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ContadeR$1.400–emais
casoscomaTelefônica
A Telefônica cobrou na conta de
abril (a vencer em 18/4), o valor
indevido de R$ 1.411,75, quando
o certo seria R$ 83,46. Liguei pa-
ra o 103-15 e a própria atendente
identificou fraude, comprometen-
do-se a “enviar nova conta, des-
contando o valor (palavras dela,
gravadas) de R$ 1.340,65”. Por-
tanto, segundo os cálculos dela
(insisto), eu deveria pagar R$
71,10. Só que a Telefônica enviou
nova fatura, de R$ 430,53 e, abu-
sivamente, não discrimina o que
é cobrado, emite apenas nota
com o valor total. A cada vez que
reclamo, dizem que vão reexami-
nar a conta emandarão nova fatu-
ra. Depois de incontáveis reclama-
ções, ainda teve o desplante de
cortarminha linha, no dia 26/5.
Liguei imediatamente e obtive
promessa de religação em24 ho-
ras – o que obviamente não foi
cumprido. No sábado 27 liguei de
novo à noite, com nova promessa
de religação em 24 horas. Quase
chorei ao ouvir o atendente, que
disse ser um absurdo fazerem
isso, que foi um erro grosseiro da
Telefônica, e que ele providencia-
ria a religação comurgênciamáxi-
ma, enviando inclusive cópia do
e-mail enviado ao setor responsá-
vel (ligação gravada, não há co-
mo dizer que não disse o que dis-
se). Como nada fizessem, liguei
de novo no domingo, mas o aten-
dente disse apenas que não há
nada a fazer. Tenho de esperar,
pois há “pendência na conta”.
Que palhaçada é essa?
SONIADEFÁTIMAQUAREZEMIN

Cambuci

●
Recorro à coluna para tentar
obter retorno da Telefônica,
que nos ignora. Optamos recen-
temente pelo novo Plano Minu-
tos, no valor de R$ 70, que in-
clui chamadas locais, à distân-
cia e para celular, crendo bara-
tear a conta. A surpresa veio
quando a primeira conta che-
gou, pois cobraram os R$ 70
do plano e mais todas as despe-
sas feitas, sem compensação
de minutos pelo plano adquiri-
do. Liguei para a empresa, coi-
sa que exige paciência, e pa-
guei-a integralmente, mesmo
estando errada, para ser ressar-
cido na conta seguinte – que,
quando veio, continuava a co-
brar os R$ 70 pelo plano, sem
compensação. Reclamei de no-
vo, com ref. a ligações para ce-
lulares, já que a informação era
de que o plano os incluía), pe-
dindo que me contatassem so-
bre ressarcimento dos valores
já pagos e avisando que eu blo-
quearia o pagamento (débito
automático) da conta de 1.º/5.
Até hoje (3/5) não fui contata-
do para regularizar a situação.
ANTÔNIOCANTERUCCINETO

Alto de Pinheiros
●

Contratei o serviço Speedy no
final de 2005. No início deste
ano alterei o plano e em abril
pedi seu cancelamento, não
sendo atendida em nada, pois
as faturas (inclusive do 1.º pla-
no, encerrado em 2005) conti-
nuam a chegar. Já liguei muitas
vezes, mas ninguém resolve o
caso. Depois de muita discus-
são, dizem que entrarão em

contato, o que nunca fazem. É
um absurdo o tratamento que a
Telefônica dá aos clientes!
JULIANACARVALHO

Cerqueira César
●

Recorro mais uma vez ao Esta-
dão devido a uma injustiça: a
Telefônica cobra até hoje de
minha avó, idosa e doente, a
conta de fevereiro, que já foi
paga. Desde 15/3, quando a
pagamos, a avó não pára de re-
ceber ligações e cartas da em-
presa, e a linha já foi cortada
três vezes. Mandamos por fax o
comprovante de pagamento,
como pediram, mas de nada
adiantou. Minha avó está deses-
perada, pois não pode ficar
sem telefone por ser doente e
precisar falar sempre com os
filhos.
ARIANEOLIVEIRA

Capital
●

A mudança do sistema de co-
brança de pulsos para minutos
por si só já inclui um aumento.
Atualmente, se paga tarifa fixa
de R$ 38,13 por 100 pulsos
(400 minutos), e a mudança
para minutos será dos mesmos
R$ 38,13 por 350 minutos (um
aumento de 14,3%). Só mesmo
no Brasil, onde competição ine-
xiste e achacar a classe média
é a norma. E onde quase nin-
guém defende o consumidor,
ainda mais o menos favorecido.
JOSÉF.S.JUNIOR

Jardim Vitória Régia
●

Comprei em março o programa
Speedy, para minha casa, e con-
tratei plano, com o provedor

Superig, pelo qual receberia o
modem grátis. O modem che-
gou em 28/3, pela Americanas.
com. E desde então o Speedy
passou a dar problemas: o sinal
não vinha ou levava horas para
conectar, pior que internet dis-
cada. Liguei todas as semanas
para a Telefônica, sendo feitos
testes que nada detectavam,
até que pedi que um técnico
viesse verificar o que ocorria. O
laudo deu: “Modem com defei-
to, sincronismo intermitente,
não sincroniza”. Passei a res-
posta do técnico para a empre-
sa e me deram três dias úteis
para enviar um modem novo.
Dez dias se passaram, e nada
de retorno. Daí liguei de novo, e
disseram que, devido a mudan-
ças que não contaram quando
adquiri o serviço ou pedi troca
do modem, eu deveria contatar
diretamente o fornecedor do
modem! Ou seja, pago por um
serviço há mais de um mês (car-
ta de 3/5), com um aparelho
fornecido por eles com defeito,
e eles nada fazem!
CLAUDIAZIMET

Moema
●

Meu problema com a Telefôni-
ca é mensal, pois em toda con-
ta há algum valor cobrado incor-
retamente. Tentei falar com a
Central de Relacionamento,
mas é impossível. Deve ser es-
tratégia, pois haja paciência
para ficar mais de 1 hora na li-
nha, passando de atendente
para atendente – e quando
achamos que vão resolver... a
linha cai. Hoje (carta de 6/4)
isso aconteceu três vezes. As-

sim, escrevo para a coluna. Des-
de 9/1, tento ser ressarcida do
aluguel do modem Speedy (R$
17,80), indevido, porque o mo-
dem era meu; cancelei o Spee-
dy por essa razão em 25/1. Ou-
tro problema é que apareceu na
conta parcelamento em 12 ve-
zes de um tal Speedy Home, no
valor de R$ 4,92. Não sei o que
é, nem eles conseguem desco-
brir o que seja), mas continua
sendo cobrado. Lamento o tra-
tamento da Telefônica, se não
fosse poder escrever para vo-
cês o sentimento de impotência
seria muito maior.
MARIALÚCIASTEOLALOTTITO

Morumbi
●

Pedi em 3/4 suspensão da mi-
nha linha por 30 dias, visando
não ter ônus ref. ao serviço no
mês de maio. Perguntei à aten-
dente se havia algum custo e ela
disse que não. Mas ao receber a
cobrança com vencimento para
6/5 contatei a empresa em 1/5,
e a atendente disse que o paco-
teMeus minutos é cobrado inde-
pendentemente do uso, coisa de
que, penso, eu deveria ter sido
informado (que linha desligada
também paga). Não tenho outra
opção de prestadora e friso que
estou à mercê de um serviço
que não é claro, e de atendentes
limitados a dizer “sim, não, e
estarei verificando”.
VANUSABRAGATEIXEIRAFREIREMAIA

Capital
●

Em 6/3, nossa conta telefônica,
em nome de minha mulher, foi
paga em duplicidade (valor de
R$ 106,29). A conta está em

débito automático no Itaú, e co-
mo no dia 6/3 o valor não apare-
ceu no extrato, nos lançamen-
tos do dia, decidi pagá-la via
bankline do Itaú. Só que no dia
seguinte a conta foi também
debitada pelo débito automáti-
co. Desde então tento receber o
dinheiro de volta, mas após cin-
co tentativas frustradas desisti,
e apelo para esta coluna.
ANTHONYEDGARCORDEIRO

Morumbi
●

ATelefônicainformaquetodososcasosencami-

nhadospelacolunaparaaempresaforamregu-

larizados.Aoperadora,queentrouemcontato

comtodososclientesparaosesclarecimentos

necessários,lamentaepededesculpaspelos

eventuaistranstornoscausados.

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

FAX
Fax (011) 3856-4590

Consumidora conseguiu receber o prêmio só depois de seis meses

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

Empresa troca revestimento, mas
reluta em bancar mão-de-obra

E-MAIL
consumi@estado.com.br

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

LONGAESPERA–Desdedezembroatéasemanapassada,Elaine fezdiversas tentativaspara teroMP3

Clientetemdireitodeexigir
brindeprometidonacompra

Produtoentregueé
diferentedopedido

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

SERVIÇO

Érica Polo

Aofertadebrindescomoatrati-
vo para a venda de um produto
ouserviçoéestratégia cadavez
mais usada por empresas para
atrairosconsumidores.Apráti-
ca não é alvo de restrições, já
que se trata de umamaneira de
incentivar as vendas, recurso
adotadotambémemoutrospaí-
ses. Faz parte do jogo.
A promoção ganha novo en-

foqueseaempresadeixardeen-
tregar o que prometeu como
brinde. Elaine Moda suou du-
rante seis meses para ter em
mãos o MP3 player a que pas-
sou a ter direito pela promoção
CompreeGanhequandoadqui-
riu o Speedy, da Telefônica.
Desde a compra do serviço

Speedy, emdezembro, até a se-
mana passada, a cliente fez di-
versas tentativas para obter o
prêmio: tentousecadastrarvá-
rias vezes pelo site da promo-
ção (sempresemsucesso), tele-
fonou várias vezes para o call
center, trocou e-mails com a
central de atendimento da em-
presa (desde fevereiro deste
ano). Não houve solução.
“Assim que eu adquiri o

Speedymeinformaram,nacen-
tral de atendimento, que o prê-
miodapromoçãoCompreeGa-
nhe chegaria em 60 dias. Pelo
pacotequeeuassineiteriadirei-
to a umMP3 player. Para rece-
bê-lo eu teria de me cadastrar
no site que me informaram.
Não consegui, só dava erro”,
conta a consumidora.
ATelefônica,emrespostaao

contato feitopor esta seção, co-
municounasexta-feiraqueElai-
ne recebeu o prêmio. A empre-
sapededesculpaspelotranstor-
no e diz que a entrega pode ter
demorado, em situações pon-
tuais, devido à alta demanda.
NaopiniãodeMariaInêsDol-

ci, coordenadora-jurídica da

Pro Teste, Elaine não deveria
terdeixadooproblemasearras-
tar por tanto tempo. O correto
seria ter enviado notificação à
empresa, via cartório, logo de-
pois da primeira ou segunda
tentativa frustrada de contato
na central de atendimento.

“Erro comum é insistir mui-
tas vezes nomesmo canal. Se o
atendimento telefônico semos-
trar ineficiente, procure outro
meio. Ouvidoria ou direção ad-
ministrativa.Casonãohajares-
posta, vá aos órgãos de defesa
do consumidor”, orienta.

Para enviar a notificação
pormeio de cartório, basta ela-
borar uma carta com o históri-
co do problema, procurar um
cartório e enviá-la à diretoria
daempresa,comprazodecinco
ou dez dias para que o fornece-
dor responda. A carta será en-
tregue por um oficial de Justi-
ça.Senãohouverresposta, lem-
bra Maria Inês, a atitude será
favorávelparaocasodeoclien-
te ter de recorrer à Justiça.
Emcasos similares, o consu-

midor poderia entrar comação
deobrigaçãodefazer. “Eupedi-
ria o item por meio de liminar
sob pena de aplicação de mul-
ta”, diz José Eduardo Tavolieri
de Oliveira, vice-presidente da
Comissão de Defesa do Consu-
midor daOAB.

ALGUMAS DICAS
Aoferta de brinde é uma estra-

tégiaquesempreseduzocon-
sumidor.Mas,paranão ficar
namão,oprimeiropasso,an-
tes de comprar, é guardar o
folheto, jornal ou imprimir a
página de internet em que a
promoção é divulgada.
Se a propaganda for vista

natelevisão,érecomendável
anotar o canal, dia e horário
da veiculação. Pode parecer
exagero,maséumaformade
seprecaverse fornecessário
fazer valer os direitos.
Além disso, em caso de a

compra do produto ou servi-
ço – com oferta ou não de
brinde – ser feita via telefo-
ne, é importanteanotardia e
horário da compra, nome
completodoatendenteeper-
guntar se a ligação está sen-
do gravada (se for preciso,
em caso de problemas, pro-
var o que foi combinado). ●

REFORMA

A reforma é um dos sonhos de
quem já temum imóvel. Emge-
ral, é o segundo investimento,
depois da compra.Mas o resul-
tado final nemsemprepode ser
motivo de satisfação.
FoioqueocorreucomElaine

Friedenreich.Emmaioelacom-
prou revestimentos de tom be-
ge, damarca Carbus, naTelha-
norte. Nomomento da entrega
do material, Elaine conferiu o
código do produto na embala-
gemeconstatouquecorrespon-
dia exatamente ao revestimen-
to escolhido por ela na loja.
“Conferi as caixaseestavam

com o código 3011, do tom bege
queeuhavia encomendado.Saí
paratrabalhareospedreiros fi-
caramtocandoaobra.Qualnão
foi meu espanto quando che-
guei em casa e vi que o revesti-

mento colocado não era o que
euhaviaescolhido, eradeoutro
tom, cinza”, conta.
Procurada, a Telhanorte

orientou a cliente a falar com o
fabricante, que se comprome-
teu a fazer a troca. Mas faltou
acordo em torno de quem ban-
caria o gasto com a de mão-de-
obra para refazer o trabalho.

AVALIAÇÕES
OProcon-SPeoInstitutoBrasi-
leiro de Defesa do Consumidor
(Idec) entendem que Elaine
tem direito ao ressarcimento
dos prejuízos provocados pela
entrega de material errado. O
fornecedor é responsável pela
solução dos vícios de produto e
serviço, de acordo com o artigo
18 do Código de Defesa do Con-

sumidor. “A rigor, pelo código,
ela temdireito ao ressarcimen-
to. Mas se trata de um caso ra-
ro. Se fosse parar em Juízo, po-
deria ser levantado o fato de
possível falta de zelo da consu-
midora em não acompanhar a
obra”, comenta Marcos Die-
gues, gerente-jurídico do Idec.
Para Márcia Christina Oli-

veira, técnica do Procon-SP, a
cliente tomou os procedimen-
tos suficientes. Conferiu o códi-
go na caixa e a nota fiscal. “Se
houve erro, foi da empresa que
embalou o item. Ela pode pedir
ressarcimento pelos prejuízos
decorrentes disso”, opina.
José Eduardo Tavolieri de

Oliveira, especialistaemdefesa
do consumidor da OAB, tam-
bémlevaemcontaa faltadede-
vidocuidado.“Ofornecedorpo-
deria alegar em Juízo que a
clientenãoteveacautelaneces-
sária, afinal ela é responsável
pela obra em sua casa. Por que
não acompanhou pelo menos o
início da obra? Por que não
abriu a embalagem para verifi-
car se havia qualquer proble-
ma?”, questiona.
Em resposta a este jornal, a

Telhanorte diz que somente in-
termediouanegociaçãoentrea
clienteeo fornecedor(Carbus).
Além disso, a nota diz que os
produtos são embalados e codi-
ficados diretamente pelo fabri-
cante.Mesmoassim,orevende-
dor diz que fez contato com a
cliente e foi informado de que o
reembolso será feito pela Car-
bus até amanhã.
A Carbus, também em res-

posta ao Estado na quinta-fei-
ra, diz que o consumidor, quan-
do recebe a mercadoria, tem
obrigação de verificar se o pro-
duto recebido é o mesmo que
adquiriu. Se houver constata-
çãodequeoproblemafoidaem-
presa, será feito o reembolso,
afirma a nota. ● E.P.

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

Erro é o cliente
insistir em canais
que se mostraram
ineficientes

AGLIBERTO LIMA/AE

SERVIÇO

O caso é raro,
mas há espaço
para discussão,
segundo o Idec
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