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Empresasque fazemasuaparte

AVANÇO–IndependênciaaoMinistérioPúblico,dizEunice,doProcon FALHA–Cobrançanaemissãodeboletobancárioé ilegal, dizTannuri

Balançopositivode15anosdoCDC

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

Trocademesadanificada
Comprei umamesa e 6 cadeiras na
Pró-Espaço do Decor-Center em
10/10, pagando R$ 1.950 em duas
parcelas. A entrega foi feita 2 dias
após o prazo de 25 dias úteis, sendo
que as cadeiras estão em perfeito
estado, mas a mesa (de outro forne-
cedor, segundo a loja), foi mal insta-
lada (eu não estava presente). Ela
está empenada, mal lixada, com
trincas decorrentes do transporte/
instalação. Há ainda problemas com
os dois vidros jateados, que não re-
sistem ao calor nem ao frio, dando
origem amanchas sempre que se
apóia algo sobre eles. O SAC prome-
teu trocar a mesa; ela realmente
chegou, com instalação marcada
para o dia 23/1, mas o instalador
chegou atrasado eme encontrou de
saída. Como dessa vez eu desejava
estar presente à instalação, pedi
meu dinheiro de volta, o que eles
recusaram. Avisei que, antes de en-
trar no Juizado de Pequenas Causas
eu escreveria para esta coluna, ao
que eles apenas riram, dizendo que
de nada adiantaria.
SANTIAGOMATIASSAADIA

Parque Imperial

APró-Espaço responde:
“Embora não seja relevante, o valor
pago pelo cliente foi R$ 1.900 e não
R$ 1.950, conforme dito. A entrega
foi feita no dia 18/11 nas o cliente
estava ausente, sendo a mercadoria
recebida pelo zelador. Dias após
recebemos esta reclamação, e em
26/11 uma equipe foi ao local e
constatou irregularidades na quali-
dade da mesa Porto Belo. Pedimos
ao fabricante (que é de Santa Catari-
na) que substituísse a mesa. A me-
sa com defeito ficou com o cliente

para que ele não ficasse sem mesa,
com sua concordância. Ao receber-
mos a nova mesa marcamos a entre-
ga para 17/12, mas, para nossa sur-
presa, quando os entregadores che-
garam à casa não foram recebidos
sob a alegação de que haviam ultra-
passado o horário. A partir daí o sr.
Santiago não mais quis receber o
produto, pedindo por e-mail, em
janeiro, a devolução do valor pago.
Percebi que o cliente havia se arre-
pendido da compra, e assim lhe ofe-
reci um crédito no mesmo valor a
ser utilizado em nossa loja na com-
pra de produtos de sua escolha. Ex-
pliquei-lhe que a simples devolução
do dinheiro não seria possível, mas,
não havendo acordo, o cliente
achou por bem entrar em contato
com a coluna. Estranho ter ele ocul-
tado a troca de e-mails, em que lan-
cei opções de acordo e o tratei com
o mais alto respeito. A proposta de
que o cliente escolha outra mercado-
ria ou aceite a nova mesa, guardada
em nosso depósito, continua valen-
do. Estamos às ordens para outros
esclarecimentos e agradecemos a
oportunidade de direito de resposta
dada pelo Estado.”
MAURÍCIOÉVOLA

O leitor comenta:
Nãomencionei os e-mails porque
escrevi à coluna antes de ter respos-
ta da loja. Arrependi-me, sim, da
compra e pedi ressarcimento, dadas
as irregularidades confirmadas pelo
sr. Maurício. A entrega da mesa,
marcada para 16/12, não foi cumpri-
da, e no dia 17 comprei umamesa
nova, por não poder receber hóspe-
des no Natal com umamesa danifi-
cada. Pedi o dinheiro de volta no
prazo legal de 90 dias. Não posso

aceitar o crédito oferecido pela loja
pois já comprei outro móvel em
substituição ao danificado. Infeliz-
mente fui obrigado a recorrer ao
Juizado de Pequenas Causas e a
ação será julgada em novembro.

Àesperadoberço
Felicidade só até a hora de comprar
o berço, mas a Babylandia não entre-
ga o berço nem devolve o dinheiro.
Na hora da venda, a atendente sim-
pática promete entrega em ummês,
mas omês acaba, o berço não che-
ga e ninguém liga para dar satisfa-
ção. Passam-se mais 45 dias, e a
resposta da atendente do SAC é
sempre a mesma: “Estão todos em
reunião”. Nem ela agüenta mais
dizer isso. Aliás, uma empresa que
está sempre em reunião realmente
não consegue atender os clientes.
MARCELOARTEL

Vila Pompéia

ABabylandia responde:
“O sr. Marcelo recebeu os móveis.
A entrega foi registrada em relató-
rio, com satisfação pelos móveis
recebidos. Pedimos desculpas pelo
atraso, causado por falta de diver-
sos componentes e pelas férias cole-
tivas anormais de alguns fornecedo-
res. Felizmente a nossa produção já
está regularizada.”
PEDROWAJNSZTEJN

Trêsguarda-roupas
Comprei três guarda-roupas na Et-
na em 12/11, com entrega prometi-
da para o dia 23. Liguei para o call
center a partir do dia 16, para confir-
mar o cumprimento da data, mas
nos primeiros contatos informaram
que a mercadoria ainda não havia
sido recebida no depósito. No dia

20/12 fui informada de que dois dos
armários (de 2 e 3 portas) haviam
chegado, estando pendente apenas
o de uma porta. Liguei no dia 22, e
como o armário ainda não chegara,
pedi para deixá-lo pendente e enviar
no dia 23 os dois que já estavam no
estoque. O atendente disse que só
poderia programar a entrega para
dali a 48 horas, mas como não have-
ria entregas nos dias 24 e 26, eu só
receberia os armários no dia 27. O
0800 nada podia fazer, assim recor-
ri ao vendedor, que conseguiu a en-
trega para o dia 23. Nesse dia recebi
os armários – e depois de arrancar a
tinta de uma porta, sujar outras
duas e arranhar o piso novo, os mon-
tadores avisaram que só montariam
o armário de 3 portas, porque o de 2
viera sem as laterais. As caixas aber-
tas ficaram naminha casa, aguar-
dando o resto. Contatei o call center
no dia 26, quando a entrega do ter-
ceiro armário e das laterais já havia
sido programada, sem eu ter sido
consultada. Como eu estava viajan-
do, pedi que fizessem a entrega no
dia 6/1. Nesse dia, eles montaram o
armáriode uma porta, mas ao mon-
tar o de 2 descobriram que faltavam
gavetas e prateleiras. A equipe de
instalação veio novamente em casa
no dia 10, e finalmente terminou a
montagem do armário de 2 portas.
Mas novamente a caixa de ferramen-
tas, arrastada, arranhou o piso ain-
da mais. Acho um absurdo a falta de
organização da expedição da empre-
sa e o descuido com os bens na ca-
sa do cliente. A venda funcionamui-
to bem,mas depois temos de agüen-
tar o péssimo processo de entrega e
montagem. Uma vergonha.
LAYLAPICKER

Perdizes

OSACEtna responde:
“Contatamos a cliente e a equipe de
assistência técnica ficou de ir à sua
casa para avaliar os danos e possí-
veis reparos. Quanto aos móveis,
houve um problema com o lote do
fornecedor, que foi contatado para
tomar medidas para que isso não
mais aconteça.”

OquedizoCódigo
No dia 11, o Código de Defesa do
Consumidor completou 15 anos de
vigência. E, segundo o CDC, a em-
presa é obrigada a cumprir o prazo
de entrega, instalação oumontagem
de qualquer produto (art.48). Segun-
do o Idec, o consumidor pode forçar
o cumprimento da obrigação, pro-
por o cancelamento da compra ou
devolver o produto, com devolução
integral dos valores pagos. Para
isso, basta reclamar por escrito à
empresa e à financiadora (se for o
caso), comunicando o atraso e des-
crevendo a compra em detalhes,
anexando uma cópia xerox. Se mes-
mo assim não obtiver resultado, o
cliente deve procurar um órgão de
defesa do consumidor ou entrar
com ação em Juízo, com base no
referido art. 84.

Chequespré-datados
Em setembro, comprei pelo site do
Ponto Frio Bonzão, dois aparelhos
Disc Man para as minhas filhas, dan-
do seis cheques pré-datados. O pri-
meiro foi compensado em outubro e
o segundo em novembro, mas em
dezembro depositaram dois che-
ques de uma só vez. Ao consultar
meu extrato bancário entrei na mes-
ma hora no site deles, que confirma-
va a aprovação do meu pedido.
Questionei-os a respeito, sem res-

posta do SAC. Sugeriram apenas
que eu fosse diretamente a uma das
lojas Ponto Frio para fazer uma re-
clamação pessoalmente, com cópia
do extrato bancário e dos e-mails,
que procurasse um posto do Pro-
con, ou, ainda, sustasse os pagamen-
tos restantes, até me darem uma
justificativa plausível.
MARCOSLUIZSILVA

Freguesia doÓ

OPonto Frio responde:
“O cliente foi informado, em 13/2,
que o último cheque (00101) será
apresentado no dia 23/3, já que se-
ria apresentado no dia 23/2. O clien-
te está ciente do procedimento e
concordou com a nossa proposta.”
 

CÓDIGODOCONSUMIDOR

Fátima Gagliotti

Consumidores mais informa-
dos e empresas mais prepara-
das. Esse é o balanço dos 15
anos de vigência no Brasil da
Lei nº 8.078, a doCódigo deDe-
fesadoConsumidor (CDC).Em
vigordesde 11 demarçode 1991,
o CDC significou importantes
avanços. O consumidor deixou
de aceitar cláusulas abusivas
em contratos e cobrança por
serviços não prestados, exige
qualidadenosprodutos e servi-
ços,estáatentoàdatadevalida-
de e não aceita mercadorias
com defeito. “Tudo isso é uma
demonstração do exercício de
cidadania que o CDC trouxe”,
diz Eunice Aparecida de Jesus
Prudente, diretora-executiva
daFundação Procon.
O CDC brasileiro é a mais

avançadaleideproteçãoaocon-
sumidor do mundo. Segundo
Eunice,nosEUAnãoháuma lei
específica sobre o tema – lá o
consumidor confia na qualida-
de e procedência do produto.
OChile editou, em 2004, seu

código, muito parecido com o
doBrasil.AUniãoEuropéiaain-
da busca uma definição de con-
sumidor, mas na França há
umapreocupaçãocomocomba-
te das cláusulas abusivas nos
contratos, assim como na Ale-
manha, com a Lei AGB-Gesetz.
“Ena Itália há oCódigoCivil de
1942, onde o jurista brasileiro
buscouosconceitosdecláusula
abusiva, revisão contratual,
princípio da boa-fé.”
Mas, para Eunice, um dos

grandes avanços é que o CDC
veio atender ao comando da
Constituição Federal na tutela
coletiva dos direitos dos cida-
dãos, dando independência ao
Ministério Público. “É no STJ
que o CDC tem encontrado a
confirmação de sua vigência e
de sua eficácia.”

CONQUISTAS
Para Marcos Diegues, advoga-
do e gerente jurídico do Idec, o
consumidorestámaisconscien-
te e exigente em seus direitos e

o fornecedor, em geral, soube
reconhecer esses direitos e
atender de forma positiva a es-
sa demanda. “No geral, as em-
presas buscaram aperfeiçoar
os Serviços de Atendimento ao
Cliente, departamento que nos
últimos15anoscresceubastan-

te, forçando a terceirização de
telemarketings e a criação de
muitos empregos”, avalia Ser-
gioTannuri, advogadoespecia-
lista em defesa do consumidor.
Para ele, um dosmaiores avan-
ços é a inversãodoônus dapro-
va,quereconheceavulnerabili-

dadedoconsumidor. “NaJusti-
ça comum, quem acusa tem de
apresentar provas, mas nas re-
lações de consumo, quem tem
deprovar éaempresa, o banco,
o plano de saúde.”
Nem tudo é o ideal, porém.

Parao auxiliar devendasDenis
Fábio Alexandre de Souza, a
existência do código por si só
não é garantia de nada. Em de-
zembro, o Fusca que ele deixou
noestacionamentodeumgran-
de supermercado sumiu. Mes-
mo com o tíquete do estaciona-
mento, a nota fiscal das com-
pras e oB.O. nasmãos, o super-
mercado alegou que “não fo-
ram encontrados indícios com-
probatórios de que o fato ocor-
rera no estacionamento”.
De acordo com os artigos 14

e 25 do CDC, os estacionamen-
tos devem indenizar os clientes
quando houver roubo, furto ou

dano. Souza recorreu ao Pro-
coneaguardanovareunião.Na
opinião do empresário Sebas-
tião Silva Filho, a principal fa-
lha é o próprio atendimento ao
cliente.Desdedezembro, ele le-
vacomfreqüênciaseuaparelho
celular à assistência técnica.
“Reclamar com o atendimento
do SAC é como querer brigar
por causa do preço no pedágio
das rodovias. De que adianta?”

ATRASOS
Há também retrocessos. “A
açãodiretadeinconstitucionali-
dademovidapelosbancos(Con-
sif), o projeto de lei que trata da
regulamentação da atividade
das agências de turismo e via-
gem,emtramitaçãonoSenado,
e o projeto de lei que trata do
parcelamento do solo para fins
urbanos, na Câmara, são exce-
ções nos avanços”, avalia Die-
gues.
Tannuri lembra ainda que é

ilegal a cobrança pela emissão
do boleto bancário, de acordo
com os arts. 39 e 51 do CDC.
“Mesmo assim, imobiliárias,
empresasdetevêacabo,planos
desaúdeeoutrasempresasten-
tam repassar aos clientes as
despesas dos boletos, já que os
custosdocredornãopodemser
transferidos ao consumidor”.
AdiretoradoProconaponta

afaltadeumtratamentoespecí-
fico em relação à publicidade e
ao comércio eletrônico. “Não
questiono o conteúdo legal do
CDC, mas, se os legisladores
que criaram o código o fizeram
em máquinas de escrever, não
poderiam mesmo criar meca-
nismos de combate ao spam e
de regulação do comércio ele-
trônico”, diz Eunice.
É consenso também que pa-

ra tornar o códigomais eficaz é
importante que o cliente faça a
suaparte.Obter omaior núme-
ro de informações sobre o pro-
dutoouserviçoquedesejaéfun-
damental, diz Diegues. “Infor-
maçãoéapalavra-chave.”Para
a diretora do Procon, a primei-
radicaéolharoprazodevalida-
de e exigir nota fiscal. ●

DEFESADOCONSUMIDOR

Procon:
Consultas e queixas: tel. 151
Cadastroe pesquisas: 3824-0446
Ouvidoria: 3826-1457
http://www.procon.sp.gov.br
Idec:
(Instituto deDefesadoConsumidor)
tel: 3874-2152
http://www.idec.org.br
Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br
Ipem:
(Instituto dePesos eMedidas)
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:
AssociaçãoBrasileira
deDefesadoConsumidor
Riode Janeiro: tel/fax: (021)
3003-3828
http://www.proteste.org.br
E-mail: proteste@proteste.org.br

ENDEREÇO
Avenida EngºCaetanoAlvares, 55, 6º andar, CEP02598-900, SãoPaulo/SP

Consumidores estão mais bem informados e exigentes na defesa de seus direitos e empresas mais preparadas

E-MAIL
consumi@estado.com.br

●●● No Banco Itaú, o Serviço de
Atendimento ao Consumidor fun-
ciona desde 1987. Em junho, o
banco criou a Ouvidoria Corpora-
tiva (Francisco Calazans é o ouvi-
dor-geral) e promoveu a campa-
nha Uso Consciente do Crédito.
O Itaú recebeu o Prêmio ECO
2005 na categoria Respeito aos
Clientes e Consumidores e há 14
meses está fora do ranking de
reclamações do Banco Central.
●●● Um projeto inovador criado
pela Multibrás é o programa Con-
sumidor Urgente, que atende pro-
blemas de funcionários ou enca-
minhados por eles, pela linha
0800 ou um e-mail exclusivo,
que se tornou benchmarkmun-
dial da empresa. O programa en-

volve todos os colaboradores e
trabalha com a meta de retorno
ao consumidor em até 12 horas.
●●● No ranking de reclamações da
Anatel em 2005, a Claro ficou em
4.º lugar, atrás de suas principais
concorrentes. Pesquisa de satis-
fação do Instituto de Pesquisa
GERP aponta que o índice de sa-
tisfação geral com a Claro é de
94% e o índice satisfação com o
atendimento na loja é de 87%.
●●● A Central de Relacionamento
com o Cliente Volkswagen instala-
rá em março programa de otimi-
zação de custos, agilidade e res-
peito ao timing do cliente com a
centralização das operações das
equipes de call center (vendas e
marketing) com a de pós-vendas.

Este espaço é aberto a reclamações de consumidores que se sintam
prejudicados ou tenham dúvidas ref. às suas relações com empresas

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

Eficiência do
código depende
também de atitude
do consumidor
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