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Resumo:

Este texto apresenta os resultados de um estudo comparativo internacional sobre a
defesa do consumidor, que analisa a emergência do consumidor no espaço público,
como questão (sua defesa) e como personagem, as etapas do desenvolvimento de sua
proteção e suas perspectivas atuais. A investigação internacional visou iluminar o caso
brasileiro, sendo os referenciais para comparações primariamente os Estados Unidos e,
secundariamente, países da Europa Ocidental. As fontes utilizadas são
bibliográficas,documentais e primárias.
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ABSTRACT

Here are presented the results of an international comparative research on consumer
protection. Analysis focusses on the emergence of the consumer in the public space,
both as a social character and as a issue, the stages through which consumer protection
evolved and its present perspectives. The international analysis aimed at illuminating
the case of consumer protection in Brazil, being the USA the main evidence for First
world countries and some European countries the secondary one. The sources are both
primary and secondary.
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I- INTRODUÇÃO *

Do ponto de vista sociológico, o conceito de consumidor poderia ganhar sentido em
nossa sociedade desde o momento em que, através da divisão social do trabalho,
regularizaram-se as trocas dos produtos desse trabalho. Trata-se de algo cuja origem é,
pois, bem remota no tempo.

No entanto, a emergência do consumidor como categoria social visível é um fenômeno
bem mais recente.

No Primeiro Mundo, as primeiras medidas de defesa do consumidor datam, grosso
modo, do século XIX. São medidas esparsas, que o protegem, mas ele, consumidor,
ainda não existe como tal. E o próprio movimento de defesa do consumidor tampouco
existe, ao menos sob esta rubrica.

 A proteção do consumidor está embutida, no início, em outros problemas, ligados a
movimentos sociais diversos, dependendo do caso e do país, como por exemplo, nos
USA, os referentes a práticas de concorrência desleal, a más condições de trabalho, ou
até mesmo a algo mais difuso como o bem estar público.

 A figura do consumidor só começa a ganhar peso após a 2ª Guerra Mundial. E o
movimento em sua defesa só decola a partir de final da década de 1960, primeiro nos
Estados Unidos, espraiando-se em seguida para outros países. É aí que o campo do
consumidor e de sua   defesa — para usar uma expressão cara a BOURDIEU — se
autonomiza(1) e que a defesa do consumidor caminha para seu auge como questão no
espaço público. A partir de meados dos anos oitenta a importância dessa problemática
começa a entrar em declínio no Primeiro Mundo.

A questão da defesa do consumidor atinge o Brasil nos anos setenta, como um

*Agradeço ao NPP da EAESP e ao CNPq pelo apoio recebido durante a realização da pesquisa que serviu de base ao presente trabalho; e aos
estudantes José Carlos Soares e Roberto Conceição Morato Leite, Filho, que me auxiliaram na coleta e organização de parte do material de
pesquisa.

1. Louis PINTO, em seu artigo “Le consommateur: agent économique et acteur  politique”, Revue Française de Sociologie, XXXI, 2,  av-jun
1990,  pp. 179-198, estabelece uma distinção entre o  consumidor  como categoria econômica e como categoria política, (como mostra o
próprio título desse artigo), que pode ajudar a explicar essa diferença no tempo.
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movimento “vindo de fora”; e articula-se a um contexto bastante diverso daquele que
lhe deu origem. Como isto se dá e por que são questões que serão abordadas a seguir.

II-A PESQUISA

Este texto aborda resultados de um estudo comparativo internacional sobre a defesa
do consumidor,  realizado com o objetivo de dar conta dos seguintes tópicos:

1-origem e trajetória  da defesa do consumidor no Brasil e em países do chamado Primeiro
Mundo, tentando reter as possíveis especificidades do caso brasileiro;

2-características adquiridas nessa   trajetória;

3-principais resultados atingidos.

A investigação internacional visou iluminar o caso brasileiro, sendo os referenciais
para comparações primariamente os Estados Unidos e, secundariamente, países da Europa
Ocidental.

A técnica selecionada como básica  foi a do estudo de caso, sendo definidos como
casos para a investigação da defesa do consumidor os Estados Unidos (berço e local de
onde a defesa do consumidor se espraiou para o resto do mundo capitalista) e o Brasil,
tendo este ultimo por núcleo São Paulo (que, por sua vez, teve em relação ao Brasil o
mesmo papel que os Estado Unidos tiveram em relação aos outros países).

Esta técnica tem limitações, como qualquer outra, e a mais importante é que as
conclusões dos estudos feitos com base nela não podem ser generalizadas para além do
universo efetivamente investigado. Mas ela tem vantagens também e a principal delas é
que permite fazer um estudo no qual as diversas dimensões abordadas podem ser
interrelacionadas, evitando-se a fragmentação do universo pesquisado. Foi este traço
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que nos fez optar por ela como a mais adequada para os propósitos que perseguíamos
em nosso trabalho, pois especialmente no Primeiro Mundo queríamos acompanhar de
perto a evolução e as características da defesa do consumidor em um país e depois obter
informações complementares  sobre outros.

As fontes que foram utilizadas são secundárias para a pesquisa internacional
(bibliografia nacional e internacional, documentos); para a brasileira, elas são também
primárias (entrevistas com pessoas-chave ligadas à trajetória da defesa do consumidor
no Brasil). A pesquisa bibliográfica pode beneficiar-se de informações obtidas no sistema
de CD-ROMs e do processo de recuperação de textos não disponíveis no Brasil operado
pela British Library.

A investigação foi realizada em duas etapas. Inicialmente fez-se a pesquisa no Primeiro
Mundo, usando-se, como já foi dito, os Estados Unidos como caso e complementando-
se, a seguir, o trabalho com informações (menos detalhadas) sobre
outros países. As hipóteses de trabalho então utilizadas foram as
s e g u i n t e s :

1. A defesa do consumidor liga-se, num plano mais amplo, aos demais direitos de
cidadania das sociedades burguesas.

 2.num plano mais específico, seu desenvolvimento se insere   no cruzamento de dois
processos:
a) alterações importantes nas forças produtivas devidas ao    advento da informática,

e nas relações sociais de produção, que   levam à possibilidade de desmassificação
da produção   (despadronização das mercadorias produzidas pela indústria), a   novos
sistemas de gestão e a novos tipos de controle de qualidade   sobre os produtos.

b) o desenvolvimento de uma postura crítica em relação à   qualidade de vida  na
chamada “sociedade de massas”, que não   questiona mais o capitalismo como um
todo,(como ocorrera até , digamos, maio de 1968) mas sim,  alguns de seus aspectos
e se expressa em diversos movimentos sociais (ecológico, de minorias, etc).

Com base nos resultados dessa etapa foi realizado então o estudo sobre o caso
brasileiro, tendo São Paulo por núcleo. A investigação nessa etapa já foi orientada,
portanto, por um enquadramento construído na etapa anterior.

 Por isso é no Primeiro Mundo que se centra a primeira parte do texto que se segue,
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a qual, mais especificamente,  aborda a emergência do consumidor no espaço público,
como questão (sua defesa) e como   personagem, as etapas do desenvolvimento de sua
proteção e suas perspectivas atuais. Na parte seguinte passa-se a examinar o caso brasileiro
e a se proceder às comparações pertinentes.

III - A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO PRIMEIRO MUNDO:O
CASO DOS ESTADOS UNIDOS

O solo mais fértil para o “consumidor” parece ter sido o norte-americano. Por isso é
no caso desse país que nos concentramos, ao considerarmos a defesa do consumidor no
Primeiro Mundo.

O processo de evolução da defesa do consumidor pode ser ali periodizado em quatro
etapas, cujos limites aproximados seriam os seguintes:

1- fins do século XIX (quando surgem as primeiras medidas de proteção ao consumidor)
até 1929: a defesa do consumidor avant la lettre

2- 1930s (New Deal) até meados dos anos 1960s: a emergência da figura do consumidor
e do campo de sua proteção

3- meados dos anos 1960 e anos 1970: o auge do consumerismo e a regulamentação
concentrada

4- 1980s para a frente: o início do declínio do consumerismo e a busca de alternativas à
regulamentação

Veremos agora cada uma dessas etapas mais de perto.

III.1 Primeira etapa - fins do século XIX-1929: a defesa do consumidor avant la
lettre

Nos Estados Unidos a proteção ao consumidor começa como   efeito secundário de
medidas legislativas governamentais destinadas primariamente a regular o comércio



EAESP/FGV/NPP - NÚCLEO DE PESQUISAS E PUBLICAÇÕES 8/54

RELATÓRIO DE PESQUISA Nº 1/1995

(para facilitar o fluxo comercial) ou, em alguns casos, a defender o interesse público. A
primeira alternativa pode ser ilustrada  remontando à   Constituição , que dava ao
Congresso o poder de fixar padrões de pesos e medidas. Ambas se expressam também
nos episódios ligados a abusos cometidos pelas estradas de ferro — que se tinham
desenvolvido com subsídios governamentais — em meados do século XIX (entre os
quais tarifas discriminatórias e às vezes abusivas), contra os quais reagiram fazendeiros
e comerciantes que se sentiam lesados e que resultaram em uma série de medidas
reguladoras, que culminaram com o Interstate Commerce Act de   1887.

De acordo com Mark V. NADEL , essa lei é um marco importante em dois aspectos:
por ter sido  a primeira regulamentação abrangente de uma determinada indústria; e por
ela ter criado  a Interstate Commerce Commission, que foi uma comissão reguladora
independente. Ao criar tal comissão, essa lei   estabeleceu um precedente que firmou
jurisprudência: criou os padrões institucionais para o cumprimento da lei, os quais servem
até as atuais políticas de defesa do consumidor(2). Essa lei, enquanto regulamentação
abrangente, é importante ainda para este autor, porque segundo ele é nos marcos da
intervenção estatal na sociedade que  a defesa do consumidor ganha força.

 Ainda conforme Nadel, no final do século XIX há dois tipos de   política que se
desenvolvem(3):
1. uma política em resposta a problemas de comida adulterada ou sintética. Mas quem

se queixou foram os fazendeiros que se viam objeto de concorrência desleal e não os
“consumidores”; e o governo passou a taxar mais pesadamente as comidas não
integrais, adulteradas ou recicladas (margarinas, queijos, farinhas) entre 1895 e 1896,
as  quais passaram a ter preços mais elevados no mercado.

2. uma política de inspeção, principalmente da carne, a partir de 1865. Embora fossem
medidas legais e institucionais que   cuidassem da saúde pública, a ênfase recaiu
primariamente  sobre as carnes destinadas à exportação. E o autor dá razão a Gabriel
KOLKO , segundo o qual  quem se mobilizou para que essa legislação fosse feita
foram os empacotadores de carne, para manterem sua posição no mercado
internacional(4). Essa legislação desembocou, mais tarde, no Meat Inspection Act de
1906.

2. NADEL, Mark V. The Politics of Consumer Protection. (4ª ed.)  New   York, The Bobs-Merrill Company, Inc. , 1971, pp. 6-7.
3. Idem, ib. pp. 6 - 9.
4. KOLKO, Gabriel. The Triumph of Conservatism: a  Reinterpretation   of  American History 1900-1916. New York, Free Press,  1963,  pp.

98-100.
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Então, o que se vê é um conjunto de medidas que acabam   protegendo o consumidor.
Mas ele não é o alvo principal delas nem   é quem se  mobiliza - enquanto consumidor
- para sua obtenção.

No início do século XX, além do Meat Inspection Act, a   medida legal mais importante
foi o Pure Food and Drugs Act, também de 1906. Aí já entram em cena novos elementos:
um novo tipo de  imprensa (os Muckrakers),  os cruzados de uma “causa nobre” (Dr.
Wiley) e a ação organizada de associações civis, num    contexto de reestruturação
social em projeto .

Este contexto é o do Progressivism (ou da Progressive Era), que marca o período
entre o início do século XX e a 1ª Guerra Mundial (1900-1914). Nesse contexto do
Progressivism, destaca-se o movimento dos muckrakers, contra o “big business” e sua
corrupção. A imprensa muckraker foi central nesse movimento do   Progressivismo(5).

O progresso na impressão e na produção de papel no final do século XIX reduziram
os custos dos jornais e revistas. Daí começara a emergir uma imprensa mais barata, para
um mercado de massas, a qual, além de ter preço mais baixo, passou a dedicar-se a
temas que   pudessem despertar a atenção de um público ainda não habituado à sua
leitura. Pierre ALBERT(6) relata esse processo na Europa. Nos USA, no começo deste
século começou a aparecer a imprensa muckraking, para a qual temas como a corrupção
política, abusos de empresas, problemas da carne e de remédios se constituíam em ótimo
filão. O livro de Upton SINCLAIR The Jungle(7) — no qual falava das péssimas
condições de higiene dos   matadouros— é um exemplo ilustrativo do estilo dos
muckrakers.

Com relação aos cruzados, a figura que se destaca nesse   período é a do Dr. Harvey
W. Wiley.

Doris FABER , em seu livro  Enough(8), fornece uma espécie de biografia do Dr.Harvey
W.Wiley(1844-1930), um dos primeiros homens que se preocupou nos USA em pesquisar
a qualidade dos   alimentos comercializados no mercado. Ele era um químico e se bateu
pela pureza dos alimentos (pure food). Tornou-se chefe da Divisão de Química da
Secretaria de Agricultura dos USA em 1883. Daí até a virada do século, ele tentou
sensibilizar seus chefes e os políticos para sua causa, mas esbarrou nos interesses dos

5. Sobre isso, ver Hofstadter, Richard. The Age of Reform. New York, Random House, 1955.
6.ALBERT, Pierre. Histoire de la Presse. Paris, PUF, 1974, cap.V.
7.SINCLAIR, Upton. The Jungle. New York, The American Library of World Literature, 1960. ( Publicado pela 1@ vez em 1905 ).
8.FABER, Doris. Enough. ( 2@ impressão ) New York, Strauss and Giroux, 1974 ( Copyright 1972), cap.2.
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fabricantes de alimentos, que se manifestavam através da bandeira da não-interferência
na liberdade da iniciativa privada.

A partir de 1902, resolveu criar a Poison Squad. Recrutou  12 jovens saudáveis como
voluntários, armou uma cozinha e uma sala de refeições. O plano era dar-lhes só comida
não adulterada durante 15 dias e, em seguida, dar-lhes o mesmo tipo de dieta, mas com
alimentos que tivessem alguns conservantes (como o bórax), pelo mesmo período e
comparar os efeitos dos dois tipos de alimentação.

Suas conclusões foram cuidadosas. Mas a imprensa foi mais sensacionalista e cunhou
o nome de Poison Squad para esses voluntários. Isso cativou a imaginação popular e,
embora os esforços do Dr.Wiley não tenham se restringido a isso, teve algum peso,
junto com The Jungle, na criação do Pure Food and Drugs   Act de 1906, assinada em
30 de junho, pelo presidente  Roosevelt.

As associações que participaram dos eventos que levaram à   aprovação das Leis de
1906 foram, segundo NADEL(9), a Federated Women’s Club of America , a Consumers
League of America — de orientação sindical, apesar do nome(10) — e organizações de
Saúde, especialmente a American Medical Association, que estava   preocupada com as
patentes dos remédios.

Ainda desta vez, não é o consumidor que está ali, enquanto tal. Os movimentos que
desembocam no Pure Food and Drug Act se fazem em função de interesses dos
trabalhadores ou em nome do bem estar público. É dentro da preocupação com o bem
estar público, no entanto, que a defesa do consumidor começa a
emergir como uma questão e a palavra “consumidor”, junto com as   expressões “pagador
de impostos” e “homem comum”, começam a integrar o discurso político dos
progressistas. Assim, a emergência desta categoria aparece também emaranhada com o
desenvolvimento da cidadania.

Analisando-se o processo que levou às leis de 1906, uma coisa já fica evidente. Não
é o Estado que se antecipa à sociedade. Ao contrário, a dinâmica é outra e pode ser
resumida assim: novas condições tecnológicas  e/ou econômicas propiciam a expansão
de determinados negócios e/ou indústrias. Com eles surgem novos problemas (por

9.Op. Cit., cap. "Consumer Protection in History".
10.De acordo com ANGEVINE, Erma, History of the National Consumers League.Washington,DC, NCL, 1979, a National Consumers League

foi criada em 1899, por Florence Kelley, a partir da reunião de várias Consumers Leagues locais ( a primeira delas tendo sido a criada em
New York em 1891 ). Sua preocupação principal era com as condições de trabalho dos operários; ela conclamava os consumidores a
prestigiarem os produtos das fábricas que davam melhores condições de trabalho aos trabalhadores, através da fixação de etiquetas nos
produtos e da elaboração de uma lista com os nomes das empresas que mereciam apoio.
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exemplo: os problemas de segurança e   conteúdo dos alimentos surgem  com a produção
em massa de alimentos já embalados em seus locais de origem, os problemas dos
conservantes químicos — que a Poison Squad testou — aparecem ligados à formação
de um mercado interno nacional e não mais local, desde que a refrigeração fora
introduzida). Segmentos   determinados da sociedade civil se mobilizam (estes segmentos
vão crescendo em número, como vimos) em uma ação política, e através de pressões e
contrapressões no Congresso, as leis acabam sendo feitas pelo governo. A ação política
da sociedade precede a atuação do Estado.

Mas há um outro elemento que é preciso explicitar nesta   dinâmica. É o alarde feito
por parte da imprensa (a muckraker   nesta época e, mais tarde , uma imprensa mais
especificamente consumerista) de problemas ligados aos itens que são objeto de
campanha em cada momento. Assim, no caso das leis de 1906 (Pure Food and Drugs e
Meat Inspection), há a divulgação sensacionalista dos resultados das experiências do
Dr. Wiley e sua Poison Squad, sem falar no nome Poison Squad atribuído ao grupo de
voluntários, que também é significativo, e há o escândalo trazido pelas revelações de
Upton Sinclair, no seu livro The Jungle.

Em momentos posteriores houve outros, ligados à aprovação de outras medidas (as
tragédias do elixir da sulfa e depois, da thalidomida). Eles explodem enquanto o
Congresso se debate em meio aos diversos lobbies e aí precipitam a sua ação.

Finalmente, deve-se ressaltar que esta associação entre um salto na defesa do
consumidor (neste caso, a aprovação das leis de 1906) e um contexto de reestruturações
mais amplas da vida   social, em andamento ou em projeto (neste caso, a Progressive
Era), é uma associação recorrente, que aparecerá,  portanto,  mais à frente.

Ainda na Progressive Era, há outros eventos a assinalar, ligados à defesa do
consumidor.

Junto com a produção em massa crescia também a publicidade e logo surgiram os
problemas ligados a falsas promessas, na publicidade e nos rótulos dos produtos. O ano
de 1911 é marcado pelo Sherley Amendment, que proibia falsas promessas de cura nos
remédios(11).

Em 1912 inicia-se um germe de sistema de   autorregulamentação publicitária: os
Associated Advertising Clubs of America criam um comitê de vigilância, a partir do
qual se desenvolveriam, depois, os Better Business Bureaux. Em 1914, o  governo cria

12. Cf. FABER,op. cit., cap 3.
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a Federal Trade Commission, para controlar a   concorrência desleal, com base nas leis
antitrust (ainda esses problemas estão emaranhados com os do consumidor!) e para
coibir   a publicidade enganosa(12).

E quase no final deste período, em 1927,  é criada a Food and Drugs Administration
(então com o nome de Food, Drug and Insecticide Administration), como desdobramento
da Divisão Química do Departamento de Agricultura (aquela em que o Dr. Wiley
trabalhava). São ensaios de regulação estatal, que tomaria corpo bem mais tarde, após a
segunda Guerra.

Nos quinze anos que se seguem ao início da 1ª Guerra, a defesa do consumidor entra
em recesso, à medida que a atenção do país desloca-se para  as questões internacionais.
Os anos vinte, por sua vez, são um período de euforia, com pouco espaço para a crítica
social.

Apesar disso, há algumas coisas a destacar: Stuart Chase (economista e escritor) e
F.J.Schlink (engenheiro), que tinham trabalhado vários anos para o National Bureau of
Standards, “uma agência federal que fora criada para poupar o dinheiro público, testando
centenas de produtos antes que fossem adquiridos por   outros órgãos governamentais”(13),
escreveram o livro Your Money’s Worth(14), onde mostraram como o consumidor estava
indefeso, especialmente porque havia inúmeros produtos novos no mercado, para os
quais não havia parâmetros de avaliação ainda (exemplo: torradeiras elétricas).

Este mesmo Schlink, inspirado no modelo do National Bureau of Standards, criou
em 1929 a  Consumers Research, com a finalidade de testar produtos, publicando os
resultados desses testes em uma   revista mensal: a Consumer Bulletin. Mas, segundo
FABER(15), ela não conseguiu vender mais de 50.000 exemplares nesta época.

E em 1930 o McNary-Napes Amendment dá  à Secretaria de Agricultura o poder de
estabelecer padrões de qualidade e quantidade em enlatados, os quais teriam de ser
rotulados como substandard, caso estivessem abaixo deles. Com isso, atende em parte
a uma questão que se estendera por anos, que era a de   definir padrões nacionais de
qualidade (com gradações) e de   embalagem para os alimentos.

Mas, ainda nesta vez, os interesses do consumidor estavam misturados a outros: no

13. Idem, ib., pág. 35.
14. New York, Macmillan, 1927.
15. Op.cit., pág. 36.
16. Op. cit., pág. 16.
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caso, o dos  grandes produtores de enlatados, que, segundo NADEL(16), queriam se
livrar de concorrência desleal.

 A depressão de 1929 marca um ponto de inflexão na vida americana e o New Deal
inaugura um nova  etapa (de boom) para a   defesa do consumidor.

III.2 Segunda etapa: 1930 - início dos anos 1960: emerge o consumidor e o campo
de sua proteção

O New Deal abre um  contexto de reforma, como se sabe, e marca um novo momento
no que diz respeito à “intervenção” estatal da economia. A questão legislativa mais
importante (referente à defesa do   consumidor) no início deste período, que vai mais ou
menos até o início da 2ª Guerra Mundial, é novamente a de alimentos e remédios (food
and drugs), a qual desemboca,  em 1938, em uma nova lei de Food and Drugs.

O processo pelo qual se estabelece essa nova lei tem uma dinâmica semelhante, embora
não idêntica, à verificada no início do século, quando da aprovação da lei de 1906.

Há um cruzado (Rexford G.Tugwell, um secretário assistente de agricultura, que fora
encarregado pelo presidente Roosevelt de rever a lei de Food and Drugs de 1906, para
tentar corrigir seus pontos fracos e omissões), uma forma de divulgação  “éclatante” —
a  Chamber of Horrors, uma exposição itinerante de fotos, garrafas, rótulos e atestados
de óbito, que mostrava casos trágicos de morte , cegueira, intoxicação, etc., decorrentes
de automedicação e consumo de remédios e cosméticos não sujeitos a regulamentação
—, um trâmite complicado no Congresso do novo projeto de lei (ficou  lá de 1933 a
1938, sendo objeto de pressões contrárias, rejeições, alterações, rejeições, alterações,
até ser finalmente aprovado), um escândalo/tragédia relacionado ao objeto do projeto
(o do elixir de sulfanilamida)(17), que precipita sua aprovação pelo Congresso.

Há algumas diferenças no contexto, evidentemente. Desta vez, era mais difícil obter
apoio para a lei(18), pois:
a) muita gente tinha a impressão de que a lei de 1906 era   suficiente;
b) as associações de publishers de jornais e revistas se opunham ao novo  projeto porque

ele regulamentava a publicidade. Fizeram uma espécie de conspiração de silêncio

11.Cf. NADEL, op. cit., pp. 14-15.
17. Ver o conteúdo desse projeto em NADEL, op.cit., pág. 17.
18. Idem, ib., pp. 16-17.
19. Op. cit., cap. 4.
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contra ele. (Sob esse aspecto, a divulgação feita através da Chamber of Horrors foi
importante);

c) havia um novo tipo de muckraking na imprensa dos anos   trinta, mas  estava confinado
a periódicos de circulação limitada.

Assim, Tugwell teve dificuldade até para encontrar um patrocinador  de seu  projeto
no Senado. (Conseguiu o Senador Royal S. Copeland).

Seu projeto contou, como o da lei de 1906, com o apoio de associações civis, como
associações femininas e a American Medical Association. E desta vez contou também
com o da Consumers   Research.

Segundo FABER(19), nesse momento, o movimento do consumidor já é um movimento
de massas. Ela chama a atenção, inclusive, para o fato de um livro publicado em 1932
—100.000.000 Guinea Pigs, de   Arthur KALLET e F.J.SCHLINK(20), que falava da
desproteção do   consumidor em relação a comidas, cosméticos e remédios vendidos
livremente no mercado e danosos à saúde — ter causado tanto impacto na chamada
opinião pública que chegou a vender 36 edições;  e lhe credita ter levantado questões
que desencadearam como reação a emergência do movimento do consumidor .

No entanto, segundo NADEL, esses consumidores ainda não estavam organizados. E
a aprovação da nova lei deveu-se a

a) alguns acordos no Congresso:

1. resolução da questão do poder da FDA de confiscar estoques de varejo de produtos
que  violassem a lei. Em 1935 esta questão foi resolvida em favor da indústria,
limitando-se o poder de confisco da FDA; e

2. questão da  publicidade. Se o controle da publicidade era inevitável, os industriais
preferiam que ele fosse feito pela Federal Trade Commission, que era considerada
menos rigorosa que a FDA. Conseguiram isso através da Wheeler-Lea Amendment
ao Federal Trade Act em 1938, que dava essa responsabilidade para a Federal Trade
Commission.— que deram as pré-condições de aprovação e

19. Op. cit., cap. 4.
20. New York, Vanguard, 1932.
21. Op. cit., pág. 18.
22. Op. cit., cap. 4.
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b) ao escândalo/tragédia do elixir da sulfa(21), o qual é visto, também por FABER,
como elemento desencadeador da aprovação da nova lei em 1938, e o qual ela narra
com detalhes(22).

De fato, segundo a autora, elixir é o nome dos remédios   dissolvidos em álcool. A
sulfa era uma droga recente no mercado e   estava sendo usada com sucesso na cura de
diversas doenças. De repente, começou a morrer gente que estava consumindo esta
droga. As pesquisas da FDA revelaram que se tratava da sulfa de um determinado
laboratório, a qual, em vez de ser dissolvida em   álcool, estava sendo dissolvida em
uma outra substância, que era   letal. O químico  deste laboratório testara essa substância
apenas em relação a cheiro e sabor. Não havia nada na Lei de 1906   que o obrigasse a
fazer diferente. E a substância letal não   constava do rótulo do remédio (também não
havia nenhuma obrigação legal de que constasse).

Assim, mesmo médicos que sabiam do perigo dessa substância (diethylene glycol),
não sabiam que  era   nela que estava sendo dissolvida a sulfa, no remédio desse
laboratório e, assim, eles o receitaram. O resultado foram 107 mortes, além do suicídio
do químico  do laboratório . Isso,   apesar dos esforços da FDA para recolher o remédio
do mercado   quando descobriu o que estava acontecendo ao final dos testes.

Quando isso tudo veio à tona, criou-se o clima para   “desemperrar” a aprovação da
lei— Federal Food, Drugs and  Cosmetic Act — em 1938, a qual, embora parecesse
excessivamente fraca a seus proponentes originais, (descaracterizada pelas   inúmeras
conciliações), era muito mais abrangente    que a de   1906(23).

Houve outras medidas de proteção ao consumidor, tentadas pelo governo durante o
New Deal. A principal foi sua tentativa de criar representações de interesse do consumidor
em órgãos de sua burocracia. Mas não deu certo.

A razão mais importante do fracasso, de acordo com NADEL(24), é que os
consumidores ainda não estavam organizados. Estavam limitados a algumas organizações

23. Ver   conteúdo   dessa   lei  em   NADEL, op. cit., pág. 19 e em FABER, op. cit., pág. 47.
24. Op. cit., pp.  20-22.
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femininas, cooperativas e à Consumers Research, mas eles não agiam de modo articulado.
E os administradores do governo, reagindo a pressões da indústria e sindicais, boicotavam
essas representações. O Congresso também  estabeleceu uma representação de interesses
do consumidor, mas era consultiva. Ao final da 2ª Guerra não havia nenhuma
representação do consumidor mais.

Então, vê-se que neste período a defesa do consumidor deu novo salto, mas ainda
estava presa a uma dinâmica muito semelhante à do período anterior. O consumidor já
estava mais presente na cena política, mas parecia não estar ainda articulado.

A segunda Guerra introduz outro interregno na questão do consumidor, desviando a
atenção para problemas que então se tornam prioritários, tanto internacionais como
domésticos.

O período do pós-guerra é de reconversão da produção. Inicia-se um novo boom
econômico. A diversificação da produção se acelera, as empresas gigantes estão
plenamente configuradas, assim como a chamada sociedade de massas. Explode a
demanda   reprimida na guerra. O mercado se torna mais complexo, os   produtos idem.
A regulação estatal cresce. Começa a emergir o chamado Estado do Bem Estar(25).

Até meados dos anos 1950 não há espaço para uma ampliação da defesa do
consumidor. É a fase de encantamento com a produção de massa e com os novos produtos
que a indústria despeja continuamente no mercado e que a publicidade convida a
consumir, de modo cada vez mais sofisticado. A única voz sistemática a favor do
consumidor nesse período é a da Consumers Union, entidade criada em 1936 por Kallet,
como dissidência da Consumers Research, e que edita a revista mensal Consumer Report.

III.3 Terceira etapa - meados dos anos 1960s a meados dos anos 1970s: o
auge do consumerismo e a regulamentação concentrada

Na virada para os anos 1960 começam a aparecer   indícios de que um novo ciclo está
para se abrir para a defesa do consumidor. No plano Legislativo há três projetos a
mencionar:
- truth-in-lending, patrocinado pelo Senador Paul H. Douglas (tentava proteger

consumidor de juros extorsivos nas vendas a crédito e coisas semelhantes). Ficou no

25.Sobre isso, ver entre outros, MYRDAL, Gunnar. O Estado do Futuro.(trad. port.), Rio de Janeiro, Zahar, 1962, que antes de expor o que ele
chama de sua utopia, mostra como as intervenções isoladas e ad hoc acabaram levando ao planejamento e à regulação.
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Congresso de 1962 a 1968, quando foi aprovado.
- truth-in-packaging, patrocinado pelo Senador Philip A. Hart (tentava evitar que

consumidor ficasse confuso com embalagens feitas em tamanhos estranhos ou
enganosos); foi aprovado em   1966.

- um projeto para regular os passos das grandes companhias (oligopólios) no ramo
farmacêutico, patrocinado pelo Senador Estes Kefauver. (As audiências começaram
em 1959, foi aprovado em 1962).

Enquanto Kefauver fazia suas investigações sobre as práticas da indústria farmacêutica,
a FDA suspeitou da segurança   de uma nova droga que havia na Alemanha e a Inglaterra
e que um laboratório queria introduzir no mercado norte-americano: a thalidomida. Foi
pedindo testes e mais testes antes de liberar a licença. Nesse  interim estourou o problema
dos efeitos da droga na Europa. E o escândalo (de novo!) ajudou a aprovar a lei do
Senador Kefauver, em outubro de 1962. Essa lei aumentava o poder da FDA para regular
a introdução de novas drogas no mercado dos USA e para impedir que a indústria cobrasse
preços extorsivos ou confundisse o consumidor que compra através de receitas
médicas(26).

No plano de publicações, o livro de Vance Packard, The Hidden Persuaders(27),
lançado em 1957, denunciava as modernas práticas de manipulação dos consumidores
que estavam sendo introduzidas no mercado pela publicidade e teve grande impacto de
vendas.

Mas o jornalismo especializado do consumerism é que vinha crescendo. A Consumer
Reports— que , no início dos anos 60, divulgava os resultados dos inúmeros testes de
produtos realizados pela Consumers Union — de um patamar de cerca de 100.000
exemplares durante a segunda Guerra, bateu em 1.000.000 de exemplares nos anos
1960. No início dos anos 1970 chegaria à   casa dos 2.000.000(28).

Nos anos 1960, a partir de 1966, começaria a crescer também o número de matérias
sobre defesa do consumidor em publicações   não especializadas(29).

Há também um novo cruzado emergindo nessa época: Ralph Nader. FABER(30) fornece
dados biográficos de Nader e de sua trajetória e papel na “revolução do consumidor” do

26. Cf.FABER, op.cit., pág. 73.
27. New York, McKay, 1957.
28. Cf.FABER, op. cit., pp. 75-76.
29. Cf.NADEL, op.cit. , pág. 35.
30. Op.cit., cap 8.
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final dos anos 1960 nos USA. Filho de imigrantes libaneses, nascido em Winsted, Conn.,
em 1934, graduou-se em Princeton  1955 e foi para Harvard Law School. Ainda quando
estudante de direito interessou-se pela segurança dos automóveis. Trabalhou como
advogado por um tempo, continuou suas pesquisas sobre segurança de automóveis,
escreveu artigos e fez conferências sobre o tema, mas não obteve   repercussão. Em
1964 foi para Washington DC. Lá trabalhou por um ano como consultor do Departamento
do Trabalho. Largou o emprego em 1965 e começou a escrever um livro que o deixaria
famoso: Unsafe at Any Speed(31).

Naquela época vira que um relatório do Departamento de Comércio  estimara que
haveria 51.000 mortes por acidentes de carros em 1975, mas eles estavam aumentando
tão depressa que esta marca seria atingida 10 anos antes do previsto(32).

Havia muito pouca coisa sendo feita pela legislação nesta matéria pelo Congresso
nessa época.

Ainda segundo a autora, os representantes da indústria automobilística achavam que
os equipamentos de segurança deveriam ser opcionais, porque significavam preços mais
altos e o público consumidor não estava interessado neste assunto. E achavam que a
educação dos motoristas é que daria solução aos acidentes. Isso   ficou patente nos 1965
Hearings no Senado.

Mas quando o livro de Nader foi publicado mais tarde, neste mesmo ano, teve grande
repercussão na imprensa. Citava uma série de casos de acidentes que tinham como causa
não o motorista, mas falha nos equipamentos dos automóveis. Sua tese era de que se
alguns acidentes são de fato inevitáveis, os carros devem ser fabricados de modo a
proteger os passageiros que levam(33). E disse que os acidentes sustentavam uma
verdadeira rede de serviços “pós-acidente”, de serviços médicos a enterros, legais e
administrativos; e que o importante era ter uma política preventiva de acidentes. O caso
do Corvair, da GM, lançado em  1959, foi mostrado como exemplo de irresponsabilidade
industrial, num projeto em que o visual prevalecera sobre a segurança.

Nader foi objeto de intimidações, sua vida particular foi investigada. No fim, a GM
reconheceu que um de seus homens fizera isso e lhe pediu desculpas formalmente. Com
isso, Nader   virou herói.

Mas ele já estava famoso nessa época. O sucesso de seu livro e mais o fato de a
imprensa ter passado a publicar, em março de 1966, casos investigados por ele tinham

31. New York, Grossman, 1965.
32. Idem, ib., pág. 88.
33. Cf. FABER, op. cit., pág. 90.
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tornado Nader conhecido.
E a publicidade dada a sua  luta com a GM pela imprensa, numa espécie de reedição

de “David contra Golias”, ajudaram a passagem do Motor Vehicle Safety Act em l966,
que criou uma agência governamental para estabelecer normas de segurança para carros
e caminhões.

Observe-se que o Motor Vehicle Safety Act de 1966, abriu caminho para outras
questões, diferentemente do que ocorria antes, quando o tema em relação ao qual a
defesa do consumidor se organizava, uma vez traduzido em lei, parecia dar solução de
continuidade à defesa do consumidor. (A ação política se esgotava   ali.)

Com o dinheiro recebido como indenização da GM num processo  que moveu contra
ela por invasão de privacidade, Nader fundou o Public Interest Research Group, uma
empresa de advocacia sem fins lucrativos, onde, junto com estudantes que atraíra para
sua causa e que a imprensa apelidou de Nader’s Raiders, continuou suas pesquisas e
militou na aprovação de inúmeras outras leis importantes no final dos anos 1960, inclusive
as duas Truth Bills  (in-Lending e in- Packaging — esta última  passou ainda em outubro
de 1966): foram leis sobre assuntos diversos, como mineração de carvão, inspeção de
carne, radiação de aparelhos eletrônicos, health warnings nos maços de cigarros, mais
dificuldade para licenciar drogas novas, padrões de combustibilidade de produtos,
brinquedos perigosos para crianças.(34).

FABER credita a Nader o mérito de  ter conseguido mudar a imagem e o significado
dos conceitos de consumidor e de consumerism, tornando-os positivos e mais atraentes
e de ter sido um dos grandes responsáveis (embora não o único) por

“turning a diffused reformist impulse into a mass movement so powerful that
experienced political leaders called it a   revolution.”(35).

Mas há  elementos novos nesta dinâmica. Eles podem ser agrupados em duas
categorias.

A primeira diz respeito a um movimento que poderíamos chamar de cultural, mas
que também é político e envolve primariamente a sociedade civil, tendo efeitos sobre o

34. Idem, ib, pp. 96-98
35. Idem, ib., pp. 95-96.
36. Sobre o tipo de contestação que desembocou em maio de 1968 no Primeiro Mundo, bem como sobre os seus desdobramentos posteriores, há

um interessante apanhado feito por COLLETTI, Lucio. La superacion de la ideologia (trad. esp.) Madrid, Ed. Catedra, 1982, cap : “Las
ideologias del 1968 a hoy”, pp 9-85.
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37. Sobre essas tendências mais difusas, ver NAISBITT, John. Megatrends. New York, Warner Books, 1982. A crítica articulada à “sociedade de
massas”  aparecera antes, em autores e linhas  diversas como GALBRAITH, J. K. O Novo Estado Industrial.     (trad. port.) Rio de Janeiro,
Civilização Brasileira, 2ª ed., 1969   (copyright 1967);  BARAN, Paul A. e SWEEZY, Paul M. Capitalismo   Monopolista. (trad. port.)  Rio
de Janeiro, Zahar, (2ª ed.) 1974   (copyright  1966); WRIGHT MILLS, Charles. A Elite  do  Poder. (trad. port.) Rio de Janeiro, Zahar, (2ª
ed.) 1968  (copyright 1956); ADORNO, Theodor W. Sociologica. (trad. esp.) Madrid,  Taurus, 1966 (copyright 1962); MARCUSE,
Herbert. Ideologia da   Sociedade Industrial. (trad.  port.) Rio de Janeiro, Zahar,  1967  (copyright 1964). Isto  é para mencionar apenas
alguns poucos exemplos.

38.  Cf. BRYNER,  Gary. “La Protection du Consommateur aux Etats-Unis: Naissance et déclin de l’approche réglementaire”. Revue Française
d’Administration Publique, nº 56, oct-dec 1990, pp 591-603, esp. pág. 596.

39. Sobre isso ver FLICKINGER, Richard.  “The comparative Politics of Agenda Setting: The Emergence of Consumer Protection as a Public
Issue in Britain and the United States”, Policy Studies Review, vol 2, nº3, feb 1983, pp. 429-444.

Estado: é o desenvolvimento de uma postura crítica mais difusa que a contestação global
ao capitalismo e à “sociedade de consumo”, da qual o movimento de maio de 1968
parece ter sido o ápice(36); tal postura não contesta globalmente a sociedade, mas sim
uma série de efeitos não desejados do advento da produção e distribuição de massa; é
uma crítica mais fragmentária, que passa pela busca de alternativas em diversas áreas da
vida social: alimentação, medicina, cuidados com o corpo, com o ambiente, etc. e que
se manifestaria mais claramente nas   décadas seguintes(37) .

Nos quadros dessa postura pode-se entender mais facilmente um elemento cuja
importância a própria FABER reconhece: o apoio que Nader recebeu, de estudantes e
jovens principalmente, mas também de donas de casa e   homens que começaram a
abraçar sua causa.

É também nesse quadro que se pode entender o despontar na sociedade civil de início
dos anos sessenta, de um outro movimento, o da ecologia, que ao final da década estava
em plena ascensão, começando a ter alguns resultados práticos, à   medida que líderes
políticos também adotavam a causa e do qual o Movimento do consumidor pode
beneficiar-se nesse período. Houve sinergia entre eles, até porque alguns de seus temas
se sobrepunham (exemplo: aditivos químicos em alimentos) e   exigiam ação conjunta.

E é finalmente nos seus quadros que se entende a própria atuação dos órgãos de
defesa do consumidor; agora eram em maior número  e estavam mais articulados—  a
Consumers Union, organização que durante longo tempo, tinha se consagrado aos testes
comparativos e à difusão de informação sobre a segurança e aptidão dos bens vendidos
para desempenhar sua função, adotou um perfil público mais marcado; e se bateu
abertamente por mais textos ‘agressivos’. E além dela havia surgido em 1967 a
Consumers Federation of America:  eles analisaram as práticas das empresas e as
insuficiências das Agências, que foram essenciais para justificar novas ações
legislativas(38). E tinham maior poder de fogo do que no passado, como atestam, pelo
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menos , as tiragens de seus órgãos de imprensa.
A segunda categoria de elementos novos reporta-se ao fato de que é apenas nesse

período que a questão da defesa do consumidor entra realmente na agenda governamental,
tanto legislativa quanto executiva (39), o que é fundamental do ponto de vista de sua
eficácia prática. E a entrada da questão nessa agenda, por sua vez, insere a defesa do
consumidor num movimento mais amplo que caracteriza os USA nesse período,
especialmente entre 1969 e 1976, que é uma onda de regulação social febril, nunca vista
antes.

De acordo com BRYNER , nesses  anos “o  Congresso dos USA elaborou o mais
importante conjunto legislativo de sua história. Mais de 120 programas legislativos
foram instituídos durante esse período, enquanto que durante os anos trinta, no New
Deal, cerca de 40 programas tinham sido promulgados.”(40)

O autor lista uma série de leis,  que considera as mais importantes feitas nessa época.
Não são só leis específicas de proteção do consumidor. Tratam também do ambiente,
dos aposentados, da proteção aos poupadores, das regras de campanhas de eleição federal,
de habitação, etc.

O autor vê algumas características comuns a essas leis.
- são programas vastos, seu campo de aplicação ultrapassa o de indústrias específicas
- elas delegam grande poder às agências reguladoras
- elas contêm disposições procedurais completas visando enquadrar o poder da

administração e a assegurar a participação do público nas deliberações dessas agências
- elas prevêem recursos  diversos para censurar a ação ou a inação dessas agências

“O resultado desses textos foi que a atividade reguladora das agências federais
explodiu. O número de páginas do Federal Register, publicação oficial das
regulamentações federais , passou de cerca de 20.000 em torno de 1970 para 60.000 em
1975. Praticamente todos os setores da economia americana foram submetidos a novas
exigências regulamentares. As preocupações com a saúde e segurança dos trabalhadores,
a proteção do consumidor, o estado do ambiente e a qualidade dos alimentos e
medicamentos se misturaram estreitamente para levar o Congresso a estender
consideravelmente o empreendimento da legislação federal.”(41)

Bryner atribui a possibilidade de uma onda regulamentadora com tamanha força a
três fatores:

40.Bryner, Gary art. cit
41. BRYNER, Gary, art. cit., pp.592-594
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1. um contexto favorável. Segundo o autor as décadas de 60 e 70 foram de prosperidade
nos Estados Unidos. Isso, na verdade é discutível , pois se a economia americana
cresceu nos anos 60 , o mesmo não se pode dizer com relação à década seguinte. Em
1969 há já um ponto de inflexão, em 1973 há o primeiro choque do petróleo, embora
a situação realmente piore nos anos oitenta. Mas talvez ele tenha razão quando mostra
um outro aspecto desse contexto, que é a autoconfiança dos empresários no sentido
de se sentir com poder para influir decisivamente sobre a feitura das leis e sobre as
práticas governamentais, como tinham feito nos anos 50.

2. O surgimento de novos atores

2.1 surgem nesse período os  chamados  “entrepreneurs legislativos”(42), “uma nova
classe de membros liberais do Congresso que queriam modificar as práticas
estabelecidas e os fundamentos do poder econômico na América. Liberais no Senado
tais como Estes Kefauver, Hubert Humphrey, Warren Magnuson, Edmund Muskie,
George McGovern, Eugene McCarthy, Gaylord Nelson, William Proxmire, Henry
Jackson, Edward Kennedy, Wayne Morse, Abraham Ribicoff, Jacob Javits e Charles
Percy foram promotores muito eficazes de iniciativas políticas maiores.” A meu
ver, a emergência de tais empreendedores legislativos pode estar ligada  ao
movimento que defini como primeiro elemento novo na dinâmica dos anos 60,
assim como o apoio recebido por eles pelos estudantes e pela imprensa, também
citados por Bryner. Estes políticos tiveram uma atuação marcante no Congresso e
fizeram barulho suficiente para que praticamente todos os citados por Bryner sejam
bastante conhecidos, inclusive no Brasil. Bryner os chama de liberais. Não vou
entrar numa discussão aqui sobre isso, mas parece-me que a atuação desses
senadores não teve nada de liberal. De qualquer maneira, o importante a registrar
é que Bryner considera que o nascimento desses empreendedores  legislativos “foi
essencial para o desenvolvimento da regulamentação consumerista nos anos
1970”(43 )

42. A expressão aparentemente foi cunhada por WILSON, J.Q. The Politics of Regulation. New York: Basic Books, 1980, p 370,
citado por Bryner.

43. BRYNER, art. cit., p. 595.
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3- o auge do estado- providência

“Os programas de seguridade social se desenvolveram consideravelmente nesse
período de ativismo regulamentador. (...) O governo foi cada vez mais percebido como
garantidor da socialização dos riscos e o responsável  pela proteção dos cidadãos contra
todos os tipos de desventuras, um número crescente de situações emergindo da ação
governamental e dando lugar a indenizações.”(44)

Apoiado em LOWI(45), o autor diz que “a idéia de que o Estado deveria ser responsável
pelos problemas privados está subjacente à expansão da competência regulamentadora
do poder federal nos anos 1970s.”

No nível da presidência da república ocorreu também uma mudança de postura do
governo .  Até então ele tinha apoiado (com mais ou menos ímpeto) os problemas do
consumidor que estivessem na ribalta. Era um apoio intermitente e mais ou menos
casuístico. Esta postura mudou   nos anos 1960 e passou-se a pensar em uma política de
defesa do   consumidor, de modo mais sistemático. Kennedy já dera os  primeiros sinais
dessa mudança, mas sua ação envolveu mais retórica que resultados práticos. Johnson
explorou essa   possibilidade de um modo mais efetivo, fazendo um conjunto de propostas
próprias e tornando-as parte importante de seu programa legislativo(46). Aparentemente,
fez isso porque precisava de uma   bandeira nova (vinha perdendo apoio no Congresso),
que desse bons dividendos políticos e não custasse muito caro (a guerra do Vietnam já
pressionava a economia nacional).

De  qualquer modo, o fato é que a defesa do consumidor nunca foi
objeto de tanta regulamentação nos Estados Unidos como nesse
periodo que, grosso modo, vai de meados dos anos sessenta a meados
dos anos setenta. E a entrada dessa questão na agenda governamental, tanto legislativa
como executiva, foi vital para que isso ocorresse. Esse fato remete à necessidade de se
fazer alguns comentários sobre a relação estado- sociedade civil, no que se refere à
formação das leis e políticas de proteção ao consumidor.

Levando em conta a trajetória da defesa do consumidor nos Estados Unidos,
especialmente em seus inícios, a impressão que se tem é que a sociedade civil é o

44. Idem, ib., pág. 597 .
45. LOWI,Theodore J. “Liberal and Conservative Theories of regulation” In BRYNER, Gary C. & THOMPSON,  Dennis L. The Constitution

and the Regulation of Society. Ithaca, N.Y.:Brigham Young University/Suny Press, 1988.
46. Cf. NADEL, op. cit., pág. 33. Ver também FLICKINGER, Richard, art. cit., esp pág. 431 e SOBEL, L. A.(ed.) Consumer Protection. New

York, Facts on File,Inc., 1976.
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elemento-chave na formação dessas políticas. Ou, melhor dizendo, a defesa do
consumidor começa embutida em outras questões maiores e aos poucos vai se
autonomizando, e nesse processo são importantes a atuação dos cruzados, a cobertura
da imprensa e, mais adiante, a  das associações civis de defesa do consumidor (e suas
publicações).

 Nadel diz que o governo é que dá o impulso definitivo nos anos 60, quando adota a
causa do consumidor. Mas a atuação da sociedade civil, seja através dos cruzados seja
dos movimentos, parece fundamental. Isso, inclusive, aparece como marca característica
da evolução da defesa do consumidor nos USA (ou talvez nos países anglo-saxões). Na
França o modelo parece distinto, com mais peso para o Estado. No Brasil também
parece ser mais próximo do modelo francês (embora não seja idêntico). Mas  Richard
Flickinger, em seu artigo já mencionado, questiona esse tipo de interpretação, defendendo
o argumento segundo o qual  as políticas de defesa do consumidor são políticas
“discretionary”, embora diga isso mais para o caso dos USA que para o da Inglaterra:

“consumer protecion reached  governmental agendas through the discretion of policy
makers rather than as `channeled items’ reflecting the strength of consumer interest
groups. The strongest evidence on this point is that governments were acting on consumer
protection issues before much attention had been given to  them by either the media or
the political parties, and before consumer groups were particularly active as lobby
organizations.”  p 438

Nesse caso, a atuação do Estado é decisiva, mesmo nos Estados Unidos, onde a
atuação da sociedade civil, seja através da imprensa, seja através dos movimentos, é
marcante.

Se verificarmos outros países, veremos uma importância maior ainda atribuída à
atuação do Estado. É o caso de PINTO, quando fala da França. Observe-se, no entanto,
que Flickinger tem mais dificuldades para explicar por que o tema do consumidor entrou
na agenda do governo exatamente nesse período e não antes. Apesar disso, ele chama a
atenção para  algo  fundamental: sem a entrada do tema na agenda governamental
dificilmente ocorreria o que ocorreu nos anos 60 e que é o importante a ressaltar:  é que
a questão do consumidor  e de sua defesa se descolam, nesse período, de problemas
específicos deste ou   daquele produto e se tornam uma issue em si mesma. Passa a
haver uma   postura sistemática do poder público e uma ação política   articulada em
bases muito mais amplas , tanto dos ativistas (individuais e coletivos) como da imprensa
que dá cobertura ao problema. Dessa maneira, o consumidor se afirma enquanto categoria
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social no espaço público, assim como a questão da necessidade de sua defesa; a causa
do consumidor adquire respeitabilidade e ninguém mais a poderia ignorar daí para a
frente.

 Tudo indicava que os empresários e políticos   teriam, na melhor das hipóteses, que
se adaptar à convivência com   ela. Mas as coisas não se passaram exatamente assim.
III.4- Quarta etapa: meados dos anos 1970 para a frente: o declínio do consumerismo

A bibliografia mais recente sobre a defesa do consumidor no Primeiro Mundo mostra
que esta questão da defesa do consumidor começou a perder impacto político nos anos
oitenta, tanto em nível de movimento, como  de item da agenda governamental.

Isso não significa que o consumidor esteja hoje menos protegido que antes ou que
não se dê mais importância a sua proteção.

A questão é outra. É que a proteção do consumidor teve um período  no qual se
concentrou a feitura de uma série de leis protetoras. E isso ocorreu ainda no bojo de um
movimento (diria onda) mais amplo de regulamentação progressiva da atividade
econômica e social pelo Estado.

Mais recentemente, no bojo da crise do Estado de Bem estar, em meio a uma recessão
prolongada(47), uma onda mais conservadora  vem varrendo o Primeiro Mundo, e começa-
se a achar, de modo geral, que há excesso de regulamentação. É uma onda de
desestatização, de desregulação, de se suprimir aquilo que é considerado ingerência
excessiva do Estado na sociedade, especialmente no mercado.

Essa onda é visível no plano político, primeiro com Thatcher na Inglaterra, e nos
Estados Unidos mais claramente com Reagan (embora os Estados Unidos sejam talvez
o país menos regulamentado pelo Estado no Primeiro Mundo). Ali, além dos problemas
de recessão, houve a questão da perda de competitividade das indústrias americanas
com a qual lidar.

A administração Reagan não agiu propriamente no nível das leis mas sim no das
agências, cujos poderes foram muito reduzidos(48), para gáudio dos empresários.

Nos Estados Unidos, o vazio deixado pelo declínio da regulamentação federal  da

47. Agradeço a Ruben Keinert e a Luiz A. Oliveira Lima por se terem  disposto a discutir comigo questões relativas ao papel do Estado e aos
ciclos de crescimento e recessão nos Estados Unidos

48. Cf BRYNER,G, art. cit. p 598
49. Cf BRYNER, G. , art. cit. pp 600-603
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defesa do consumidor tem sido preenchido, em parte, pelos governos dos estados e
pelos juízes que vão consagrando fórmulas sempre favoráveis ao consumidor nas
pendências que chegam aos tribunais. Mas a descentralização da legislação acaba criando
problemas para os empresários, que têm que se haver com normas cada vez mais
heterogêneas e por isso, possivelmente eles voltem a apoiar medidas em nível federal(49).

Mas, no geral, o que se tenta é deixar o mercado funcionar com menos amarras. E se
questiona o carater democrático da regulação via legislação, mostrando que o impacto
de cada medida pode ser distinto para cada segmento da população e, muitas vezes,
pode ter efeito exatamente oposto ao que se esperava com a lei, desprotegendo
precisamente os segmentos da população que a lei visava proteger. Nessa linha, o artigo
de MAYER e BURTON (50) é muito sugestivo, sendo  também interessante para se
entender o debate mais recente (regulação x medidas alternativas de proteção que não
impliquem em regulação), na medida em que mostra que um problema pode ter sua
solução encaminhada de diversas maneiras(51).

Nessas circunstâncias, passa-se a estudar formas de proteção ao consumidor que não
dependam tanto de regulação prévia(52). Essa parece ser a tendência mais marcante para
os anos noventa, no que se refere à proteção do consumidor nos Estados Unidos.

Na Europa continental, a figura do consumidor emerge no espaço público no segundo
pós guerra. Conforme PINTO, referindo -se à França, essa possibilidade se coloca, de
um lado, por uma redefinição dos papéis sexuais e da esfera doméstica, acrescida de um
maior nível de educação formal da população a partir dessa época e, de outro,  pelos
novos tipos de bens de consumo derramados no mercado de duráveis, mais caros e
sofisticados.(53)

De fato, embora a industrialização no Primeiro Mundo tenha sido realizada   entre o
século XVIII e XIX, no segundo pós- guerra é que explode a   fabricação de duráveis de
todo o tipo, através de um processo de diversificação acelerada
da produção de massa. Os produtos passam a ter manejo cada vez mais complicado e
mais tecnologia embutida nele.

50. MAYER, Robert  e John Burton “Distributional Impacts of Consumer Protection Policies: Differences among Consumers”, Policy Studies
Journal,vol 12 nº1 sept 1983, pp91-105" .

51. Os argumentos em favor da regulamentação podem ser vistos em LANE, Sylvia  “The Rationale for government Intervention in Seller-
consumer Relationships”,  Policy Studies Review, vol 2, nº3,Feb 1983, pp 419-428.

52. Sobre isso ver GAZDA, Gregory M. e M. Jefferey Kallis “The Doctrine  of Strict Liability: An Alternative to Consumer Protection Regula-
tion”, Policy Studies Review, vol 2, nº3, pp 516-526  e RAFTER,David O. “Regulation vs. arbitration: An Evaluation of Alternative
Approaches for Implementing Consumer Policy”Policy Studies Review, vol 3, n º2, pp 537-549

53. PINTO, Louis, “L’Invention du consommateur” Revue Française de Sociologie, vol XXXI, nº2, abr-jun 1990, pp178-198.
54.PINTO, L., art. cit. pág. 183-185
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Nesse enquadramento, a figura da “dona de casa” burguesa é substituída pelo “modelo
do consumidor “ no 2º pós Guerra. Ainda segundo este autor, “o modelo do   consumidor
representa, dentro de  certos limites, uma transposição, para o universo doméstico, de
uma 'calculabilidade' até então   tida por apropriada ao mundo da empresa”(54).

Em outras palavras, isto equivale a  uma das dimensões do transbordamento da
racionalidade empresarial para fora da empresa, atingindo a dimensão doméstica, assim
como atinge a dimensão da cultura, do lazer e outras.

Apoiando-se em um outro autor(55), PINTO prossegue, dizendo que esta
‘calculabilidade’ pressupõe algumas condições formais, entre as quais a exclusão de
dimensões não mensuráveis ou de difícil mensuração, como gosto e ética; a possibilidade
de comparar uma   série de bens em função de critérios objetivos, como   preço,
desempenho, durabilidade, etc.: e a utilização da equação   “preço-qualidade” como
critério básico de seleção de mercadorias   a consumir(56) .

Um outro aspecto a ser mencionado é que esta   emergência do “consumidor” em
detrimento da figura da “dona de   casa” liga-se ao consumo de bens de natureza distinta.
Esta   cuidava mais de manter o consumo de bens necessários à reprodução   da família
, dentro de um orçamento doméstico dado. Aquele liga-se ao consumo de bens não
imediatamente vinculados à reprodução da   família no sentido estrito: são os bens de
consumo durável, cuja aquisição, comforme PINTO, passa a ser pensada como um
“investimento” e avaliada em termos de custo-benefício.

Na França, é dentro do Estado que surgem as primeiras iniciativas de proteção ao
consumidor, ainda na esteira do plano Marshall. Até fins dos anos sessenta não há
mobilização da sociedade civil em torno da questão do consumidor. Ela só vai ocorrer
a partir dos anos setenta, quando a fórmula do consumerismo — que Pinto caracteriza a
partir de uma combinação entre pragmatismo e uma militância herdeira dos movimentos
de constestação de Maio de 1968 — emerge numa imprensa que se especializa no tema
do consumidor e encontra amplo sucesso. Mas é no aparelho de estado que se forja a
defesa do consumdor inicialmente.

O caso da Inglaterra é mais próximo ao dos Estados Unidos, sendo ali, conforme
Flickinger (57), o local em que a força da sociedade civil parece ter se revelado mais

55.  HIRSCHMAN, Albert  O. Bonheur  Privé,  Action  Publique,   Paris,   Fayard, 1983.
56.  PINTO, art.cit., pp. 185-186.
57. Flickinger, Richard, art. cit.
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intensa. Segundo esse autor, que compara a evolução da proteção do consumidor nos
USA e na Inglaterra, é neste último país que encontra mais evidências para apoiar a
hipótese de que a defesa do consumidor tenha entrado na agenda da sociedade (ou do
sistema, como ele diz) antes de chegar à agenda governamental.

Hoje, face ao processo de unificação da Europa, vem ocorrendo uma série de tentativas
de regulação em nível da Comunidade(58), mas trata-se antes de harmonizar as regras
dos estados membros do que de se criar novas .

E também na ali a tendência parece ser no sentido de se buscarem alternativas para a
regulamentação estatal na defesa do consumidor, que passam pela educação do
consumidor e por códigos de boa conduta, entre outras(59).

Parece ser essa, portanto, a direção que se esboça nos anos noventa para a defesa do
consumidor  no Primeiro Mundo.

IV- A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO PRIMEIRO MUNDO VISTA
EM CONJUNTO

IV.1. Trajetória

Em resumo, observando-se a questão da defesa do consumidor em alguns países do
chamado Primeiro Mundo, percebe-se um tronco comum de evolução e naturalmente
algumas variações entre os diversos países, especialmente no que diz respeito à relação
estado-sociedade.

De um modo geral, pode-se dizer que a proteção ao consumidor começa em todos
eles avant la lettre, no sentido de que precede a emergência do conceito de consumidor
como categoria social  no espaço público. A sua problemática está embutida inicialmente
em outras rubricas, como por exemplo, de concorrência desleal ou de saúde pública
(alimentos, remédios) Nesse estado ela remonta ao final do seculo XIX.

Ao que tudo indica, o consumidor emergiu como categoria social em primeiro lugar
nos Estados Unidos. A evolução de sua proteção pode ser dividida em quatro etapas,

58. Sobre isso, ver VAN MIERT, Karel “L’Europe de la Consommation” Revue Française d’Administration Publique nº56, oct-dec 1990,
pp615-624

59. Cf mostram,para a França “CARNELLUTTI, Alexandre “Consommation et Societé”, Revue Française d’Administration Publique, nº 56,
pp 581-589 ; e, para a Inglaterra,  na mesma revista, PALMER,Richard, “La protection du consommateur au Royaume-Uni”, pp 605-613.
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cujas principais características, de modo muito sucinto seriam as seguintes:

1. fins do século XIX até 1929: A proteção começa como efeito secundário de medidas
legislativas governamentais destinadas a regular o comércio. É um processo de
regulação do mercado. Em alguns casos aparece como defesa do interesse público.
Portanto, há um conjunto de medidas que acabam protegendo o consumidor. Mas ele
não é o alvo principal dessas políticas nem é quem se mobiliza - enquanto tal- para
isso.

2. 1930’s (New Deal) até meados dos anos 1960’s:  Na virada para os anos trinta, surgem
as primeiras associações civis preocupadas especificamente com a proteção do
consumidor (em 1929 surge a Consumers Research, 1936 a Consumers Union).

Delineia-se assim uma nova etapa, que vai, grosso modo, até início dos anos 60.
Nessa etapa, a figura do consumidor emerge como categoria social e começa a ter mais
relevância.  Mas o campo de defesa do consumidor não se autonomizou ainda. O governo
entra em cena de modo casuístico ainda, em função de problemas específicos. Não há
uma política de defesa do consumidor. Na Europa, a questão do consumidor começa a
emergir também, no 2º pós-guerra, irradiada dos USA, com a criação de órgãos de
defesa do consumidor em diversos países. Congregando vários desses órgãos, em 1960
é criada a IOCU (International Organization of Consumers Unions), que depois se torna
órgão consultor da UNESCO.

3. Anos 1960’s e 1970’s- Neste período  completa-se a autonomização do campo da
defesa do consumidor em relação a outras questões: ela se torna uma issue em si
mesma, nos USA, ao entrar na agenda governamental nos anos 60, no bojo do
crescimento da regulação social pelo Estado. Neste período vai se concentrar a maior
parte da legislação aprovada sobre defesa do consumidor. E a Europa, em sintonia
com esse movimento, vai ver essa legislação concentrada em alguns de seus países
poucos anos depois (final dos anos 60/início dos anos 70). É o período de auge do
consumerismo.

4- 1980s para a frente: nos anos oitenta, o consumidor já está razoavelmente protegido
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por legislação no Primeiro Mundo; de outro lado, a recessão decorrente dos choques
do petróleo, a crise do Estado de Bem estar que se dá a par dela, e a ascensão de uma
nova onda conservadora (neo-liberal) na política fazem a defesa do consumidor
começar a perder peso como questão política, em nível nacional, em meio a uma
reversão no processo mais amplo de regulação estatal da sociedade. Passa-se a buscar
novas alternativas de proteção que não impliquem em mais regulamentação prévia.

IV.2. Características

Deve-se observar que há diferenças na dinâmica de desenvolvimento da defesa do
consumidor entre os diversos países, especialmente no que diz respeito à relação estado-
sociedade civil. Pinto, referindo-se ao caso da França, por exemplo, mostra que a figura
do consumidor emerge no segundo pós-guerra, em detrimento da figura da dona de
casa. Atribui isso a uma redefinição dos papéis sexuais na esfera doméstica, ao lado de
um aumento do nível de educação formal da população a partir dessa época e da presença
dos novos tipos de bens de consumo derramados no mercado de duráveis, mais caros e
sofisticados.(60)

Mas, ainda de acordo com esse autor, é dentro do Estado que surgem as primeiras
iniciativas de proteção ao consumidor, ainda na esteira do plano Marshall. Até fins dos
anos sessenta não há mobilização da sociedade civil em torno da questão do consumidor.
Ela só vai ocorrer a partir dos anos setenta, quando a fórmula do consumerismo — que
Pinto caracteriza a partir de uma combinação entre pragmatismo e uma militância herdeira
dos movimentos de constestação de Maio de 1968 — emerge numa imprensa que se
especializa no tema do consumidor e encontra amplo sucesso. Mas é no  Estado que se
forja a defesa do consumidor inicialmente.

Nos USA, por outro lado, a categoria do consumidor emerge primeiro na sociedade
civil, mas segundo alguns autores(61) ganhou peso decisivo só quando foi incorporada à
agenda do governo. Isso ocorreu nos anos 60, como vimos, no bojo do crescimento da
regulação social pelo Estado.

O caso da Inglaterra é mais próximo ao dos Estados Unidos, sendo ali, conforme

60-. PINTO, Louis, “L’Invention du consommateur” Revue Française de Sociologie, vol XXXI, nº2, abr-jun 1990, pp178-198.
61. Nadel NADEL, Mark V. The Politics of Consumer Protection ( 4ª ed ) New York, The Bobs-Merril Company, Inc, 1971
62. FLICKINGER, Richard, “The comparative Politics of Agenda Setting: The Emergence of Consumer Protection as a Public Issue in Britain

and the United States”, Policy Studies Review, vol 2, nº3, feb 1983.
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63. Na verdade, as afirmações que faço em relação ao “Primeiro Mundo” apóiam-se mais nos casos dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra
e não podem, portanto, ser generalizadas para  o conjunto dos países capitalistas desenvolvidos. Estou usando neste texto a expressão
Primeiro Mundo quase como uma licença poética, para melhor poder comparar a situação desses países realmente estudados na America do
Norte e na Europa com a do Brasil.

64. Nessa época a situação dos imigrantes nesses países não assumiu ainda o contorno problemático que teria posteriormente.
65. Cf. BRYNER,  Gary. “La Protection du Consommateur aux Etats-Unis: Naissance et déclin de l’approche réglementaire”. Revue Française

d’Administration Publique, nº 56, oct-dec 1990, pp 591-603. Ver também na mesma edição da Revue, CARNELUTTI, Alexandre.
“Consommation et Societé”.( pp. 581-589).

Flickinger (62), o local em que a força da sociedade civil parece ter se revelado maior.
Segundo esse autor,  que compara a evolução da proteção do consumidor nos USA e na
Inglaterra, é neste último país que se encontram mais evidências para apoiar a hipótese
de que a defesa do consumidor tenha entrado na agenda da sociedade (ou do sistema,
como ele diz) antes de chegar à agenda governamental.

Em qualquer dos casos, deve-se reter que a dinâmica do desenvolvimento da defesa
do consumidor como questão está ligada à formação e consolidação das sociedades
capitalistas de produção e consumo de massas.

A extensão geográfica dos mercados, a separação entre o departamento de produção
e o de vendas (que geram problemas de embalagens e conservantes para os produtos,
especialmente os perecíveis, não se deteriorarem, e dão origem também à questão das
embalagens enganosas), a despersonalização das relações de troca e o desenvolvimento
sem precedentes da publicidade (as mensagens e embalagens enganosas, o não ter a
quem reclamar, a natureza dessa relações muda, possivelmente a responsabilidade ética
também passa a ser vista de maneira distinta), a complexidade  de uso e os riscos trazidos
aos produtos gerados por uma tecnologia cada vez mais sofisticada (problemas de
segurança, dificuldades de manuseio), o custo relativamente mais  alto dos produtos
duráveis (e as expectativas de durabilidade) — esses são alguns dos aspectos que se
ligam ao desenvolvimento da problemática do consumidor em tais sociedades.

Outra observação importante é que no Primeiro Mundo(63), quando a preocupação
com o consumidor ganha peso, isso se dá em sociedades que já equacionaram,
previamente, de maneira melhor ou pior, dependendo do país, uma série de problemas
sociais : fome, saúde pública, educação. São sociedades afluentes, com um amplo
espectro de direitos sociais assegurados e uma população que em sua maioria tem suas
necessidades básicas de sobrevivência atendidas.(64)

 Viu-se também que a defesa do consumidor, o Estado do Bem Estar e a regulação
estatal da sociedade de modo geral apresentam um movimento sincronizado de ascensão
e descensão.(65)
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66. PINTO, Louis. art cit.
67. FABER, Doris, Enough,(2ª  impressão)  New  York,  Strauss   and   Giroux, 1974 (Copyright 1972), cap. 8.

Finalmente, a ascensão da causa do consumidor parece ligar-se a uma mudança no
nível ideológico, tomado em seu sentido mais amplo. A  crítica à sociedade capitalista
de produção e consumo de massas e aos estilos de vida aí dominantes , que até os anos
sessenta é uma crítica globalizadora, parece sofrer uma mudança de rumo a partir de
certo momento, fragmentando-se, por assim dizer, em uma série de críticas mais pontuais
e menos preocupadas com a totalidade. Como já foi dito, uma de nossas hipóteses de
trabalho é que a partir de um certo momento — é difícil precisar um momento exato:
talvez se pudesse ver nos movimentos de maio de 1968 um divisor de águas — a
contestação global à sociedade em sua totalidade perde peso, e em seu lugar passa-se a
aceitar essa sociedade , em princípio, como um dado e a criticar aspectos específicos
integrantes dessa totalidade.

 A preocupação com excesso de tecnologia, o desencanto com a ciência e a busca de
uma volta à natureza, de conhecimentos alternativos , a busca de um estilo de vida
pessoal e “desmassificado”, a atenção dada à qualidade de vida, passam a ganhar peso
(algumas dessas preocupações faziam parte de uma crítica mais global, seja dos hippies,
seja da esquerda propriamente dita) e se descolam de uma crítica mais totalizante. Nesse
processo, a nosso ver, é que se insere a questão da defesa do consumidor (e também a de
outros movimentos sociais, dos quais o ecológico - com o qual a defesa do consumidor
manteve bastante sinergia -talvez tenha sido o que alcançou maior repercussão).

No nível da prática  política, não fica claro  se se trata de duas “correntes”, uma mais
globalizante e outra mais particularizante, em movimentos contrapontísticos, ou se é a
mesma corrente crítica que é primeiro globalizante e depois se fragmenta, mas é em
meio a esse movimento que ganha peso a  questão da defesa do consumidor. Nas histórias
de vida que recolheu sobre os militantes da defesa do consumidor na França, por exemplo,
Pinto(66) constatou a presença de inúmeros “soixante-huitards”. Ralph Nader nos USA
teve também uma ampla colaboração dos estudantes entre seus Nader’s Raiders.(67)

Tendo essa trajetórias e características como referenciais, examinemos agora o caso
brasileiro.

V- O CASO DO BRASIL

A pesquisa sobre o Brasil permite ver que alguns aspectos do processo descrito com
relação a países do Primeiro Mundo podem ser encontrados aqui também, mas em outra
constelação de fatos.
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68. Para uma cronologia mais detalhada, ver, entre outros, ZULZKE, Maria Lucia. Abrindo a Empresa para o Consumidor. Rio de Janeiro,
Qualitymark,Ed. 1990, cap. 2.

69. Projeto N.70-A, de 1971. Apud FERRARI, Zuleika S. Defesa do Consumidor. S. Paulo, Loyola, 1981, pag. 153 e segs. Ver também Zulzke,
op. cit., cap. cit.

70. FERRARI, Zuleika S., op. cit. pp 130-133.
71. Isso foi noticiado no jornal Folha de S. Paulo de 13/9/73, p. 13, cf. ZERIO, João M. Pereira. Consumerismo: nível das preocupações dos

setores empresarial e público com a satisfação do consumidor: um estudo exploratório. Dissertação de mestrado em Administração,
S.Paulo, EAESP, FGV, 1979.p. 93.

Antes de comentar essa constelação convém fazer uma breve cronologia da evolução
da defesa do consumidor no Brasil.(68)

V.1- Trajetória

Em primeiro lugar é preciso dizer que a questão da defesa do consumidor chega ao
Brasil irradiada também dos USA, mas, atrasada em relação à Europa: ela aporta aqui
no início dos anos 70.

Antes disso existia alguma legislação para protegê-lo (alguma legislação remonta ao
século passado). Mas, além de ser esparsa, ela não se fizera em nome do consumidor
enquanto tal. Os órgãos fiscalizadores eram diversos e desarticulados, havia muitas
lacunas que não eram cobertas por ninguém, e os procedimentos fiscais e processuais
eram ineficientes. Assim, ela não tinha eficácia prática.

 Mas no início dos anos setenta, a questão está no ar na imprensa, acompanhando
casos dos USA e comparando-os com a situação brasileira; há jornais que têm seções
fixas para divulgar reclamações dos consumidores, como, por exemplo, o Jornal da
Tarde (SP) ou para tratar de seus problemas, como a coluna de Zuleika Ferrari no Aqui
S. Paulo . E o problema do consumidor aparece nos debates da época bastante ligado à
questão da regulamentação da publicidade.

Os primeiros projetos de criação de um órgão de defesa do consumidor são
apresentados no Legislativo . Entre eles, o do Deputado Federal Nina Ribeiro, de 1971,
que pretendia vincular o novo  órgão ao Conselho Nacional de Pesquisas (órgão
governamental). São rejeitados .(69)

  Ainda em 1971 realiza-se o I Congresso Nacional de Comunicação , no qual se
reivindica novamente a criação de um orgão de defesa do consumidor(70).

 Em 13/9/1973 realizou-se em S.Paulo um Programa de Debates sobre os Problemas
do Consumidor, sob patrocínio da Assembléia Legislativa. (71) Houve outros debates
nessa época também, fora do Legislativo.

 Por volta de 1975 há também o surgimento das primeiras associações civis de defesa
do consumidor, no centro- sul do país, (a região mais rica e modernizada) mais ou
menos simultaneamente com a emergência de uma preocupação do governo de S. Paulo
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com a questão. Mas elas não decolam nesse momento.(72)
Nessa época,  uma equipe da Secretaria de Assuntos Metropolitanos(municipal)  e da

Secretaria de Planejamento (estadual) do Governo  de S.Paulo  fez um diagnóstico  da
situação do consumidor no estado de S. Paulo, baseado em reclamações que  chegavam
aos jornais, e tendo em vista implantar um sistema de defesa do consumidor, inspirado
nos vigentes nos  USA. A partir dos resultados desse diagnóstico, foi proposta a criação
de um Sistema  Estadual de Proteção ao Consumidor.

 Este sistema foi aprovado pelo governo do estado de SP através do decreto 7890, de
5/5/1976 (convertido  na lei 1903 em 29/12/78). Ele atuaria através de dois órgãos
principais: o Conselho Estadual de Proteção ao Consumidor  (que orientaria  a política
do Sistema) e o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, que acolheria as queixas
dos consumidores e as encaminharia às entidades que pudessem resolver o problema  e
as usaria como subsídio para a elaboração de políticas.
- Este grupo executivo do governo do Estado de S.Paulo, daí para a frente chamado

PROCON, foi o primeiro do Brasil e tornou-se modelo para outros órgãos equivalentes
que começaram a ser criados nos demais estados.  O de S.Paulo é até hoje, considerado
o mais bem sucedido de todos eles.
Em 1978, o III Congresso Brasileiro de Propaganda, em S.Paulo, aprovou por

aclamação o Código de auto-regulamentação publicitária,  que foi implementado em
1980 pelo então criado CONAR (Conselho Nacional de Auto-regulamentação
Publicitária).

Em 1982 , houve eleições para os governos estaduais que foram ganhas em muitos
estados por governadores do partido de oposição ao governo federal, preocupados com
o retorno à democracia (entrou Montoro em S.Paulo). Tomaram posse em 1983. A
partir daí assiste-se à criação de PROCONs em muitos outros estados. Crescia também
o número de Associações civis (a de Porto Alegre, a partir de 1980 passara a publicar a
Revista do Consumidor). Mas a que foi mais bem sucedida é o IDEC, criado mais tarde,
em 1987, em S.Paulo.

 O ano de 1985 é outro marco relevante: fecha-se o ciclo do autoritarismo no Brasil,
com o início da “nova República”. Neste ano é criado o CNDC (Conselho Nacional de

72. Cf LAZZARINI, Marilena, fundadora do IDEC, -Instituto de Defesa do Consumidor (associação civil) e militante histórica do movimento,
em entrevista à autora em  agosto de 1992.
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Defesa do Consumidor) para  consumidor. A questão entra na agenda do governo federal.
Na mesma data foi promulgada a Lei 7347,(conhecida como Lei dos interesses difusos)
que alterava os procedimentos jurídicos , na medida em que o processo judicial deixava
de se restringir à defesa de interesses individuais. Com isso a proteção do consumidor e
a do meio ambiente eram  amplamente beneficiadas. Também nessa época instituem-se
juizados de pequenas causas em vários estados do país. (73)

 Em 1986, o governo federal implementou um pacote econômico (o plano cruzado)
que não resolveu os problemas do Brasil, mas que é considerado importante para o
“despertar” do consumidor.(74) Esse pacote continha, entre outras medidas, um
congelamento prolongado de preços. Isso se fez sem que houvesse previamente um
alinhamento dos preços das mercadorias e, de outro lado, aqueceu a demanda por bens
de consumo.  Após certo tempo, começou a aparecer a cobrança de  ágio para certos
produtos e a ocorrer a ameaça de desabastecimento. O presidente da República, em
pessoa,  pediu pelos media que o consumidor ajudasse a fiscalizar o congelamento de
preços e que reclamasse. O consumidor entrou em cena em massa, avolumando-se
repentinamente o conjunto de queixas apresentados aos órgaos de defesa do consumidor
(basicamente os PROCONs e SUNAB- Superintendência Nacional de Abastecimento-
existente desde 1962).

Em 1988 o país ganhou uma nova Constituição, para susbstituir a dos tempos da
ditadura. Em suas disposições transitórias, determinava que o Congresso deveria elaborar
um Código de Defesa do Consumidor. Um primeiro anteprojeto foi feito dentro do
CNDC e serviu de subsídio para as discussões .

Em 1990, finalmente,  o Código de Defesa do Consumidor é aprovado pelo Congresso
e em 11/9/90 é  sancionado pelo presidente Collor (Lei 8078), que tomara posse neste
mesmo ano. O governo neste ano, além disso,  extingue o CNDC e cria a Secretaria
Nacional de Direito Econômico, dentro do Ministério da Justiça. Essa Secretaria passa
a abrigar o antigo CADE (órgão criado em 1962 e voltado para problemas de trust,
agora com o nome de Departamento Nacional de Proteção e Defesa Econômica) e o
Departamento nacional de Defesa do Consumidor (em substituição ao CNDC) . Caberia
a esse departamento fazer a coordenação nacional dos diversos órgãos de defesa do
consumidor existentes no país.

  Em 11/3/1991 o Código de Defesa do Consumidor entra em vigor.

73. Textos Básicos Defesa do Consumidor ,MInistério da Justiça, CNDC,1988, parte III, p. 285 a 314, apud ZULZKE, op. cit. pp.36-37.
74. Cf. Marilena Lazzarini, diretora do PROCON S.Paulo nessa época e Maria Inês Fornazaro, então membro da equipe técnica desse mesmo

órgão, em entrevistas à autora , concedidas em agosto de 1992.
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V.2. Características

Uma das razões do “atraso” com que a questão da defesa do consumidor despontou
aqui foi que nossa industrialização foi tardia: iniciou-se  timidamente em fins do século
XIX, tendo por berço a economia cafeeira de exportação e completou-se apenas nos
anos sessenta , com a instalação da indústria pesada.(75)  É só a partir daí, no período do
chamado “milagre brasileiro”, 1967-73, que se torna visível  uma sociedade com
configuração mais moderna, no sentido de mais semelhante à do Primeiro Mundo  —
diga-se de passagem, por pouco tempo, uma vez que logo depois iniciou-se ali a “terceira
revolução industrial”, com a informática, a qual não pudemos acompanhar, em virtude
de nossa crise econômica prolongada desde o final dos anos setenta até os dias atuais.

 Nesse período (anos 60-70), de qualquer modo, já temos mercados  nacionais e não
mais apenas locais, uma acumulação ancorada no DIII (produtos duráveis), uma estrutura
ocupacional mais complexa e a consolidação da publicidade, da pesquisa de mercado e
da indústria cultural. A questão da defesa do consumidor começa então a ter  solo mais
fértil para se colocar. Pelo menos há inúmeros de problemas de que ele é vítima indefesa.
Portanto, antes dessa época não há ainda uma base material nem social que dê sentido
ao problema de defender o consumidor.

A segunda razão do “atraso” é que o processo de modernização acelerada que se
segue ao término de nossa industrialização  foi feito nos marcos de um regime político
autoritário (76), que restringiu seriamente a liberdade de expressão e de associação.

Assim, a causa do consumidor chega aqui como parte da irradiação dos Estados Unidos
para o resto do mundo, mas ela encontra um contexto muito especial, característico
talvez de alguns outros países da America Latina na época.(77)

A existência de um regime político fechado tornava complicado o debate da defesa
do consumidor (e qualquer outro tipo de debate político), que facilmente poderia ser
tomado pelo poder estabelecido  como subversão da ordem e/ou incitamento à luta de
classes, o que era combatido com uma repressão violenta das forças do governo federal.

75. Estou utilizando a periodização de CARDOSO DE MELLO, João Manuel. Capitalismo Tardio. S.Paulo, Brasiliense, 1982.
76. Estou tomando o autoritarismo na acepção que lhe dá LINZ,Juan. “Um Regime Autoritário: Espanha” (trad. port.) in CARDOSO< f. H.e

MARTINS, Carlos E.(orgs.) Política e Sociedade. S.Paulo, Nacional, 1979, vol. 1 , pp. 318-334.  Para o caso brasileiro ver, pelo menos,
CARDOSO, Fernando H. O Modelo Político Brasileiro.  S.PAULO, DIFEL,1973.

77. Este problema não é exclusivo da questão da defesa do consumidor e parece relacionar-se aos processos de mudança social induzidos de fora
do país, em função de nossa posição periférica no conjunto do capitalismo. Ele foi brilhantemente tratado por SCHWARTZ, Roberto em seu
já clássico ensaio “As Idéias fora do Lugar” , Ao Vencedor as Batatas. S. Paulo, Duas Cidades, 1977.
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A partir de meados dos anos setenta, nos extertores do “Milagre econômico”, iniciou-se
lentamente o projeto de distensão do regime (governo Geisel). Mas ele tinha sérios
adversários dentro do próprio governo . Assim, esse processo conheceu marchas e
contramarchas, nas quais os limites entre o permitido e o proibido se borravam com
frequência, abrindo  espaço a arbitrariedades de todo tipo.  Apesar disso, vários
movimentos e associações nasceram ou renasceram nessa época(78), em função de
reivindicações de moradia, água, luz, e  em luta pela redemocratização do país. Mas o
contexto assinalado naturalmente teve seu peso na possibilidade de sucesso de associações
civis que se formaram no período:

“Estávamos em um momento político (1975, 76, 78) onde não existia clima para
criação de associações. Qualquer reunião com mais de três era (problemática), mesmo
que fosse de defesa do consumidor, com um espectro supercapitalista em cima. Não
existia ambiente para a criação de associações.  Acho que a gente ainda tem muitos
resquícios deste período que nos impedem de criar associações”(79)...

Em segundo lugar, em função do próprio projeto de desenvolvimento que se implantou
nesse período autoritário, essa sociedade se modernizou mas não se tornou afluente, ou
melhor dizendo, nem a modernidade em seu conjunto nem a afluência se difundiram
para toda a população. O estado, embora tenha sofrido um processo de modernização,
não chegou a configurar nada semelhante a um Estado de Bem Estar de Primeiro Mundo,
na prática. Ao contrário, o Brasil marcava-se por um capitalismo selvagem em diversos
sentidos. O mais evidente deles era a estrutura de distribuição de renda piramidal
altamente perversa (que já era perversa no período anterior, mas cujos efeitos tinham
sido periodicamente amenizados com a política econômica e salarial dos governos
anteriores, de carater populista ; nos anos  60 e 70, a renda concentrou-se mais ainda,
em função da política econômica e salarial do governo).

Então tínhamos aqui que lidar com problemas que em outros  países tinham sido
equacionados após a revolução industrial e com o desenvolvimento (em graus e de
maneiras diversas) de um Estado de Bem Estar a partir do segundo pós- guerra. Ao lado
de “bolsões de modernidade” e de um segmento da população  que se via face a todos
os benefícios e aos novos problemas decorrentes dessa modernização, conviviam questões

78. Sobre isso, ver CARDOSO,Ruth . “Movimentos sociais urbanos: um balanço crítico “ in SORJ, Bernardo e ALMEIDA, Maria H.T. (orgs.)
Sociedade e Política no  Brasil pós-64. S. Paulo, Brasiliense, 1983. Nessa análise a autora mostra, com muita propriedade, as várias faces
do Estado nesse período: de um lado um regime repressivo, que eliminava canais institucionais de encaminhamento de reivindicações. Daí
o carater anti-autoritário de alguns dos movimentos então surgidos. De outro lado, o Estado, recém modernizado, às vezes agia como
indutor de demandas na sociedade civil.

79. Entrevista de Maria Inês Fornazaro, uma das mais antigas integrantes do PROCON-SP, à autora, em agosto de 1992.
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não resolvidas (algumas agravadas) como a miséria absoluta, significativa porcentagem
de analfabetos e de pessoas com baixa escolarização, graves problemas de saúde pública
(alta taxa de mortalidade infantil, desnutrição), de habitação. E já tínhamos que lidar
com problemas novos, “pós-modernos”, ligados à defesa de consumidor e ao
ambientalismo, que aqui chegavam através de nossas relações com o Primeiro Mundo,
embora  já se esboçasse, como dissemos, um solo interno fértil para acolhê-los. Isso
também pode ter tido seu peso na viabilização das associações civis:

“...o fator econômico pesa muitíssimo : além do desprendimento pessoal precisa de
uma casa , de papel, criar movimentos..”(80).

Mas o impacto maior que daí decorria era em termos ideológicos. Num primeiro
momento, os velhos e os novos problemas tiveram que competir por legitimitidade  —
é claro que em certo sentido essa competição ocorre sempre, em qualquer lugar, mas a
questão aqui configurava-se como algo mais complexo do que o mero estabelecimento
de prioridades —  não seria imoral pensar em defesa do consumidor, quando o próprio
“direito ao consumo” não estava assegurado à maioria da população?
Quando os direitos politicos e civis estavam seriamente retringidos pela ditadura e os
direitos sociais prejudicados por uma estrutura capitalista e um padrão de acumulação
de efeitos altamente perversos, isto é, quando outros direitos básicos de cidadania não
estavam assegurados? Qual a importância da poluição, se sem ela parecia que teríamos
que “renunciar” ao desenvolvimento industrial que nos poderia livrar do
“subdesenvolvimento”?

Ao mesmo tempo, os “novos problemas” também tinham que enfrentar a clivagem
crítica global x crítica particularizante.  Na verdade, a situação era bem mais complexa
do que isso possa sugerir: afora aqueles que tradicionalmente não participavam da cena
política, havia os beneficiários do Milagre que integravam um setor conformista, havia
os que apenas lutavam contra a ditadura e por um estado de direito, havia a luta contra
o sistema capitalista.

 A falta de tradição de participação em associações voluntárias no Brasil é também
apontada por muita gente como fator importante para inibir o sucesso das tentativas de
organizar as associações civis de defesa do consumidor.

“Na década de setenta surgem várias manifestações de organizações civis. Eu acho,
minha tese é que é porque a gente vivia em um momento de ditadura, então elas não

80. Entrevista de Maria Inês Fornazaro, citada.
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conseguiam, não tinham ar para viver. O negócio fica meio sufocante... e outro
componente é que nós não temos tradição , tradição cultural de se organizar, de se
mobilizar, de pagar para ser sócio, a gente está esperando que o Estado seja o pai.
Então, elas não chegaram a se consolidar.”81

Creio que esse aspecto merece uma discussão profunda  que exigiria um trabalho à
parte e se coloca fora do âmbito desse texto.(82) Mas isso deve ser registrado  pelo
menos.

Esses novos problemas ligados à defesa do consumidor, portanto, num primeiro
momento tinham dificuldade de se “encaixar” na agenda da sociedade. Na da esquerda,
preocupada com a questão social e que via a solução dos problemas numa perspectiva
globalizante que punha em xeque o capitalismo e tinha  um horizonte socialista, isso
soava como “perfumaria”, como uma espécie de indigestão de bem estar, das sociedades
mais desenvolvidas. Na da direita, a questão despertava suspeitas de ser subversiva.
Essas questões perpassavam debates que ocorriam mesmo entre os integrantes do
PROCON. Referindo-se aos do PROCON-SP diz M.Inês:

“O pessoal discutia por exemplo ,`tem cabimento  defesa do consumidor dentro de
um estado autoritário?’, as dicussôes giravam muito em torno disso, do aspecto
ideológico,-`mas a gente está trabalhando para o capitalismo? defendendo o consumo?’
todas essas coisas a gente acabava discutindo, o nosso papel...”(83 )

Ao mesmo tempo os problemas ligados à proteção do consumidor  eram reais e se
acumulavam. Produtos, adulterados, alimentos impróprios para consumo devido a falta
de condições higiênicas de fabricação ou à presença de aditivos tóxicos, embalagens
fraudulentas, publicidade enganosa, defeitos em bens duráveis,  são apenas alguns
exemplos deles. E, como já dissemos, a parafernália de órgãos e leis desarticuladas
sobrepunha competências de um lado e deixava  grandes lacunas de outros, o que, ao
lado da falta de fiscalização adequada e da morosidade da Justiça, deixava o consumidor
realmente indefeso na prática.(84)

81. Marilena Lazzarini, ex- diretora do PROCON-SP e fundadora do IDEC -Instituto de Defesa do Consumidor, em entrevista à autora em
agosto de 1992. Ver também nessa mesma linha de argumentação ZULZKE, M. Lucia, op. cit., cap 2.

82. Sobre isso há um interessante trabalho feito por Guillermo O’Donnell, no qual elabora o conceito de democracia delegativa pra tentar
apreender casos como o brasileiro, embora ele refira essa questão mais ao período pós- autoritarismo. Ver entre seus escritos, “Democracia
Delegativa? “,  Novos Estudos CEBRAP 31, out. 1991, S.Paulo, pp. 25-40

83. Entrevista citada.
84. O livro de MOURA, Demócrito. Isto é um Assalto.S.Paulo, Alfa Ômega, 1977 dá uma boa idéia dos problemas e da  caótica situação da

defesa do consumidor da época anterior aos PROCONS.
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Então  a preocupação com o consumidor era um conjunto de  idéias exóticas que aqui
chegavam , que tinham alguma base de realidade à qual se integrarem, mas que  tinham
que competir com outras questões gravíssimas e  em um quadro político fechado.

Talvez por essas razões, a questão da defesa do consumidor  não  chegou a ganhar
força de imediato na sociedade civil. Talvez por uma outra  característica brasileira de
longa data, o Estado se antecipou à sociedade e foi ali que essa questão  encontrou
viabilidade primeiro. Mas não em nível federal, e sim no âmbito do governo estadual,
não por acaso, o do Estado de S.Paulo , o mais rico e “moderno” do país e cujo governador
na época tinha uma equipe com espaço para abrigar funcionários menos ortodoxos em
relação à linha do governo federal(85).  Isso nos leva a considerar mais de perto a defesa
do consumidor no âmbito das relações estado- sociedade no Brasil a partir dos anos
setenta.

À primeira vista, o caso brasileiro da evolução da defesa do consumidor parece mais
próximo do padrão  francês, fora o atraso, isto é, o Estado precedeu a sociedade civil e
foi no interior do aparelho estatal que a preocupação com a defesa do consumidor ganhou
resultados visíveis primeiro. Mas é difícil dizer que o Estado tenha se antecipado à
sociedade tout court. Em primeiro lugar, houve tentativas, mais ou menos simultâneas à
criação do primeiro PROCON, de formação de associações civis, só que elas não
decolaram.

Em segundo lugar, o PROCON, uma vez criado, sofreu o impacto da sociedade civil.
Não sob a forma de um movimento social articulado dela e sim através de pressões
individuais:

“O mais interessante é que embora se tivesse colocado uma série de atribuições ao
PROCON, não se pensou num primeiro momento em atender o consumidor, receber a
reclamação e  devolver a reclamação solucionada. A idéia era muito mais você receber
denúncias da população como uma maneira de buscar informações... Era mais pesquisa.

85. Ruth CARDOSO, em seu artigo já citado e referindo-se à area das políticas sociais, diz o seguinte: “... apesar do funcionamento tradicionalmente
autoritário do Estado brasileiro, a implementação de políticas sociais atualmente obriga a algum tipo de inter-relação com a população.
Apesar de que os nossos planejadores contam com instrumentos muito eficientes para impor suas razões técnicas, não podem deixar de lado
as condições de demanda por seus serviços. Não podem, quer porque pagariam um  alto custo  político, quer porque a própria ideologia da
intervenção estatal na área social pressupõe o diálogo. E convém não minimizar este último fator porque é ele que abre espaço para
organismos e funcionários pouco ortodoxos ... ao mesmo  tempo que garante para os movimentos populares  o apoio de agentes externos...”
p. 230. Creio que isso poderia ser dito também em relação ao caso da defesa do consumidor, embora não se trate neste caso de reivindicações
de classes populares, ao menos no início.
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Mas uma vez que a população fazia a reclamação, ela buscava uma solução. Ela buscava
o Estado enquanto protetor, pai, para que o Estado resolvesse a questão. Então ele fazia
a denúncia e mais tarde ele  ligava cobrando uma resposta. Isso foi em 1978 e criou
dentro dos técnicos do PROCON aquela necessidade de resolver. Ao mesmo tempo eles
teriam subsídios para o seu trabalho, que era o estudo da legislação existente em matéria
de defesa de consumidor, propostas de novas legislações,  de novas portarias,
normalização etc. No final acabou criando um vículo que não fora premeditado por
aqueles que planejaram o PROCON, mas foi um vínculo que o consumidor fez, porque
ele cobrou ... de forma individual... Aí começou a girar como bola de neve. Pequenas
matérias dos jornais mostravam os casos que o PROCON resolvia...”(86)

Além disso, os funcionários que participaram do primeiro PROCON tinham um perfil
peculiar e sugestivo.  Muitos eram jovens estagiários, na sua maioria estudantes vindos
da PUC, uma universidade extremamente politizada nos anos 1970. E muitos deles
viveram seu trabalho no PROCON menos como funcionários e mais como militantes,
transformando o PROCON, no dizer de um de seus integrantes, em um órgão atípico
dentro do aparelho do estado . Pelo menos é isso o que sugere um depoimento como o
que se segue:

“...Aí passou a precisar de mais gente, vieram os estagiários . Vinha gente das mais
variadas áreas: direito, engenharia, ciências sociais,... era uma coisa muito dinâmica
que propiciou uma discussão de defesa do consumidor dentro do próprio órgão. Havia
alguns técnicos e a maior parte eram estudantes de graduação... criou um grupo muito
unido, muito coeso, uma dicotomia sobre o nosso papel e foi muito produtivo. Esse
grupo transformou o procon num órgão atípico dentro da estrutura do estado. O estado
era e ainda é extremamente burocratizado...Foi funcionando de uma maneira
completamente nova, bastante caseira, às vezes pouco profissional porque a equipe que
estava lá era muito jovem, ou de funcionários que nunca tinham tido tanta autonomia ou
de estudantes. Com muito interesse , muita preocupação com o papel que tínhamos ali,
muito empolgada . Foi um trabalho de formiguinha de muito tempo.

“existia uma preocupação muito grande de defesa do consumidor enquanto defesa do
cidadão. Isso era uma das discussões que a gente tinha muito...Defesa de direitos do
cidadão... Existia também uma preocupação que a gente tem até hoje: acesso ao consumo.
Não dá para identificar dentro dessa equipe um tendência única de direita ou de esquerda.
Tinha gente de direita, tinha gente que ficava no meio, tinha gente de esquerda, como

86. Maria Inês Fornazaro, entrevista citada.
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tem até hoje. Tem gente que acha ainda hoje que está fazendo um serviço de caridade,
que está fazendo o bem ao próximo. Tem gente que está no procon como poderia estar
em outro lugar. Agora tem gente que discute isso  numa linha mais política, enquanto
defesa do cidadão, e que acaba puxando os outros para fazer o trabalho ... a gente
brinca... sempre tem os alicerces aqui e ali em cada departamento, que empolgam, que
discutem as coisas...

“Eu sou a pessoa mais antiga do PROCON... me orgulho muito disso. E uma série de
pessoas que passaram , e algumas foram ficando, realmente colocaram a questão da
defesa do consumidor como muito mais do que um simples trabalho.”(87)

 No caso de S.Paulo pelo menos, a própria ausência de importância do PROCON em
seus inícios e a sua inserção um pouco paralela à hierarquia burocrática parecem ter
ajudado a criar  essa possibilidade de ele se tornar um órgão atípico para seus integrantes:

“a gente acabava sendo até meio marginalizado dentro da estrutura do estado, porque
a gente tinha autonomia, a gente tinha um  pequeno orçamento, a gente estava incluído
na  Assessoria de projetos especiais da Secretaria de Planejamento. ( ficavam meio ao
lado do organogama) Foi-se criando uma espécie de ausência de vínculo entre o  Estado
e o Procon. Porque o procon era um órgão tão mínimo dentro da estrutura do estado e
não tinha representatividade nem em termos de trabalho nem em termos de orçamento.
Então  tudo o que o procon fazia ele fazia por conta própria. Parecia uma fundação,
com orçamento mas com critérios, autonomia, com interesses próprios, e o procon sempre
funcionou assim até hoje, apesar de que isso foi se perdendo porque o procon cresceu.
(88)..

O que se verificou, portanto, é que parece que esses jovens funcionários criaram
quase  um movimento social dentro do aparelho de estado. O governo deu  o toque
inicial, mas o empenho desses jovens parece ter tido importância para a ampliação desse
espaço dentro do próprio aparelho de estado. Ou, ao menos é isso que seus depoimentos
levam a supor. Nesse aspecto, temos aqui uma situação que parece distinta do caso
francês e mais ainda do norte-americano.

Dessa maneira, o movimento social que se poderia esperar, em princípio, da sociedade
civil, não ocorreu. E o que ocorreu  de mais próximo a um movimento foi dentro do
aparelho de estado. Mesmo na época da elaboração do Código, não houve um lobby

87. Trechos de entrevista de Maria Inês Fornazaro à autora, citada.
88. M.Inês Fornazaro, entrevista citada.
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significativo por parte da chamada sociedade civil. E o  que houve foi por parte dos
PROCONs. Se não, vejamos:

“Se a gente pensa que o Código foi votado porque tinha pressão do consumidor
organizado, não tinha, foi uma pressão dos procons. Mesmo o IDEC naquela época (até
agora), se hoje precisar ir a toda hora para Brasilia para fazer lobby, nós não temos
dinheiro para custear isso. A gente tem ainda uma capacidade muito limitada. A gente
tem poder de fazer pressão é pela imprensa.”(89)

“Dessas pessoas que passaram, algumas foram ficando, foram ficando, realmente
colocaram a questão da defcon como muito mais do que um simples trabalho... Foi
menos do que um movimento, não foi um movimento social, um movimento de base,
mas foi muito mais do que um trabalho do estado em favor da sociedade. Não veio por
cima, de cima para baixo. Eu me recuso a dizer que o Código foi uma coisa que veio de
cima para baixo. Muito embora tenha sido feito por pessoas do PROCON, que
trabalhavam aqui no PROCON-SP, foi feito muito mais voltado para os anseios que as
pessoas tinham, fundadas naquelas queixas que os consumidores traziam para o PROCON
e que a gente não tinha como resolver do que uma coisa imposta por um grupo de
juristas, de legisladores...Na verdade o PROCON sofreu muita pressão individual, as
pessoas individualmente, claro que na defesa de seus interesses próprios foram exigindo
do PROCON determinadas atitudes, determinados procedimentos que acabaram
resultando ... é um tipo de  movimento, não é uma coisa coletiva (ela quis dizer
organizada) mas é uma junção de interesses individuais que acabaram culminando nesse
trabalho de defesa do consumidor.”(90)

O que se poderia chamar de movimento social do consumidor começa a se expandir
mais após o Código. Mas mesmo hoje , a militância dos PROCONS parece ser a de
maior peso. Os PROCONs ocuparam inicialmente um espaço que, por força de razões
já mencionadas , não foi ou não pode ser ocupado na sociedade civil. De outro lado, nas
novas condições que a sociedade civil apresenta após a redemocratização do regime
político, os PROCONs continuam a ocupar esse espaço e isso, indiretamente, pode
inibir a iniciativa de organizações não governamentais. Tal situação faz com que a
dirigente da associação civil mais bem sucedida no país na defesa do consumidor  não

89. Marilena Lazzarini, fundadora e dirigente do IDEC em entrevista à autora, citada.
90. Maria Inês Fornazaro, entrevista citada.
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consiga dizer se temos ou não um movimento social de defesa do consumidor no Brasil:
“Então, com o Código, o movimento começa a se expandir...Eu nem sei se é

movimento, aqui no Brasil... Num certo sentido, é, ele é composto de órgãos públicos,
eu acho que está ficando muito burocratizado esse movimento, à medida que ficou mais
concentrado nos PROCONs. Então a coisa fica muito chapa branca, há uma dificuldade
nas organizações que estão surgindo de participar, de ir para os congressos, até por uma
questão econômica,de você poder cobrir essas despesas. Então eu não sei se é movimento.
Por um lado eu acho que não é porque é constituído de organismos oficiais. Ao mesmo
tempo , sempre tem pessoas que trabalham nesses organismos oficiais, eu mesma, que
depois que saem continuam trabalhando no tema. Então, o movimento é isso...”91

Como se vê, até hoje, o que parece haver de mais característico de um movimento
social (a militância, o debate ideológico, o lobby) continua dentro do aparelho de estado:
há uma articulação esdrúxula entre estado, sociedade civil e movimento social no caso
da defesa do consumidor, que explica a dificuldade de conceituação no depoimento
acima.

  Finalmente, resta comentar a relação entre a evolução da defesa do consumidor e o
processo de regulação social pelo Estado. Aqui encontraremos articulações inesperadas
de novo. De fato, quando a questão da defesa do consumidor começou a emergir, no
início dos anos setenta, o Brasil, em meio a um processo de modernização acelerada
que abarcava a estrutura do Estado também e num contexto autoritário, vivia um momento
em que a regulação estatal estava em ascensão. Mas quando o Código do Consumidor
fica pronto e é votado (e aprovado) a situação já é outra.

Os anos oitenta ficaram conhecidos no Brasil como a década perdida. Em meio a
uma crise econômica prolongada, a uma dívida externa crescente, a uma indústria
protegida por barreiras alfandegárias e com vários setores cartelizados, não pudemos
acompanhar a revolução da informática do Primeiro Mundo; nosso parque industrial
tornou-se obsoleto, nossos produtos perderam competitividade, passamos a conviver
com o espectro da hiperinflação. Na nova ordem internacional que se esboçou ficamos
sem saber como nos inserir.

 Sob tais influxos, a “onda” neoliberal e de “desregulação”, que marca alguns  países
do Primeiro Mundo desde final dos anos setenta /início dos oitenta, aqui aportou. A
nova tentativa de inserção na modernidade passaria agora, para alguns segmentos de

91. Marilena Lazzarini, entrevista citada.
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peso no Brasil, pela bandeira da abertura do mercado ao exterior, da desregulação social
e do encolhimento do Estado. Foi nesse momento que o Código do Consumidor veio à
luz. Como boa parte dele é autoaplicável, muitos progressos se tornaram visíveis
imediatamente após sua implementação. Nos supermercados, por exemplo, não se vê
mais produtos sem data de validade. Mas haverá problemas no aparato institucional
nacional para poder realmente cumprir suas tarefas e implementar políticas, especialmente
as de carater preventivo, pois isso exige recursos, os quais não têm chegado aos órgãos
federais competentes.

“Não temos dinheiro nem para imprimir o Código. Gostaríamos de divulgar. Não
temos verbas nem perspectivas de verbas.”(92)

Planos como o de se fazer um cadastro nacional de fornecedores, ou da
municipalização dos Procons, encontros entre representantes dos diversos procons para
se discutir e harmonizar as normas, elaboração de cartilhas etc., podem esbarrar não só
em falta de verbas, como também em falta de apoio político dentro do próprio governo.(93)

Assim, a sincronia entre a defesa do consumidor e o processo de regulação revela-se
contraditória em nosso país.

VI-Considerações finais

Conforme foi dito no começo deste trabalho, nossas hipóteses iniciais, quando
fazíamos a primeira etapa da pesquisa, referente ao Primeiro Mundo, eram as seguintes:

1. A defesa do consumidor liga-se, num plano mais amplo, aos demais direitos de
cidadania das sociedades burguesas.

2. num plano mais específico, seu desenvolvimento se insere   no cruzamento de dois
processos:

a) alterações importantes nas forças produtivas devidas ao advento da informática, e
nas relações sociais de produção, que levam à possibilidade de desmassificação da

92. Entrevista de Salomão ROTEMBERG, Secretário Nacional de Direito Econômico, à autora , em Brasilia, em 20/2/1992.
93. Referindo-se ao plano de municipalização dizia Antonio TOMÉ, Diretor do Departamento (Nacional)de Defesa do Consumidor, em

entrevista à autora em Brasilia, em 20/2/1992: “Agora o problema é convencer todos os membros do governo a apoiarem este
plano.”
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produção (despadronização das mercadorias produzidas pela indústria), a novos
sistemas de gestão e a novos tipos de controle de qualidade   sobre os produtos.

b) o desenvolvimento de uma postura crítica em relação à qualidade de vida  na chamada
“sociedade de massas”, que não questiona mais o capitalismo como um todo,(como
ocorrera até , digamos, maio de 1968) mas sim,  alguns de seus aspectos e se expressa
em diversos movimentos sociais (ecológico, de minorias, etc).

O que se verificou ao longo da pesquisa foi que a primeira hipótese se revelou válida,
mas em um nível bem genérico, e  com mais força nas fases iniciais da proteção ao
consumidor, quando esta ainda não tinha se autonomizado  como questão. Nesses casos
ela aparecia “embutida” na problemática da cidadania. No caso do Brasil ela ainda
aparece assim, na visào de alguns militantes.

 Quanto à segunda hipótese, ela teve de ser reformulada, dado que o item “a” se
revelou falso em confronto com os fatos, mesmo no Primeiro Mundo. A pesquisa apurou
que o período áureo de regulação a favor do consumidor foi, ali, grosso modo, entre
meados dos anos 60 e meados dos anos 70. Nesta época, os frutos do salto da base
produtiva industrial para a informatizada ainda não estavam visíveis — tanto é que
Naisbitt fala deste salto como uma megatendência para os anos 80, em um livro publicado
em 1982.(94) A hipótese parecia coerente, mas não encontrou correspondência na
realidade, pelo menos no caso da defesa do consumidor.

O segundo item dessa hipótese, no entanto, revelou-se correto. Tanto no caso
americano, como em outros; especialmente no caso francês, já foi mencionado o estudo
de PINTO, que caracteriza o consumerismo a partir de uma combinação entre o
pragmatismo e uma militância herdeira de Maio de 1968; esse estudo levantou ainda
histórias de vida dos militantes do movimento do consumidor e mostra que parte deles
são soixante-huitards. O caso do Brasil reforça o mencionado segundo item da hipótese,
quando se considera o perfil dos funcionários do PROCON de São Paulo.

 A pesquisa revelou ainda um fato que contrariou expectativas que  tínhamos ao
começar o estudo, que não tinham chegado a ser formuladas explicitamente como
hipótese: a importância decisiva do Estado na “decolagem” da causa do consumidor,
mesmo em países como os Estados Unidos, cuja tradição de cidadania e de participação
da sociedade civil no encaminhamento de questões públicas é notória e considerada
muito forte quando comparada à de outros países, mesmo do Primeiro Mundo.

947. Op.cit.
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Finalmente, a pesquisa nos levou a uma constatação não prevista em hipótese, que é
a vinculação, nos países do Primeiro Mundo, entre a trajetória da defesa do consumidor
e a da regulação social pelo Estado. As primeiras medidas que protegem o consumidor
dão-se junto com as primeiras “intervenções” do Estado (ainda liberal) no mercado.  O
auge da proteção ao consumidor como questão dá-se em meio ao auge do Estado-
providência (ou de bem estar) e de uma onda regulatória sem precedentes na história
dos países capitalistas desenvolvidos. E o declínio do Estado-providência, bem como a
onda desregulamentadora e neo-direitista que varre esses países nos anos oitenta
coincidem com o declínio da defesa do consumidor como questão política.

 A hipótese de trabalho específica para a etapa de pesquisa sobre o caso brasileiro era
a seguinte:

No caso do Brasil, a assimilação da questão da defesa do consumidor é mais complexa
que nos países do Primeiro Mundo, pois ela tem que conviver com problemas graves e
ainda não superados  após o processo de industrialização.

Os resultados obtidos na pesquisa sobre o Primeiro Mundo levaram a uma
especificação  maior desta hipótese, da seguinte maneira:

- no Primeiro Mundo a defesa do consumidor articula-se à trajetória da regulação social
pelo Estado. Ambos crescem juntos e entram em declínio juntos na cena social. No
Brasil a defesa do consumidor ganha impulso exatamente quando a regulação está
virando desregulação. Em outra palavras, a articulação entre ambas parece ser ao
contrário do que ocorreu originalmente. Esta articulação estranha e contraditória —
o código do consumidor entrou em vigor no mesmo governo que tentou implementar
programas de privatização e o encolhimento do Estado —, que lembra um pouco as
“idéias fora do lugar”,  parece ser característica da simultaneidade em que são vividos
no Brasil processos históricos e problemas que ocorreram em etapas distintas no
desenvolvimento dos países capitalistas do Primeiro Mundo. (Daí a complexidade
maior dos problemas aqui).

- por outro lado, essa articulação de contrários parece ser feita em nome de um projeto
mais amplo de “retomar o passo” perdido  em relação à modernização do Primeiro
Mundo.
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Os resultados da investigação da segunda etapa  confirmaram as hipóteses  em sua
versão reformulada.

De fato, as características de que se reveste a evolução da questão da defesa do
consumidor no Brasil— início tardio, em meio a um processo de modernização acelerada
levado a cabo por via autoritária, ausência de uma sociedade afluente em seu conjunto,
presença de inúmeras questões sociais não resolvidas com a industrialização, a forma
de articulação entre estado, sociedade civil e movimento social, e entre ascensão da
questão do consumidor e o processo de regulação estatal da sociedade —  acima
analisadas, dão-lhe certa especificidade em relação ao que foi constatado nos processos
referentes a alguns países do Primeiro Mundo.

Essa possível especificidade torna  mais complexa  não só a natureza da questão da
defesa do consumidor no Brasil como também a possibilidade  de se avaliar seu
significado e sua eficácia daqui para a frente, uma vez que temos que conviver com uma
realidade em que a mudança social é também muito mais complexa: tumultuada pela
convivência de momentos do Primeiro e do Terceiro Mundo, ela se reveste de articulações
esdrúxulas e  de um acúmulo de problemas, que demandam, todos,  soluções ao mesmo
tempo.

Finalmente, a consideração dos resultados da pesquisa em seu conjunto levam a um
outro leque de indagações, que diz respeito à natureza e à dinâmica da mudança social
e cultural em países do ex- “Terceiro Mundo” como o Brasil. É possível que o caso da
defesa do consumidor seja apenas um entre vários outros, em que o cruzamento
relativamente caótico de verdadeiras “ondas culturais” que aqui chegam, vindas do
Primeiro Mundo, pode levar a articulações esdrúxulas e possivelmente problemáticas.
Essa é uma questão que esta pesquisa suscita e que merece ser objeto de outras
investigações, especialmente quando se levam em conta os processos atuais de
globalização, que, como se sabe, atingem não só a economia, mas também a política, a
cultura e a vida social, tomada em seu sentido mais amplo.

Num período em que a Terra parece ser objeto de novas subdivisões, com base em
segmentações sucessivas de mercados, é preciso considerar como conseguiremos
combinar as canetas Montblanc, os sushis e os problemas dos dentes cariados, de modo
a podermos ser uma sociedade minimamente viável.
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