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A sedução das compras via Internet(nO
Ofertas podem ser irresistíveis, mas alguns cuidados são essenciais

LEGISLAÇÃO
De acordo com o Direito de
Arrependimento, todo
consumidor tem até sete dias
para desistir do negócio e
devo/ver o produto. tias
requerer direitos no comércio
eletrônico »,temaoonal é mais
diffc,X O consultor da Área de
Defesa do Consumidor, biénio
Andrade Nogueira, lembra
que, utilizando a Internet, o
comprador não tem a
oportunidade de testar o
produto antes de pagá-lo, e
uma eventual troca pode trazer
transtornos relacionados a
frete, tributação, tempo,
comunicação (no caso de
compra em outro país).
Segundo Hénio, apesar dos
pengos, esse é um processo
h'reversível e, por ito, o
mercado terá de se adaptar e
criar novos mecanismos de
defesa.

O

balcão de compras da Internet é realmente
sedutor. Produtos de toda espécie, origem

e preço estão à diposição dos internautas que, para
efetuarem uma compra, só precisam "clicar" na op-
ção desejada. Mas a comodidade pode se transfor-
mar em dor de cabeça, caso haja a necessidade de
devolução ou troca do produto. É bom lembrar que
a legislação brasileira ainda não está adaptada a esse
novo sistema de consumo. Agora, se a oferta for
irresistível, alguns cuidados são fundamentais:

prestar atenção se no preço anunciado já está
incluído custo com frete

H
umberto Guerra Fernandes, da Área de
Informática, calcula que já tenha compra-

do cerca de cem CDs via Internet e ressalta que
nuncateve problema. "A única coisa que me de-
sagrada é passar o número do cartão de crédito,
mas esse é um risco que se corre até num res-
taurante", argumenta. Humberto compra de uma
empresa dos Estados Unidos e garante que, ape-
sar do frete e dos impostos, os preços saem mais
em conta do que nas lojas brasileiras. Ao custo
final da compra, soma-se 60% de tributação mais
despesas com o envio da mercadoria. "Quanto

para compras internacionais: escolher pro-
dutos que tenham similares e representantes no
Brasil. Alguns produtos eletrônicos importa-
dos não são compatíveis com o sistema brasi-
leiro

• verificar taxas de importação com a Receita
Federal

• o pagamento de uma compra por cartão de
crédito pode ser arriscado, por isso escolha lojas
cujas home-pages ofereçam sistema de segurança.
Uma chavinha partida, no canto da tela, significa
ausência desse sistema

maior a quantidade de CDs, mais barato é o fre-
te", explica. A página fornece uma tabela com
frete para vários países e faz o cálculo do impos-
to que incidirá na compra.
Instruções - Gilmar de Almeida Campos, do
gabinete do deputado Gil Pereira, garante que a
compra eletrônica é simples e segura. "É só se-
guir as instruções que não tem erro', ensina.
Gilmar comprou um CD pela hornpagede uma
loja de São Paulo e ficou satisfeito. Fez o paga-
mento através de reembolso postal e, em 20 dias,
recebeu o produto, sem nenhum problema.

Preço do frete depende da quantidade

ptYí;tie
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Comunicação Institucional
Endereço: Rua Rodrigues Caldas, 30

Cep 30.190-921 - Belo Horizonte - MC
Tal:. (031) 290-7800 - Fax: (031) 290-7811 e 290-7810

PARCERIA FEVEREIRO/97


