras
scontas@estado.com.br

Consumidor terá
de se preparar
para mudanças
nos serviços

SERVIÇO

Telefonema
longo poderá
custar muito
mais caro
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