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Respeito aos consumidores

Fabiano Accorsi/ÉPOCA

Há pouco mais de um mês, o jornalista Decio Viotto, editor-assistente
de Ciência e Tecnologia, recolheu na secretária eletrônica uma curta mensagem: “Meu nome é Jaílton. Por favor, retorne a ligação”. Às nove palavras seguia-se um número de telefone. Paulista de Jundiaí, 43 anos, Viotto é um repórter genuíno, circunstância que o faz portador de curiosidade incontrolável. Ligou de volta, animado pela intuição de que o recado seria o prólogo de uma boa reportagem. Acertou.
Hoje morando em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, Jaílton
Jesus da Silva relatou-lhe os quatro acidentes sofridos a bordo de sua
picape Bonanza 93, fabricada pela General Motors. O primeiro o surpreendeu quando o veículo mal completara 2 mil quilômetros. Ocorrera algum problema com o sistema de freios. Os seguintes foram uma espécie de reprise: as rodas traseiras travaram e a picape se descontrolou. Jaílton não sofreu ferimentos, mas
consumiu milhares de reais em
oficinas mecânicas.
Só mais tarde descobriu que
a picape estava em recall. Traduzindo: depois de constatar
que todas as unidades daquele modelo apresentavam a mesma falha nos freios, a fábrica
convocara seus proprietários a
procurar qualquer concessionária para a correção do defeito.
O problema é que Jaílton não
havia recebido o aviso. Inconformado, fundou a Associação
Nacional das Vítimas de Montadoras e Concessionárias Automobilísticas, a Anvemca, e está
processando a GM.
O depoimento do ex-açougueiro transformado em ativista dos direitos do consumidor esViotto: uma mensagem lacônica o
timulou o repórter de ÉPOCA, dolevou a descobrir um novo mundo
no de um Gol 1.0 recém-comprado, a investigar a questão dos
defeitos de fabricação camuflados por designs futuristas e vistosas latarias.
Durante três semanas conversou com peritos, engenheiros mecânicos, vítimas de acidentes. Consultou pesquisas internacionais, recolheu casos
exemplares registrados em outros países.
A experiência convenceu Viotto de que é preciso ampliar o horizonte:
“O trinômio motorista-veículo-estrada deveria somar-se a outro: sociedade-montadoras-governo. Se os motoristas estiverem bem preparados, se
o governo vigiar com rigor o cumprimento das leis, se as empresas forem transparentes, recalls tenderão a diminuir”. O ideal é que desapareçam para sempre. Num país como o Brasil, contudo, o recall amplamente divulgado é ainda uma novidade – muito bem-vinda, aliás. Montadoras
brasileiras e empresas de importação, até recentemente, preferiam passar
ao largo do tema. Agora, tratam de antecipar-se a eventuais denúncias
e apressam a correção de falhas.
Bom para as empresas. Ótimo para os consumidores.
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