
SERVIÇO
Procon:Tel.: 1512 (consultas e

queixas); 3824-0446 (cadastro e pes-
quisas); 3826-1457 (ouvidoria), de
2.ª a 6.ª feira das 8 às 17h; Poupatem-
po Sé (Praça do Carmo, s/n), Itaque-
ra (Metrô Itaquera, Av. do Contor-
no, 60) e Santo Amaro (Rua Ama-
dor Bueno, 176/258), de 2.ª a 6.ª fei-
ra das 7 às 19h, e sábados das 7 às
13h. Fax: 3824-0717 ou CP 3050 –
CEP 01061-970 (cartas)

Idec (Instituto de Defesa do
Consumidor): Rua Dr. Costa Jú-
nior, l94 – Água Branca – CEP
05002-000 – tel.: 3874-2152; site ht-
tp:// www.idec.org.br

Inmetro: consulte o site http://in-
metro.gov.br

Ipem (Instituto de Pesos e Me-
didas): Rua Santa Cruz, 1.922 Vila
Gumercindo – CEP 04122-002 –
São Paulo; Ouvidoria do Ipem: 0800
130522; site http: //www.ipem.sp.

gov.br e e-mail: ouvidor-ipem@sp.
gov.br

Andif: Rua José Bonifácio, 93 –
1.º andar cj. 14 – tel.: 3106-1537; site
http://www.andif.com.br e e-mail
andif.dir@uol.com.br

Susep-Seguros Privados: Dis-
que-Susep: 0800218-484; Rua Bue-
nos Aires, 256 – CEP 20061-000 –
Rio de Janeiro; Rua Formosa,
367-26.º, CEP 01049-000, São Pau-
lo; site http://www.susep.gov.br

Pro Teste (Associação Brasilei-
ra de Defesa do Consumidor): Rua
Dr.Barcelar, 173 – conj. 52 – Vila
Clementino – CEP 04026-000 –
tel./fax.: 5573-4696 – São Paulo; Av.
das Américas, 500 – Bloco 18, salas
201 a 204 Barra da Tijuca– CEP
22640-100 – tel.: 21-4502.2828, fax:
21-4502.2829–Rio de Janeiro; site ht-
tp://www. proteste.org.br e e-mail:
atendimento@proteste.org.br

Comprador online tem proteção do CDC

ANDRÉA BOTELHO

Conforto e praticidade
são os principais atra-
tivos dos sites de ven-

da pela internet. Essas duas
características, no entanto,
poderão transformar-se em
aborrecimentos se o consumi-
dor não tomar alguns cuida-
dos antes de fechar o negócio.
Escolher bem o site e docu-
mentar todo o pedido são me-
didas que darão maior garan-
tia aos compradores, caso en-
frentem problemas com a em-
presa futuramente.

De acordo com o Procon-
SP, de janeiro a setembro des-
te ano foram feitas 100 con-
sultas e apenas 23 reclama-
ções de consu-
midores insatis-
feitos com o ser-
viço oferecido
por lojas vir-
tuais. Entre as
principais quei-
xas estão o atra-
so ou a não-en-
trega do produ-
to (28 consultas
e 3 reclama-
ções), publicidade enganosa
(8 consultas e 3 reclamações),
produto entregue diferente-
mente do pedido (6 consultas
e 1 reclamação), produto en-
tregue incompleto (3 consul-
tas e 3 reclamações) e desis-
tência de compra (18 consul-
tas e 5 reclamações).

O diretor fiscal do Procon-
SP, Sérgio Giannella, comen-
ta que, nos últimos anos, o nú-
mero de registros contra em-
presas de comércio eletrônico
caiu significativamente. Ele
explica também que, embora
não exista uma lei específica
para regulamentar negocia-
ções online, todo consumidor
está amparado pelo Código
de Defesa do Consumidor

(CDC), independentemente
do meio usado para a aquisi-
ção do bem.

Giannella lembra que o in-
ternauta é beneficiado ainda
pelo artigo 49 do CDC. Por
ele, em todas as compras fei-
tas fora de estabelecimento
comercial, “o consumidor po-
de desistir do contrato no pra-
zo de sete dias a contar da da-
ta da entrega do produto ou
serviço”.

Esse procedimento é cha-
mado de direito de arrependi-
mento e poderá ser exercido,
por exemplo, quando a loja
não fizer a entrega no prazo
combinado ou, simplesmen-
te, o cliente verificar que o
produto não atendeu suas ex-
pectativas, diz o advogado es-
pecializado em defesa do con-
sumidor Luiz Octávio Rocha
Miranda. “O cliente tem um
prazo para reflexão.” Miran-
da ressalta que ainda de acor-

do com o CDC,
quando optar
por devolver a
mercadoria, o
c o n s u m i d o r
tem direito de
receber os valo-
res eventual-
mente pagos
atualizados mo-
netariamente.

Outra forma
de evitar problemas, segundo
o advogado do Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec) Marcos Diegues, é
dar preferência aos sites de
grandes estabelecimentos co-
merciais que divulguem na
página um endereço real ou
outros meios de comunica-
ção, como o número de telefo-
ne, caso o comprador precise
entrar em contato com eles.

Para evitar surpresas, Mi-
randa orienta o consumidor a
guardar uma cópia de todo o
processo de compra, desde o
pedido até o comprovante de
pagamento e de confirmação
da loja. “Em caso de ofertas,
vale até imprimir o anúncio
disponível no site.”

Pequenos produtos, gran-
des problemas

O leitor Oscar Roberto Jr.
comprou na Drogaria Iguate-
mi, no shopping do mesmo
nome, uma escova de dentes
elétrica produzida pela Gillet-
te. Após alguns meses de uso,
conta ele, a escova parou de
funcionar. “Tentei várias ve-
zes entrar em contato com a
Gillette, por e-mail e telefo-
ne, para saber aonde deveria
levá-la para reparo, mas nun-
ca recebi resposta.” Oscar foi
então à mesma farmácia e
comprou uma escova a pilha
de outra marca – mas acabou
arrumando outro problema:
quando as cerdas acabam,
não há reposição. Ou seja, é
preciso comprar outra esco-
va, pois o refil não é importa-
do. “Na hora da compra nin-
guém me disse nada sobre is-
so; será que a coluna pode me
ajudar?”, pergunta ele.

O Serviço de Atendimento
ao Consumidor da Gillette
do Brasil informa que conta-
tou o cliente e pediu que en-
viasse a escova elétrica
Oral-B a fim de encaminhá-
la à assistência técnica autori-
zada, para avaliação do defei-
to e laudo técnico. Se for cons-
tatado defeito de fabricação,
informa a empresa, o ressarci-
mento será feito. A Gillette
afirma que respeita o direito
do consumidor quanto à ga-
rantia dos produtos, acrescen-
tando que, quando constata-
do defeito de fabricação, con-
serta, troca ou faz o ressarci-
mento do valor pago. Quanto
à segunda escova (Crest), a
marca informada não é de
propriedade da Gillette.

■

Em Campinas (SP), o con-
sumidor Willians Calarga
comprou um refil do Gillette
SensorExcel, mas, para sua
surpresa, o módulo que com-
portava cinco unidades agora
traz apenas duas. “Quando
comecei a usar o aparelho eu
já era lesado, pois vinham
quatro unidades, reduzidas
depois para três”, diz o consu-
midor. Para ele, “a farra da
redução corre solta no País”.

Ele pede que se divulgue o fa-
to, “pois fora isso só podemos
mudar de marca”. Willians
pede ainda que Cade, Conar,
INPN e outros órgãos de defe-
sa do consumidor também se
pronunciem sobre o assunto.
E pergunta se não pode ser
considerado propaganda en-
ganosa “vender com aparên-
cia de cinco unidades, mas co-
locar apenas duas”.

A empresa esclarece que re-
duziu o número de lâminas
de recarga (refil) nas embala-
gens dos produtos Sensor e
SensorExcel para facilitar o
acesso dos consumidores a
produtos de maior valor agre-
gado, por meio de embala-
gens com conteúdo e preços
menores. “Salientamos que a
informação sobre a quantida-
de de cartuchos está impres-
sa de forma clara e destacada
na embalagem”, informa a
Gillette. Ao tormar essa deci-
são, explica o SAC da empre-
sa, a Gillette “diminuiu pro-
porcionalmente o preço fatu-
rado ao cliente e otimizou o
custo de produção, com a pa-
dronização de uma embala-
gem que mantém o mesmo
dispenser para todas as emba-

lagens de refil”. A empresa in-
forma ainda que os seus pro-
dutos chegam ao consumidor
por meio de distribuidores e
grandes varejistas, e que são
eles que estabelecem o preço
final dos produtos.

■

O leitor Reinaldo Manoel
adquiriu um relógio Technos
Rivera há dez anos, mas, se-
gundo ele, a caixa do relógio
começou a enferrujar depois
de alguns anos de uso. “En-
trei em contato com a Tech-
nos-SP e me pediram para en-
viar o relógio”, conta Reinal-
do. A resposta da empresa: o
conserto ficaria em R$ 45.
Reinaldo não concordou, por
entender se tratar de vício
oculto (isto é, a ferrugem só
apareceu muito tempo depois
que a garantia acabou). O lei-
tor argumenta estar ampara-
do pelo Código de Defesa do
Consumidor (art. 26, §3.º),
que trata do vício oculto, cujo
prazo para reclamação come-
ça a partir do momento em
que o problema se evidencia.
“Tenho outro relógio Tech-
nos há mais de 30 anos que
não enferrujou”, diz o leitor.
“Será que não tenho realmen-

te nenhum direito?”
Mírian Kisu, da Technos

da Amazônia, afirma que,
conforme o certificado de ga-
rantia, o período de garantia
é de 12 meses a partir da data
da compra. “Uma vez que o
produto foi adquirido há dez
anos, foi-lhe passado orça-
mento no valor de R$ 45.”

Direitos – O vício oculto é de
difícil constatação, e geral-
mente aparece depois de mui-
to tempo de uso e de expirado
o prazo da garantia. E só se
confirma se o consumidor
conseguir provar, por laudo
técnico, que o problema é de
fábrica.

■

Sérgio André Vargas com-
prou um tênis Nike, que, se-
gundo relata, apresentou de-
feito após alguns meses de
uso, em condições normais.
Ele ligou para a Nike e, se-
guindo instruções da empre-
sa, enviou o tênis para a assis-
tência técnica. A Nike consta-
tou o defeito e enviou uma op-
ção de troca. “Antes de fazer
uma escolha forçada, já que
só havia uma, fui às melhores
lojas especializadas para ver

o modelo detalhadamente,
mas os funcionários não co-
nheciam aquele tipo de tênis
e disseram nunca tê-lo comer-
cializado”, informa o leitor.
Descontente, ele escreveu pa-
ra a empresa acusando-a de
usar um modelo “encalhado”
em outro mercado para repo-
sição de garantia. Depois de
enviar mais dois e-mails, Sér-
gio recebeu uma oferta: eles
lhe ofereciam outra opção de
tênis, de modelo igual ao ante-
rior mas de outra cor. E res-
pondeu que aceitava. Entre-
tanto, passado quase um mês
do comunicado, Sérgio ainda
não recebeu, conforme fora
combinado, o depósito no va-
lor de mercado do tênis.

O Serviço de Atendimento
ao Consumidor da empresa
nos respondeu que o tênis foi
analisado, constatando-se
que, de fato, estava fora dos
padrões de qualidade da Ni-
ke. “Trocamos a nossa cole-
ção a cada quatro meses, e
por esse motivo não foi possí-
vel oferecer o mesmo modelo
comprado pelo sr. Sérgio”, in-
forma. A empresa esclarece
ainda que as três opções de
modelos com tecnologia e pre-
ço similares oferecidas ao
cliente não foram aceitas, e
por isso farão a devolução do
valor pago pelo consumidor.
“Aproveitamos para orientar
o consumidor a sempre guar-
dar a nota fiscal de compra

de qualquer produto porque,
caso seja constatado defeito,
a troca pode ser feita direta-
mente na loja, que geralmen-
te oferece mais opções”, infor-
ma a empresa.

Contatado por telefone no
dia 30, o leitor confirma que
recebeu em conta o depósito
de R$ 299,90, referente ao va-
lor do tênis. Em 22/8, Sérgio
recebera e-mail da empresa
informando que deposita-
riam em conta o valor de R$
379, preço atual do tênis.
“Pensei em reclamar, disse,
mas como tudo foi muito de-
morado acabei desistindo.”

Direitos – O Idec informa
que produtos e serviços po-
dem apresentar vícios ou de-
feitos de qualidade, tornando-
os impróprios para consumo
ou menos valiosos. Esse tipo
de problema acarreta apenas
um dano material, que pode
ser reparado com a troca do
produto ou a devolução da
quantia paga (art. 18 do
CDC). (Fátima Gagliotti)

Vera teve experiência desagradável e diz que nunca mais compra produtos usados pela internet

Artigo do código
assegura ao cliente até

mesmo o direito de
arrependimento

Acompra de produto usa-
do pelos sites de interme-
diação de vendas e de

leilões pode levar a problemas
de difícil solução. Em grande
parte das vezes a negociação fi-
nal é feita entre pessoas físicas
e nessa fase o site se isenta de
qualquer responsabilidade. Foi
exatamente um problema as-
sim que ocorreu com a gerente
administrativa Vera Sousa.

Em abril, Vera decidiu com-
prar um palm top por meio de
um desses sites. Depois de fazer
uma pesquisa, ela encontrou o
produto que desejava por um
preço acessível e não hesitou
em concluir a compra. “Peguei

os dados do vendedor com o si-
te e fechei o negócio.”

Para enviar o palm top, no
entanto, o dono do produto exi-
giu que Vera fizesse um depósi-
to em dinheiro em sua conta
corrente. Feito isso, ele pegou
todos os dados dela e prometeu
mandar o palm por Sedex em
três dias. A partir daí começa-
ram os problemas. “A mercado-
ria chegou em minhas mãos
com duas semanas de atraso,
mas ele alegou que o problema
tinha sido nos Correios.”

Quando recebeu a encomen-
da Vera teve outra decepção: o
vendedor não tinha enviado o
carregador. “Liguei imediata-
mente para ele e fui mal atendi-
da. Depois de muita discussão,
ele percebeu que realmente ha-
via esquecido de mandar o aces-
sório. Mas precisei esperar
mais quatro dias para receber o

carregador e poder testar o
palm top.”

Instalado o carregador, Vera
deparou-se com novo proble-
ma. O palm top não funciona-
va. “Precisei telefonar para o
vendedor e, quando fiz a recla-
mação, ele ficou indignado e
chegou a gritar comigo.” Nos te-
lefonemas seguintes, ele passou
a não atender mais as chama-
das de Vera. “Tive que ligar na
casa dele e, para minha surpre-
sa, sua esposa me recebeu com
palavrões e me acusando de ser
amante de seu marido. Além
de ter comprado uma mercado-
ria quebrada, tive que ouvir
uma porção de desaforos.”

Depois de tanto desgaste e
aborrecimento, Vera decidiu co-
locar um ponto final no assun-
to e bancar o conserto do palm
top. “Foi uma experiência trau-
matizante.” (A.B.)

SEUS DIREITOS

Produto adquirido chegou com problemas
Gerente comprou palm
top usado pela internet
e teve sérios problemas

com o vendedor

CONSUMO

PRAZO

PARA

DESISTÊNCIA

É DE 7 DIAS

Eduardo Nicolau/AE

Rede levou 22
dias para
fazer entrega

A idéia de que os sites de
grandes lojas oferecem mais
garantias para o comprador
não se aplica ao dentista Ag-
naldo Santos Bastos. No iní-
cio de outubro, ele adquiriu,
por meio do site Extra.com.
br, uma geladeira que estava
em oferta. “No dia seguinte
ao pedido, um funcionário
me ligou confirmando a com-
pra e informando que a en-
trega seria feita em três
dias.” A encomenda, no en-
tanto, não chegou.

Depois de telefonar várias
vezes para a central de aten-
dimento, Bastos foi comuni-
cado de que não havia mais
o produto no estoque. Dian-
te da indignação do cliente, a
loja propôs a troca do produ-
to por um similar. “Não acei-
tei a proposta, pois não ha-
via mercadoria similar.”

Cansado de tentar um
acordo, no dia 20 o dentista
recorreu ao Procon e enviou
uma carta registrada à em-
presa. “No dia seguinte, um
funcionário me ligou e garan-
tiu que a geladeira estava a
caminho.” Ainda assim, fo-
ram maisquatro dias de espe-
ra. “Fiquei 22 dias aguardan-
do a geladeira. Nunca fui
mal atendido na central,
mas o fato mostra que a equi-
pe de retaguarda é incompe-
tente. O que aconteceu é fal-
ta de comprometimento da
empresa com o cliente.”

Em nota, o Extra lamenta
o ocorrido e diz que, por fa-
lha do sistema, o produto, in-
disponível para venda, conti-
nuou sendo oferecido. Ain-
da segundo a nota, os funcio-
nários já foram reorientados
para que situações como es-
sa não se repitam. (A.B.)

■ Este espaço é aberto a reclamações de
consumidores que se sintam prejudica-
dos ou tenham dúvidas referentes às
suas relações com empresas. As cartas
devem ser enviadas à coluna Seus Di-
reitos – Av. Eng.º Caetano Álvares,
55, 6.º andar, CEP 02598-900, São
Paulo/SP, fax (0--11) 3856-4590, ou
e-mail consumi@estado.com.br, a/c
de Cecilia Thompson.

DEFESA DO CONSUMIDOR
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Fonte: O Estado de São Paulo, Economia, Consumo, p.B7, 3/nov./2003.
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