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1. O PROBLEMA E A METODOLOGIA 
 
 
Este capítulo objetiva contextualizar e explicitar o problema da investigação, seus 

objetivos, sua delimitação, bem como sua relevância. Os principais termos utilizados são, 

também, definidos. Igualmente, apresenta  a categorização da pesquisa, o universo 

privilegiado e a amostra , a indicação dos sujeitos da pesquisa de campo, a forma pela qual 

os dados foram coletados e tratados e sinaliza para as limitações do método escolhido. 

 
1.1 Introdução 
 
A Lei no. 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulou as relações de consumo por meio do 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Esta lei entrou em vigor em 199l, portanto, 

desde essa época as empresas já deveriam tê-la orientando suas práticas.  

 

Sabe-se que ela racionaliza instrumentalmente as práticas comerciais, indicando como a 

empresa deve agir com  os consumidores de seus respectivos produtos e serviços. No 

entanto, muitas empresas ainda não cumprem o que foi estabelecido. Dados da revista Veja 

de 4/10/00, por exemplo, revelam que “boa parte dos bancos resistia ao cumprimento do 

Código de Defesa do Consumidor sob a alegação de que os contratos com os clientes não 

configuravam relação de consumo. Entretanto, segundo os órgãos de defesa do consumidor, 

a lei é bem clara, há já uma década” (p.204-205 ). 

 

Parece não haver  dúvida de que as empresas resistiram e ainda resistem a cumprir o que foi 

determinado pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitas, ainda, sobrepõem as normas 

da empresa à legal, como se isto fosse possível. Norma jurídica escrita (ou lei) é aquela  

 

emanada do órgão competente do Estado, com caráter de generalidade e de 

obrigatoriedade. De fato, é uma norma, uma ordem, uma regra geral de conduta, um 

preceito. Ë jurídica, isto é, relacionada com o justo, com a justiça. É escrita, no 

sentido de que é decretada, sancionada,  promulgada por escrito e só a partir de sua 

publicação no órgão oficial se torna obrigatória (Dicionário Jurídico, 1985, p.580).  
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As leis estabelecem limites. Elas surgem com o intuito de solucionar conflitos de forma 

justa. “Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. É o fim 

visado,  a razão de ser, do próprio Direito objetivo” (Dicionário  Jurídico, 1985, p.565).  

 

Quando a  revista Veja, mencionada, diz que os bancos não consideram que os contratos 

com os clientes  configuram uma relação de consumo, alerta o leitor para o desrespeito às 

normas jurídicas. Segundo  o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

Art. 2º - Consumidor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica  que   adquire ou utiliza         

           produto ou serviço como destinatário final. 

 

Art.3º-  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional  

        ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem   

        atividades de produção,  montagem, criação, construção, transformação,  

        importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou  

        prestação de serviços.  

 (...) 

      

Parágrafo 2º- Serviço é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de consumo,  

                     mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,     

                     de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter  

                     trabalhista. 

 

As definições de fornecedor e de consumidor passaram a ter, portanto,  um cunho jurídico. 

O consumidor sai de uma relação passiva diante das práticas empresariais, para uma relação 

ativa. Ele está legitimado pelo Código para reivindicar, por meio de ações no Judiciário, 

reparação de atos administrativos que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao 

consumidor. Se é assim, as práticas empresariais precisam ser revistas. 
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Face ao exposto, buscou-se responder às seguintes questões: qual o impacto do Direito do 

Consumidor nas práticas empresariais? Mais delimitadamente, quais as mudanças nas áreas 

de desenvolvimento de pessoal e de  atendimento ao cliente que estão sendo implementadas 

para atender ao consumidor, conforme o recorte legal?  Responder a essas questões é o 

objetivo final da presente dissertação. 

 

1.2 Objetivos intermediários 

 

Para alcançar o objetivo final,  buscou-se atingir os seguintes objetivos intermediários: 

 

• Analisar a legislação referente ao Direito do Consumidor; 

• levantar as empresas mais reclamadas nos órgãos de defesa do consumidor; 

• identificar as práticas das empresas nas áreas de  desenvolvimento de pessoas quanto ao 

atendimento ao cliente  externo e desde quando existem  os serviços de atendimento ao 

cliente ; 

• levantar as principais reclamações dos consumidores nas empresas e as mudanças nas 

práticas empresariais. 

 

1.3 Suposição 

 

Apesar de as empresas  terem  assessoria  jurídica,  informações  sobre  as normas contidas  

no Código de Defesa do Consumidor, geralmente,  não são transmitidas para áreas que 

lidam diretamente com o cliente externo, além de que as empresas têm poucas informações 

sobre os custos de ressarcimento relativos a indenizações que terão de pagar por estarem   

em desacordo com o sistema de proteção e defesa do consumidor. Elas, em geral,  não 

mudam os  procedimentos, apesar de os consumidores não concordarem  com determinadas 

ações por elas implementadas. Mudanças nas  práticas empresariais ocorrem, basicamente, 

quando há uma determinação  das agências reguladoras  como a ANATEL, ANEEL e, 

ainda, o PROCON, ou por imposição da Justiça. 
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No entanto, supõe-se que por desejarem diminuir ou até evitar ações referentes às relações 

de consumo, houve um aumento expressivo de empresas interessadas em instituir um 

serviço de atendimento ao  cliente para prevenir litígios,  aceitar sugestões e prestar 

informações sobre produtos  e serviços. Além dessa circunstância, supõe-se que empresas 

que percebem o direito do consumidor como exercício da responsabilidade  social estão 

empenhadas  em rever suas estratégias, estruturas e processos de trabalho. 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

O estudo do Direito do Consumidor, normalmente, é do interesse daqueles que estão afetos 

às relações jurídicas, enfim, profissionais vinculados à área jurídica e para fins jurídicos.  

Procurou-se, neste trabalho, trazê-lo para o âmbito da administração de  empresas. 

 

Será feita análise do Direito do Consumidor no município do Rio de Janeiro  e as mudanças 

que ocorreram nas empresas com a promulgação da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

que entrou em vigor em 1991. Acredita-se que as sanções impostas pelo Poder Judiciário, 

decorrentes da aplicação da lei, são a conseqüência de atos administrativos que estão em 

desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Cabe ressaltar que o direito subjetivo 

tem as características da abstração e de ser público, daí ser facultado àquele que se sinta 

violado em direito seu  buscar  o Poder Judiciário, no sentido de ver reparada uma situação 

de prejuízo,  não havendo certeza absoluta na solução do conflito de interesses entre as 

partes litigantes, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário a sua declaração.    

 

Por outro lado, o Brasil está passando por um período de grande expansão dos Call Centers 

instituídos, estrategicamente, para satisfazer as necessidades e aos anseios dos clientes e, 

dessa forma,  fidelizá-los. Interessante notar, contudo, que neste mesmo período vem  

crescendo o número de reclamações  nos PROCONS dos estados do Brasil e  das ações 

referentes às relações de  consumo,  principalmente nos  Juizados Especiais Cíveis  que são  



 8

órgãos de natureza judicante 1, cujo acesso contém menos formalidades que o Judiciário 

tradicional. Trata-se de inovação que permite àqueles que pleiteiam reparações que atingem 

o limite de 40 (quarenta) salários mínimos verem decididos seus processos em tempo 

inferior aos até, então, alcançados. 

 

Os órgãos  de natureza administrativa2 como a Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor- PROCON, Instituto de Pesos e Medidas- IPEM, Instituto Brasileiro de Defesa 

do Consumidor- IDEC, Instituto Brasileiro de Relações de Consumo- IBRC, Agência  

Nacional de Telecomunicações- ANATEL, entre outros, que atuam na defesa do 

consumidor tornaram-se mais atuantes e organizados. Pode-se perceber o movimento dos 

órgãos de orientação e proteção ao consumidor acessando os sites criados, principalmente, 

o www.procon.sp.gov.br, que alertam os consumidores para as práticas abusivas correntes 

no mundo empresarial. 

 

A expansão de Call Centers, que configura um movimento da empresa que visa à 

prevenção de lides judiciais e, ao mesmo tempo, o crescente número de reclamações revela  

o  paradoxo  que  motivou ao estudo do impacto do direito do consumidor no município do 

Rio de Janeiro nas práticas empresariais. A pesquisa restringiu-se à avaliação do impacto 

do Direito nas áreas de atendimento ao cliente, bem como no desenvolvimento de pessoas. 

Foram excluídas outras áreas, decisões e estratégias, controle de qualidade e produção pois, 

embora relevantes, não só fogem ao interesse e objetivo do presente estudo como, também, 

dispersaria o foco traçado, não limitando a profundidade exigida. 

 

 

 
                                                             
1 Judicante  é aquele que “consiste em dar solução a lide que é apresentada ao Estado-juiz, seja dizendo 
autoritativamente qual é a preexistente vontade do direito, seja produzindo os resultados que o obrigado não 
produziu com sua conduta própria. O juiz dispõe, no exercício de suas funções, do poder jurisdicional e do 
poder de polícia que o autoriza a manter a ordem e o ambiente de respeito” (Cintra, Grinover e 
Dinamarco,1987, p.65). 
 
 
2 Órgãos de natureza administrativa são aqueles a serviço do Estado, agindo para o bem-estar individual dos 
cidadãos. Como tal, impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir fielmente os preceitos do 
direito e da moral administrativa (Meirelles, 1986, p.43). 
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1.5 Relevância do estudo 

 

O direito do consumidor revela o poder dos consumidores sobre as práticas empresariais 

pois, além de legitimar seus direitos, facilita-lhes o acesso ao Poder Judiciário com o intuito 

de fazer cumprir as regras especificadas no CDC.  

 

Até a década de 60 o cliente era ignorado; não tinha voz nem vez nas empresas. Tudo era, 

praticamente, aceito sem contestação. Embora Peter Drucker (1962) apontasse entre as 

áreas-chaves da empresa a responsabilidade social, na qual hoje  pode-se inserir o Direito 

do Consumidor, na prática isso não era observado. 

 

Nas décadas seguintes, houve maior preocupação por parte das empresas em melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços. No entanto, ainda havia uma lacuna a ser preenchida. 

Procurou-se, então, dar mais um passo em defesa do consumidor (Vergara, 1999). 

 

O surgimento do direito do consumidor decorre da filosofia implementada pelo legislador 

constituinte, que o identificou como necessidade da sociedade e direito fundamental, 

conforme explicitado no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT e no artigo 5º inciso XXXII da Constituição Federal. O direito do consumidor é 

também visto como princípio da atividade econômica, conforme artigo 170 inciso V da 

Constituição Federal. 

 

Nos anos 90, em cumprimento à exigência do legislador constituinte, foi promulgado o 

Código  de  Proteção  e   Defesa   do   Consumidor,   consolidando   o  direito do cidadão de  

reivindicar o que lhe é de direito. Assim sendo, com o advento da mencionada lei foi 

regulamentada a relação entre empresa e cliente. A responsabilidade social passou a ter, 

portanto, cunho jurídico. Bowditch e Buono, mencionados por Campos (2001), observam 

que além das mudanças tecnológicas rápidas, as organizações, hoje, são confrontadas com 

uma infinidade de pressões. Campos (2001) menciona, dentre outras, as regulamentações 

governamentais, os ecologistas e os advogados de defesa do consumidor. 
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Num ambiente competitivo, as empresas têm uma imagem a resguardar. No entanto, apesar 

do Direito do Consumidor e os órgãos que lhe dão  proteção  terem sido instituídos há mais 

de uma década, percebe-se que ainda há muitas empresas que não estão em sintonia com a 

norma, permanecendo insensíveis à nova realidade, indiferentes ao fato de que o 

descumprimento à lei pode afetar-lhes a  imagem, além de acarretar-lhes custos 

desnecessários. 

 

Com as possibilidades atuais da tecnologia e da informática, os consumidores, além de 

buscarem a Justiça, utilizam a Internet e a televisão para o relato de fatos desagradáveis 

ocorridos  com fornecedores de produtos ou serviços. Acredita-se ser este meio digital um 

poderoso instrumento para denegrir a imagem da empresa e afastar consumidores. Vale 

ressaltar que o PROCON alerta os consumidores para consultarem o órgão quanto ao 

número de reclamações3 de determinada empresa, antes de realizar um negócio. Os dados 

fornecidos aos consumidores são: número de reclamações no período, principais problemas 

e se foram atendidos ou não. Qualquer cidadão pode solicitar uma Certidão de Idoneidade 

ao PROCON, com o objetivo de saber se houve, ou não, alguma reclamação sobre a 

empresa com a qual o consumidor pretende transacionar. Este instrumento assemelha-se ao 

SPC do consumidor, ou seja, trata-se  de  um serviço de proteção ao consumidor. Vale 

ressaltar que, por força do artigo 44 da Lei no.8.078, de 11 de setembro de 1990 é 

publicado anualmente, no Diário Oficial, o Cadastro de Reclamações Fundamentadas. 

Pode-se, portanto, concluir que o movimento da sociedade na busca de seus direitos 

demonstra que a revisão das práticas empresariais é necessária e urgente. Tem-se 

consciência de que o cumprimento da lei beneficiará tanto a empresa quanto o consumidor. 

Por outro lado, a lei ilumina os administradores no caminho da ética e do exercício da 

cidadania, inserido na responsabilidade social das empresas. 

 

Ao desvendar-se os caminhos que foram trilhados por empresas na busca das mudanças 

necessárias à adaptação ao sistema de proteção ao consumidor, acredita-se estar 

contribuindo para as discussões acadêmicas que ocorram em torno do tema, para o 

                                                             
3 Este levantamento refere-se aos cinco anos anteriores à data de consulta 
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privilegiamento da multidisciplinaridade em estudos organizacionais, bem como para a 

conscientização das empresas de que os tempos mudaram. Não estamos mais no período 

anterior à década de 1960. Hoje, a qualidade dos produtos e dos serviços e o atendimento 

ao cliente é o grande diferencial numa economia globalizada e preponderantemente 

competitiva.  

 

1.6 Definição de termos 

 

• Relação de consumo - aplicação das riquezas na satisfação das necessidades 

econômicas do homem. 

• Cunho jurídico - conforme os princípios do direito; lícito, legal. 

• Responsabilidade social - capacidade de entendimento ético-jurídico e determinação 

volitiva adequada de interesse da sociedade. 

• Consumidor - aquele que compra para gastar em uso próprio. 

 

1.7 Tipo de pesquisa e instrumentos de coleta de dados 

 

Segundo tipologia de Vergara (2000), uma pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e 

quanto aos meios. É o que se fará. 

 

Quanto aos fins, a pesquisa foi exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória, porque 

foi possível constatar praticamente a não existência de trabalhos que vinculassem os 

aspectos jurídicos do  direito do consumidor às práticas empresariais. Estudos sobre 

serviços de atendimento ao cliente – existentes -  não são suficientes para o foco desse 

estudo. Descritiva, pois foram apresentadas as características do tema abordado. 

Explicativa, porque utilizou a pesquisa descritiva para esclarecer sobre  a relação  entre as 

práticas empresariais e a lei. 

 

Quanto aos meios, a pesquisa foi bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica,  pois  

buscou-se a fundamentação legal (leis, decretos e outros documentos publicados no Diário 

Oficial), assim como a referência teórica sobre o tema na área de estudos organizacionais. 
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Documental, porque buscou-se acessar documentos nos órgãos de defesa do consumidor  

que apresentassem evidências das práticas abusivas praticadas pelas empresas. A pesquisa 

foi de campo, pois  realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com especialistas em 

Direito ligados aos órgãos de defesa do consumidor e ao Poder Judiciário,   bem como 

membros de empresas selecionadas. As entrevistas,  realizadas no período de julho a 

outubro de 2001, cada uma com duração média de uma hora e cujo roteiro vai anexado a 

este trabalho, foram gravadas e transcritas (Anexo A). O roteiro não foi impeditivo da 

abordagem coloquial dos entrevistados, o que enriqueceu a coleta de dados.  

 

Além das entrevistas, foram assistidos  julgamentos no I Juizado Especial Cível da 

Comarca do Rio de Janeiro. 

 

1.8  Universo, amostra e seleção dos sujeitos 

 

O universo da pesquisa de campo na área administrativa compõe-se de empresas sediadas 

no município do Rio de Janeiro. A amostra,  definida por acessibilidade, é composta de 

cinco empresas. Conforme menciona Vergara (2000, p.51), “a amostra por acessibilidade, 

longe de qualquer procedimento estatístico, seleciona elementos pela facilidade de acesso a 

eles”. 

 

Uma das empresas, o Ponto Frio, foi indicada pelos entrevistados do Judiciário e dos órgãos 

de defesa do consumidor. As outras empresas foram  a  Telemar, a Casa & Vídeo, a Light e 

a Telefônica Celular.  Foram entrevistadas pessoas com responsabilidades pertinentes ao 

assunto, como segue: 
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Cargo Empresa 

Gerente de Call Center  Light 

Gerente da Divisão de Atendimento ao 

Cliente 

Telefônica Celular 

Assistente da Gerência Nacional de 

Atendimento ao Cliente 

Ponto Frio 

Especialista em Comunicação Interna de 

Serviços  

Telemar 

Assistente Administrativa II Casa & Vídeo 

 

Duas outras empresas foram contatadas: a Intelig e a Souza Cruz. No entanto, apesar da 

insistência,  essas empresas não se dispuseram a conceder a entrevista solicitada. 

 

A amostra no Poder Judiciário e dos órgãos de defesa foi definida por tipicidade. Conforme 

menciona Vergara (2000,p.51), “a amostra por tipicidade é constituída pela seleção de 

elementos que o pesquisador considere representativos da população-alvo”. Neste caso, 

compõe-se de pessoas ligadas aos órgãos de defesa do consumidor, além de profissionais 

afetos à área do Direito, tais como advogados, juizes e desembargadores  que decidem 

causas relacionadas ao consumo. Foram entrevistadas as seguintes pessoas: 

 

Nome Título 

Sylvio Capanema Desembargador 

Thiago Ribas Filho Desembargador 

Luís Felipe Salomão Juiz 

Sonia Carvalho Advogada 

Jorge Tardin Advogado 

Hélio Trigo Junior Advogado 
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O desembargador Sylvio Capanema é estudioso do direito do consumidor no Brasil. 

Militou na advocacia por 33 anos  e é magistrado há 7 anos  na 10º Câmara  Civil do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Atualmente exerce o cargo de Presidente da Câmara. 

 

O desembargador Thiago Ribas Filho é presidente da Comissão de Coordenação dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, além de ser presidente da Comissão de Adoção 

Internacional. É magistrado há 38 anos.  Ocupa o cargo de presidente dos Juizados desde 

1999. Este cargo era ocupado, anteriormente,  pelo desembargador Sérgio Cavalieri Filho. 

 

O juiz Luís Felipe Salomão é juiz auxiliar da Corregedoria da Justiça do Rio de Janeiro,  

que integra a Comissão Estadual dos Juizados Especiais, vice-presidente do Brasilcom, 

órgão de defesa do consumidor e é Presidente da Associação de Magistrados do Estado do 

Rio de Janeiro. Exerce o cargo de juiz há 12 anos. 

 

A advogada  Sonia Carvalho é presidente do órgão privado de defesa do consumidor Pró-

Consumidor, uma Organização não-governamental que atua no estado do Rio de Janeiro 

desde 1996. Foi coordenadora do PROCON do estado do Rio de Janeiro.  

 

O advogado Jorge Tardin é membro da Comissão e Defesa do Consumidor da Ordem dos 

Advogados do Brasil desde janeiro de 2001. Presta serviços como advogado na área de 

Direito do Consumidor. Exerceu a função de servidor do PROCON da rua Buenos Aires no 

Rio de Janeiro entre o ano de 1993 a abril de 2001. 

 

O advogado Hélio Trigo Junior é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da 

Ordem dos Advogados do Brasil do estado do Rio de Janeiro desde janeiro de 2001 e presta 

serviços como advogado na área de Direito do Consumidor a seis concessionárias de 

automóveis.  
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1.9  Tratamento dos dados 

 

A hermenêutica tem sido o método largamente utilizado no Direito, ciência eminentemente 

interpretativa, o que a legitimou como caminho preferencial para o entendimento, neste 

trabalho, dos recortes legais. Igualmente,  para a compreensão dos estudos organizacionais 

e dos documentos obtidos nos órgãos de defesa do consumidor. 

 

A análise de conteúdo forneceu o caminho para identificar o que mencionaram  os 

entrevistados, tanto os especialistas em Direito, quanto os membros das empresas. Foi 

realizada em sucessivas etapas, como segue: 

 

• Transcrição   das   fitas   gravadas,   respeitando   o   nível   e  a  forma  de  linguagem  do    

   entrevistado. 

 

•  Seleção, em cada entrevista, de  aspectos  ilustrativos   do objeto de estudo que pudessem  

  contribuir   para  o  alcance   de   seu   objetivo. Tesch (1990)  chama  a  esse  processo  de  

  descontextualização. 

 

• Construção  de   clusters4,   por    similaridade,  de   cada    aspecto   ilustrativo   de   cada  

  entrevista. 

 

• Análise comparativa do conteúdo de cada cluster. Tesch (1990) designa esse processo por    

  recontextualização. 

 

• Reunião  dos  diferentes  clusters  em  uma  descrição  e  explicação  geral  do  direito  do  

  consumidor e seu impacto nas empresas.  

 

 

 

 

                                                             
4 Clusters-Agrupamento 
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1.10 Limitações e dificuldades do método utilizado 

 

No que se refere à coleta de dados uma das dificuldades foi o acesso  às empresas, muito 

mais do que aos membros do Poder Judiciário e dos órgãos de defesa do consumidor tanto 

de natureza pública quanto privada. 

 

No que diz respeito às entrevistas, há de admitir-se que uma das limitações é a existência de 

fatores múltiplos que interferem no processo de comunicação entre o entrevistado e o 

entrevistador. Pode-se destacar, por exemplo, a própria interpretação do entrevistado sobre 

os fatos que narrou, a omissão de alguns fatos e a interpretação que fez sobre os textos 

legais que invocou. Igualmente pode-se destacar a interpretação do entrevistador das 

narrativas que ouviu e textos que leu, bem como das situações que observou. 

 

Quanto aos resultados da investigação, uma das limitações do método é a sua incapacidade 

de generalização. Assim, os resultados apresentados dizem respeito, somente, às cinco 

empresas pesquisadas. 

 

Este capítulo apresentou o problema e sua contextualização, definiu o objetivo final da 

pesquisa e os intermediários, explicitou a suposição que dá resposta ao problema, 

apresentou a delimitação do estudo, argumentou sobre sua relevância e definiu termos 

importantes para o seu entendimento. O capítulo também definiu o tipo de pesquisa  

empreendida, o universo e a amostra, indicou quem foram os sujeitos da pesquisa de campo 

e informou como os dados foram coletados e tratados, bem como as limitações que o 

método escolhido apresenta. 
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2. O PAPEL DAS EMPRESAS 

 

Com o objetivo de articular o direito do consumidor com estudos organizacionais serão, a 

seguir, apresentadas referências teóricas que iluminam o presente trabalho. Assim, serão 

focalizados os paradigmas sociológicos de Burrell e Morgan,  destacado o paradigma 

funcionalista e, nele, a contribuição de Peter Drucker, bem como discutidas as questões da 

responsabilidade social . 

 

2.1 Paradigmas sociológicos 

 

Gibson Burrell e Gareth Morgan (1979) desenvolveram uma teoria segundo a qual um 

olhar sociológico sobre organizações permite perceber a existência de quatro paradigmas, 

conforme se pode visualizar na Figura 1: 

                                                                  Mudança 

 

        Humanista radical (3) 

 

    Teoria crítica da Escola    

          de   Frankfurt 

    Estruturalista   

       Radical (4) 

 

         Marx 

         Interpretativo  (2) 

 

    Silverman e os adeptos    

         da Fenomenologia 

    Funcionalista (1) 

 

       Teoria das  

     Organizações 

 

 

                                                                    Ordem 

 Figura 1. Paradigmas sociológicos de Burrell e Morgan ( 1979) 

 

 

 

Objetivismo 
 
A coisa é em si 
 
        Base 
epistemológica: 
   positivismo 
 

Subjetivismo 
 
A coisa é 
conforme o 
olho do 
observador 
 
    Base 
epistemológica: 
 
Anti-
positivismo 
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No primeiro paradigma (funcionalista) situam-se as abordagens que, sobejamente, conhece-

se sobre administração: clássica, das relações humanas, estruturalista, neoclássica, 

comportamental, sistêmica e contingencial. São abordagens objetivas, comprometidas com 

o positivismo e com a manutenção da ordem. 

 

No segundo (interpretativo) situam-se as abordagens interpretativas da realidade social. 

Fenomenologicamente, elas abrem espaço para a compreensão dos seres humanos e sua 

subjetividade, embora apoiem-se, ainda, na suposição básica de que há uma tendência para 

a ordem em assuntos sociais. 

 

No terceiro ( humanista radical) estão as críticas às duas primeiras. Se aquelas são adeptas 

da manutenção do status quo da sociedade, as abordagens do paradigma humanista radical 

preconizam a mudança social. Fazem a crítica ao papel da ciência, da lógica, da 

racionalidade, da tecnologia, da linguagem e de outros aspectos a que denominam “super-

estrutura do capitalismo”. A Escola de Frankfurt, Horkheimer e Habermas à frente, pode 

ser localizada nesse paradigma. 

 

No quarto (estruturalista radical) também estão as críticas às duas primeiras. Igualmente 

preconizam a mudança social, porém de forma mais contundente do que as abordagens do 

paradigma humanista radical. Adeptos do paradigma estruturalista radical estão 

interessados no efeito das contradições que percebem existir na sociedade. As teorias 

marxistas mais ortodoxas estão aqui. 

 

Embora Burrell e Morgan tenham dito que os quatro paradigmas são mutuamente 

excludentes, somente assim pode-se vê-los como metodologia weberiana, isto é, como tipos 

puros. Na realidade, no cotidiano de nossas vidas, cada um desses paradigmas é 

interpenetrado pelas características dos outros três, embora predomine a característica que 

permite nomeá-lo como isso ou aquilo. 
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O   estudo   das   organizações   sob  a  perspectiva  funcionalista – predominante – revela  a 

racionalidade que as orienta. É o que se verá a seguir. 

 

2.2 Racionalidade organizacional 

 

Por racionalidade organizacional entende-se o uso da razão, a capacidade das organizações 

de avaliar, julgar, deliberar, estabelecer relações, compreender, enfim, realizar aquilo que 

garanta sua sobrevivência e seu desenvolvimento. 

 

Tais capacidades podem ser percebidas quando focalizam-se as diferentes abordagens que 

marcaram o pensamento administrativo e que podem ou não revelar: (a) conteúdo técnico, 

ou seja, os instrumentos de “como fazer” determinada coisa; (b) conteúdo estratégico, vale 

dizer, mecanismos capazes de antecipar-se aos eventos; (c) conteúdo ético, aquele que leva 

em consideração o bem, o dever e a felicidade. 

 

Uma revisão do pensamento administrativo, cientificamente fundamentada no início deste 

século, mas motivado pela Revolução Industrial no século XVIII, parece ser útil. As 

abordagens estão mais voltadas para o interior da organização, privilegiando a 

produtividade do trabalhador para a obtenção dos resultados econômicos. Discriminadas na 

próxima seção, elas praticamente  não contemplam os efeitos causados  pelo paradigma 

funcionalista na relação entre o cliente e o fornecedor.  

 

2.3 As abordagens administrativas 

 

Destacam-se, aqui, as seguintes abordagens: clássica, de relações humanas, estruturalista, 

neoclássica, comportamental, sistêmica e contingencial. Síntese delas será feita a seguir. 

 

A abordagem clássica tem como principais representantes Taylor e Fayol. Antes de Taylor, 

o artífice era a figura central da produção, portanto, era ele quem detinha o controle. O 

artesão conhecia toda a cadeia produtiva.  
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Taylor, no entanto, estabeleceu a figura do especialista e o fez - pode-se dizer - com 

propósito político e não técnico, já que organizou o trabalho separando as pessoas que 

pensam das que executam. A Taylor,  americano e engenheiro (Bateman e Snell, 1998),  

deve-se o estudo de tempos e movimentos, a modelagem de cargos e tarefas, a defesa da 

supervisão funcional. Ele partiu do suposto de que a divisão do trabalho poderia ser 

melhorada, por meio da racionalidade. Segundo Hampton (1983, p.10), Taylor pensava e se 

comportava da seguinte maneira: 

 

            Taylor separava o seu mundo nas suas partes mais diminutas. Ao jogar croqué, ele 

preocupava os seus companheiros por planejar minuciosamente os ângulos de suas 

tacadas. Quando caminhava, ele contava o número de passos, para descobrir qual 

seria o melhor modo de andar. Nervoso, alto, embora não fumasse ou bebesse, nem 

mesmo café ou chá, toda a sua vida sofreu de insônias e pesadelos; e temendo 

deitar-se, ele apenas conseguia adormecer sentado na cama ou em uma cadeira. Não 

podia suportar ver um torno ou um homem inativos. Ele nunca perdia tempo e 

queria ter a certeza de que isso não acontecia com ninguém. 
 

Segundo Zülzke (1991, p.8), 

 

uma das referências ao processo de produção introduzido por Taylor data de 1893 e 

resultou em aumento de produtividade, representando redução de mão-de-obra de 

120 para 35 inspetores, demissões e transferência dos que tinham menor 

desempenho, redução da jornada de trabalho de 10 horas e meia para oito horas e 

meia, e aumentos salariais de 80 a 100%. 
 

Fayol era europeu e engenheiro (Bateman e Snell, 1998). A ele  deve-se a definição das 

funções básicas de administração (comerciais, técnicas, de segurança, contábeis e 

administrativas, financeira) e a definição das funções administrativas como planejamento, 

organização, comando, coordenação e controle. Ele defendia a centralização do poder no 

topo da hierarquia.  O que temos em termos de organização formal  originam-se das idéias 

de Taylor, Fayol e seus seguidores.  
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Segundo a abordagem clássica, o indivíduo trabalha motivado pelo dinheiro e pelas 

condições físicas do trabalho. Dentro desta ótica, considerava que se o indivíduo produzisse 

mais, ganharia mais e não haveria conflito entre empregado e empregador. Tenório (2000) 

argumenta que o enfoque da administração clássica era o de assegurar o máximo de 

prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, ao empregado. Para tanto, o pensamento 

clássico privilegia a técnica. 
 

A abordagem das relações humanas, surgida a seguir, pode parecer, à primeira vista, a 

antítese da abordagem clássica, na medida em que desloca seu foco da tarefa para a pessoa 

que a executa. Dentro da perspectiva funcionalista, contudo, ela, apenas, complementa a 

primeira. 

 

Elton Mayo  foi o maior representante da abordagem das relações humanas (Prestes Motta, 

1985). Ele e seus colaboradores fizeram uma pesquisa com funcionários da fábrica Western 

Electric Company no bairro de Hawthorne, em Chicago. Observaram que certos fatores 

como  fadiga, luminosidade, temperatura, remuneração e intervalos de descanso, poderiam 

influenciar na produção. Acreditavam que o indivíduo não era apenas motivado pelo salário 

e pelas condições de trabalho; era também motivado por outros fatores, tais como a 

dinâmica do grupo, a liderança, a motivação, a comunicação. Surge daí, a consideração dos 

grupos informais.  

 

Segundo os humanistas, o indivíduo não é só motivado pelo salário e pelas condições 

físicas de trabalho, senão também pelo grupo a que pertence, posto que o trabalho é, 

tipicamente, uma atividade grupal. O indivíduo não reage isoladamente, mas como membro 

de um grupo social. Conflitos são percebidos, mas devem ser evitados. Segundo Hampton 

(1983, p.15) Mayo argumentava que “a Teoria Econômica, nos seus aspectos humanos, é 

totalmente inadequada. Na realidade ela é mesmo absurda. A humanidade não pode ser 

adequadamente descrita como sendo uma horda de indivíduos, motivados, cada um por 

interesses egoístas”. 
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A abordagem  estruturalista tem como principais representantes Max Weber e Amitai 

Etzioni. Weber estudou a burocracia nas organizações (Warlich,1986). Segundo ele, a 

organização burocrática  caracteriza-se por: (a) tarefas orientadas por normas escritas; (b) 

sistematização da divisão do trabalho; (c) cargos estabelecidos de forma hierarquizada;  (d) 

regras e normas técnicas fixadas para o desempenho de cada cargo; (e) seleção de pessoal 

feita por meio do sistema de mérito; (f) separação entre propriedade e gestão; (g) 

necessidade de recursos livres de controles externos para garantir a liberdade das 

organizações; (h) profissionalização dos participantes; (i) previsibilidade do 

comportamento dos seus membros. 

 

Weber via a burocracia como uma estratégia de poder. Entre as críticas que a ela podem ser 

feitas, destacam-se as mencionadas por  Bateman e Snell  (1998, p.55) e que referem-se às 

suas limitações. São elas: “ (a) flexibilidade organizacional limitada e processo de decisão 

lento; (b) ignora a importância das pessoas e dos relacionamentos interpessoais; (c) 

acúmulo de poder pode levar a uma administração autoritária; (d) as regras podem tornar-se 

fins em  si mesmas; (e) difícil de desmantelar, uma vez estabelecida”. Por outro lado, as 

contribuições mencionadas por aqueles autores são as de que: “(a) a burocracia promove 

um desempenho eficiente nas atividades organizacionais rotineiras; (b) as regras e 

regulamentações padronizam o comportamento; (c) os cargos são assessorados por 

especialistas treinados que seguem regras; (d) a hierarquia define o relacionamento entre os 

cargos”.  

 

Etzioni  enfatiza o homem organizacional e sinaliza para a interação das organizações com 

o ambiente (Prestes Motta, 1985). 

 

Os estruturalistas percebem que o ambiente externo influencia a conduta dos indivíduos e 

que sua motivação vai encontrar-se em diferentes organizações. Nesta abordagem, o 

conflito é admitido como existente e até recomendada sua estimulação. 

 

A abordagem neoclássica tem dois principais representantes em Peter Drucker e George 

Odiorne. Esta abordagem privilegia os fins, na busca da eficácia.  
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Peter Drucker é, sem dúvida alguma, identificado como um teórico pertencente ao 

paradigma funcionalista. Na década de 60 esse autor  apontou oito áreas-chaves das 

empresas nas quais têm de ser fixados objetivos de realização e de resultados. São elas:  

 

• posição no mercado; 

• inovação; 

• produtividade; 

• recursos físicos e financeiros; 

• rentabilidade; 

• desempenho e desenvolvimento de gerentes; 

• desempenho e atitude de trabalhadores; 

• responsabilidade pública  ou responsabilidade social (Drucker, 1962).  

 

Segundo Drucker (1962, p. 122), a meta comum a todos os negócios é “esforçar-se para 

fazer tudo o que seja produtivo para a nossa sociedade, tudo o que a fortaleça e contribua 

para a sua prosperidade”. Para este autor,  é por meio desse exercício que os 

administradores vão além do confinamento em seu próprio pequeno mundo e participam 

responsavelmente na sociedade. 

 

A abordagem comportamental caracteriza-se por ser  interdisciplinar. Lança mão da 

antropologia social para explicar a cultura das organizações; da psicologia, para discutir o 

indivíduo como personalidade; da sociologia, para verificar como os diferentes grupos, isto 

é, os formais e os informais  comportam-se no interior das organizações; da ciência política, 

para discutir a questão do poder. Ela procura ampliar a abordagem das relações humanas. 

Sua ênfase recai nos processos de motivação, liderança e comunicação, nos estilos 

administrativos e na mudança organizacional planejada. Seus principais representantes são 

Argyris, McGregor,  Maslow, Herzberg, Likert ( Prestes Motta, 1985). 

 

A abordagem sistêmica, inspirada no biólogo Bertalanffy, tem em Katz e Kahn dois de seus 

principais representantes. Seus estudos levam a crer que a organização é um sistema aberto 
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que interage com o ambiente. A abordagem sistêmica enfatiza a necessidade de 

administração do conflito, de modo a integrar as partes do todo organizacional. 

 

A abordagem contingencial tem como principais representantes Burns e Stalker, 

Woodward, Lawrence, Lorsch, Thompson, Perrow (Caldas, Fachin e Fischer, 1999). A 

ênfase da abordagem recai sobre o ambiente e a tecnologia, como condicionantes da 

modelagem organizacional. Privilegia conteúdos estratégicos e serve de cenário a 

definições da missão organizacional, fundamental para o planejamento estratégico. 

 

Como se vê, embora com focos de luz diferentes, as abordagens têm em comum o 

paradigma que as nutre: o funcionalista, que busca maior produtividade do trabalhador para 

obtenção de resultados econômicos. 

 

A racionalidade do paradigma funcionalista é a instrumental, entendida como aquela que 

busca adequar meios a fins. Seu valor é utilitarista. O conceito é de Mannheim que se apóia 

em Max Weber  para distinguir a racionalidade funcional da substantiva,  aquela que, 

percebendo a interrelação dos acontecimentos, tem uma preocupação ética (Guerreiro 

Ramos, 1989). 

 

Se os clássicos  ocuparam-se unicamente com a otimização da produção enfatizando, 

portanto, a técnica, a seu favor diga-se que não tentaram legitimar práticas que não lhe 

pertencem, como o fizeram os humanistas e os comportamentalistas. Guerreiro Ramos 

(1989) alerta para isso, quando diz que os humanistas não questionaram o caráter 

desumanizador e enganoso da sociedade centrada no mercado, isto é, da nossa sociedade 

contemporânea, que, em si mesma, não permite uma coerente prática do verdadeiro 

humanismo. 

 

Refletir sobre o que seja verdadeiro humanismo requer admitir a tensão existente entre a 

racionalidade instrumental e a substantiva e buscar formas de resgatar a segunda (Guerreiro 

Ramos, 1989). Em outras palavras, requer dimensionar a técnica e, estrategicamente, 

resgatar a ética, perdida na história da nossa sociedade. 
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A prática do verdadeiro humanismo cuja base é, sobretudo, ética, pode ser revelada na 

interação com os consumidores. A prática da racionalidade instrumental, base do 

paradigma funcionalista,  impacta essa relação.  Pela abordagem funcionalista que 

escolheram, os estudiosos de administração não mencionaram tal impacto. Talvez por este 

motivo, grades curriculares nos cursos de administração também não têm focalizado o 

impacto mencionado. Percebe-se que, em pleno século XXI, os clientes continuam 

excluídos dos meios acadêmicos, apesar do discurso de que o cliente é importante e de que 

a empresa deve ter responsabilidade social. 

  

Segundo Makower (1994) mencionado por Correa e Ferreira (2000,s/p),  

 

uma empresa socialmente responsável é aquela que percebe  que tudo que  faz gera 

uma variedade de impactos diretos e indiretos dentro e fora dela, atingindo desde os 

consumidores e empregados até a comunidade e o meio ambiente. E, que portanto, 

seus objetivos, missão, e políticas, bem como as ações deles decorrentes, devem ser 

elaborados levando-se em conta esses impactos.   

 

Uma empresa socialmente responsável  abriga ações mais próprias do paradigma humanista 

radical e atinge diretamente a esfera social, incluindo os excluídos.   

 

2.4  Responsabilidade social 

 

Responsabilidade social é tema que provoca grandes discussões. Para uns, empresas, ao 

desempenharem atividades de cunho social, longe de se preocuparem, realmente, com os 

excluídos, empreendem uma brutal campanha de marketing  e um bom negócio. Exemplo 

disso é o Mc Dia Feliz, do Mc Donald’s, que promove shows na frente das lanchonetes, 

com vistas a arrecadar recursos para crianças com câncer. Tais shows são realizados por 

grupos artísticos amadores que nada cobram por suas apresentações.  
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A 19 de agosto de 2000, por exemplo, cinco lanchonetes  tiveram um faturamento 

altíssimo. Venderam bastante todos os  produtos que oferecem. O Big Mac foi escolhido 

como o sanduíche  cuja arrecadação da venda seria destinada  à Campanha da Casa Ronald 

McDonald’s . Este sanduíche custa R$ 5,00. Só no Shopping Tijuca foram vendidos 4.800 

sanduíches, perfazendo um total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme 

relatou a coordenadora do evento. Se, por um lado, a venda dos outros produtos oferecidos 

pelo Mc Donald’s reverteu para si mesmo, a venda do Big Mac foi destinada àquela Casa, 

beneficiando as crianças portadoras de câncer. Ganhou o Mc Donald’s, ganhou a Casa 

Ronald Mc Donald’s que foi criada em 1994 com o objetivo de abrigar crianças com câncer 

que são tratadas no Instituto Nacional do Câncer – INCA e que não têm recursos para 

hospedarem-se com seus familiares em hotéis. No mundo, existem mais de 160 casas 

(Froes e Francisco Neto, 1999) desta natureza. 

 

Como se pode ver, ainda que o marketing seja a grande motivação das empresas, elas  

acabam por trazer contribuições significativas à esfera social. Como afirmam Vergara e 

Branco (1999, p. 2), “seja pelo poder econômico que possuem, seja pelo conjunto de 

competências técnicas de que dispõem, as empresas são hoje, uma das organizações mais 

influentes nos rumos da sociedade”. Por outro lado, dialeticamente, a sociedade também 

influencia os rumos empresariais. Froes e Franciso Neto (1999,p.81), por exemplo, 

argumentam sobre a relação empresa/ambiente natural: “o desempenho da empresa 

depende da utilização dos recursos naturais, renováveis ou não. Ao deles usufruir em 

benefício próprio, a empresa contrai uma dívida social com a humanidade”. Ainda, segundo 

esses autores, a empresa deve financiar projetos sociais porque é justo que procedam desta 

forma. Eles lembram que, no início do século, “as empresas utilizavam a filantropia como 

forma de expiação dos seus sentimentos de culpa  por obterem lucros fáceis às custas da 

exploração do trabalho das pessoas e dos recursos naturais abundantes”(1999, p.83). Hoje, 

empresas-cidadãs, ou seja,  empresas que atuam na área social, são vistas pelos 

consumidores com admiração e respeito. 

 

Por ser assim, empresas  obrigam-se a mudanças de estratégia para darem conta das 

demandas sociais que se colocam. Esse atendimento às demandas é classificado por 
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Davidson (1994), mencionado por Correa e Ferreira (2000, s/p) em quatro atividades, a 

saber: “(a) atendimento à comunidade através de ações caritativas e doações financeiras; (b) 

contribuição para com os esforços humanísticos, e com a equidade no local de trabalho; (c) 

atendimento ao meio ambiente; (d) atendimento aos consumidores com preço justo e 

segurança”. 

 

Alguns grupos, como os citados por Vergara e Branco (2001, p.22), “ buscam potencializar 

suas ações por meio de instituições como a Business for Social Responsability, a Social 

Venture Network, a World Business Academy, todas norte-americanas e a européia Prince 

of Wale’s Business Leaders Forum”. No Brasil, foi criado o Grupo Ethos que divulga no 

site  www.akatu.net as ações realizadas por grupos de empresas preocupados em exercer a 

responsabilidade social. É um site voltado para o consumidor. 

 

Correa e Ferreira (2000,s/p) mencionam que,  

 

dentre os benefícios provenientes deste exercício, podem ser destacados a 

valorização da imagem institucional (Brow e Dacin, 1997; File e Prince, 1998; 

Fombrum e Shanley, 1990), o desenvolvimento de atitudes favoráveis dos 

consumidores em relação à empresa (File e Prince, 1998; Smith e Alcorn, 1991), e o 

favorecimento aos processos de internacionalização de empresas (Simon, 1995; 

Smith, 1994). 

 

A divulgação dessas ações mostra que as medidas adotadas pelas empresas devem levar em 

consideração o impacto econômico, social e ambiental da produção. Conforme afirmam 

Froes e Francisco Neto (1999, p.99),  “na concepção  dos consumidores, a consciência 

social da empresa entra em sinergia com a consciência cívica e o exercício individual da 

cidadania. Portanto, a cidadania empresarial corresponde ao exercício pleno da 

responsabilidade social da empresa”.  

 

Ainda segundo estes autores, o exercício da cidadania empresarial pressupõe duas 

dimensões: a gestão da responsabilidade social interna e a externa. Segundo Froes e 
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Francisco Neto (1999, p.85), a responsabilidade social interna compreende as seguintes 

ações: 

 

(a) investimentos no bem-estar dos empregados e seus dependentes (programas de 

remuneração e participação nos resultados, assistência médica, social, odontológica, 

alimentar e de transporte); (b) investimentos na qualificação dos empregados 

(programas internos de treinamento e capacitação e programas de financiamento de 

cursos externos, regulares ou não, realizados  por seus funcionários com vistas a sua 

maior qualificação profissional e obtenção de escolaridade mínima).  

 

A responsabilidade social externa  compreende as ações sociais nas áreas de educação, 

assistência social, saúde e ecologia. Estas ações, na maior parte das vezes estão voltadas 

para comunidades próximas da empresa.  

 

Anderson Jr. (1986), mencionado por Correa e Ferreira (2000, s/p), “enfatiza que a 

responsabilidade social deve abranger o atendimento às legislações e códigos de ética, 

padrões ambientais, segurança no trabalho, educação, saúde, desemprego, discriminação 

social, segurança de produtos, política de preços, apoio a cultura, entre outros”. 

 

Dentro do cenário de discussão sobre a responsabilidade social da empresa, destaca-se, 

aqui,  o movimento do consumidor. Como Chanlat (1992), acredita-se que teorias 

referentes ao espaço social são nutridas pelo que acontece nesse espaço . É o que se verá no 

capítulo seguinte. 

 

Este capítulo apresentou os paradigmas sociológicos definidos por Burrell e Morgan,  a 

racionalidade que preside as ações organizacionais, explicitou as abordagens 

administrativas e a questão da responsabilidade social das empresas. 
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3. O DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

Este capítulo explicita o movimento dos consumidores no mundo em geral e no Brasil em 

particular,  apresenta o fundamento do Direito e argumenta sobre o direito do consumidor.  

 

3.1 Movimento mundial dos consumidores 

 

Ao levantarem o papel do movimento do consumidor na era globalizada, Taschner (2000) e 

Araujo (2000), apoiadas em Zülzke (1991), revelam as motivações que deram origem  ao 

movimento de proteção dos consumidores nos diversos países  e apresentam as 

características do movimento na era da globalização. 

 

No Primeiro Mundo, esse movimento começou a surgir no século XIX, como uma busca de 

regulação de práticas suspeitas de competição na área de saúde, mais notadamente, na 

fabricação de remédios e alimentos. Antes da Revolução Industrial, a produção, por ser  

artesanal, acabava por restringir  o  número de pessoas que dela poderiam usufruir. O 

artífice sabia o que fabricava, o que vendia e a quem vendia. O permanente contato entre 

produtor e cliente permitia um monitoramento constante de seus anseios e necessidades  

(Almeida, 1995). Conforme menciona Cavalieri Filho (2000), após a Revolução Industrial 

essa distribuição passou a ser feita pelos atacadistas. Por este motivo, tanto o comerciante 

quanto o consumidor passaram a receber os produtos fechados, lacrados, sem a 

possibilidade  de ver o seu  conteúdo. 

 

Já no Terceiro Mundo, esse movimento rivaliza-se com problemas estruturais como a 

pobreza, o analfabetismo e a mortalidade infantil. Ele acontece a partir da década de 70, 

portanto, mais tardiamente do que nos Estados Unidos e Europa. Tal fato é  devido às 

diferenças presentes no contexto político, social, cultural e econômico dos diferentes países, 

entre os quais se inclui o  Brasil. 
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Tashner (2000) e Araujo (2000) mencionam estágios do movimento no mundo, levantados 

por  Zülzke (1991), a saber: (a) final do século XIX até 1920; (b) entre as décadas de 1930 

e 1960: (c) entre os anos 1960 e 1970; (e) a partir da década de 1970. Cada um deles será 

discriminado a seguir. 

 

Período compreendido entre o final do século XIX até 1920 

 

Conforme menciona Zülzke (1991, p.4) ,  

 

no final do século XIX  surgia a industrialização, a organização da produção, os 

conceitos básicos de administração e os conflitos de interesse entre indústria e 

comércio. O capitalismo deste século não se preocupava com as desigualdades 

sociais.  

 

Enquanto os administradores enriqueciam, os trabalhadores eram mantidos no que 

Galbraith,  mencionado por Zülzke (1991, p.7),  chamou de “salutar pobreza”. Os 

sindicatos começaram a pressionar para que fossem promulgadas leis que regulassem as 

jornadas de trabalho, salários mais justos, condições de segurança dos trabalhadores e o 

trabalho infantil (Zülzke, 1991). Em 1899 foi criada a National Consumers League, com o 

objetivo de sensibilizar os consumidores a adquirirem produtos fabricados por empresas 

que respeitavam os trabalhadores. Assim, iniciou-se o movimento dos consumidores. 

  

A filosofia dominante do lucro e o desenvolvimento da administração científica iniciada 

por Frederick Taylor, tão ao gosto do paradigma funcionalista, coincidiram com o despertar 

da importância de normalizar e padronizar produtos (Zülzke, 1991). 

 

Período compreendido entre a década de 1930 e início da de 1960 

 

No período mencionado surgiram as primeiras associações preocupadas em proteger o 

indivíduo nas relações de consumo  (Consumer´s Research – 1929; Consumers Union – 
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1936), mas a esfera de proteção não alcançou autonomia devido à inexistência de uma 

política que tratasse dessa relação.  

 

Segundo Stoner, mencionado por Zülzke (1991, p.11), 

 

a década de 30 passou a valorizar a ‘administração pela confiança’. A propriedade 

da empresa foi diluída pelos acionistas. Os administradores profissionais passaram 

não só a defender os lucros dos empresários, como também a ter que considerar os 

interesses conflitantes dos trabalhadores, fornecedores e fregueses.  

 

Zülzke (1991) afirma que a palavra consumidor é mais recente. 

 

Em 1960 houve a entrada da  International Organization of Consumer´s Union – IOCU 

criada, inicialmente, para fortalecer a troca de informações entre empresas que realizavam 

testes de produtos. Depois, ampliou para assuntos sobre ética empresarial, protecionismo, 

meio ambiente, novas tecnologias e problemas econômicos (Zulzke, 1991). Mais tarde, a 

IOCU tornou-se um órgão consultivo da UNESCO. 

 

Período entre meados de 1960 e 1970 

 

Taschner (2000, s/p) revela os problemas enfrentados pelos consumidores em relação aos 

fornecedores, na época:  

 

(1) a separação entre os departamentos de produção e vendas:   embalagens 

inadequadas, propagandas enganosas, produtos adulterados causando risco à saúde; 

(2) a despersonalização das   relações de troca;  

(3) o custo relativamente mais alto dos bens duráveis e a expectativa de que a 

duração do produto fosse menor.  

 

Diante disto, pode-se perguntar: seriam estes problemas um reflexo da preponderância da 

racionalidade instrumental, funcional, na relação com o consumidor? Tudo indica que sim. 
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Por ser dessa forma,  o consumidor tinha pouco espaço para  rebelar-se contra o ato 

desumano praticado contra ele por organizações que diziam estar empenhadas em buscar 

maior   produtividade do trabalhador para a obtenção de resultados econômicos.  O conflito, 

então surgido,  exigia uma regulamentação que pudesse solucioná-lo.   Assim é que, nesse 

período, as relações de consumo passaram a ter cunho jurídico. As altas do consumerismo e  

a concentração de regulação contribuíram para uma legislação que alicerçou a interação 

consumidor e fornecedor. 

 

A idéia de respeitar e proteger o consumidor partiu de John F. Kennedy, nos Estados 

Unidos, em 15 de março de 1962, quando ele enviou ao Congresso uma mensagem 

especificando  quatro direitos fundamentais. São eles: direito à segurança, à informação, à 

escolha de fornecedor e o direito a ser ouvido. Esta atitude influenciou as políticas de 

defesa do consumidor e a criação de inúmeras normas e regulamentos voltadas para esta 

questão (Zülzke, 1991). Hoje, comemora-se o Dia do Consumidor no dia 15 de março. É 

interessante notar que a mensagem de Kennedy enviada ao Congresso coincide com as 

idéias de Peter Drucker, na década de 60, quando ele afirma que existem oito áreas-chaves 

nas quais têm de ser fixados objetivos de resultados, fazendo menção à questão da  

responsabilidade social da empresa. 

 

Década de 1970 até os dias atuais (2001) 

 

No Primeiro Mundo, por volta de 1973, apesar de os consumidores estarem protegidos pela 

legislação e por agências que garantiam a sua aplicação, aconteceu a recessão proveniente 

da crise do petróleo e a do Estado, esta última em função da evolução do modelo 

neoliberalista, que  defende a desregulamentação e a redução do papel do Estado-Nação na 

economia  de mercado. Ocorreu um declínio do consumerismo como uma questão política 

nacional. 

 

O relato de Marilena Lazzarini, executiva do Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC, na 

IV Conferência Regional da Consumers International (1999), mencionado por Araujo 

(2000) revela que  
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o papel das organizações de consumidores deverá ser o de formar, isto é, resgatar 

valores, expressando interesses coletivos, assumindo, desta forma, um protagonismo 

na criação de uma nova identidade social que inverta esse processo, questionando os 

valores criados por esse modelo injusto.  

 

O depoimento de Vera Telles, também mencionado por Araujo (2000, s/p.), coincide com o 

de Lazzarine. Ela argumenta que  urgia a construção de  uma espécie de sentimento de 

pertencimento dos indivíduos de uma coletividade, “sem o qual não se vivencia a 

verdadeira cidadania” .  

 

Araujo (2000, s/p.) informa acreditar que,  doravante, o movimento mundial dos 

consumidores terá que ser:  

 

. mais político, no sentido de provocar intervenções de maior amplitude política,    

  sem  contudo deixar de ser técnico, independente, ético e responsável. 

. articulado com outros movimentos sociais. 

. mais amplo, isto é, vinculado também às demandas básicas da sociedade – direitos  

  à saúde, alimentação, educação, etc -, com a finalidade de estabelecer novos  

  modelos de organização, nos quais os direitos do consumidor se somem à busca de  

  outros direitos de cidadania. 

 

Araujo (2000, s/p.) argumenta que o movimento de defesa dos direitos dos consumidores 

no mundo encontra-se num novo estágio. O foco da questão já não é mais  deixar de  

consumir mais, ou menos; antes, o de construir um modelo de consumo diferente, que vise 

ao desenvolvimento humano, no sentido de contribuir para a formação de valores e o 

surgimento de uma nova identidade social. O propósito é fazer com que o consumidor  

perceba o ato de consumo como um ato responsável, inspirado numa ética social e, desta 

forma, fazê-lo  atuar como um agente transformador da realidade. Como afirmam Vergara e 

Branco (2001, p.30), “as empresas humanizadas serão, cada vez mais, necessárias e 

possíveis”. Será esta uma incursão no paradigma humanista radical? 
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Araujo (2000, s/p.) revela que “fica ainda uma lição que deve ser extraída das organizações 

mais experientes, que é a consideração da realidade e momento histórico de cada nação, por 

parte das lideranças do movimento de consumidores dos diversos países”. 

 

3.2 Movimento do consumidor no Brasil 

 

Taschner (2000, s/p), apoiada em Zülzke (1991), revela como o movimento de proteção e 

defesa do consumidor evoluiu no Brasil. Destaca três períodos. São eles: (a) entre o final do 

século XIX até 1976; (b) entre 1976 e 1988; (c) entre 1990 até os dias atuais. Eles são 

discriminados a seguir. 

 

Período compreendido entre o final do séc. XIX até 1976 

 

Neste período, a legislação já tratava de algumas questões relativas ao consumidor, mas  

não se publicavam leis que tratassem, especificamente, das relações de consumo. Os órgãos 

fiscalizadores e até a Justiça eram ineficientes. Prado Jr., citado por Taschner (2000, s/p.), 

diz que  

 

a administração portuguesa instalada no Brasil, no período colonial, era feita de leis 

casuístas e incoerentes, de aparato administrativo  caótico, emperrado, centralizador 

e assistemático.   A discrepância entre o que a lei dizia e o que acontecia na prática 

remonta à época do colonialismo, talvez,  por impossibilidade de se saber qual a 

prática mais adequada em cada caso.  

 

Taschner (2000, s/p) afirma que “no Brasil,  na década de 1970, surgem as primeiras 

preocupações com a questão do consumidor, em meio a um processo de modernização que 

introduz novas problemáticas”. 

 

Ferrari e Zülzke, mencionados por Taschner (2000), revelam que em 1970 surgiram os 

primeiros projetos para a criação de um órgão de defesa do consumidor apresentados à 
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Assembléia Legislativa. Os projetos, no entanto, foram rejeitados. Associações civis, então, 

surgiram em 1975 no sudeste do país, mas sem o apoio do Estado não conseguiram ir muito 

adiante. 

 

Período compreendido entre 1976 e 1988 

 

O crescente  número de reclamações dos consumidores anunciados nos jornais levaram o 

governo do estado de São Paulo a criar, em 1976, o PROCON,  como um órgão executivo 

do Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor. O governo do estado de São Paulo 

diagnosticou a situação de vulnerabilidade dos consumidores por meio de uma pesquisa 

feita pela Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e da Secretaria de Planejamento 

Estadual do Estado de São Paulo, conforme mencionado por Taschner (2000). 

 

A partir daí, surgiram vários recortes legais, bem como órgãos direcionadas para a questão 

das relações de consumo. Dentre outros, podem-se citar: 

 

. a Lei número 6.463, de 9 de novembro de 1977, que torna obrigatória a declaração do 

preço total nas vendas à prestação, e dá outras providências; 

 

. o  Código Brasileiro de Auto–Regulamentação Publicitária, aprovado em 1978 pelo III 

Congresso  Brasileiro de Propaganda e implementado em 1980 pelo CONAR, órgão do 

Conselho Nacional de Auto - Regulamentação Publicitária (Zülzke, 1991); 

 

. a Lei número 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, interesse difuso ou coletivo e dá outras providências; e  

 

. o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, criado em 1985. Surgiu, também, neste 

período, o Juizado de Pequenas Causas5 em São Paulo. Hoje, são chamados de Juízados 

Especiais Cíveis e Criminais. 

                                                             
5 Outros estados como Paraná e Rio Grande do Sul, entre outros, já haviam se antecipado (Zülzke, 1991). 
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O movimento do consumidor no Brasil somente tornou-se mais visível após o chamado 

período do “milagre” entre 1967 e 1973, quando a sociedade  modernizou-se, mas a 

afluência econômica não se difundiu para a maioria da população (Tashner, 2000).   

Conforme menciona Taschner (2000,s/p),  

 

o Estado embora tivesse passado por um processo de modernização, não conseguiu 

tornar-se um Estado de Bem-Estar de Primeiro Mundo, pois o Brasil  distinguia-se 

por um capitalismo selvagem com estrutura de distribuição de renda em  forma 

piramidal, restrição no acesso ao consumo tanto de bens individuais quanto de 

consumo coletivo como saúde, educação, saneamento básico que em outros países o 

Estado oferecia aos cidadãos.  

 

Como conseqüência, o acesso ao consumo ocorreu das camadas médias para cima, 

excluindo as classes mais baixas. Outro fato relevante é que a modernização da indústria no 

período entre 1964 e 1984 deu-se tendo com base um regime político autoritário que 

restringia a liberdade de  expressão e inibia as associações civis. O Brasil, por sua vez, não 

tinha tradição em participação da sociedade civil em associações voluntárias devido ao 

passado colonial, o regime escravocrata da monocultura de exportação e a restrição `a 

liberdade de expressão no período autoritário. 

 

Conforme menciona Taschner (2000), apoiada em Zülzke (1991), o ano de 1986 marcou o 

início do despertar do consumidor no Brasil. Àquela época, o governo implantou um plano 

econômico para combater a inflação. Para tanto, convocou a população para fiscalizar o 

congelamento de preços. O plano econômico fracassou mas, em compensação, o número de 

queixas apresentados ao PROCON e à SUNAB aumentou. O PROCON, praticamente sem 

recursos para atender essa demanda, convocou estagiários da área de direito para atender às 

reclamações dos consumidores e, desta forma, fazer valer os seus direitos.  

 

No dia 5 de outubro de 1988 foi publicada uma nova Constituição da República Federativa 

do Brasil que determinava no artigo 5º inciso XXXII, que o Estado promovesse, na forma 
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da lei, a defesa do consumidor, e também, no artigo 170 inciso IV que a ordem econômica 

assegurasse a livre concorrência, a qual dá ao consumidor  o direito de escolher o 

fornecedor do produto e serviço que deseja. Conforme revela Marques (2000, p.67), “o 

consumidor foi identificado constitucionalmente como agente a ser necessariamente 

protegido de forma especial”. Taschner (2000) menciona que os funcionários do PROCON 

fizeram lobby6 no Congresso para que a lei fosse elaborada e conseguiram.   

 

Período compreendido entre 1990 até os dias atuais (2002) 

 

No dia 11 de setembro de 1990 foi publicada a Lei  8.078, que entrou em vigor em 11 de 

março de 1991. O consumidor, finalmente, conseguiu a aprovação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor7. 

 

A entrada em vigor do direito do consumidor coincidiu com a abertura do mercado ao 

exterior, a desregulamentação8 e o encolhimento do Estado. Alguns problemas foram  

sanados, como a omissão  nos produtos da  data de fabricação e prazo de validade que, 

então, passaram a ser explicitados. Outros, como o aparato institucional nacional para poder 

cumprir as tarefas, especialmente  as de caráter preventivo, como o cadastro nacional de 

fornecedores, a municipalização dos PROCONS, a elaboração de cartilhas demoraram a ser 

implantados por falta de recurso do Estado. Como menciona Taschner (2000, s/p.), “ao 

contrário do que ocorreu no Primeiro Mundo, não houve no Brasil uma sincronia entre a 

defesa do consumidor e o processo de regulação em nosso país”. 

 

Quando, hoje, é possível deparar-se com a data de fabricação e o prazo de validade nas 

embalagens, todavia, desconhece-se a grande luta travada entre os órgãos de defesa dos 

consumidores e os burocratas do governo e executivos das empresas para disponibilizar 

esta informação. Conforme menciona Zülzke (1991, p.30), a alegação dos executivos  era 

                                                             
6 Lobby- grupo que procura influenciar legisladores 
7 A natureza jurídica do CDC é de lei oridinária, mas dada a sua importância lhe foi atribuída a condição de 
Código, apesar desta denominação estar afeta à lei complementar. 
8 Este  termo veio na concepção da emenda constitucional 19/98 com o intuito de dizer que a administração 
do estado era predominantemente burocrática e que impedia a eficiência e obtenção de resultados. Desta 
forma, trata-se de um neologismo. 
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de que “o brasileiro tinha uma educação que mal lhe permitia ler rótulos e que o mais 

importante era cuidar da alimentação do povo”. Pode-se inferir  que os consumidores não 

foram feitos para pensar e sim consumir. Diante disto, pode-se perguntar: estariam os 

executivos lidando com os consumidores do mesmo modo como tratavam os funcionários 

de suas respectivas empresas? Este pensamento é típicamente taylorista e próprio do 

paradigma funcionalista, pois como sabe-se, Taylor organizou o trabalho de modo que uns 

pensassem e outros executassem.   

 

A partir de 1990, duas regulamentações importantes alavancaram a vontade dos 

consumidores de fazer valer seus direitos. São elas: a Lei  9.099, de 26 de setembro de 1995 

do Código de Processo Civil que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e 

dá outras providências  e o Decreto 2.181, de 20 de março de 1997 que dispõe sobre a 

organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC e estabelece as  

normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei  8.078 de 11 de 

setembro de 1990. 

 

As agências reguladoras,  os órgãos de defesa do consumidor,  o desempenho do Judiciário 

e os meios de comunicação, que possibilitaram mais rápida troca de informação, 

contribuíram, em grande parte, para a consciência e a vontade, cada vez maiores, do 

consumidor-cidadão de exercer  seus direitos.  Mas qual é o fundamento desse direito? É o 

que se verá a seguir. 

 

3.3  Fundamento  do Direito 

 

Para o propósito do presente estudo, entender o fundamento do direito, no nosso caso 

brasileiro, de base romana  focaliza-se a questão da quantidade de produtos postos a venda. 

 

O artigo 39, inciso I, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor  diz: 

 

           É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

 



 39

I - condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. 

 

No caso dos supermercados, vê-se que este tipo de procedimento é comum, haja vista a 

venda condicionada de iogurtes e lâminas de barbear. O legislador,  ao descrever a ação, 

baseia-se numa experiência social para que esta possa adquirir qualificação jurídica. Pode-

se inferir daí que a vontade da sociedade em optar pela quantidade de itens comprados 

deveria prevalecer sobre a vontade da empresa. No caso, trata-se, como diz o preceito, de 

venda condicionada, que obriga o consumidor a levar mais de um produto.  

 

No entanto, como afirma Reale (1975, p.616), “realizar o Direito é, pois, realizar os valores 

de convivência, não deste ou daquele indivíduo, não deste ou daquele grupo, mas da 

comunidade concebida de maneira concreta”.   

 

Na prática, muitas vezes o consumidor não consegue resolver de forma amigável decisões 

de aquisição do produto, como a relativa à quantidade (iogurtes vêm colados uns aos 

outros, lâminas de barbear vêm em dupla, por exemplo). A decisão que deveria ser do 

consumidor, passa a ser do fornecedor, portanto, não mais pertence ao primeiro.  A 

ineficiência gera insatisfação para os consumidores. Segundo Alberoni e Vera (1992, p. 

44),  

 

           a economia clássica descobriu que o mercado combina o interesse individual e o   

           interesse coletivo e permite alcançar um resultado de interesse coletivo máximo.  

           Pode acontecer, contudo, que o mercado não seja totalmente eficiente, ou que seja  

           até completamente ineficiente, gerando assim infelicidade. Neste caso, justifica-se  

           então a intervenção do legislador. 

 

A questão toca na harmonia e no equilíbrio que deve haver nas relações entre consumidor e 

fornecedor. Segundo Reale (1975, p.615 ),  
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o direito é concebido como atualização crescente de justiça, dos valores todos cuja 

realização possibilite a afirmação de cada homem segundo sua virtude pessoal. O 

que importa é, pois,  determinar, com  possível rigor, o significado do Direito à luz 

da experiência social e histórica do homem.   

 

A antiga teoria da autonomia da vontade, que firmava as relações na época do liberalismo 

econômico, foi substituída pela teoria da autonomia privada, na qual a vontade de contratar 

é livre, mas encontra-se insculpida às regras da lei.  

 

O Direito é eminentemente técnico e instrumental e  tem como finalidade a segurança geral, 

a ordem pública e a coexistência harmônica das liberdades.  

 

3.4  O  consumidor e seu direito 

 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC traz ao ambiente de negócios um 

movimento que configura novas relações. 

 

Como mencionado, até a  década de 60 o cliente era ignorado, não tinha voz nem vez  nas 

organizações. Tudo era, praticamente, aceito sem contestação.  Cavalieri Filho (2000, p.98) 

afirma que “os contratos coletivos, contratos de massa, contratos por adesão, cujas 

cláusulas gerais, sabemos todos, são  pré-estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor sem 

qualquer participação do consumidor”, o que facilitou a proliferação de práticas abusivas, 

tais como: a não indenização pelo vício do produto ou serviço, limitação da 

responsabilidade e  eliminação da concorrência concebida à luz dos princípios romanistas,  

base do Direito pátrio.  

 

Nas décadas seguintes, houve maior preocupação por parte das empresas em melhorar a 

qualidade dos produtos e serviços. No entanto, ainda havia uma lacuna a ser preenchida, 

pois as desigualdades econômicas e jurídicas entre fornecedor e consumidor tornaram-se 

insuportáveis. Procurou-se, então, dar mais um passo em defesa do consumidor (Vergara, 

1999).  



 41

 

Nos anos 90, por meio da criação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

consolidou-se o direito do cidadão de reivindicar o que lhe é de direito. Assim sendo, com o 

surgimento dessa lei específica, foi regulamentada a relação entre empresa e cliente. A 

responsabilidade social passou a ter, portanto, cunho jurídico.  

 

Conforme menciona Cavalieri (2000, p.99), “temos hoje um novo direito para as relações 

de consumo, e, como tal, com campo de incidência próprio, objeto próprio e princípios 

próprios”. Ainda segundo este autor, o campo de incidência desse novo direito é tão amplo 

que os juízes, antes de resolver qualquer questão terão que verificar se estão diante de uma 

relação de consumo que tem numa ponta o fornecedor e, na outra, o consumidor. E o 

objetivo desta relação está explicitado no artigo 4º , do CDC, o qual diz: 

 

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 

princípios: (a) princípio da vulnerabilidade; (b) da adequação do binômio segurança 

e qualidade; (c) da boa fé objetiva; (d) da informação e do acesso à justiça, entre 

outros. 

 

O artigo 4º , inciso I trata do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Foi este inciso 

que deu origem ao Código. Ele trata da vulnerabilidade técnica, isto é, da falta de 

informação para o consumidor. E, também, da vulnerabilidade fática, vale dizer, quando o 

consumidor precisa de um serviço que só pode ser prestado por um fornecedor, conforme 

afirmação do desembargador Sylvio Capanema no Curso de Direito do Consumidor no 

Centro de Estudo e Pesquisa em Direito - CEPAD, em 1999. 

 

Em entrevista  concedida a esta pesquisadora, o advogado Hélio Gama, um dos precursores 

da ideologia do direito do consumidor no Brasil, afirma que a vulnerabilidade foi 
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reconhecida porque 70% dos consumidores têm poucas informações sobre seus direitos e 

deveres. Carlos Minc (2001, p.244) também afirma: 

 

A população em geral é pouco informada dos mecanismos à sua disposição para 

fazer denúncias. Não se tem realmente idéia sobre a quem recorrer, onde e como. 

Fruto de  uma educação precária e elitista, em que os mais elementares direitos de 

cidadania não são explicados/estimulados desde a infância, a população não 

conhece os caminhos a seguir para fazer valer seus direitos. 

 

Diante desta constatação, como menciona Cavalieri Filho (2000), o Estado passou a intervir 

no mercado de consumo, controlando preços e  vetando cláusulas abusivas. Ao juiz foram 

outorgados poderes especiais não contemplados no direito tradicional, isto é, Civil, 

Comercial, entre outros. Um deles é a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 

Presume-se a responsabilidade do fornecedor até prova em contrário e a nulidade de ofício 

das cláusulas abusivas contratuais. “Nulificar de ofício” é uma expressão utilizada na área 

jurídica que significa que o juiz tem o dever de declarar a nulidade de uma cláusula 

contratual abusiva por força de lei.  

 

O princípio da adequação do binômio segurança e qualidade exige que o produto ou serviço 

seja seguro, ausente de riscos e eficaz, correspondendo aos anseios do consumidor. 

Cavalieri (2000) lembra que os produtos fabricados em série, em grandes quantidades, 

podem causar danos a milhares de consumidores. Como exemplo, cita o caso da 

Talidomida Contergam utilizado por gestantes na década de 1960 que provocou 

deformidade nos nascituros, e o Talco Monchange, fabricado na França em 1972, que 

intoxicou centenas de crianças. O princípio da adequação do binômio segurança e 

qualidade obrigou o fornecedor a não lançar no mercado produto ou serviço com defeito. 

Se ele assim o fizer e der causa a um acidente de consumo, responderá, independentemente 

da verificação de culpa. Só não responde se o fornecedor  provar que  seu produto não 

padece de defeito. Ao consumidor, basta a chamada “prova de primeira aparência”, que 

permita um juízo de probabilidade.  Esta medida obrigou as empresas a fazerem o recall, 
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ou seja, chamar o consumidor para sanar a falha do produto ou serviço oferecido pelo 

fornecedor. 

 

O princípio da boa fé objetiva determina que as partes ajam de forma honesta antes, durante 

e depois do  contrato. O fornecedor tem que agir como um homem probo, respeitando os 

legítimos interesses e expectativas do consumidor quanto ao produto ou serviço oferecido, 

sem causar lesão moral ou física.  

 

O princípio da informação é o dever que tem o fornecedor de dar informações claras, 

corretas e precisas sobre o produto a ser vendido, o serviço a ser prestado ou sobre o 

contrato a ser firmado ( Cavalieri Filho, 2000).  

 

O princípio  do acesso à Justiça consiste no direito que se reconhece a todo cidadão de 

obter a prestação jurisdicional no menor tempo e com  menor esforço possível. O artigo 6º , 

inciso VIII, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC) expressamente prevê como 

direito básico do consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. A 

hipossuficiência pode ser entendida sob dois aspectos: o econômico e o jurídico. A 

presunção é relativa, ou seja, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor 

encontra-se em condição inferior à empresa, pois  considera que a empresa tem um poder 

econômico superior ao consumidor, por isso este deve ser protegido. 

 

A implantação do Direito do Consumidor exigiu profissionais qualificados, capazes de lidar 

com essa questão. Como exemplo, pode-se citar o artigo 66 do CDC que diz: “Fazer 

afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou 

garantia de produtos ou serviços” resulta em detenção de três meses a um ano e multa. 

Segundo entrevista a esta pesquisadora  concedida  pelo Dr. Hélio Gama, o referido artigo, 

à época em que ocorreram as substituições de etiqueta de preço por código de barras, levou 
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muitos gerentes de supermercados a terem sua prisão decretada por omitir o preço do 

produto na prateleira. 

 

Hoje, quer seja um caso mais simples, quer seja um caso mais complexo, recorre-se ao 

Judiciário, a fim de decidir o conflito. A consciência de reivindicar direitos encontra-se 

cada vez mais presente nos indivíduos. Como exemplo dessa consciência pode-se citar um 

fato ocorrido, no ano de 1999, no Juizado Especial Cível, no Rio de Janeiro. Segundo relato 

do desembargador Sylvio Capanema em 1999, um senhor ingressou com uma ação de 

perdas e danos, pois o cartão telefônico de 20 ligações que adquiriu só continha 18. Seria 

hilariante para a juíza, que presidiu mais de 10 audiências  naquele dia, julgar essa causa, 

caso não tivesse identificado a consciência da cidadania do autor. A causa foi julgada e o 

autor obteve novo cartão (Vergara, 1999). 

 

Vale ressaltar que o autor movimentou toda uma “máquina judiciária”, incluindo: servidor 

da justiça, contador, conciliador,  juíza,   para ser ressarcido do dano causado pela empresa 

fabricante de cartões telefônicos, uma vez que ele não conseguiu obter, por direito e de 

forma conciliatória,  um novo cartão. O litígio não foi, portanto, prevenido. 

 

Segundo Tenório (2000, p. 335),  “ao teorizar e praticar o homem como força de trabalho,  

recurso e capital, a razão instrumental o transforma em objeto, despotencializando-o como 

sujeito”. Pode-se, daí,  inferir que isso atinge o consumidor. Como  afirmou Guerreiro 

Ramos (1989), a influência ilimitada da racionalidade funcional, própria do paradigma 

funcionalista,  sobre a vida humana, solapa as qualificações éticas dessa vida. “A ética é, 

segundo a acepção filosófica, a disciplina que busca interrogar as regras de conduta 

constitutivas da moral” (Russ. In: Chanlat, 1994, p.75). O Judiciário, neste caso, como 

Chanlat (2000), ao refletir sobre o indivíduo na sociedade permite lembrar, atua no sentido 

de fazer valer as regras morais instituídas pela sociedade.  

 

Outro fato importante a ressaltar é que o direito do consumidor pode ser exercido via  

Juizados Especiais Cíveis que julgam  causas de menor valor. Por  causas de menor valor 

são entendidas aquelas de valores inferiores a 40 salários mínimos (artigo 3º , inciso I, da 
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Lei 9.099/95). A instituição desse órgão facilitou o acesso à Justiça, pois em menor tempo é 

obtida a prestação jurisdicional. Um processo pode ser julgado em três meses nas comarcas 

da capital e no interior em apenas um mês. 

 

A questão da redução do tempo dos processos  levou os consumidores a procurarem a 

Justiça para decidir os conflitos entre empresa e cliente. Embora  o Código Civil e o 

Comercial, entre outros, já tivessem estabelecido limites nessa relação, vive-se num país 

em que os cidadãos, muitas e muitas vezes,  precisam recorrer ao Judiciário para ter  

direitos garantidos. Para se ter uma idéia, segundo a pesquisa feita por Bernardo Cabral, 

senador e relator da reforma do Judiciário e presidente da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania do Senado, uma das causas da morosidade da Justiça é o número 

insuficiente de juízes. Segundo o senador Bernardo Cabral (2001,p.52), 

 

No Brasil temos um juiz para cada 30.000 habitantes, enquanto na Alemanha essa 

relação é de um juiz para cada 3 mil 863 habitantes. Além do mais, cerca de 30% 

dos cargos de juiz não estão providos e aproximadamente 26% das 358 Varas 

Federais, recentemente criadas, estão vagas. 

Os números projetados para o Judiciário são assustadores: 4 milhões de processos 

por ano; no Supremo Tribunal Federal, 60 mil em 1999, e no Superior Tribunal de 

Justiça, 128 mil. Há varas federais onde tramitam mais de 10 mil processos por juiz. 

 

Ainda segundo o senador Bernardo Cabral (2001,p.52),  

 

Outro fator de preocupação assenta nas prerrogativas e privilégios das entidades 

estatais, cujos prazos para contestar e apelar são excessivos. Essa situação permite 

abusos processuais de toda sorte praticados pela advocacia pública, com a única 

finalidade de postergar o cumprimento das decisões judiciais, mas contribuindo para 

a falência do Poder Judiciário. 

 

Os dados apresentados e as conclusões do relator da reforma do Judiciário revelam que 

vive-se num país onde há leis que não são cumpridas, afrontando a exigência de 
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responsabilidade social por parte da empresa. Carlos Minc (2001,p.245) também afirma que 

“temos uma equação de difícil solução: desaparelhamento do Poder Judiciário por falta de 

recursos e deficit de juízes, persistência de excessivo corporativismo, setores influenciados 

pelo conservadorismo e o elitismo”. No entanto, o surgimento do direito do consumidor  

contempla mecanismos que obrigam o fornecedor a cumprir com a obrigação, tal como 

lembra o artigo 84 CDC,  que diz:  

 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o 

juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

           

           (...) 

            

Parágrafo 4º- O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa 

diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível 

com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

 

Além deste mecanismo imposto por lei, hoje o consumidor conta com o apoio de várias 

entidades de defesa do consumidor públicas e privadas  como o PROCON, CONAR, IDEC, 

DECON, IPEM, IBRC, ABNT, ADECON, ANATEL, ANEEL, CONDECON, DAC, 

INMETRO, PRODEC. A lista nacional de órgãos de defesa do consumidor pode ser 

encontrado no site www.orgaosdedefesa.com.br. Hoje, constam da lista  mais de 200 

órgãos desta natureza.  

 

O PROCON, órgão de administração pública, aqui destacado por ser o mais conhecido,  

orienta, informa e atende às reclamações dos consumidores, desempenhando um papel de 

conciliador no conflito entre empresa e  cliente, muito embora seja um órgão de natureza 

administrativa e não judicante. Vale ressaltar que, pelo artigo 6º ,§ 3º , inciso II, do Decreto 

2.181, de 20 de março de 1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor e a aplicação das sanções administrativas, os órgãos de defesa 

poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, aplicando 
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penas pecuniárias pelo descumprimento do ajustado, levando-se em conta os seguintes 

critérios: (a) o valor global da operação investigada; (b) o valor do produto ou serviço em 

questão; (c) os antecedentes do infrator; e (d) a situação econômica do infrator. Por ser, 

também, um órgão fiscalizador, a procura ao PROCON-RJ tem aumentado ano a ano, 

conforme pode-se visualizar na Figura 2. 

 

Figura 2 - Reclamações ao PROCON-RJ 
 

Os Juizados Especiais Cíveis  que tratam das causas referentes à relação de consumo 

limitada ao pleito de 40 (quarenta) salários mínimos deparam-se, ano a ano, com o aumento 

de ações judiciais. A consulta das ações movidas por consumidores às empresas nos 

Juizados Especiais podem ser encontradas no site www.tj.rj.gov.br. Pode-se inferir daí que 

os custos das ações estão pressionando as empresas a mudarem suas práticas. Existem 

regras gerais para os procedimentos internos determinados pela lei. 

 

Este capítulo apresentou o movimento dos consumidores no mundo e, em particular, no Rio 

de Janeiro, explicitou o fundamento do Direito e argumentou sobre o direito do 

consumidor. 
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4. ODIREITO DO CONSUMIDOR E OS PROCEDIMENTOS NAS EMPRESAS 
 
Este capítulo explicita  as regras gerais que devem orientar os procedimentos internos das 

empresas, esclarece sobre o movimento da sociedade brasileira na busca de seus direitos, 

argumenta sobre como deve ser o atendimento ao cliente, bem como sobre a necessidade de 

desenvolver pessoas, de modo a que o direito do consumidor, expresso em lei, possa ser 

atendido. 

 
4.1 A mudança nos procedimentos internos das empresas – regras gerais 
 
As práticas empresariais devem ser revistas. Procedimentos internos devem estar alinhados 

com o direito do consumidor. A utilização prática das normas expressas no Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor deverão iluminar o caminho a ser seguido pelas 

empresas interessadas em preservar os direitos dos consumidores. Destacam-se, entre 

outros procedimentos, os a seguir mencionados, todos arrolados pelo advogado Hélio Gama 

(1992) e sintetizados na Figura 3 a seguir. 

 

Utilização prática das regras gerais do Direito do Consumidor nas empresas 
1. O fornecedor deve ter em mente que cabe a ele  provar  que o seu produto ou serviço 
não continha vícios. Portanto, a empresa deve desenvolver os recursos de produção de 
modo a torná-los apropriados. 
 
2. O fornecedor é obrigado a fazer as advertências sobre os riscos que os produtos e 
serviços possam causar aos consumidores. 
 
3. Todos os fornecedores respondem solidariamente quanto aos vícios de qualidade 
apresentados pelos produtos e serviços. Portanto, os serviços terceirizados e os produtos 
dos fabricantes devem estar alinhados com a exigência dos fornecedores e consumidores. 
 
4. Reposição de componentes usados ou diferentes dos recomendados pelos fabricantes só 
pode ser feita com autorização do consumidor. 
 
5. Os produtos impróprios devem ser trocados imediatamente pelos fornecedores.  
 
6. Informações ou comunicação publicitária obrigam o fornecedor a cumpri-las. Portanto, 
o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta ou da apresentação dos produtos e 
serviços. 
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7. As informações devem ser precisas, corretas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre 
as características, as qualidades, a quantidade, a composição, o preço, a garantia, o prazo de 
validade e a origem dos produtos e serviços. 
 
8. É proibido fazer venda casada e colocar o consumidor em situação de inferioridade. 
 
9. Os serviços só podem ser executados com orçamento prévio. Devem constar o preço de 
materiais e o prazo do término do serviço.    
 
10. As quantias cobradas indevidamente devem ser restituídas ao consumidor, em dobro. 
 
11. O consumidor deve ser informado sobre lançamento de informações comprometedoras 
em bancos de dados, por exemplo, débitos prescritos ou antigos. O fornecedor deve retificar 
as informações incorretas. 
 
12. As cláusulas do contrato devem favorecer o consumidor, preservando os seus direitos. 
 
13. O consumidor tem o prazo de sete dias para trocar os produtos comprados fora do 
estabelecimento comercial, ou seja, compras por telefone ou pela internet. Também tem o  
direito de receber como amostra grátis tudo que lhe for fornecido sem a sua autorização. 
 
14. O consumidor tem direito a desconto proporcional se quitar o pagamento da venda a 
crédito. 
 
15. As entidades civis, associações ou sindicatos representativos podem convencionar com 
fornecedores, independente da vontade da autoridade, as formas de oferta relativas a preço, 
qualidade, quantidade, garantia e as características do que for fornecido, bem como a 
reclamação e a composição do conflito.     
 
Figura 3- Utilização prática das regras gerais do Direito do Consumidor nas empresas  
 

A observância das normas privilegia os interesses dos consumidores, razão de existir de 

qualquer empresa. Notam-se evidências de que a sociedade brasileira move no sentido de 

exigir seus direitos. 
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4.2 O movimento da sociedade brasileira 

 

O movimento que o consumidor vem fazendo demonstra que uma certa tradição está sendo 

rompida. Se, historicamente, observa-se  a sociedade brasileira, é fácil identificá-la como 

avessa ao conflito, conforme descreve DaMatta (1983, p.141): “Tudo indica que, no Brasil, 

concebemos os conflitos como presságios do fim do mundo”. E reclamar significa enfrentar 

um conflito. 

 

Conforme menciona Chauvel (Coppead/UFRJ, 1999), “o consumidor que se queixa quebra 

a regra de harmonia. Ele perturba a paz e o equilíbrio que supõe deva haver nas relações 

sociais. Em  uma sociedade fortemente hierarquizada, como a brasileira, tomar a iniciativa 

do conflito frente a um adversário, geralmente visto como mais forte, assusta”. De acordo 

com DaMatta (1986, p. 95) haveria na sociedade brasileira “um verdadeiro combate entre 

leis que devem valer para todos e relações que só podem funcionar para quem as tem”. 

 

Frente ao emaranhado de dispositivos legais e instrumentos particulares que regulam a 

relação com a empresa, o consumidor raramente  sente-se seguro de seus direitos. Como diz 

DaMatta (1986, p.98), “somos um país onde a lei sempre significa o ‘não pode!”. O autor 

comenta que a sociedade brasileira tem uma enorme dificuldade em associar a lei com a 

realidade social diária.  

 

Na decisão de reclamar ou não, pesquisa realizada por Chauvel (Coppead /UFRJ, 1999) 

demonstra que enquanto o consumidor de classe mais alta (A e B1) acredita dispor de 

algum poder, o de classe mais baixa, o humilde, o denominado excluído, tende a pensar que 

a empresa é infinitamente mais forte e que suas únicas alternativas resumem-se a encontrar 

uma solução “caseira” ou a desistir. A classificação social dos entrevistados - utilizada - foi 

a  proposta pela Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado (Chauvel, 1999). 

 

Mas isso está mudando. A sociedade brasileira, finalmente, compreende que enfrentar o 

conflito não significa quebrar a harmonia e o equilíbrio que deve prevalecer nas relações 

sociais. Transita-se, portanto, entre o paradigma funcionalista, o interpretativo e o 
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humanista radical. Se, antes, dispor de instrumentos legais para ser ressarcido do dano 

causado por alguma empresa consistia em privilégio das classes mais altas, hoje as mais 

baixas, apesar de algumas limitações de ordem psicológica, estão acreditando que podem 

utilizar o Judiciário para resolver o conflito. Este movimento da sociedade brasileira tem 

obrigado as empresas a reverem suas práticas comerciais. 

 

Conforme menciona Zülzke  (p.43,1991):  

 

A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor) criou normas específicas para a responsabilidade civil do fornecedor 

pelo fato do produto ou serviço, inverteu o ônus da prova, dispôs sobre a 

publicidade, estabeleceu mecanismos para o controle das condições gerais dos 

contratos de adesão, instituiu instrumentos para serem utilizados pelos 

consumidores para sua autodefesa e dispôs sobre o aparato repressivo administrativo 

e penal. 

 

Problemas inerentes ao produto ou serviço que a empresa comercializa podem existir, daí a 

necessidade de utilizar-se um canal de comunicação, como é o caso do Serviço de 

Atendimento ao Cliente, não só como um meio de obter do consumidor insumos para 

possíveis transações, o que é próprio das áreas comercial e de marketing, mas também 

como um meio de minimizar as falhas cometidas no processo produtivo. Todavia, como 

assegura Tenório (2000, p. 337), “essa gestão da produção somente será viável se ela 

afastar-se da perspectiva gerencial monológica em direção à dialógica, processo no qual a 

razão instrumental seria sacrificada em prol da razão comunicativa, do mundo da vida”.  

Em direção a tal razão parece caminhar o atendimento ao cliente. 

 

4.3  O atendimento ao cliente 

 

Uma das primeiras empresas a implantar um serviço de atendimento ao cliente no Brasil foi 

a Nestlé, em 1978. Ela criou o Centro Nestlé de Informação ao Consumidor para atender 

não só aos pedidos de receita como, também, às reclamações dos clientes (Zülzke, 1991). 
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No entanto, os serviços de atendimento ao cliente - SAC, dentro do contexto brasileiro, 

ganharam mais adeptos a partir do início da década de 90, com a implantação do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor. Segundo Zülzke (1991, p. 78), 

 

as razões, a existência de necessidades internas manifestas ou a pressão do meio 

social definem o SAC na sua origem (...). Mesmo quando o SAC tem uma natureza 

estratégica, as atividades rotineiras de suporte como informar, orientar, atender 

reclamações são desenvolvidas. 

 

Dentro da natureza estratégica, o SAC contribui para redução de custos, fidelização da 

clientela e aumento do volume de vendas, dado que a empresa aproveita para oferecer 

produtos. Como exemplo de controle de custo, evitando o deslocamento de uma equipe 

técnica para realizar o serviço, Stone (1992,p.269) cita a experiência de uma grande 

empresa:  

 

A 3M Company, usando um sistema original, põe à disposição uma linha 800 a fim 

de prestar assistência aos usuários de seus equipamentos de telecomunicações. (...) 

O Centro 3M descobriu que, em mais de 30% dos chamados, as falhas do 

equipamento podem ser sanadas em apenas alguns minutos, sem precisar mandar 

um técnico ao local. 

 

Em um mercado globalizado e altamente competitivo como o atual, saber ouvir o 

consumidor e fazê-lo sentir-se importante é uma estratégia (funcional)  que deve ser 

utilizada  para conquistar-lhe a lealdade. Como diz Candeloro (1996, p.56): “As empresas 

de sucesso serão as que, entre outras coisas, cuidarem melhor de seus clientes, evitando que 

eles saiam silenciosamente e transfiram seus recursos para a concorrência”. 

 

Desatnick e Detzel (1995,p.6) ressaltam a importância das relações estabelecidas com o 

cliente e o cuidado para agir com respeito e atenção. Dizem:  
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As organizações gastam literalmente centenas de milhões de dólares para atrair 

novos clientes, enquanto seus antigos clientes escapam pela porta dos fundos, para 

nunca mais voltar. O que espanta as pessoas é um atendimento rude, descortês, 

inepto, incompetente, muitas vezes conseqüência de mera apatia ou desatenção. 

 

A inexistência de um canal de comunicação entre cliente e empresa denota desatenção. 

Como diz Don Peppers (1998),  

 

os clientes sempre quiseram ser tratados de maneira especial e sempre desejaram 

poder interagir com seu fornecedor. Só que isso nunca foi possível antes, e agora é. 

A novidade é que as empresas têm capacidade de atender às velhas necessidades a 

que não atendiam antes.  

 

Uma das formas mais comuns de atendimento, atualmente, são os telefones 0800. Eles 

permitem que o consumidor entre em contato com a empresa sem pagar a chamada 

telefônica. Este procedimento foi a forma que as empresas encontraram para facilitar o 

acesso daqueles que, por algum motivo, precisam entrar em contato com elas. Tornou-se, 

portanto, conforme afirmam Desatnick e Detzel (1995, p. 198), “uma parte crítica de 

qualquer empresa. A cortesia e a rapidez com que as solicitações por telefone são atendidas 

dão aos clientes uma impressão da empresa como um todo”. Stone (1992, p.282) acrescenta 

que o atendente torna-se a “voz” da empresa.  

 

Quando se fala em SAC, não se escapa da idéia de ter um canal de comunicação que 

possibilite receber reclamações, analisá-las e corrigir as possíveis falhas, isto é, obter 

feedback. Como diz Lodi (1971,p.201), adepto do paradigma funcionalista: “O feedback 

permite ao sistema organizacional corrigir seus próprios defeitos de funcionamento ou 

atender às mudanças de ambiente, mantendo, assim, o seu estado firme ou homeostático”. 

 

O SAC tornou-se o símbolo da propalada valorização do consumidor, razão da existência 

de qualquer empresa. A ausência de um SAC denota que a empresa não está preocupada 

com as dúvidas ou a insatisfação de seus clientes. Entretanto, Woodruffe (1997) afirma que 
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as questões investigadas pelos que se dedicam a analisar o comportamento do consumidor 

deveriam estar  mais alinhadas com os interesses dos consumidores do que com os dos 

profissionais de marketing. 

 

Zülzke (1991, p.80) afirma que “a concepção original das características do profissional 

designado para atender o cliente deve ser preservada ao máximo”. Segundo essa autora, as 

principais características deste profissional devem ser : “(a) ter senso de justiça; (b) ser 

apartidário para não cometer discriminações de cunho político; (c) ter empatia e interesse 

pelo cidadão; (d) ter conhecimento detalhado da burocracia para poder atender e 

encaminhar adequadamente as demandas”.   

 

O profissional que se dedica ao atendimento deve estar preparado para proceder as 

informações mais comuns sobre instalação, uso, conservação e validade dos produtos. Na 

visão do Dr. Hélio Gama, conforme entrevista por ele concedida a esta pesquisadora, 

aquele profissional  deve ser experiente e dedicado para que possa antecipar-se aos 

problemas, advertindo os administradores da empresa sobre as possibilidades de serem 

geradas situações conflituosas ou indesejáveis. Ele alerta que uma reclamação deve ser 

atendida, no máximo, em quatro dias.  

 

Para o Dr. Hélio Gama a reclamação opera como um Protesto Judicial. Ela deve ser 

registrada com o nome e o endereço do consumidor, a decisão da  reclamação, as 

providências tomadas e a solução encontrada. Na visão da área jurídica, o SAC tem como 

propósito: prevenir litígios, orientar procedimentos internos, abrir canal de comunicação, 

informar e orientar, atender às reclamações, e acima de tudo, tratar os consumidores com 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança. Parece claro, contudo, que, para tanto, os 

membros das organizações devem ser preparados. Trata-se, portanto, de desenvolver as 

pessoas. 
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4.4 Desenvolvimento de pessoas 

 

Questões referentes ao direito do consumidor devem ser do conhecimento de todos os 

profissionais que lidam com o cliente externo. A lei que disciplina o direito do consumidor, 

como se viu, está em vigor há uma década. O impacto   das normas nela contidas  atingem 

as áreas de produção e logística, marketing, controladoria, recursos humanos, entre outras. 

Se, como afirma Aktouf (1996, p.9), “quase tudo que faz  parte da tradição centenária da 

administração deve sofrer uma mudança radical, tanto na doutrina como na prática 

administrativa”, parece justo afirmar que isso engloba o desenvolvimento de pessoas. 

 

O direito do consumidor determina como as empresas devem agir, portanto, as práticas 

administrativas devem adequar-se ao sistema de proteção e defesa do consumidor. Aktouf 

(1996) alerta que, “ o respeito à dignidade do ser humano, em todas as circunstâncias e de 

todas as maneiras, é um motivo recorrente, presente desde tempos imemoriais, que pode 

servir-nos para orientar toda escolha social para que esteja à altura da consciência moral da 

humanidade”. No caso objeto do presente estudo trata-se de conscientizar dirigentes e 

funcionários que a não-observância dos objetivos mencionados no artigo 4º ,do CDC, como 

o respeito à  dignidade, saúde e segurança, a proteção de  interesses econômicos e a 

melhoria da  qualidade de vida do consumidor trarão sérios problemas à imagem da 

empresa, e conseqüentemente, a sua sobrevivência.   

 

No entanto, conforme mencionam Bittencourt e Gonçalo (1999, s/p) 

 

pesquisas recentes revelam que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas 

organizações que buscam mudanças internas orientadas para uma maior 

competitividade, refere-se às resistências relacionadas não aos aspectos técnicos 

mas a questões que remetem aspectos atitudinais e relacionamento no ambiente de 

trabalho (Lustaman e Triches, 1996; Roesch, 1994; Ruas In Neffa, 1992; Caetano e 

Hérmandez, In Neffa, 1992). Ou seja, o desenvolvimento das técnicas e operações 

exigidas pelas novas formas de gerenciamento (Qualidade Total, Reengenharia, 

Just-in-Time etc) são mais facilmente desenvolvidos que as questões relacionadas a 
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novas atitudes e posturas das pessoas na organização frente a esse processo 

(Swieringa e Wierdsma, 1992). 

 

Parece justo afirmar  que as mudanças internas necessárias para que o cumprimento  do 

direito do consumidor possa atingir sua plenitude devem estar relacionados aos aspectos 

atitudinais, ao ambiente de trabalho. Implantar uma cultura voltada para o cliente requer 

romper com hábitos e comportamentos que já não condizem mais com a sociedade atual, 

uma sociedade informada e informatizada, na qual, em geral, os clientes estão se tornando, 

cada vez mais, conscientes de seus direitos e deveres como cidadãos. 

 

As reclamações feitas à Central de Atendimento de uma empresa só podem ser 

solucionadas se as demais áreas como produção, logística, recursos humanos, entre outras, 

ajustarem suas práticas  com  o convencionado no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor. É necessário que a organização entenda que  quando um cliente busca o 

fornecedor, o faz para solucionar uma necessidade, um problema. Ele espera que tenha sido 

uma feliz escolha. Como ser humano, o cliente deseja ser respeitado, ser aprovado nas suas 

decisões, ter sensação de conquista. No entanto, grande parte da perda de clientes envolve 

questões subjetivas como o preconceito, o  sentir-se enganado, desvalorizado e intranqüilo 

(Vergara, 1999). Não basta ensinar aos dirigentes e aos funcionários o que o direito do 

consumidor determina; é necessário, também, que se entendam as necessidades do ego, da 

personalidade das pessoas, dos clientes. Como afirma Zülzke (1991,p.143), “o cliente não é 

‘ele’, um indeterminado dado estatístico de um quadro de relatório. O consumidor tem 

nome, personalidade, sente, percebe, pensa e comunica-se”. Diante disto, pode-se 

perguntar: até que ponto as empresas têm privilegiado as questões subjetivas na interação 

com o cliente interno e o externo? Como afirmam Balcão e Cordeiro (1977), os métodos 

convencionais de organizar o trabalho dão pouca consideração a esses aspectos da 

motivação. Também afirma Aktouf ( 1996, p.150): 

 

As ciências ditas exatas, assim como suas concorrentes, as ciências econômicas, 

financeiras etc,  foram por demais consideradas como neutras e ‘objetivamente 

fundadas’. Assim adquiriram o estatuto de matérias mais importantes, dentre tudo o 



 57

que o gestor deve saber, aplicar e dominar...A tal ponto que a parte social e humana 

da vida da empresa foi considerada independente, redutível a raciocínios contábeis 

ou ‘tecnicamente’ gerenciável. Lembremo-nos que Herzberg (1980) acabou por 

constatar, no fim de sua carreira: ‘Não podemos dirigir pessoas cientificamente’. 

 

Pode-se inferir daí que, quanto mais a organização proporciona um aprendizado que facilita 

o autoconhecimento e o desenvolvimento das relações interpessoais,  maiores são as 

chances de atingir o propósito de atender bem ao cliente. Aktouf (1996, p.152) assim 

enuncia sobre o desenvolvimento das pessoas nas organizações: “quanto mais se 

conhecerem coisas diversas (pelo estudo, pela leitura ou pela experiência refletida), mais o 

indivíduo será capaz de realizar associações variadas, originais e, assim, mais adaptáveis e 

criativas”. 

 

Este capítulo apresentou as regras gerais que orientam os procedimentos internos 

organizacionais, explicitou movimentos de mudança cultural na sociedade brasileira, teceu 

considerações sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente e de  desenvolvimento de 

pessoas. 
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5. COM A PALAVRA REPRESENTANTES DO JUDICIÁRIO E DE ÓRGÃOS DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Em um primeiro momento, examinamos os relatos dos especialistas em Direito do 

Consumidor  que atuam nos órgãos de defesa do consumidor e no Judiciário, procurando 

entender seu ponto de vista quanto à obediência à lei, os benefícios que esta lei proporciona 

a consumidores e fornecedores, a justificativa de um crescente movimento dos 

consumidores em fazer valer os seus direitos como cidadãos e a atuação dos órgãos de 

defesa do consumidor. 

 

A busca da harmonização social é o principal balizador de suas ações. Para os 

entrevistados, o desrespeito às normas jurídicas contraria os interesses da sociedade. Para 

restabelecer o equilíbrio nas condutas das pessoas, no caso, fornecedor e consumidor, a lei 

é utilizada como um guia de comportamento, porque é a forma como são escritos os 

hábitos, costumes e a moral da sociedade.  

 

5.1 A  vulnerabilidade do consumidor e o desamparo legal 

 

Sabe-se que até a década de 60, o direito dos clientes eram ignorados pelas organizações. 

Nas décadas seguintes, houve uma preocupação em melhorar a qualidade dos produtos e 

serviços. Alguns brasileiros não tinham acesso a esses produtos. 

  

O primeiro grande abuso contra os consumidores consistiu na separação dos produtos tipo 

importação, do produto nacional para consumo interno. Comenta o membro da comissão de 

defesa da OAB, Jorge Tardin: a mensagem era a seguinte para os  consumidores: produtos 

de boa qualidade vão para fora do país e de péssima qualidade são consumidos pelos 

brasileiros. Era uma afronta, um desrespeito. Isto ocorreu até 1993. Acredito que, ainda, 

até hoje, 60% das empresas continuam agindo desta maneira. 
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Jorge Tardin  faz críticas contundentes à lógica capitalista, dizendo que a empresa precisa 

de consumidor para vender e produzir. No entanto, só no Brasil tem-se 80 milhões de 

excluídos. Como é que você pode ter uma sociedade de consumo fazendo exclusão? As 

palavras do advogado confirmam, portanto, as posições de Taschner (2000) apresentadas 

no capítulo 3.  

 

O juiz Luís Felipe Salomão, Corregedor da Justiça, comenta que  o Brasil  é um país que  

não oferece aos cidadãos saúde, educação  e que 60% dos brasileiros, quase 70 milhões 

vivem abaixo da linha da pobreza, conscientização cívica nula. O juiz  comenta o quanto o 

problema educacional afeta os cidadãos na busca de seus direitos. Segundo ele, o cidadão, 

por não ter um conteúdo de educação, também não tem consciência, não sabe que tem 

direitos. Quando sabe que tem direito, não sabe como ir buscar esses direitos. As palavras 

do Juiz, Corregedor da Justiça, confirma as posições de Taschner (2000) e de  Carlos Minc  

(2001), explicitadas no capítulo 3. 

 

Corroborando com as idéias do juiz,  Sonia Carvalho, presidente do Pró-Consumidor, 

entidade privada de defesa do consumidor diz que muitas pessoas não têm consciência dos 

seus direitos. São lesadas há séculos. A entrevistada menciona uma pesquisa segundo a 

qual  95% dos consumidores não reclamam, apenas 5%. Ou porque acham que reclamar 

não vai dar em nada, ou porque vai demorar a ação.  

 

O desembargador Thiago Ribas Filho, Coordenador dos Juizados Cíveis, comenta que os 

consumidores não viam na Justiça o melhor caminho para fazer valer seus direitos como 

cidadãos. Afirma o desembargador: na Justiça comum há várias espécies de recursos que 

retardam o processo e é por isso que a fama da Justiça, lamentavelmente, é a de ser 

morosa. As palavras do desembargador, Coordenador dos Juizados, confirmam a posição 

do senador Bernardo Cabral (2001), apresentada no capítulo 3. 

 

São várias as dificuldades na Justiça comum: acesso ao Judiciário, pagamento de custas e 

recursos.  Afirma o desembargador Thiago Ribas Filho:  no passado, os cidadãos, para 

ingressarem em juízo, tinham que constituir advogado e pagar custas processuais. Tinham 
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despesas grandes, tanto com o causídio, como com despesas de taxas judiciárias e custas 

processuais. 

  

A vulnerabilidade dos consumidores, no entanto, foi reconhecida. Conforme menciona o 

juiz Luis Felipe Salomão, Corregedor da Justiça,  houve uma explosão de consumo  e o 

direito do consumidor passou a ser tratado como um direito de massa e, não mais, como 

um direito individual. Tal fato foi observado pelos juristas como um fenômeno histórico, 

justificando o seu regramento em termos de legislação específica. Confirma, portanto, as 

posições de Reale (1975) apresentadas no capítulo 3. 

 

Ratificando as palavras do juiz, o desembargador Thiago Ribas Filho, Coordenador do 

Juizado, comenta que   havia  necessidade de um tratamento especial e rápido para tratar 

de pequenos casos. Afirma o desembargador: era importante que esses casos pequenos de 

quem compra uma geladeira, uma televisão, pagando com dificuldades em prestação e 

tudo, pudessem buscar na Justiça um atendimento, se  está sendo descumprida a parte do 

fornecedor. Conforme menciona o desembargador, antigamente, os maus comerciantes, os 

maus industriais se aproveitavam do fato de os menos favorecidos da sorte não 

ingressarem em juízo. Quando eles reclamavam de alguma coisa mandavam procurar os 

seus direitos na Justiça. Eles tratavam o consumidor com menosprezo. 

 

Cavalieri Filho (2000) menciona que os contratos cujas cláusulas gerais eram pré-

estabelecidas pelo fornecedor sem qualquer participação do consumidor facilitaram a 

proliferação de práticas abusivas, tal como a não indenização pelo vício do produto ou 

serviço. O Legislativo acompanhou a conduta das empresas brasileiras. As desigualdades 

econômicas e jurídicas tornaram-se insuportáveis.  

 

Em 1988, a nova Constituição da República Federativa do Brasil determinou no artigo 5º, 

inciso XXXII que o Estado promovesse, na forma da lei, a defesa do consumidor. Em 11 de 

setembro de 1990, como mencionado, foi publicado Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor que entrou em vigor em 1991. 
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5.2 O consumidor passou a ter direitos 

 

Apesar da entrada em vigor, em 1991, do CDC , muitas empresas não o cumpriam. O 

consumidor, por sua vez, também, muitas vezes, desconhecia esses direitos. As fortes 

demonstrações públicas que chamaram a atenção do público  quanto à impunidade deixava-

os incrédulos. Afirma o advogado Hélio Trigo Junior, membro da comissão de defesa da 

OAB: o povo desconhecia os direitos que ele tinha. Ele se acostumou a aceitar aquelas 

atrocidades desmedidas que foram praticadas pelas pessoas. Ele só via a impunidade. Com 

a entrada em vigor do CDC, muitas empresas tiveram que se adequar. Cita, como exemplo, 

a empresa à qual prestou serviços advocatícios. Diz: fui advogado da Peugeot em 1992. Fui 

contratado para organizar o departamento de pós-venda. Depois que o carro era vendido 

surgiam problemas. Os vendedores não resolviam e os clientes ficavam insatisfeitos.  

Àquela época, os consumidores não costumavam ingressar na Justiça para fazer valer os 

seus direitos. Além disso, os Juizados estavam apenas começando a ser implantados no Rio 

de Janeiro.  

 

Corroborando com o advogado, o desembargador Thiago Ribas Filho, presidente da 

Comissão de Coordenação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, afirma: apesar de 

estar previsto na lei, a implantação de delegacias especializadas e Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais demoraram a ser implantados. Também afirma uma advogada, 

assistente administrativa de uma das empresas entrevistadas: o Juizado de Piabetá e 

Araruama eram uma portinha, o de Cabo Frio era um sobrado. 

 

A demora na implantação dos Juizados Especiais Cíveis e a identificação de que a Justiça 

comum realizam a prestação jurisdicional de forma lenta colaboravam para o mau 

atendimento ao cliente. Afirma o advogado Hélio Trigo Junior: os clientes tinham que ser 

bem atendidos , mas  isto não acontecia. Os vendedores empurravam com a barriga as 

reclamações trazidas pelos consumidores. Tinha cliente que nunca conseguia pegar o 

carro sem  defeito, apesar de ter deixado umas dez vezes para ser consertado na oficina. O 

advogado comenta que nesta época, em 1992 - a política da empresa era não passar 

informações sobre o direito do consumidor para gerentes ou vendedores, pois os clientes 
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desconheciam seus direitos. Em 1995, os vendedores foram ter aulas sobre direito do 

consumidor, pois os clientes vinham devidamente orientados.  

 

A política da empresa consistia em  não fornecer aos funcionários que atendem os clientes, 

tais como gerentes e vendedores, informações sobre o direito do consumidor. É neste 

sentido que a advogada, assistente de administração da Casa & Vídeo, afirma: assim como 

o vendedor não sabia, o comprador também  não sabia sobre os seus direitos. Informações 

sobre o direito do consumidor não eram passadas por causa da política da empresa. Eles 

não tinham interesse em resolver. Informações sobre o direito do consumidor começaram a 

ser passadas para gerentes e vendedores no início de 2000.  Deve-se isso ao conhecimento 

do consumidor sobre a lei e a eficiência dos Juizados Especiais. Confirma-se, portanto, 

suposição apresentada nesta dissertação. 

 

5.3 A divulgação dos direitos dos consumidores e dos juizados 

 

Foi necessário fazer uma campanha para que os consumidores buscassem seus direitos na 

Justiça. A sociedade brasileira tem um comportamento diferente dos países do Primeiro 

Mundo. Conforme descreve DaMatta ( 1983,p.141):“Tudo indica que, no Brasil, 

concebemos os conflitos como presságios do fim do mundo”, ao que   Chauvel  (Coppead 

/UFRJ, 1999) agrega: “ a sociedade brasileira é avessa ao conflito. E reclamar significa 

enfrentar um conflito”. 

 

Atentos ao comportamento dos consumidores, os órgãos de defesa e o Judiciário iniciaram 

uma campanha de divulgação. Conforme menciona o desembargador Thiago Ribas Filho, a 

divulgação dos direitos dos consumidores deve-se ao fato de ter o Departamento de 

Imprensa do Tribunal de Justiça,  por meio da TV Educativa, feito uma divulgação dos 

Juizados e dos direitos dos consumidores, em 1997. Ratificando a idéia deste 

desembargador, o também desembargador Sylvio Capanema,  presidente da Câmara Civil 

do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também afirma:  esta divulgação quanto aos seus 

direitos foi feita por meio da televisão e da internet e, também, pelos órgãos de defesa do 

consumidor, como o PROCON e as ONG’S. 
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5.4 A atuação dos PROCONS 

 

O PROCON é um órgão público executivo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

Foi instituído no estado de São Paulo em 1976,  tendo em vista o crescente número de 

reclamações dos consumidores anunciados nos jornais (Zülzke,1991). Segundo o advogado 

Jorge Tardin, membro da comissão da OAB e ex-funcionário  do PROCON, no estado do 

Rio de Janeiro, o PROCON  foi criado pelo Decreto 9.953 de 22 de maio de 1987. 

 

O advogado comenta que a atuação do PROCON só foi regulamentada em 1997 no Brasil. 

Afirma:  até 1997, o PROCON atuou meio que  na sombra. Na verdade, ele não podia 

aplicar multa porque ele só foi regulamentado em 1997. Estou declarando, aqui, que a 

sociedade não tinha conhecimento deste fato. A multa era aplicada pela SUNAB. O Dr. 

Tardin comenta que a lógica da SUNAB era de punir, reprimir, e a lógica do direito do 

consumidor é a de educar. 

 

Os PROCONS, segundo, o desembargador Thiago Ribas Filho, tem um papel importante 

nas relações entre consumidores e fornecedores. Este órgão de defesa pode multar 

administrativamente as empresas que têm um número excessivo de reclamações.  

 

O advogado Jorge Tardin iniciou seu trabalho no PROCON –RJ como responsável pela 

área de Cadastro de Fornecedores. Expõe o entrevistado:  organizei o  Cadastro de 

Fornecedores que a imprensa equivocada chama de cadastro de maus fornecedores. Não é 

cadastro de maus fornecedores; é Cadastro de Reclamações Fundamentadas, o que não 

significa ser de péssimos fornecedores. O objetivo do cadastro é utilizá-lo como uma forma 

de avaliar o comportamento da empresa em relação aos consumidores. A publicação anual 

avalia o desempenho da empresa em relação ao ano anterior. 

 

O advogado trabalhou com a presidente do Pró-Consumidor, Sonia Carvalho. À época, a 

advogada era coordenadora do PROCON-RJ. Em sua administração, instituiu o Prêmio 

Destaque PROCON para as empresas que se distinguiam nos aspectos éticos e de qualidade 
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dos produtos e serviços. Ganharam este prêmio 43 empresas. Afirma a entrevistada: 

lamentavelmente, não deram continuidade por questões políticas, mas estamos criando, 

com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma nova premiação. 

 

A entrevistada presidiu o PROCON do Rio de Janeiro durante cinco anos. Na sua 

administração,  aplicou várias sanções. Alega que, por uma questão social, se a empresa 

atendesse prontamente à reclamação existia uma tolerância quanto à aplicação da multa. 

Diz: a multa não é um caça - níquel. A pena tem que ser educativa. A aplicação era cabível 

quando as empresas infringiam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

reiteradamente. A gente se via na obrigação de penalizar até sob pena de desmoralizar a 

credibilidade do órgão, porque as pessoas queriam justiça. Pode-se inferir daí que a 

predominância do paradigma funcionalista nas organizações impacta nas relações dos 

consumidores.   

 

O primeiro Relatório de Reclamações Fundamentadas do Rio de Janeiro foi publicado no 

Diário Oficial,  em 1994 . Em 1995, o advogado Jorge Tardin criou a primeira página de 

defesa do consumidor na Internet no Brasil.  Foi a página do PROCON-RJ. Segundo o 

advogado, este fato está registrado na página da Alternex e no Jornal da Cidadania. Hoje, 

existem várias páginas da Internet de órgãos de defesa. Esta pesquisadora encontrou no site 

www.orgaosdedefesa.com.br., a lista nacional com o endereço de 200 órgãos de defesa do 

consumidor no Brasil. De 1995 e 1997, o advogado trabalhou atendendo ao público no 

PROCON. Entre 1997 até a extinção do PROCON da rua Buenos Aires, o advogado 

trabalhou na Diretoria de Treinamento.   

 

Muitas empresas desconhecem o Relatório de Reclamações Fundamentadas. Segundo a 

advogada Sonia Carvalho, o Relatório de Reclamações Fundamentadas  é um importante 

instrumento para balizar as ações de fornecedores quanto ao atendimento aos 

consumidores. Este relatório tem que ser publicado todo ano no Diário Oficial, conforme 

determinação legal.  Ela cita como exemplo de desconhecimento deste relatório o caso da 

Globex, Ponto Frio e diz: “eu cheguei e falei com o presidente dos diretores  lojistas, que é 

uma entidade representativa, que o PROCON iria tomar medidas drásticas, pois era o 
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segundo ano consecutivo, 1996 e 1997, que a empresa era campeã de reclamações. A 

entrevistada, segundo relato, entrou em contato com o diretor da Globex  e disse: Sr. 

Conrado, fizemos um levantamento e descobrimos que a sua maior reclamação é de 

produtos não entregues. Precisava eu, Sonia Carvalho, que não entendo nada de mercado, 

negócios, falar como o senhor pode ganhar dinheiro? Como vocês gastam fortuna 

anunciando produto para, no final, o consumidor não receber a mercadoria? Para 

começar, ele desiste da compra. Depois, o consumidor vem para o órgão de defesa 

reclamar e a empresa fica com a imagem denegrida. De repente, o produto é essencial e 

cabe danos morais e o consumidor vai a juízo  pleitear a indenização. Isto não é 

administrar.  

 

A advogada comenta que a reação do diretor foi  de espanto e diz: ao invés de ficar feliz 

por resgatar clientes insatisfeitos, ele rejeitou a constatação naquele momento. Isto é uma 

questão de cultura. O diretor da Globex desconhecia o Relatório de Reclamações 

Fundamentadas.  

 

Esta pesquisadora constatou no Diário Oficial, que publica  os relatórios de Reclamações 

Fundamentadas contra Fornecedores de Produtos e Serviços sobre os processos 

administrativos finalizados nos anos de 1996 e 1997, que a Globex, Ponto Frio teve várias 

reclamações. O relatório de 1996 foi publicado em 15 de dezembro de 1997. O relatório de 

1997 foi publicado em 04 dezembro de 1998. No relatório de 1996, a Globex,  Ponto Frio 

teve 1.581 reclamações. No ano seguinte, em 1997,  teve 1.077 reclamações (Anexo B). 

Diminuiu, portanto. 

 

A Tabela 1  sumariza  alguns tipos de reclamações que constam no Diário Oficial publicado 

em 1998 sobre o Ponto Frio. No relatório constam o nome da empresa reclamada pelo 

consumidor e o problema não solucionado pela empresa. Também consta se foi atendido, 

ou seja, se a empresa quando chamada ao PROCON  resolveu, ou se  não  resolveu.    
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Tabela 1- Reclamações sobre o Ponto Frio 

 Relatório de Reclamações Fundamentadas  

Nome Fantasia/Razão 

Social 

Problemas Atendido Não Atendido Total 

Ponto Frio Cobrança indevida 36 19 55 

 Cobrança abusiva 21 8 29 

 Devolução de 

importância 

20 16 36 

 Garantia não 

entregue 

2 0 2 

 Planilha de cálculos 71 41 112 

 Produto com defeito 419 89 508 

 Produto não entregue 112 27 139 

 Propaganda enganosa 5 3 8 

Fonte: Diário Oficial de 4/12/98 

A Figura 4  exemplifica tipos de reclamações, por áreas da empresa Globex, Ponto Frio. 

 

Controladoria Marketing Atendimento ao 
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Figura 4- Áreas da empresa responsáveis pelas reclamações dos consumidores 
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Segundo a advogada Sonia Carvalho, a empresa   implantou um Serviço de Atendimento ao 

Cliente e investiu em treinamento  nos seus funcionários. O Ponto Frio é um exemplo de  

mudança. Tomar conhecimento da natureza da reclamação é importante nas mudanças 

necessárias nas estratégias organizacionais. Como diz Lodi (1971), mencionado no capítulo 

3, o feedback permite que o sistema organizacional corrija seus defeitos de funcionamento e 

atenda às mudanças de ambiente. 

 

O Ponto Frio, segundo os relatos dos entrevistados, é um exemplo de empresa a ser 

seguido. Houve mudanças nas estratégias da empresa que impactaram a área de marketing, 

compras, controladoria, atendimento ao cliente, entre outras. Ratificando o depoimento da 

advogada, o advogado Jorge Tardin afirma: eles, realmente,  ficaram preocupados com o 

Relatório de Reclamações  Fundamentadas. Esta empresa deixou de ser a  mais  

reclamada. Eles fizeram uma reengenharia. Também afirma o advogado Hélio Trigo 

Junior, sobre a mudança ocorrida no Ponto Frio:  a empresa foi recordista de reclamações 

durante dois anos consecutivos. Hoje, já não é mais a número um. 

 

Segundo o relato dos entrevistados, as empresas desconhecem a competência dos órgãos 

fiscalizadores. Afirma a advogada Sonia Carvalho: muitas empresas infringem a lei por 

desconhecimento total do  Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ela alerta para o 

fato de que a lei completou 11 anos de existência e, portanto, não há a menor possibilidade 

de as empresas alegarem desconhecimento.  

 

Cita como exemplo  os fiscais do PROCON e diz:  o maior comentário, agora, é quando 

chega a visita de um fiscal. As empresas ficam aterrorizadas, primeiro, por 

desconhecimento e, depois, por causa do poder de polícia em aplicar sanções. As empresas 

têm que ter consciência do risco das penalidades que podem sofrer se não estiverem de 

acordo com a lei. 

 

No caso de haver uma prática infrativa por parte das empresas, caberá instaurar um 

processo administrativo. Segundo a  entrevistada, na verdade, a autoridade não necessita 

de uma denúncia; ela pode tomar conhecimento de uma situação que viola o Código de 
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Proteção e Defesa do Consumidor e fazer a notificação à empresa para prestar 

esclarecimento e lavrar o auto de infração.  

 

Lavrado o auto de infração, a empresa tem 10 dias para impugnar, ou não. A atuação do 

Poder Público tem que seguir alguns princípios, tais como: constar o artigo da lei pertinente 

a infração, ter a assinatura do agente que aplicou a multa e o fato descritivo. Se estas 

exigências não estiverem expressas no auto de infração,  poderá ser considerado nulo. Se na 

esfera administrativa ficar caracterizada a infração, a autoridade poderá aplicar a sanção. 

Segundo a entrevistada, o atributo da discricionalidade tem um limite, isto é, vai depender 

se a empresa é reincidentente, campeã de reclamações... Se aquele fato caracteriza uma 

propaganda enganosa, e assim por diante. 

 

Por desconhecimento dessas penalidades, decorrentes da lavratura do auto de infração, as  

empresas não sabem o que pode ou não ser apreendido em termos de mercadoria. Afirma a 

advogada SoniaCarvalho: se o fiscal constatar que houve um produto vendido impróprio 

para o consumo, ele tem que retirar uma quantidade razoável para fazer a perícia. Ela 

alerta para o fato de que, se houver um abuso por parte da fiscalização, o fornecedor deve 

chamar a polícia ou, então, entrar com um mandado de segurança contra o órgão 

fiscalizador. 

 

A advogada Sonia Carvalho comenta sobre a repercussão da denúncia dos produtos 

“maquiados” expostos nas prateleiras dos supermercados. As empresas que os produziram 

foram autuadas no ano de 2001. Os produtos denominados “maquiados” foram fabricados 

com redução do peso dos produtos, mas não houve alteração no preço,  nem alertaram os 

consumidores sobre a alteração desse produtos. Menciona a advogada: o  Departamento de 

Proteção e Defesa do Consumidor multou em aproximadamente 2 milhões de reais estas 

empresas. Foram 10 empresas,  uma delas é a Fleischman Royal. Neste caso, a autoridade 

não pode  omitir-se, ela tem que agir sob pena de responder por prevaricação9.  

 

                                                             
9 Prevaricação é crime perpetrado por funcionário público que consiste em deixar de praticar ato de ofício  
 (Dicionário Aurélio, 1986) 
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A entrevistada alerta quanto ao desconhecimento da competência dos órgãos fiscalizadores 

como o PROCON. Diz: a empresa pode sofrer uma multa que, em determinados negócios, 

pode chegar a 3 milhões de reais, como foi a multa aplicada ao Banco Sudameris e à 

Arapuã, que chegou a 500 milhões de reais.  As empresas podem sofrer cassação de 

alvará, de licença, seus representantes podem ser presos em flagrante delito, elas podem 

sofrer ações indenizatórias... Eu mesma já coloquei uns 30 em cana por vender produto 

fora da validade. Foram gerentes  de supermercado e padaria. 

 

O acesso à Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro revelou dois 

processos referentes a multas aplicadas pelo PROCON a duas empresas sediadas no Rio, no 

ano de 2001. Uma das empresas foi o Banco Sudameris do Brasil, que recebeu uma multa 

de R$ 3.124.504, 47 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e quatro reais e 

quarenta e sete centavos)  por infração ao artigo 39 inciso IX do CDC, que trata da recusa 

de bens ou serviços a quem  dispõe a adquirir, no caso, o consumidor. A outra foi da 

Arapuã, que chegou a R$ 510.888,16 (quinhentos e dez mil e oitocentos e oitenta e oito 

reais e dezesseis centavos) por infração ao artigo 18 incisos I, II e III do CDC, o qual 

refere-se ao procedimento da empresa na troca de produtos com defeito ( Anexo C ). 

 

Corroborando com a idéia da advogada, o advogado Jorge Tardin comenta que ainda 

existem muitos empresários achando que estão fazendo um favor em prestar serviço para o 

consumidor. Afirma: uma multa de 3 milhões aplicada ao Banco Sudameris do Brasil é 

insignificante para um banco. Tem que chamar a imprensa para dar repercussão.  Acredita 

que essas ações denigrem a imagem da empresa e afastam consumidores que querem ter 

seus direitos respeitados como cidadãos.  

 

Pode-se inferir daí que a pratica do verdadeiro humanismo, cuja base é, sobretudo, ética 

(Guerreiro Ramos, 1989), não está sendo revelada na interação com os consumidores. 

Makower (1994), mencionado por Correa e Ferreira (2000) alerta que uma empresa 

socialmente responsável percebe que tudo que faz gera impacto dentro ou fora  dela, 

atingindo os consumidores. No caso, a empresa Arapuã, o Banco Sudameris do Brasil e a 
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empresa Fleischman Royal, citados pelos entrevistados, não foram socialmente 

responsáveis. 

 

Os órgãos de defesa do consumidor buscam resgatar a responsabilidade social destas 

empresas. Aliás, de qualquer organização, até mesmo do PROCON- RJ 

 

O PROCON do Rio de Janeiro, que funcionava na rua Buenos Aires, foi fechado por ato de 

improbidade do coordenador no início do ano de 2001. Opina o desembargador Sylvio 

Capanema: o problema no PROCON na Buenos Aires foi lamentável, mas agora passou (o 

PROCON)  para as universidades. Esse fato foi publicado nos jornais de grande circulação 

do Brasil. 

 

Atualmente, existem 19 postos avançados do PROCON nas universidades privadas:  

Universidade Estácio de Sá, Universidade Candido Mendes, Pontifícia Universidade 

Católica, Universidade Salgado Filho, entre outras. A Ordem dos Advogados do Brasil 

acompanha a atuação dos estagiários de direito e dos advogados. Este acordo foi fechado 

em 15 de março de 2001. Tal convênio foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Defesa 

do Consumidor.  

 

O advogado Jorge Tardin comenta que o direito do consumidor exige educação para o 

consumo, tanto para consumidores quanto para fornecedores. Afirma o advogado: esse 

setor público entre aspas é o momento de mostrar o quanto ele implicou na empresa 

moderna. Dr. Tardin cita alguns estados que estão educando consumidores e fornecedores 

com primazia. São eles: Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Segundo o advogado, o Paraná 

é um exemplo que deve ser seguido do ponto de vista administrativo. No norte e nordeste, o 

direito do consumidor é bastante ignorado, principalmente por parte dos cidadãos. 

 

O advogado Jorge Tardin demonstra uma certa preocupação com o Cadastro de 

Reclamações Fundamentadas, com a extinção do PROCON da rua Buenos Aires. Diz: 

desde que o PROCON  foi extinto, eu já não vi mais essa publicação.  
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O último Cadastro foi publicado no Diário Oficial  em 1998. Não foram publicados os 

relatórios dos anos de 1999 e 2000, no Diário Oficial. Apesar disto, no site 

www.reclamaradianta.com.br, acessado no dia 21/07/00, foi publicado o ranking das 

empresas mais reclamadas no Rio de Janeiro no ano de 1999, apresentado na Tabela 1, a 

seguir. 

 
Tabela 1- Ranking das empresas mais reclamadas no Rio de Janeiro 
 
 

Empresa Número de reclamações 

1. Telemar 15.496 

2. Credicard 2.824 

3. Telefônica 1.473 

4. Cedae 1.215 

5. Fininvest 776 

Fonte: PROCON-RJ 
 
 

Constatou-se que apesar do fechamento do PROCON da rua Buenos  Aires e a abertura dos 

postos avançados do PROCON on line, as reclamações estão sendo computadas  na 

Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do RJ10. Segundo a advogada responsável 

por esta área,  as 10 empresas mais reclamadas nos postos avançados do PROCON até 

outubro do ano de 2001 são os apresentados na Tabela 2 a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
10 O site do PROCON-RJ é www.consumidor.rj.gov. 



 72

 
 
Tabela 2- Empresas mais reclamadas nos postos avançados do PROCON-RJ 
 

Empresa Número de reclamações 

1- Telemar 3.420 

2- Light 543 

3- Credicard 352 

4- Globex   (Ponto Frio) 196 

5- Cerj 191 

6- Telefonica Celular 171 

7- Embratel 171 

8- Cedae 129 

9- Vesper 124 

10- Bradesco 106 

Fonte: Secretaria de Estado e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro 

 

A Comissão de Defesa do Consumidor acompanha as reclamações dos consumidores 

quanto aos serviços prestados pelos fornecedores. Para o advogado Hélio Trigo Junior, o 

governo é o culpado. O governo tem poder suficiente para punir as concessionárias de 

serviço público que  estão desrespeitando os direitos dos clientes. Por outro lado, a Globex, 

Ponto Frio não é a empresa mais reclamada. No ano de 2001 constam 196 reclamações. Em 

1996 eram 1.581 reclamações, em 1997 foram 1.077 e no ano 2001, 196. Aparentemente, o 

direito do consumidor impactou as práticas empresariais da Globex, Ponto Frio.  

 

Na busca de seus direitos, os consumidores contam com o apoio de associações civis como 

a Pró-Consumidor.  

 

5.5 A atuação do Pró-Consumidor 

 

O Pró-Consumidor faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, que 

estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei 
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8.078. A aplicabilidade dessas sanções está prevista no Decreto 2.181, de 20 de março de 

1997. A coordenação desse sistema nacional é feita pela Secretaria de Direito Econômico 

do Ministério da Justiça e do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. O 

coordenador desses sistemas pode aplicar sanções independentes do PROCON estadual ou 

municipal. Segundo Sonia Carvalho, presidente do Pró-Consumidor,   se houver um 

conflito de competência, ele pode avocar para si essa decisão. Só há um problema: o órgão 

legitimamente competente é o PROCON municipal. Cabe ao executivo, guardião da 

Constituição Estadual e Federal, implantar e fiscalizar o cumprimento do decreto 2.181/97. 

 

A Pró-Consumidor tem uma função fundamental.  Os projetos da Pró-Consumidor é 

realizar fóruns de debates e pesquisa de mercado visando discutir a questão do preço, da 

qualidade e da garantia dos produtos e serviços. Estas ações estão previstas no artigo 4º 

inciso IV do CPDC. Segundo a entrevistada, cabe aos integrantes do Sistema Nacional  de 

Defesa do Consumidor orientar consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e 

deveres, visando à harmonia das relações de consumo. O Poder Público tem o poder de 

polícia administrativo; as Ongs não têm este poder de polícia. 

 

A presidente do Pró-Consumidor alerta que os consumidores não têm só direitos; eles, 

também, têm deveres. Alerta: o consumidor tem que ler minuciosamente o contrato e exigir 

a nota fiscal O consumidor tem que deixar de ser um mero remunerador; ele tem que ser 

agente controlador e regulador do mercado. A entrevistada lembra que em alguns países, 

os consumidores participam das estratégias das empresas e que o governo é um mero 

regulador. Os consumidores, junto com os fornecedores, discutem preço, qualidade e 

garantia dos produtos e serviços.  

 

O objetivo do Pró- Consumidor é fazer um trabalho preventivo com consumidores e 

fornecedores. Como afirma a sua presidente: muitas vezes, o PROCON não tem estrutura 

para fazer um trabalho preventivo. Ela alerta para o fato de que  os estagiários e advogados 

lotados nos PROCONS avançados não poderão aplicar estas sanções. Afirma : isto só pode 

ser instaurado pela autoridade. Como ainda não foi nomeado o Coordenador do PROCON 
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do Estado do Rio de Janeiro, que cuida desses problemas, o Secretário, numa conduta 

sensata, avocou para si esta responsabilidade.  

 

A missão da associação é proteger os consumidores e prevenir litígios, pois a procura aos 

Juizados Especiais Cíveis têm aumentado ano a ano. A sociedade brasileira encaminha-se 

para a compreensão de que enfrentar o conflito não significa quebrar a harmonia e o 

equilíbrio exigíveis nas relações sociais. 

 

Este capítulo apresentou a vulnerabilidade do consumidor diante das práticas empresariais 

por não haver uma lei específica que tratasse deste assunto, os arranjos organizacionais 

diversos voltados para este fim após a entrada em vigor do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor e os esforços no sentido de a divulgação e proteção desses direitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75

6. SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

Este capítulo explicita a interpretação dos dispositivos da lei e o impacto das decisões do 

Poder Judiciário  nas organizações. 

 

6.1 Juizados Especiais Cíveis e o aumento de ações referentes as relações de consumo  

 

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais foram regulamentados pela Lei 9.099 de 26 de 

setembro de 1995, do Código de Processo Civil.  Os Juizados foram instituídos com o fim  

de julgar causas de valor  até 40 salários mínimos. O Rio de Janeiro não tem um juizado  

especializado somente em matéria de consumidor. Uma das matérias de que tratam os 

Juizados Especiais Cíveis é a das relações de consumo; as outras consistem em ação de 

despejo para uso próprio e ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 

fixado (ver art.3º , inciso III, da Lei 9.099/95 do CPC). Os Juizados Especiais Criminais 

tratam de matérias referentes ao direito penal. 

 

No Rio de Janeiro, os Juizados são autônomos e independentes. Em alguns estados não 

existe esta autonomia. Conforme menciona o desembargador Thiago Ribas,  o Juízo das 

varas comuns dedicam uma parte do seu tempo em matéria de Juizado.  

 

Os Juizados Especiais surgiram com o objetivo de atender aos cidadãos menos favorecidos, 

os que têm uma renda salarial baixa. Anteriormente, havia os Juizados de Pequenas Causas 

que em decorrência da Lei 9.099/95 foram substituídos pelos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais. Segundo o desembargador Thiago Ribas Filho, é inteiramente gratuito, o que, 

também, é uma vantagem. Os Juizados vieram trazer uma tranqüilidade maior à sociedade. 

Afirma que, hoje, 70% dos processos dos Juizados no Rio de Janeiro tratam de matéria do 

consumidor.  O número  de ações tem aumentado porque os cidadãos descobriram os seus 

direitos. No passado, os cidadãos para ingressarem em Juízo tinham que constituir 

advogado em causas cujo valor seja inferior a 20 (vinte) salários mínimos e pagar custas 

processuais. Hoje, o cidadão pode ingressar sem constituir advogado até 20 (vinte) salários 

mínimos e não há custas nos Juizados, apenas em caso de Recurso.  
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Também afirma o desembargador Sylvio Capanema: o número de ações referentes  às 

relações de consumo propostas, principalmente, nos Juizados Especiais, tem aumentado 

ano a ano... os Juizados Especiais Cíveis são os grandes desaguadouros das aspirações 

dos consumidores.  

 

Ratificando o depoimento dos desembargadores, Sonia Carvalho comenta que o número de 

ações tem aumentado porque os consumidores já acharam o caminho.  

 

O Juiz Luis Felipe Salomão robustece esses depoimentos afirmando que: as demandas se 

multiplicam como se fossem ratos. Tal ocorrência  deve-se à facilidade de acesso aos 

Juizados Especiais. Os consumidores não precisam pagar custas para ingressar em juízo. O 

Juiz comenta que,  hoje, 70% das causas referem-se às relações de consumo . Nós já 

estamos preocupados, porque os Juizados não estão dando vazão.  

 

Mas havia  necessidade de um tratamento especial e rápido para tratar de pequenos casos. 

Afirma o  desembargador Thiago Ribas Filho: era importante que esses casos pequenos de 

quem compra uma geladeira, uma televisão pagando com dificuldades em prestação e 

tudo, pudessem buscar na justiça um atendimento, se  está sendo descumprida a parte do 

fornecedor. 

 

Hoje, quem está procurando o Judiciário são os fornecedores. Afirma o desembargador 

Thiago Ribas Filho: o movimento, agora, é contrário. Os comerciantes, industriais, 

fornecedores de serviço já estão nos procurando, sabendo que mal ou bem, a Justiça irá 

atrás deles para que eles cumpram suas obrigações.  Neste caso, o Judiciário impõe ao 

fornecedor que  preste um serviço que a empresa se dispôs a prestar aos consumidores. O 

entrevistado está convicto de que este tipo de ação educa. Afirma: eu acho que está 

educando todos: consumidores e fornecedores. Além disto, diminui a distância entre o 

Judiciário e a sociedade. Conforme menciona o desembargador,  esta ação tem sido de 

grande valia, inclusive, porque sempre se dizia que o Juízo estava muito distante dos 
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cidadãos. Agora, este tratamento é feito mais próximo, com mais rapidez, com mais 

informalidade. Isto tudo tem sido importante  para a sociedade. 

 

Por outro lado, o desembargador Thiago Ribas Filho comenta que as empresas deveriam 

atuar mais na fase preventiva, procurando evitar danos. Os Juizados Especiais têm 

advogados e estagiários de direito que trabalham como conciliadores. Afirma: antes do 

processo ir para o juiz, há um conciliador que procura fazer um acerto, um acordo entre as 

partes. Quando esse acordo é feito, há um ideal de justiça porque ninguém sai da questão 

se sentindo perdedor. No interior, não precisa ser necessariamente advogado. Esclarece: é 

muito comum médicos, comerciantes que gozam de um bom conceito no local como 

pessoas tranqüilas, que agem de forma pacífica, atuarem como conciliadores nos Juizados. 

O processo vai para o juiz se os conciliadores não obtiverem um acordo entre as partes. 

Neste caso, as testemunhas que presenciaram os fatos são ouvidas, examinam-se os 

documentos comprobatórios e, depois, o juiz prolata a sentença. Segundo o desembargador 

Thiago Ribas Filho, o ideal é que se consiga um acordo, pois, como eu disse, as partes não 

se sentem prejudicadas. 

 

O objetivo dos Juizados  é agir com simplicidade, informalidade e economia processual, 

buscando sempre a conciliação (Ver art. 2º da Lei 9.099/95) . Não existe perito nos Juizados 

Especiais Cíveis, mas o consumidor pode ingressar em Juízo, no caso de  uma batida de 

carro, com o orçamento de três oficinas dentro dos valores de competência do Juizado, ou 

seja, valores até 40 salários mínimos. Se houver necessidade de perícia, o juiz encaminha o 

processo ao Juízo comum. 

 

A lei que regulamenta os Juizados Especiais no Estado do Rio de Janeiro prevê a criação de 

92 Juizados. Hoje, são 25 Juizados Especiais Cíveis e 20 Juizados Especiais Criminais no 

Rio de Janeiro. Segundo o desembargador, eles estão sendo implantados paulatinamente. 

Em algumas cidades do interior o trabalho é  pequeno, então, criamos Juizados Adjuntos 

ligados a uma Vara Cível ou a uma Vara Criminal. Isso se deve à falta de juizes. 

Confirma-se, portanto, as posições de Carlos Minc (2001), explicitadas no capítulo 3. 
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O aumento de trabalho em Juizados Adjuntos fez com que o presidente e a comissão  

enviassem um projeto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça  pedindo a criação de 18 

juizados autônomos no Estado do Rio de Janeiro. Afirma o desembargador Thiago Ribas 

Filho: quando a estrada é boa, aumenta o tráfego.  O desembargador fala com orgulho da 

agilidade e da presteza jurisdicional dos Juizados, mas demonstra  preocupação com um 

projeto  em curso na Câmara dos Deputados e diz: existe um projeto na Câmara querendo 

aumentar a competência dos Juizados para 100 ou até 200 salários mínimos. Os Juizados 

criados agora na área federal, foram criados para julgar causas até 60 salários mínimos. 

Nós estamos, em princípio, com tendência a aceitar os 60. 

 

No fórum da cidade do Rio de Janeiro existem quatro Juizados Especiais Cíveis. Segundo o 

desembargador Thiago Ribas Filho, esses juizados estavam espalhados pelo centro da 

cidade. Nós resolvemos juntar os quatro e fazer uma distribuição. Hoje, existem em média 

650 distribuições para cada Juizado, perfazendo um total de 2.600 ações por mês. Tal fato 

deve-se ao aumento de demandas referentes às relações de consumo nos juizados. O 

aumento do número de ações nos Juizados referentes ao direito do consumidor é fato 

recente. Segundo o entrevistado,  há um ano atrás eram bem menos. 

 

O desembargador  Thiago Ribas Filho comenta que existem metas estipuladas para os 

conciliadores e diz:  nós temos que conseguir uma conciliação na base de 50% para poder 

dar conta de julgar os processos.  A explosão de processos deve-se à circunstância de que, 

segundo o entrevistado, houve muito abuso por parte daqueles que comercializam produtos 

ou prestam serviços. Antes, não havia punição, o que os fazia agir de forma abusiva. Eles 

tratavam o consumidor com menosprezo.  As decisões do Judiciário fazendo valer os 

direitos  dos cidadãos lesados moralmente ou materialmente nas relações de consumo, 

contribuíram para o aumento do número de ações nos Juizados. 

 

Afirma o desembargador Thiago Ribas Filho: não adianta ganhar dinheiro fraudando ou 

tapeando porque cedo ou tarde trará prejuízos. Os consumidores não vão procurá-los 

outra vez. O Judiciário não quer que as  empresas mudem por medo da punição. Nós 
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queremos é que elas tenham consciência da forma como agem com as pessoas. Ninguém 

pode ser feliz sozinho. Tem de haver um sentimento de solidariedade. 

 

No Juizado Especial Cível não há promotor para acompanhar as causas, mas no Juizado 

Especial Criminal sim. Segundo o desembargador Thiago Ribas Filho, o sistema do Juizado 

Especial é bem enxuto. A outra vantagem é que ele só admite um recurso ordinário. O 

recurso vai para uma turma recursal composta de juizes de primeiro grau, isto é, não são os 

desembargadores que julgam esses recursos. O recurso é julgado, no máximo, em seis 

meses. O recorrente vencido paga custas e honorários de advogados que serão 10% e 20% 

do valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95).  

 

O advogado Hélio Trigo Junior comenta que o CDC e os Juizados Especiais têm 

procedimentos inovadores, tais como: agilidade processual,  isenção do pagamento de 

custas,  inversão do ônus da prova,  pagamento dos danos morais,  sentença prolatada pelo 

juiz no dia da audiência de conciliação. Afirma o advogado: tem Juizados muito 

atualizados, que no dia da conciliação convolam11 a audiência em julgamento e com 

elementos suficientes prolatam a sentença.  

 

Também comenta o desembargador Thiago Ribas Filho aponta outro procedimento 

inovador nos Juizados e que consiste no fato de que quem recorre tem que fazer o 

pagamento das custas. Conforme menciona o entrevistado, este procedimento é para evitar 

que alguém só queira ganhar tempo e não tenha razão. Atento aos litigantes de má fé, o 

juiz pune com multa quem agir de forma contrária à lei. Segundo o desembargador, quando 

o comportamento da parte é um comportamento que nós chamamos de doloso, de má fé, 

ele pode ser condenado ao pagamento de uma multa por este comportamento. 

 

6.2 O litigante de má fé e a inversão do ônus da prova 

 

O Judiciário está atento ao comportamento de consumidores que descobriram as vantagens 

de serem desrespeitados pelos fornecedores. Uma das causas deste comportamento por 

                                                             
11 Convolar é transformar a Audiência de Conciliação em Audiência de Instrução e Julgamento 
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parte dos consumidores é que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor privilegia os 

danos morais. A lei protege o consumidor e, em certos casos, determina a inversão do ônus 

da prova. 

 

Essa descoberta de que a defesa do fornecedor é limitada, segundo o desembargador Sylvio 

Capanema, Presidente da Câmara, deve-se ao fato de que o direito do consumidor adotou a 

teoria do risco, de modo que basta o consumidor provar o dano que sofreu e o nexo de 

causalidade em relação àquele produto ou serviço que o fornecedor é obrigado a indenizá-

lo. A defesa do fornecedor é comprovar um fato capaz de romper com este nexo de 

causalidade. Essa teoria possibilitou que alguns consumidores agissem de má fé, utilizando 

o direito como uma forma de enriquecer.  

 

Afirma o desembargador Sylvio Capanema: Há poucos dias atrás, julguei improcedente um 

pedido de um consumidor que provocou aqueles fatos para obter uma vantagem 

pecuniária. Ele causou o dano no produto pelo mau uso e, depois, atribuiu ao fabricante, 

mas o Judiciário está muito atento quanto a isto. Eu reconheço que o código do 

consumidor agravou – e  muito – o risco do fornecedor de produto ou serviço. 

 

Ratificando o depoimento do desembargador, o Juiz Luis Felipe Salomão afirma: o 

litigante compulsivo de má fé acontece. Vão sempre existir pessoas que querem tirar 

proveito desta situação, obter indenizações estratoféricas. O nome disto é a indústria do 

dano moral, mas cabe aos juizes colocar na balança e ver quando está havendo abuso ou 

não. 

 

Existe  risco do fornecedor na relação de consumo. Conforme menciona o advogado Hélio 

Trigo Junior, o ônus da prova inverte para a empresa, porque a responsabilidade é 

objetiva. A responsabilidade da empresa é muito grande. A partir de 1995 começou uma 

revolução nas empresas em que presto serviços. Também comenta que a facilidade de 

acesso e a rapidez com que são julgados os processos nos  Judiciários criaram o litigante 

compulsivo de má fé. Eu já peguei, muitas vezes, clientes querendo se aproveitar.  
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O advogado Hélio Trigo Junior comenta que é responsável, atualmente, pelo departamento 

jurídico de seis concessionárias do estado do Rio de Janeiro.  Ao iniciar um serviço para 

uma concessionária  realiza um levantamento do nome dos clientes reclamantes antes de 

começar a trabalhar e diz: eu procuro levantar os nomes para ver se é um litigante 

compulsivo. O cliente compra um negócio e, depois, entra no Juizado pedindo danos 

morais. Isto é um instituto de enriquecimento. Por outro lado, comenta que o Judiciário tem 

ciência destes litigantes e pune os que agem de má fé. Segundo o advogado, as decisões dos 

juizes, atualmente, são mais bem fundamentadas. Deste modo, evitam o enriquecimento 

sem causa e protegem as empresas. 

 

A advogada Sonia Carvalho comenta que a questão do litigante de má fé, mencionada pelos 

advogados das empresas, só tem sentido se o pedido for indeferido pelo Juiz e diz: o que a 

empresa não gosta muito e considera um litigante de má fé é aquele consumidor que tem 

direito ao pagamento por dano moral.  A Justiça está atenta e pune quem age de forma 

dolosa.  

 

A questão da inversão do ônus da prova obrigou as empresas a prestarem ao consumidor 

todos os tipos de informações necessárias quanto ao produto ou serviço. O desembargador 

Thiago Ribas Filho cita, como exemplo, as cobranças excessivas de taxas de cartões de 

crédito e de ligações telefônicas. Afirma:  os consumidores não têm acesso aos dados das 

empresas. Neste caso, o juiz tem que inverter a produção de prova. O réu dessa ação é que 

tem que fazer a prova do seu direito. No direito tradicional, o autor tinha a obrigação de 

comprovar o seu direito. No direito do consumidor, se há indícios de que existe um direito, 

a obrigação de produzir a prova passa  a ser do réu ou do fornecedor. Para os estudiosos, é 

mais uma inovação do Direito. 

 

A inovação mencionada levou as empresas a instruírem  seus funcionários quanto aos 

riscos da má qualidade de um produto ou serviço. Segundo o desembargador Thiago Ribas 

Filho, determinados setores que estão sujeitos às reclamações estão instruindo seus 

funcionários a não mandar procurarem os seus direitos e, sim, ouvi-los e atendê-los da 

melhor forma possível.  Esta preocupação diz respeito aos danos morais que podem ser 
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pleiteados pelos consumidores no caso de um mau atendimento, além dos danos materiais. 

Afirma o desembargador: há equívocos de empresas que não estão muito bem organizadas. 

A falha foi do funcionário que, por exemplo, cobrou uma prestação que já tinha sido paga. 

Se o consumidor for a juízo alegando prejuízo moral, então, será objeto de indenização. 

 

6.3 O desconhecimento da lei por parte dos fornecedores 

 

O desconhecimento dos direitos dos consumidores e a falta de cuidados por parte dos 

dirigentes das empresas têm levado alguns fornecedores ao desespero. Afirma o advogado 

Hélio Trigo Junior: quando sou procurado por uma empresa, as ações já vêm perdidas. 

Geralmente, é um problema sério, mas que poderia ser evitado se eles tivessem se 

adequado. Credita o tardio desrespeito ao direito do consumidor por parte das empresas, às 

divulgações  da imprensa quanto à impunidade que impera no Brasil e o desconhecimento 

da eficiência dos Juizados. 

 

Também reconhece o desembargador Sylvio Capanema que alguns fornecedores 

desconhecem a lei. Uma loja que vende CDs escreveu na nota fiscal que troca somente com 

defeito no prazo de 72h. Esta nota é do dia 08/07/01 (Anexo D).Segundo o desembargador, 

essa observação é completamente ilegal, pois constitui uma restrição ao direito do 

consumidor. O código do consumidor diz que os prazos de decadência para reclamar 

contra defeito podem ser ampliados, mas não podem ser nunca reduzidos. 

 

A lei é bem clara no artigo 26 incisos I e II quanto ao direito de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação. Ela informa que o prazo é de 30 dias para serviço ou 

produto não durável e 90 dias para serviço ou produto durável. Se houver algum defeito, a 

opção é do consumidor quanto à exigência da substituição das partes viciadas estabelecido 

no artigo 18 parágrafo 1º incisos I, II e III. Segundo o desembargador Sylvio Capanema 

quem decide é o consumidor. Isto é um direito potestativo12. O consumidor pode denunciar 

a empresa no PROCON.  

 

                                                             
12 Direito potestativo é sujeitar uma pessoa à vontade da outra.   
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Segundo o entrevistado, o direito do consumidor exige que o fornecedor  só coloque no 

mercado produtos que não geram risco à saúde e à segurança do consumidor. Além disso, o 

Direito também  exige  do consumidor  boa fé no que se refere ao pagamento pontual do 

produto ou serviço, e também, das  informações necessárias para concessão de crédito. Para 

o desembargador Sylvio Capanema, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma 

via de mão dupla. Ele não é só um repositório de direitos para o consumidor, mas também 

de deveres. 

 

Como exemplo de desconhecimento da lei por parte dos fornecedores, a advogada Sonia 

Carvalho cita o caso da limitação de valores dos cartões de crédito. Segundo a entrevistada, 

eles não podem limitar o valor da compra. Isto está no artigo 51 do Decreto 2.081 de 1998. 

Por ser o direito muito dinâmico, a lei acaba regulando certos comportamentos que 

acontecem no cotidiano entre fornecedores e consumidores. 

 

Afirma a advogada Sonia Carvalho: o Poder Publico é o guardião do cumprimento da lei. 

Na época do governo Marcelo Alencar impôs que as empresas  exibissem os cartazes do 

PROCON dentro dos estabelecimentos comerciais com os números de telefone para os 

consumidores reclamarem no PROCON, caso houvesse alguma infração. A advogada 

refere-se ao artigo 5º da Lei 8.846, de 21 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a emissão de 

documentos fiscais e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários, e dá outras 

providências. 

 

 O advogado Hélio Trigo Junior também comenta sobre a obrigatoriedade de exposição dos 

cartazes do PROCON nos estabelecimentos com a indicação de direitos básicos: hoje, as 

informações têm que ser amplas e inequívocas para os consumidores. A Ásia, há tempos 

atrás, sofreu uma denúncia por não ter colocado os cartazes do PROCON na agência de 

automóveis. Pagamos um mil e poucas UFIRs. O advogado reconhece que ainda há 

fornecedores que desconhecem a lei. Alerta para o poder de polícia dos fiscais do 

PROCON que podem multar as empresas infratoras. Outro exemplo é o aviso de que o 

estabelecimento tem uma câmera de vídeo. As empresas têm que avisar os consumidores 

que eles estão sendo filmados. 
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O advogado Jorge Tardin comenta que depois da palestra, numa associação de 

supermercados, sobre direito do consumidor, o corpo gerencial presente fez o seguinte 

comentário: “Nós temos que esconder esta lei dos consumidores”. Eu disse para eles:  

vocês devem estar preparados para gerenciar seus negócios de acordo com a lei, porque 

esconder deles é impossível. Esta é a lei mais popular do Brasil. Eles descobriram que a lei 

é muito forte. Cita como exemplo o cuidado que a direção do supermercado tem que ter em 

relação  à limpeza. Para o advogado, se sujar o chão, o local tem que ser isolado para 

ninguém escorregar. A empresa responde por causar dano à saúde. O consumidor  vai 

gostar de ver que o estabelecimento está preocupado com ele . Assim, ele não cai. O 

advogado comenta que a impunidade acabou e que os órgãos de defesa e a mídia têm  

prestado um bom serviço no sentido de tentar impedir que eventos de impunidade no Brasil 

se repitam. 

 

6.4 A impunidade não está inserida no direito do consumidor  

 

O papel da mídia tem sido de fundamental importância para conscientizar os cidadãos dos 

seus  direitos. A divulgação de alguns fatos que podem ser considerados escândalos 

praticados por pessoas de destaque  punidas levaram os consumidores a confiar na Justiça. 

Afirma a advogada Sonia Carvalho : essa pseudo - idéia de que na empresa há um poderio 

econômico, que eles são muito vulneráveis e de que isto não vai dar em nada, já mudou. A 

entrevistada menciona o acidente que aconteceu no Palace  II e diz: veja o caso do Sérgio 

Naya, deputado e milionário. Ele disse que a Justiça estava no canhoto do talão dele...ele 

perdeu o mandato de deputado e a licença de construtor e as vítimas ganharam a causa na 

última instância13. O processo está em fase de execução. Esse exemplo é válido para 

incentivar os consumidores. 

 

Este evento  enquadrava-se nos dispositivos do Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (ver art. 91 e 92, do CDC). Afirma a entrevistada:   olha que solidariedade das 
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mulheres! Elas se organizaram e propuseram uma ação civil pública. Nós dissemos para 

eles não se preocuparem porque o Poder Público estava aí para garantir esses direitos, 

depois, vocês individualmente vão pleitear os seus direitos. 

 

O advogado Jorge Tardin comenta que, no início, por volta de 1994, o CDC parecia uma lei 

que tratava de causas de pequeno valor. Afirma: parecia uma lei voltada para pequenos 

problemas como a de uma dona-de-casa que tinha uma máquina com defeito. Esta visão foi 

rompida com o acidente do avião da TAM em São Paulo em 1995 e, depois, com o 

desabamento do Palace II no Rio de Janeiro. Foram dois acidentes que marcaram o direito 

do consumidor. Segundo o entrevistado, estes acidentes mostraram que essa lei serve para 

resolver qualquer problema, independente do valor. A confusão deve-se à abertura dos 

Juizados de Pequenas Causas que tratavam de causas de valores inferiores a 40 salários 

mínimos e ao propósito da lei que era o de atender à população menos favorecida. 

 

6.5 A ação civil pública 

 

A ação civil pública foi instituída pela Lei 7.347/85 e é um instrumento previsto no Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor. Permite que uma das entidades legitimadas proponha 

ações favorecendo o interesse de vários consumidores. 

 

O advogado Jorge Tardin afirma: Outra inovação do direito do consumidor foi a 

possibilidade de demandar coletivamente através das ações civis públicas. Menciona como 

exemplo a ação civil pública que reduziu os juros de mora de 10% para 2%. Comenta que 

esta regulamentação gerou mudanças em vários setores: nos serviços públicos, no 

financiamento e crediário, nas escolas, porque você paga o valor do semestre ou do ano 

em parcelas. Quando se cria um parcelamento, a multa por atraso só pode ser de 2%.  

 

Corroborando com as idéias do Jorge Tardin, a advogada Sonia Carvalho afirma que este 

fato foi um  exemplo de consciência cívica dos consumidores brasileiros. Afirma: primeiro 

                                                                                                                                                                                          
13 Na época do desabamento do Palace II, a Dra Sonia Carvalho, a juíza Marcia Calainho e a promotora Léa 
Freire  organizaram-se para propor uma ação civil pública com as vítimas do desabamento, pleiteando 
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houve uma gritança da sociedade. Se a economia estava estabilizada, por que 10% de 

multa de atraso? Este fato caracterizava enriquecimento sem causa.  Em 1996, a Pró- 

Consumidor e as entidades representativas dos fornecedores, como os diretores lojistas,  

fizeram uma Convenção Coletiva de Consumo. Segundo a entrevistada, foi quando eles 

entenderam que era um valor muito  alto e que eles iam sair ganhando com a procura de 

clientes se reduzissem os juros. Eles recuperariam o dinheiro, pois eles iriam  comprar 

seus produtos.  O artigo 52 parágrafo 1º sofreu uma alteração um ano e meio depois, 

reduzindo de 10% para 2% os juros de mora.   A alteração desta lei foi proposta pela 

advogada Sonia Carvalho e sancionada pelo Presidente da República. 

 

O Juiz Luís Felipe Salomão comenta que as ações do Ministério Público e das organizações 

não-governamentais que atuam na defesa dos direitos coletivos são importantes para os 

consumidores. A Constituição Federal declara que o consumidor é a parte mais fraca nesta 

relação, portanto, ele deve ser protegido. Conforme menciona o Juiz, o consumidor é 

considerado a parte hipossuficiente. É por isso que a Constituição tutela e tenta igualar os 

desiguais na relação de consumo. Comenta ainda que estudiosos, como o professor Mauro 

Cappelleti, afirmam que o direito do consumidor tem mais resultado sendo tratado como 

um direito de massa. Segundo o Juiz, o Prof. Cappelleti diz que: eu só consigo ver 

resultado para o consumidor se eles se agregarem em associações e demandarem em juízo 

coletivamente, porque percebeu-se que o direito do consumidor ganha mais força sendo 

tratado em conjunto. 

  

Os magistrados têm participado de seminários que discutem sobre a possibilidade de 

transformar certas  ações individuais em ações civis públicas. A ação civil pública é vista 

como um instrumento de defesa de cidadania. Segundo o Juiz Luís Felipe Salomão esta 

propositura da defesa de ações coletivas deve-se ao fato do aumento das demandas em 

relação ao direito do consumidor no Brasil.  

 

6.6 Decisões dos juizes nos Juizados Especiais nas ações individuais 

 

                                                                                                                                                                                          
indenizações. 
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Os juizes têm um papel importante nas práticas empresariais. O direito do consumidor está 

acima das políticas e práticas das empresas, devendo orientá-las. O juiz tem o dever de 

punir as práticas abusivas no sentido de ressarcir os consumidores que tiveram seus direitos 

violados pelas empresas. Para os juizes dos Juizados, a pena tem um caráter educativo. 

Afirma o advogado Jorge Tardin : Do meu ponto de vista, o juiz tem uma responsabilidade 

muito grande com a sociedade. Primeiro, porque recebe um salário acima da média dos 

servidores públicos. Segundo, porque ele tem uma função social. Suas sentenças 

repercutem na sociedade. Quando um fornecedor demora a aprender, só tem uma forma de 

atingi-lo: no bolso. Se estamos na era da transformação, então, cabe enriquecer alguns 

consumidores em benefício de outros. Não é um enriquecimento sem causa. O capitalista 

só aprende assim. 

 

O advogado Jorge Tardin comenta que do ponto de vista  jurisprudencial, o Rio  Grande do 

Sul é mais progressista em matéria de direito do consumidor. Segundo o entrevistado, o 

Rio Grande do Sul já tinha uma experiência de 20 anos na facilitação da defesa do 

consumidor. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro. São Paulo, do ponto de vista 

jurisprudencial, ainda é muito resistente ao rompimento de dogmas sagrados do direito. 

Cita, como exemplo, a liberdade de contratar. Menciona: quem tem aquele direito que vem 

do direito romano, de  repente, admitir que está superado, é complicado. Jorge Tardin 

deixa claro que, apesar de os juízes de São Paulo serem conservadores, eles aplicam a lei. 

 

O entrevistado menciona que o Rio de Janeiro há dois grandes especialistas em direito do 

consumidor: o desembargador Sylvio Capanema e o desembargador Sérgio Cavalieri Filho.  

 

O advogado Jorge Tardin comenta que, atualmente, as classes menos favorecidas buscam 

os Juizados Especiais Cíveis com o intuito de solucionar problemas entre fornecedor e 

consumidor. Confirma, portanto, as palavras desta pesquisadora, apresentadas no capítulo 

3. 

 

A observação desta pesquisadora de julgamentos no I Juizado Especial Cível da Comarca 

do Rio de Janeiro permitiu levantar  exemplos de sentenças. As sentenças confirmam que o 
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Poder Judiciário representado pelos juizes tem a  palavra final na relação consumidor e 

fornecedor. O nome do autor da ação está designado neste trabalho como consumidor. 

 

Processo: 62.679-3/2001 

A: Consumidor 

R: Banco Bradesco S.A. 

Decido. A autora alega que foi realizar saque no banco réu e seu benefício não mais estava 

depositado na sua conta; pretende, então, que o réu seja condenado a lhe restituir a quantia 

paga que estava em sua conta e indenização por danos morais. 

O dinheiro que se encontra no banco é de responsabilidade do mesmo; não pode o banco 

responsabilizar a autora por falha no sistema administrativo; logo, deve o banco restituir à 

autora a quantia relativa ao seu benefício, que não mais estava em sua conta. 

Julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

2.000,00, a título de indenização por danos morais. Condeno ainda o banco a pagar à autora 

a quantia de R$ 340,00, a título de indenização por danos materiais. 

  

Como se vê na sentença, o juiz aponta a falha no sistema administrativo da empresa e 

determina que o banco pague a consumidora, alegando que a instituição não pode negar o 

pagamento por ser de sua responsabilidade o dinheiro depositado no banco. 

Processo: 65.005-9/2001 

A: Consumidor 

R: Losango 

Decido. O autor alega que foi comprar na Tele Rio, mas o nome dele estava incluso no SPC 

e no Serasa. A Losango incluiu o nome dele alegando não ter sido avisada, em tempo hábil, 

do pagamento feito pelo autor. 

A responsabilidade da escolha do fornecedor é da  Losango. A empresa escolheu mal, o 

órgão arrecadador que recebeu o pagamento feito pelo autor.  

Julgo procedente o pedido para condenar a primeira parte ré, a Losango, a pagar a parte 

autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Concedo a 

primeira parte ré o prazo de dez dias, a contar desta data, para retirar o nome da parte autora 
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do SPC e Serasa, sob pena de multa diária de R$ 100,00. 

 

Como se vê, o juiz aponta para a má escolha  do fornecedor da Losango. Responsabiliza a 

empresa por não saber escolher o fornecedor. 

 

Processo: 2001.800.067113-0 

A: Consumidor 

R: Light 

Decido. O autor alega que houve corte indevido de luz. A conta tinha sido paga. 

Isto posto julgo procedente o pedido para transformar a tutela em definitiva e condenar a ré 

a pagar a autora R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. 

   

Como se vê, o juiz condena a empresa por danos morais14 por ela ter cortado indevidamente 

o fornecimento de energia. O constrangimento no atendimento ao cliente deixou de ser, 

apenas, um valor subjetivo e passou a ter um valor materializado em forma de dinheiro. 

 

A: Consumidor 

R: Rio Listas e Telemar 

Fato: Colocaram o telefone da casa do autor na Rio Listas como serviço de detetive. 

Entende que há solidariedade passiva entre as duas rés. Ambas respondem pelo risco do 

empreendimento. A colocação indevida da linha do autor causa constrangimento. 

Julgo procedente o pedido para condenar as duas partes rés a pagar a parte autora a quantia 

de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.  

 

Como se vê, as empresas respondem solidariamente e o juiz condena as empresas pelo 

constrangimento que o autor tenha sofrido.  No entanto, as empresas não procederam desta 

forma. O juiz pune a falha administrativa. 

 

                                                             
14 O ofendido pode demandar no cível a reparação do dano moral decorrente de injúria, calúnia ou 
difamação ( Caldas,1997, p. 128).  
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É fácil perceber que, hoje, o Judiciário interfere nas práticas administrativas, punindo os 

administradores que não agem de acordo com a lei. Entre o consumidor e o fornecedor 

existe o poder da Justiça. A lei deve orientar as políticas empresariais. Não há dúvida de 

que as empresas necessitam  adequar-se ao sistema de proteção ao consumidor, sob pena de 

pagarem pelos maus serviços prestados à comunidade.  Os especialistas opinam sobre como 

as empresas devem agir. 

 

6.7 A contribuição dos especialistas em direito às empresas 

 

O desembargador Sylvio Capanema comenta que as empresas perceberam que o direito 

consolidou-se e não há mais a menor perspectiva de desaparecer. Tal fato deve-se às 

disposições de motivos do novo Código Civil, que manteve expressamente o Código do 

Consumidor.  Segundo o entrevistado, o que as empresas têm que fazer é submeter-se aos 

comandos do Código e usar isto como referencial de marketing para conquistar a clientela. 

  

O desembargador Thiago Ribas comenta que o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor é considerado um dos melhores códigos do mundo.   

 

Afirma o advogado Hélio Trigo Junior: o que as empresas têm que fazer é se adequar às 

normas. Não é difícil; é só contratar bons profissionais, consultorias para sanar as 

deficiências operacionais e comportamentais. É do conhecimento dos especialistas em 

direito a quantidade de cursos de especializações e consultorias que atuam no sentido de 

melhorar os processos administrativos.   

 

Assevera a advogada Sonia Carvalho: as empresas têm que demonstrar que tem como 

filosofia a satisfação do cliente. Elas têm que tentar conquistar a confiança deles, 

mostrando que respeitam seus direitos assegurados em lei. 

 

Para o advogado Jorge Tardin,  consumidor é uma pessoa física ou jurídica que adquire um 

produto e não volta mais. Cliente é uma pessoa física ou jurídica que adquire um produto 

por sua escolha e  volta mais de uma vez. No entanto, sobre a Light e a Telemar  diz: nós 
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usamos,  mas não é espontâneo porque só tem esta empresa. Ele comenta que o registro da 

reclamação sobre algum problema com o telefone é obrigatório e afirma: as pessoas 

quando reclamam têm que receber um número de registro porque o órgão regulador 

determina que o consumidor tenha conhecimento deste registro.  

 

Afirma o Juiz Luís Felipe Salomão: as empresas têm que criar políticas internas para 

dispensar o rigor da lei, seja de parte do governo, seja de parte do Judiciário, para que 

elas se enquadrem. O ideal é que elas se enquadrem espontaneamente porque, assim, cada 

vez mais atraem os consumidores. É fácil perceber que, para os especialistas em direito, a 

política interna das organizações influencia as relações com os consumidores. A Justiça não 

admite que problemas internos causem danos materiais ou morais aos consumidores. 

 

O advogado Jorge Tardin alerta os fornecedores sobre o  comportamento dos 

consumidores, atualmente. Afirma o advogado: o consumidor, hoje, está assim:  “ você não 

quer produzir com qualidade, então eu vou me dar bem”. Empresário que não cumpre a lei 

paga ao consumidor. A multa diária estipulada pelo juiz nas audiências para que o 

fornecedor cumpra com a obrigação vai para o bolso do consumidor, além de danos 

morais. Antes, a multa que era aplicada pela Sunab era recolhida para o estado. Agora, a 

multa aplicada pelo PROCON vai para o Fundo de Reparações de Bens Lesados, criado 

pela Lei 7.347/85 . Este fundo possibilita as indenizações das lesões causadas pelas 

atividades infratoras aos consumidores. 

 

Para o advogado Jorge Tardin, estamos caminhando para uma sociedade pró-consumidor, 

onde ele pode interferir na linha de produção e participar da sociedade consumista. O 

entrevistado comenta que, com a globalização da economia e o e.commerce, os brasileiros 

de classe média não necessitam mais pagar cotas para comprar  produtos importados. Eles 

têm acesso aos produtos de outros países. No entanto, os sem-terra estão fora desta 

sociedade consumista.  Nesta invasão (ao Shopping Rio Sul), eles disseram o seguinte: nós 

queremos ver o que tem aqui dentro, nós não queremos comprar porque não temos 

dinheiro. Eles não queriam derrubar o sistema, eles só queriam fazer parte dele. A 

publicidade demonstra isto. Foi uma invasão pacífica, diferente do que acontece nos 
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Estados Unidos e na Europa. Não houve registro de dano material neste evento. Para o 

advogado, os sem-terra fizeram um protesto pacífico de grande repercussão e de exemplo 

de cidadania. Eles comeram pão seco porque não tinham R$ 5,00 para comer um 

sanduíche do Bob’s ou do Mc Donald’s. Antes de sair, eles limparam as migalhas do pão 

que caíram no chão. 

 

O desembargador Thiago Ribas Filho  citou uma frase do papa João Paulo II que sintetiza a 

idéia dos especialistas em direito do consumidor: nós cuidamos muito da globalização da 

economia, mas não cuidamos da globalização da solidariedade. 

 

Este capítulo apresentou a estrutura dos Juizados Especiais Cíveis, a justificativa para o 

crescente número de ações referentes às relações de consumo, as inovações processuais dos 

Juizados Especiais Cíveis e do direito do consumidor, a atenção do judiciário aos litigantes 

de má fé, o desconhecimento da lei por parte dos fornecedores, a ação civil pública como 

um instrumento processual  que favorece o interesse de vários consumidores, as decisões 

dos juizes nos Juizados Especiais Cíveis e a contribuição dos especialistas em direito às 

empresas.  
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7. COM A PALAVRA OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 
 
Nos capítulos anteriores foram examinados os relatos de representantes do Judiciário e dos 

órgãos de defesa do consumidor. No presente capítulo são examinados o relato de 

representantes das empresas selecionadas. 

 
7.1 A divulgação dos direitos dos  consumidores e os Juizados Especiais Cíveis 
 
As empresas são unânimes em mencionar que o número de ações referentes às relações de  

consumo aumentaram por causa da divulgação na mídia sobre os direitos dos consumidores 

e os Juizados Especiais Cíveis. Conforme menciona o gerente de Call Center da 

Telefônica, os mercados de cartão de crédito e  de telecomunicações foram muito atingidos 

pela mídia. No entanto, conforme menciona a advogada da Casa & Vídeo, a mídia só fala 

sobre os direitos dos consumidores e não  cita os deveres. A advogada refere-se ao contato 

do cliente com a empresa, atualmente. Este contato, geralmente, não é pacífico. Neste 

sentido  o gerente de Call Center da Light diz que hoje, o cliente reclama muito. Quando 

ele entra em contato com a empresa, já entra reclamando. Confirma, portanto, a 

informação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro de que a 

Light é uma das empresas mais reclamadas.  

 

A implantação dos Juizados Especiais e a agilidade com que são julgadas as ações levaram 

os consumidores à percepção de que a eficiência nos serviços prestados só ocorre nas 

empresas de forma impositiva,  por meio do Judiciário. Afirma a advogada da Casa e 

Vídeo: hoje, tem vários Juizados. Eles estão nos fóruns porque o Tribunal de Justiça está 

construindo fórum num modelo padrão em várias cidades. Ficou mais fácil ter acesso aos 

Juizados.  A advogada comenta que as audiências são marcadas na comarca da capital em, 

no máximo, dois meses após a entrada do pedido do autor, ou seja, o consumidor. No 

mesmo dia ocorre a Audiência de Instrução e Julgamento. O juiz prolata a sentença no dia 

da  audiência. Segundo a advogada, se a empresa recorrer da decisão do juiz, vai ter que 

pagar e o recurso vai ser julgado, no máximo, em seis meses. Confirma, portanto, a 
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informação do desembargador Thiago Ribas Filho e do advogado Hélio Trigo Junior 

quanto à inovação processual nos Juizados Especiais Cíveis. 

  

Outro fato que confirma a palavra dos especialistas em direito do consumidor diz respeito à 

defesa da empresa. Afirma a advogada da Casa & Vídeo: pelo direito do consumidor, a 

defesa da empresa é limitada.  Para a empresa se defender tem que recorrer ao Código 

Civil e ao Código Comercial. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor privilegia a 

defesa do consumidor. Pode-se inferir daí que o movimento que as empresas tendem a fazer 

é buscar a aplicação do Código Civil e do Comercial. Todavia, sempre que se tratar de 

relação de consumo será aplicado o CDC. As lides civis e  comerciais são julgadas em 

varas comuns. Os processos são lentos por causa do elevado número de demandas judiciais. 

As empresas utilizam os dispositivos da lei dos códigos citados e não a justiça das varas 

comuns.  

 

O Judiciário resolveu  colocar funcionário de empresa   dentro do Juizado com o objetivo 

de educar. A advogada da Casa & Vídeo tem conhecimento desta decisão. Afirma: eu não 

acho que esta ação seja educativa, porque a Telemar não precisa de educação para 

atender o cliente. Isto, ela tem. Se quiser educar é só abrir para a concorrência. A 

Telefônica Celular era uma droga, tinha várias ações. Hoje, já não é mais. Tudo isto é a 

concorrência.  

 

A advogada comenta que a empresa de Telecomunicações Telemar está melhor e diz: antes, 

quando eu ia nos Juizados, de 10 audiências, 8 eram da Telemar. A empresa esperarava a 

execução e a penhora. Hoje, ela retira a guia judicial e paga as condenações. No ano 

passado, um preposto da empresa comentou que ela pagou R$ 150.000,00 de multa diária 

fixada pelo juiz para um consumidor,  por não ter cumprido com a obrigação. Vale 

ressaltar a menção feita pela advogada do valor da multa aplicada pelo Juizado Especial 

Cível por descumprimento da obrigação. Pode-se inferir daí que para o Judiciário não 

importa se a empresa está sendo reestruturada ou se ela não tem concorrente. Cumpra-se! 

As práticas empresariais têm que estar em consonância com o direito do consumidor.  As 

palavras da advogada confirmam, portanto, o explicitado no capítulo 3 de que o Direito do 
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Consumidor no artigo 84 contempla mecanismos que obrigam o fornecedor a cumprir com 

a obrigação.  

 

A advogada comenta que esta empresa sempre terá um número significativo de 

reclamações por causa do elevado número de clientes. Confirmando a informação da 

advogada de que a Telefônica diminuiu o número de reclamações, o  gerente de Call Center 

da Telefônica Celular afirma: até 1999 tinha bastante reclamação. O percentual era mais 

de 15%. As ações contra a empresa diminuíram. Tal percentual é medido pelo número de 

clientes, conforme determinação da agência reguladora. Hoje, a Telefônica tem 3 milhões 

de clientes e 4% de reclamações. Confirma, portanto, a suposição apresentada nesta 

dissertação de que as práticas empresariais mudam por determinação da agência reguladora, 

que atua na defesa e proteção dos direitos dos usuários. 

 

A advogada da Casa & Vídeo comenta que a empresa, em 1997, sofria cinco ações por mês 

relativa ao direito do consumidor. Hoje, são 80 ações por mês. Entre 2000 e 2001, a 

empresa sofreu 900 ações referentes ao direito do consumidor. A advogada alega que o 

número de ações aumentou porque, em 2000,  haviam 20 lojas, agora são 60  espalhadas no 

estado do Rio de Janeiro. Pode-se inferir daí que quanto maior o número de clientes da 

empresa, maior será a demanda de ações referentes ao direito do consumidor, se as práticas 

das empresas não forem proativas na observância da legislação. A advogada comenta que 

os vendedores não são informados sobre o fato de que é indispensável atender à reclamação 

do cliente e diz: não vale a pena ir para o Juizado, porque o custo é maior. Além disto, 

perde o cliente. Confirma-se, portanto, suposição apresentada nesta dissertação de que os 

funcionários das empresas têm poucas informações sobre os custos de indenizações pagas 

por estarem em desacordo com o sistema de proteção e defesa do consumidor. 

 

A assistente da Gerência Nacional de Atendimento ao Cliente da Globex–Ponto Frio  

informa que nos seis primeiros meses de 2001 a empresa sofreu 790 ações referentes ao 

direito do consumidor. O Ponto Frio alega que as reclamações têm diminuído porque o 

relacionamento com os fornecedores de produtos tem melhorado. Pode-se inferir daí que 

esta mudança no relacionamento com os fornecedores deve-se à questão da 
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responsabilidade solidária inserida no direito do consumidor. A empresa é obrigada a 

selecionar fornecedores idôneos, ou seja, com um padrão de qualidade reconhecido no 

mercado. O pronto atendimento nas trocas de mercadorias por falha do produto é um 

critério importante na escolha do fornecedor.  Confirma, portanto, a questão da 

responsabilidade solidária apontada nas sentenças dos juizes do Juizado Especial Cível, 

conforme descrito no capítulo 6. 

 

O gerente de Call Center da Light  não soube informar o número de ações. Também não 

sabe se houve diminuição ou aumento em relação aos anos de 1999 e 2000. O gerente 

comenta que a Light tem 3.500.000 clientes e afirma: com este número de clientes, com 

certeza, alguém não vai ficar satisfeito. Por outro lado, o gerente diz que o direito do 

consumidor foi importante para os clientes. Afirma: o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor existe há 11 anos. Eu acho que forçou  as empresas a respeitar os direitos dos 

clientes, principalmente, em relação às concessionárias de serviços públicos. A ANEEL 

criou um canal exclusivo de contato com os clientes não satisfeitos. Hoje, nós também 

recebemos reclamações da ANEEL. O gerente alega que uma das reclamações recebidas 

por meio da ANEEL diz respeito à meta de consumo. Afirma o gerente: quando o cliente 

não obtém uma resposta positiva com relação a sua meta de consumo, ele entra em contato 

com a Aneel ou procura o PROCON. É um direito dele em não concordar. 

 

O gerente de Call Center da Telefônica  alega que as ações diminuíram em relação aos anos 

de 1999 e 2000. Comenta que a adequação ao sistema de proteção e defesa do consumidor 

melhorou os procedimentos internos da empresa. Afirma o gerente: o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor faz com que os procedimentos estejam muito mais acordados, 

arrumados, muito mais afinados do que há algum tempo atrás. A empresa tem que pensar 

em todas as variáveis. Quanto mais você pensa, mais você mata na frente. Você amarra o 

procedimento com o direito do consumidor. Isso deu maior confiabilidade na operação. A 

eficiência da empresa aumenta e a gestão acaba sendo mais profissional. Antes, você tinha 

uma gestão de apaga incêndio. Hoje, você tem mais de planejamento e condução. 

Confirma, portanto, que o cumprimento da lei beneficia fornecedor e consumidor.  
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A especialista em Comunicação Interna de Serviços da Telemar não informou o número de 

ações, alegando que estas informações não podem ser disponibilizadas. A empresa alega 

que o número de ações com relação aos anos de 1999 e 2000 tem diminuído, graças às 

estratégias e ações desenvolvidas pela empresa no relacionamento com o cliente.  

 

Esta pesquisadora constatou no que site www.tj.rj.gov consta o nome das empresas 

pesquisadas na página do Tribunal de Justiça nos Juizados Especiais Cíveis. Atualmente, 

esta informação está disponível na Internet. Os processos judiciais são públicos, com 

exceção dos que correm em segredo de justiça. A publicidade dos processos tornaram-se 

mais acessíveis devido aos sites criados pelos Tribunais de Justiça. Pode-se inferir daí que o 

antigo jargão das empresas de não disponibilizar certas informações por causa do 

concorrente tornou-se  obsoleto e inviável. O Tribunal de Justiça está informatizado e 

qualquer cidadão tem acesso ao número de ações que as empresas respondem nos Juizados 

Especiais Cíveis, assim como em outros Juízos. 

 

Investigação que esta pesquisadora realizou no ano de 2000 na Telemar já havia 

identificado o movimento dos consumidores em  exercer os seus direitos. A empresa sofria 

um grande número de ações, conforme o depoimento de um dos entrevistados do Call 

Center que trabalhava no back office. Ele foi  preposto da Telemar nas audiências de 

conciliação. O funcionário participou de várias audiências devido à não instalação de linhas 

telefônicas de pessoas que tinham o plano de expansão. Embora tal instalação fosse 

pertinente à antiga Telerj, portanto, antes da privatização, a Telemar foi obrigada por 

determinação judicial a instalar as linhas telefônicas dos consumidores que tinham o plano.  

Conforme o relato desse entrevistado: A Telerj não tinha rede suficiente para atender o 

número de pedidos de instalação, principalmente, nas áreas de Bangu, Campo Grande, 

Nova Iguaçú, entre outras.  Este passivo de problemas nós recebemos da Telerj.    

 

Na audiência de conciliação, o Juiz determinou um prazo para instalar o telefone. O Juiz 

avisou que se o problema não fosse sanado em um mês, a Telemar receberia uma multa 
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diária de R$ 50,00 por não cumprimento da obrigação, conforme determina o artigo 84, 

parágrafo 4, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Nem sempre a Telemar 

conseguia  cumprir o prazo. A empresa acabava pagando um valor alto para o consumidor, 

em decorrência da multa diária.  

 

A Telemar teve que alocar funcionários para cuidar especificamente de problemas 

relacionados com a instalação da linha telefônica, devido ao grande número de processos 

respondidos pela empresa. Todavia, conforme relato de um dos entrevistados, a criação de 

uma central específica para este tipo de reclamação não era suficiente para sanar o  

problema. Afirmou o entrevistado: na verdade, teria que se fazer um estudo das condições 

da área para instalação. Só que, muitas vezes, aceitamos as solicitações independentes de 

ter ou não condição. Isso gera uma expectativa muito grande por parte do assinante em 

relação à instalação. Nem sempre é possível realizar esta solicitação, pois existem lugares 

deficitários e outros congestionados. Confirma, portanto, o desconhecimento da lei por 

parte de alguns fornecedores de produtos, conforme mencionado pelo desembargador 

Sylvio Capanema no capítulo 6. Este tipo de procedimento transgride a norma jurídica que 

determina a transparência, harmonia e o atendimento das necessidades dos consumidores.  

 

As ações referentes às relações de consumo nos Juizados e as reclamações no PROCON 

mostram que os consumidores estão fazendo valer seus direitos e obrigando  as empresas a 

solucionarem seus problemas. Confirma, portanto, a posição de Tenório (2000) no capítulo 

3 que diz: “a gestão da produção somente será viável se ela afastar-se da perspectiva 

gerencial monológica e ir em direção à dialógica”. O consumidor, neste caso, busca no 

Juizado ou no PROCON uma forma de ser ouvido, de expor suas razões e resolver o 

conflito. 

 

7.2 As empresas e o PROCON do Rio de Janeiro 

 

As ouvidorias e a assesoria jurídica entraram em ação nas empresas por causa da 

descentralização dos PROCONS. Afirma o gerente do Call Center da Light: existe uma 

preocupação nas ouvidorias por causa da expansão dos PROCONS. Também afirma a 



 99

advogada da Casa e Vídeo: depois do fechamento do PROCON -RJ na rua Buenos Aires, o 

estado desvinculou e colocou um PROCON em cada universidade. É um problema 

seríssimo para a gente. Ontem, eu tive três conciliações: uma no PROCON  do Méier e 

duas no PROCON da Estácio de Sá. É um desespero. A gente está mandando gerente para 

o PROCON. A advogada comenta que deu o cartão da empresa para os responsáveis dos 

PROCONS para eles ligarem, antes de abrir uma reclamação. Afirma a advogada: se um 

consumidor reclamar por causa de um produto que custa R$ 20,00, eu autorizo ir na loja e 

trocar. A advogada comenta que essas audiências são realizadas para os estagiários de 

direito praticarem. As palavras da advogada denotam preocupação quanto à 

descentralização do PROCON-RJ. Espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, fica 

praticamente  impossível  participar de todas as audiências de conciliação. Por outro lado, a 

empresa não pode deixar de comparecer. A utilização de gerentes como prepostos da 

empresa interfere na administração das lojas. Eles precisam  ausentar-se para atender a uma 

reclamação de um consumidor. Confirma, portanto, as palavras dos especialistas em direito 

do consumidor sobre os impactos da descentralização dos PROCONS do Rio de Janeiro.  

 

O procedimento que a advogada teve no PROCON foi o mesmo que teve no Condecon, 

também órgão de defesa do consumidor. Segundo a advogada, eles entram em contato com 

a loja e resolvem o problema do cliente que reclamou. Percebe-se que os clientes são 

intolerantes quanto à negativa da empresa em não solucionar seus problemas. Segundo o 

gerente de Call Center da Telefônica,  toda vez que você diz não para um cliente porque é 

uma coisa que não pode ser feita, ele ameaça ir no PROCON. O gerente comenta que a 

orientação que os atendentes recebem é de deixar bem claro por que às vezes não podem 

atender ao cliente. Afirma o gerente: o que procede, a gente tenta resolver o mais rápido 

possível, até porque nós somos medidos pela velocidade com que a gente responde. As 

concessionárias de serviço  público, como a Telefônica,  são controladas pelas agências 

reguladoras. Infere-se, então, que nas agências reguladoras predomina o paradigma 

funcionalista. As agências atuam controlando o número de reclamações e o tempo de 

resposta da empresa para atender ao pedido do consumidor. Sua única preocupação é 

instrumental.  
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7.3 As empresas concessionárias de serviço público e as agências reguladoras 

 

A ANEEL é o órgão regulador das empresas concessionárias de energia elétrica. Segundo o 

gerente do Call Center da Light, a resolução 456 de 29 de novembro de 2000 diz que: 

todas as concessionárias distribuidoras de energia elétrica a partir de 1º de janeiro de 

2001 têm que disponibilizar uma Central de Atendimento Telefônico gratuito para os 

consumidores. Afirma o gerente: esta operação de atendimento telefônico vai ter um custo 

de 25 milhões de reais até o final do ano de 2001 para a empresa. Confirma-se, portanto, 

que as agências reguladoras tornaram-se mais atuantes e organizadas. 

 

O gerente comenta que a agência reguladora estipula normas. Cita como exemplo, a 

religação de corte de energia que deve ser feita no máximo em 48 horas e que os e.mails da  

agência virtual devem ser respondidos em 24 horas. A empresa criou no dia 3 de setembro 

de 2001 o 0800 Ouvidoria para atender às reclamações dos clientes.  A empresa realiza uma 

reunião de Conselho de Consumidores com os principais consumidores, todo mês. 

Confirma-se, portanto, a posição de Candeloro (1996) no capítulo 4, segundo a qual “as 

empresas de sucesso serão as que cuidarem melhor de seus clientes, evitando que eles 

saiam silenciosamente”. 

  

A ANATELé o órgão regulador das empresas de telecomunicações. Segundo o gerente de 

Call Center da Telefônica, a ANATEL em 1998 determinou por meio de portaria que fosse 

criada uma Central de Atendimento Telefônico para prestar informações, atender 

solicitações e reclamações dos consumidores. O gerente comenta que o custo é alto e diz: o 

investimento é caro para ser, vamos dizer, a boca e o ouvido da empresa Confirma-se, 

portanto, a posição de Stone (1992) explicitado no capítulo 3, segundo a qual “o atendente 

torna-se a ‘voz’da empresa”.  
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Para as empresas, a agência reguladora é um órgão fiscalizador que impacta na 

sobrevivência das empresas de telecomunicações. Afirma o gerente da Telefônica: a 

ANATEL tem uma mão muito pesada, tem até um canal exclusivo para atender as 

reclamações. Ela é quem decide se você é ruim ou não. Se você fica ou sai do mercado. 

Nós somos duplamente fiscalizados pela agência e pelos consumidores. Pode-se perceber 

que os consumidores não admitem mais falhas nos serviços. Por outro lado, outros 

consumidores utilizam a lei de forma diversa da prevista, tentando  beneficiar-se em 

detrimento do que é legal. 

 

7.4 A empresa e o consumidor -  vítima profissional 

 

A advogada da Casa & Vídeo comenta que conhece vários litigantes de má fé. Uns agem na 

empresa em que trabalham, outros são conhecidos pelos prepostos das empresas e 

advogados. Afirma a advogada: eu conheço o (...), aliás, todas as empresas conhecem. Ele 

compra um produto num lugar e, depois, entra no Juizado pedindo danos morais. Outro 

consumidor, vítima profissional, mora em Niterói e costuma freqüentar a loja em dia de 

promoção. Afirma a advogada: eu tenho um cliente em Niterói que vai na loja com o 

encarte para procurar o que tem de erro no processo administrativo; depois, ele entra 

pedindo danos morais. Não é nem a diferença de preço. 

 

Além destes dois consumidores, aqui designados de vítimas profissionais,  um outro 

exemplo é citado. Segundo a advogada, a consumidora deixou o filho nú na porta da loja 

para dizer que a gente tinha revistado. Depois, entrou no Juizado pedindo danos morais, 

mas o juiz percebeu que ela armou a situação. Confirma, portanto, as palavras do 

desembargador Sylvio Capanema de que o Judiciário está atento quanto aos litigantes de 

má fé.  

 

Corroborando com a advogada, o gerente de Call Center da Telefônica comenta que existe 

um número crescente de pessoas  aproveitando-se do direito do consumidor  para obter um 

benefício. Segundo o gerente, no mercado financeiro, a maior  reclamação é sobre não 

recebimento de extrato. Fizeram uma pesquisa e constataram que aqueles que disseram 



 102

que não receberam o extrato é porque não pagaram na data devida. Ele faz isto para 

tentar não pagar os juros. Os correios têm um padrão de atendimento  de primeiro mundo, 

impossível ele não ter recebido o extrato. O gerente comenta que o Credicard sofre por ser 

a primeira empresa que o cliente procura para obter um cartão de crédito por causa da renda 

baixa. Segundo o gerente, a American Express não tem este tipo de problema.  

 

7.5 As  reclamações mais freqüentes dos consumidores por empresa 

 

A advogada da Casa & Vídeo comenta os tipos de reclamações dos consumidores que 

freqüentam as lojas. São elas: (a) produto com defeito; (b) negativação indevida, isto é, 

quando o cliente está com o nome indevidamente colocado no SPC; (c) crédito restrito, isto 

é, a loja não vende se o cheque voltar com a alínea 25 do banco, que quer dizer cheque 

roubado. O cliente reclama porque o cheque não foi roubado.  

 

Quanto à Light, o gerente de Call Center  comenta que, atualmente, a maior reclamação 

refere-se a questões relacionadas ao racionamento de energia. A revisão de meta de 

consumo é uma delas. 

 

No que diz respeito à Telefônica, o gerente de Call Center  comenta que a maior 

reclamação é produto com defeito. Segundo o gerente, às vezes, é uma falta de 

conhecimento de como utilizar o produto. Eu acho que 70% das pessoas não usam nem 

50% das funções do seu aparelho. As pessoas, normalmente, só querem um aparelho que 

ligue e que fale. As diversas funções acabam gerando dúvida e o cliente acha que é 

problema no aparelho.  

 

No que concerne à Telemar, a especialista em comunicação  não soube informar qual era a 

maior reclamação no ano de 2001. Investigação que esta pesquisadora realizou no ano de 

2000 já tinha identificado que no ano de 1999 a maior reclamação referia-se a não - 

instalação da linha telefônica, a segunda  era sobre linha com defeito e a terceira cobrança 

indevida. No ano de 2000, a maior reclamação referia-se às contas, ou seja, cobrança 

indevida. 
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Quanto ao Ponto Frio,a assistente da gerência nacional de atendimento ao cliente  revela 

que as reclamações são em relação aos produtos com defeito e entregas de mercadoria. 

 

7.6 O encaminhamento das reclamações dos consumidores pelas empresas  

 

Os entrevistados são unânimes em mencionar a importância do atendimento ao cliente. A 

falta de cuidado na interação pode gerar um conflito entre fornecedor e consumidor. 

Segundo eles, clientes são pessoas que necessitam de atenção e respeito. Quando o cliente  

sente-se desrespeitado,  age no sentido de mostrar a sua insatisfação; entra em contato com 

a empresa e exige que o fornecedor atenda ao seu pedido.  

 

A advogada da Casa & Vídeo comenta que  é necessário agir com respeito e atenção com 

os clientes para as reclamações não acontecerem. Segundo a advogada, se houver um 

problema com o cliente, o núcleo de apoio às lojas atende às reclamações. A empresa 

dispõe, também, de um núcleo da Internet que responde às reclamações dos clientes feitas 

por e.mails. Depois, entra em contato com o fornecedor. Confirma-se, portanto, as posições 

de Desatnick e Detzel (1995) apresentadas no capítulo 4, segundo as quais “as organizações 

gastam milhões de dólares para atrair clientes, enquanto seus antigos clientes escapam pela 

porta dos fundos, muitas vezes conseqüência de mera apatia ou desatenção”..  

 

O gerente de Call Center da Light afirma : o  Disque Light Emergência, serve para atender 

clientes que por algum motivo tiveram falta de luz, poste abalroado, ligações elétricas 

defeituosas, queda de linha de tensão, denúncia de furto de energia ou mau comportamento 

de funcionário. Também dispomos do 0800 Ouvidoria para atender às reclamações. 

Confirmam, portanto, as posições de Stone (1992) e Desatnick e Detzel (1995) no capítulo 

4, segundo a qual “a rapidez com que as solicitações por telefone são atendidas dão aos 

clientes uma impressão da empresa como um todo”.  

 

O gerente de Call Center da Telefônica comenta que a reclamação tem que ser tratada com 

formalidade. A resposta tem que ser por escrito. Segundo o gerente, o tratamento de uma 
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reclamação é mais demorado, porque é mais complexo. A área de back office trata das 

reclamações. Segundo o gerente, primeiro tem que saber se é um problema do aparelho ou 

do sistema. Se for um problema técnico,  tem que ir para assistência técnica. Se for na rede 

é outro problema. Confirma, portanto, as palavras do Dr. Helio Gama, apresentados no 

capítulo 4, segundo as quais a reclamação deve ser tratada com formalidade. 

 

Por outro lado, o gerente afirma:  nós estamos tentando aproveitar as ligações do cliente, 

até aquela que é ruim, numa ligação mais produtiva que agregue valor. Quando o cliente 

liga, a empresa aproveita para vender seus produtos. Afirma o gerente: nem sempre o 

cliente gosta de atender essas ligações. Esse mercado está passando por uma reforma 

muito grande. Ligar para uma pessoa para vender alguma coisa é uma arte muito maior do 

que saber atender às pessoas. É na hora que o cliente liga para tirar uma dúvida que você 

faz a abordagem. Você pode oferecer um produto ou fazer uma pesquisa para melhorar o 

processo. Parece que as empresas estão esquecendo ser o momento de uma reclamação, 

inoportuno para vender produtos.  

 

A especialista em comunicação interna de serviços da Telemar comenta que a reclamação é 

atendida pelo pessoal da retaguarda designado de back office . Ele recebe a reclamação e, 

de acordo com a natureza da questão, encaminha-na para o setor do Despacho, da Rede ou 

de Contas. O setor de Despacho encaminha  as ordens de serviço. O setor da Rede faz o 

projeto de ampliação, verifica se tem vagas ou condições de instalação. O setor de Contas 

verifica as ligações feitas pelo assinante. 

 

No ano de 2000 esta pesquisadora realizou investigação prévia na Telemar. Foram 

entrevistados seis funcionários do Call Center e observadas suas atividades. As atendentes 

do Call Center trabalham seis horas por dia, têm quinze minutos de intervalo e recebem 

150 chamadas por turno. Foi presenciada a mudança de turno das atendentes. Parece uma 

troca de guarda. Todas se levantam, ao mesmo tempo, desocupando a cadeira, passando o 

serviço para outras atendentes. É uma atividade predominantemente mecanicista. Os 

processos de interação são baseados na teoria dos scripts, uma teoria que exige que  os 

funcionários aprendam seqüências de comportamentos pré-estabelecidos para que as 
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interações com os assinantes possam ser gerenciadas e controladas de forma uniforme, 

regular e padronizada, pela administração. Afirmou uma das entrevistadas do back office: 

hoje, tem script para todo tipo de reclamação. Quando os scripts surgiram, eles eram mais 

longos, agora são mais curtos, mais objetivos. Na Telemar, as atendentes não fogem do 

script, mas o pessoal do back office pode fugir. De acordo com uma das entrevistadas, os 

assinantes não gostam do script; acham que fica robotizado. Eles dizem que parecemos 

uma secretária eletrônica. As atendentes não argumentam com firmeza, pois não conhecem 

as áreas da empresa. O assinante reclama que o atendente deu uma informação que não 

tinha nada a ver com o que ele queria. 

 

O pessoal do back office comenta que não existe mais na Telemar uma mão-de-obra 

especializada. Se, por um lado, a privatização melhorou significativamente o problema da 

ampliação da Rede, sanando em parte as áreas congestionadas e deficitárias, por outro lado 

demitiu  pessoas que detinham o conhecimento e contratou empresas para executar certos 

serviços. 

 

O relato das funcionárias, do qual é possível inferir-se que é necessário  ter pessoas mais 

preparadas e comprometidas com os resultados organizacionais, alinha-se à percepção dos 

clientes. Eles ligam para o Call Center e, conforme o relato de uma das entrevistadas:  

vocês do Call Center são muito educados, mas não fazem o que eu estou pedindo. 

Desligaram a minha linha indevidamente e não religaram. Dão um prazo para a instalação 

e ninguém aparece na data marcada. Vocês precisam de pessoas mais preparadas para 

atender os clientes. 

 

Esta pesquisadora percebeu o olhar triste da funcionária ao fazer seu relato: eu fico sem 

graça, anoto a reclamação e insisto com a área responsável para que executem aquele 

serviço e vou dando um retorno para o cliente para que ele veja que estou tentando 

solucionar o problema. 

 

Também afirmou outra funcionária do back office : não é aumentando o número de 

atendentes que conseguiremos diminuir as reclamações dos clientes. Tem que aumentar o 
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número de funcionários na retaguarda e prepará-los melhor para executarem o serviço. 

Não estamos trabalhando juntos. O atendimento é um círculo que inicia no atendimento e 

termina na reparação do telefone ou na instalação. Se eles não fizerem o serviço direito, as 

reclamações continuarão. 

 

A assistente da gerência nacional de atendimento ao cliente do Ponto Frio afirma que a 

partir do contato do cliente, o SAC cadastra-o no sistema e inicia um processo de solução 

junto ao fabricante e montadoras, objetivando o menor tempo para o cliente. Depois que o 

problema é solucionado, o cliente recebe uma ligação da empresa para saber se ficou 

satisfeito. Confirma, portanto, as posições de Candeloro (1996) explicitados no capítulo 4, 

de que as empresas de sucesso serão as que cuidarem melhor de seus clientes. Pelo relato 

dos entrevistados, o SAC tem um papel importante na empresa. 

 

7.7 A origem e evolução das centrais de atendimento  

 

A assistente de gerência do Ponto Frio comenta que  o Serviço de Atendimento ao Cliente- 

SAC foi criado em meados dos anos 80 com o nome de CNAC- Central Nacional de 

Atendimento a Clientela para atender aos clientes que reclamavam dos produtos com 

defeito. Com a entrada em vigor do Código de Proteção e Defesa do Consumidor em 1991, 

o CNAC teve que ser reestruturado. Passou a chamar-se Serviço de Atendimento Bonzão 

Especial SABE.  A reestruturação foi necessária, pois os clientes tornaram-se mais 

exigentes e as lojas não tinham tempo para resolver as demandas dos consumidores. Em 

1998, o SABE teve que ser reestruturado e passou a chamar-se Serviço de Atendimento ao 

Cliente- SAC. Urgiu a reestruturação, pois os consumidores começaram a reclamar no 

PROCON e nos Juizados. A gerente comenta que teve de desenvolver um trabalho de 

sensibilização interna de qualidade no atendimento ao cliente, com  todos os funcionários 

da empresa.  Além disto, implantou sistemas de dados e voz. A empresa teve que chamar os 

fornecedores, fabricantes, prestadores de serviços para consolidar esta parceria e melhorar o 

processo administrativo. Toda a cadeia de valor foi, portanto, acionada. Confirma, portanto,  

suposição apresentada nesta dissertação. Vale ressaltar que, no ano mencionado, a 

advogada Sonia Carvalho, na época coordenadora do PROCON, comunicou a Globex, 
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Ponto Frio que iria multá-la, porque pelo segundo ano consecutivo era a empresa que mais 

provocava reclamação. Como se pode perceber, este fato sinaliza para a confirmação da 

suposição desta dissertação segundo a qual mudanças nas práticas empresariais, 

geralmente, são decorrentes das pressões advindas dos órgãos de defesa do consumidor. 

 

A advogada da Casa & Vídeo comenta que o Serviço de Atendimento ao Cliente- SAC foi 

criado em 1997. Segundo a advogada, havia necessidade de atender clientes que tinham 

problemas e a loja não tinha tempo para resolver. Para solucionar o problema tinha que 

entrar em contato com o fornecedor. A advogada comenta que, no início, apenas uma 

pessoa trabalhava no SAC. Com o crescente número de ações, a equipe teve que aumentar e 

hoje, são 13 pessoas trabalhando . A advogada comenta que, por falta de estrutura, a 

empresa ainda não tem o 0800, mas tem um projeto para implantá-lo, em breve.  

 

A especialista em comunicação da Telemar comenta que a Central de Atendimento foi 

criada em 1998. Em 1999 passou a chamar-se Call Center LD. O atendimento passou a ser 

padronizado. Foram montadas 1.174 posições de atendimento. A reestruturação foi 

necessária porque os assinantes tinham dúvidas quanto a efetuar ligações de longa distância 

ou locais. Os clientes não sabiam como usar os novos códigos de DDD. Em 2000 foi 

implantado o Projeto Integração e Excelência de Contact Center. 

 

O gerente de Call Center da Light comenta que o SAC existe desde 1979. Nessa época, 

existia o 120, que atendia o segmento comercial e o 196, que atendia as emergências. Em 

1998 houve uma reestruturação e passou a chamar-se Call Center por causa do crescente 

número de reclamações dos consumidores. Segundo o gerente, na época achou-se melhor 

centralizar os dois números e criar o 0800. Hoje, são 835 atendentes, próprios e 

terceirizados. No momento, a Light atende 1.000.000  ligações por mês. Uma das causas do 

aumento de chamadas foi o racionamento de energia decretado pelo governo federal. As 

dúvidas sobre o racionamento e a insatisfação quanto à meta de consumo elevou o número 

de chamadas telefônicas.  
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O gerente de Call Center da Telefônica comenta que a Central de Atendimento iniciou por 

volta de 1995. Em 1998 foi criado o Call Center por determinação da agência reguladora, 

devido ao crescente  número de reclamações dos consumidores. O percentual é medido de 

acordo com o número de clientes. Em 1999 houve uma nova reestruturação do Call Center, 

pois o percentual de reclamações era acima de 15%. Segundo o gerente, hoje, nosso 

percentual é de 4%.  

 

O relato dos entrevistados demonstra que a  pressão do meio social foi um fator 

determinante na criação dos Serviços de Atendimento ao Cliente. Confirma-se, portanto, as 

posições de Zülzke (1991) apresentados no capítulo 4. 

 

7.8 As atribuições das Centrais de Atendimento 

 

A assistente da gerência do Ponto Frio comenta que as atribuições das centrais estão 

divididas em duas etapas: pré-venda e pós-venda. No pré-venda, as centrais fornecem 

informações sobre produtos, características, endereço de lojas, vendas de produto por 

telefone e procedimentos da empresa. No pós-venda, as centrais fornecem informações 

sobre entrega de produto, assistência técnica, SAC’s de fornecedores, montadoras, endereço 

e telefones de lojas, cobrança, troca de produtos, vendas por internet. Também atendem às 

reclamações sobre entrega de produto, atendimento nas lojas, falta de produto e pedido de 

assistência técnica. 

 

A especialista em comunicação da Telemar comenta que as atribuições das centrais de 

atendimento são receber as solicitações dos clientes Telemar, buscando a solução de 

problemas e o esclarecimento de dúvidas. Outra atribuição é oferecer serviços e produtos 

para os clientes. 

 

O gerente de Call Center da Light comenta que as atribuições das centrais são  atender às 

solicitações dos clientes, esclarecer dúvidas e solucionar problemas. 
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A advogada da Casa & Vídeo afirma que o núcleo jurídico do SAC acompanha as 

reclamações dos clientes no PROCON, DECON, delegacias especializadas, CONDECON, 

órgãos de defesa. Também acompanha os processos judiciais nos Juizados Especiais Cíveis 

e na Vara Civil. O núcleo de apoio às lojas atende às solicitações e reclamações dos 

consumidores nas lojas. O núcleo da Internet responde às reclamações vindas pela Internet, 

às cartas dos consumidores publicados em jornais e revistas e o Fale Conosco, formulário 

de opinião que fica nas lojas.  

 

O gerente de Call Center da Telefônica comenta que as atribuições das centrais são as de 

dar boas - vindas aos clientes que adquiriram seus produtos, esclarecer dúvidas sobre o uso 

do produto e solucionar problemas. Outra atribuição é oferecer serviços e produtos para os 

clientes. Segundo o gerente, a qualificação do pessoal das Centrais de Atendimentos é 

fundamental, tanto para o uso da tecnologia quanto  para a excelência no atendimento. 

Confirma, portanto, as posições de Zülzke (1991) segundo as quais o SAC desenvolve 

atividades rotineiras e as estratégicas. 

 

7.9 Treinamentos oferecidos pela empresa para o pessoal de atendimento ao cliente 

 

As empresas são unânimes em mencionar que os cursos de atendimento ao cliente e direito 

do consumidor passaram a ser fundamentais. No entanto, apesar de o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor ter entrado em vigor em 1991, os funcionários  das empresas 

pesquisadas só começaram a receber esta formação em 2000. 

 

A assistente da gerência do Ponto Frio comenta que os cursos oferecidos são: técnicas de 

argumentação, site na Web- Compras Virtuais, Sistema, Liderança, Produto-Fornecedores e 

Direito do Consumidor. 

 

O gerente de Call Center da Telefônica comenta que o pessoal tem cursos técnicos 

específicos para o Call Center: curso técnico de tráfego e erro para calcular o número de 

reclamações . Também tem de neurolingüistica e atendimento ao cliente. Afirma o gerente: 

nós fomos beneficiados com o Instituto de Telemarketing. Antes era em São Paulo, agora é 
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no Rio. Antes era uma opção para melhorar o desenvolvimento das pessoas. Agora, é um 

mercado de fato. Hoje, o operador não vai saber atender se ele não for treinado. Segundo 

o gerente, além do pessoal do back office, o da loja teve o curso sobre direito do 

consumidor no ano de 2000. A Telefônica tem assessoria jurídica dentro da empresa. Este 

serviço não é terceirizado. Percebe-se que é recente a preocupação para instruir os 

funcionários sobre a lei que regula as relações entre consumidor e fornecedor. 

 

O gerente de Call Center da Light comenta que os cursos são para procedimentos 

comerciais e de emergência. Os funcionários  aprendem a lidar com o Sistema Pégados e 

fazem o curso de atendimento ao cliente. O gerente não menciona o curso de direito do 

consumidor para o pessoal de atendimento. Confirma, portanto, suposição apresentada 

nesta dissertação de que o direito do consumidor não é transmitido para áreas que lidam 

diretamente com o cliente externo. 

 

A especialista em comunicação da  Telemar comenta que os cursos oferecidos são de 

treinamento comportamental, que envolve técnicas de relacionamento com o cliente e 

postura, treinamento em sistemas que visam habilitar o operador para utilização de todos os 

sistemas do Call Center; treinamento em produtos que oferece ao operador o conhecimento 

necessário de produtos e serviços da empresa, técnicas vocais e português aplicado, e curso 

sobre o direito do consumidor. A inclusão deste último data de 2000. 

 

A advogada da Casa & Vídeo comenta que a empresa paga para que  funcionários do SAC 

possam fazer cursos fora: de atendimento ao cliente e direito  do consumidor para o pessoal 

que trabalha no SAC. A advogada comenta que o curso de atendimento ao cliente é 

fundamental, pois evita ou, pelo menos,  minimiza as reclamações dos clientes. Afirma a 

advogada: tem que ter um treinamento para atender o cliente. Você tem que se colocar no 

lugar dele para entender o cliente. É um curso que tem que ser dado para toda a empresa. 

Às vezes, a loja entende e a administração não autoriza porque não entende a importância 

do cliente para empresa. É a empresa que tem de se adequar ao mercado e não o 

contrário. Confirma, portanto, as posições de Zülzke (1991) apresentadas no capítulo 4, 
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segundo as quais o profissional designado para atender o cliente deve ser apartidário para 

não cometer discriminação de cunho político, ter empatia e interesse pelo cidadão.  

 

Por outro lado, a advogada comenta que a empresa teve que oferecer curso sobre direito do 

consumidor, também para o pessoal que trabalha nas lojas e lida diretamente com o cliente. 

Afirma: a nossa empresa passou a dar aulas sobre direito do consumidor para gerentes e 

vendedores no início do ano 2000... quem não cumprir o direito do consumidor vai sair do 

mercado.  

 

7.10 As mudanças ocorridas nas práticas administrativas das empresas por imposição  

        da lei 

 

O gerente de Call Center da Light afirma que uma das mudanças foi valorizar mais o 

Conselho de Reunião de Consumidores que a Ouvidoria faz todo mês. Além disto, a Light 

está gastando  em torno de 400 milhões de reais para melhoria de processos e serviços. O 

gerente comenta que uma das mudanças foi fazer a religação de energia em, no máximo, 48 

horas. Para o gerente: este investimento demonstra o quanto a empresa está preocupada em 

atender bem ao cliente. 

 

A especialista em comunicação da Telemar afirma que quando a Telemar foi criada após a 

privatização, em 1998, o Código de Defesa do Consumidor já existia. No entanto, a 

empresa foi citada pelos especialistas em direito como a mais reclamada nos PROCONS e 

Juizados necessitando, desta forma, fazer algumas modificações nos procedimentos. A 

entrevistada não menciona mudanças de práticas com relação aos clientes na empresa.  

 

A advogada da Casa & Vídeo comenta que teve de mudar algumas práticas no atendimento 

ao cliente na empresa. Tal fato deve-se à mudança de comportamento nas relações de troca 

de produto. Segundo a advogada, hoje a loja está muito mais maleável para troca. 

Também, nós tivemos que fazer um acordo com os fornecedores de produtos. Outros 

procedimentos internos também tiveram que ser alterados. Afirma a advogada: tivemos que 

aceitar o cartão sem impor limites. Na compra de cartão à vista,  não pode impor. Só pode 
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impor, se for parcelado. Confirma, portanto, as palavras da advogada Sonia Carvalho 

apresentados no capítulo 6 quanto à limitação de valores nos cartões de crédito. 

 

Outras mudanças foram necessárias. Afirma a advogada da Casa & Vídeo: tivemos, 

também, que aceitar a restituição da quantia paga ou troca de mercadoria pelas compras 

feitas na Internet. Pelo art.49 da lei,  o consumidor tem o prazo de 7 dias para dizer que se 

arrependeu de ter comprado aquele produto. A outra mudança foi no pedido de referências 

do cliente que a loja fazia para confirmar dados. Hoje, a gente não faz mais. É possível, 

então, daí deduzir que houve uma mudança de comportamento da empresa em relação à 

práticas  bem conhecidas no mercado varejista em relação a estas questões. 

 

Nota fiscal emitida pela Casa & Vídeo informa que o prazo para troca de produto com 

defeito é de 72 horas. Essa informação  revela o desconhecimento da lei por parte da 

empresa. Conforme mencionado pelo desembargador Sylvio Capanema e explicitado no 

capítulo 6, informações desse tipo são  ilegais, pois constituem uma restrição ao direito do 

consumidor. Os prazos de decadência para reclamar não podem ser reduzidos A advogada 

da Casa & Vídeo afirma: A gente está estudando um outro prazo. Mas o desembargador 

adverte não haver o que estudar. O prazo de troca de produto com defeito está expresso no 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, portanto, tem-se de cumprir o que ficou 

estabelecido. 

 

A assistente da gerência do Ponto Frio também afirma que teve que mudar algumas práticas 

no atendimento ao cliente da empresa. Afirma: o artigo 18 do CPDC garante ao cliente o 

período de 30 dias para consertar um  defeito funcional. Na parte de eletrodomésticos, o 

prazo é de 7 dias. Estamos trabalhando para melhorar o relacionamento com os nossos 

fornecedores. Outra mudança ocorreu por causa do art.49 que regula as compras virtuais. 

Nós temos o site www.pontofrio.com e o Tele Vendas, 0800. Tivemos que mudar nossos 

procedimentos internos para cumprir o que ficou estabelecido no Código. Confirma, 

portanto, as posições do Dr. Hélio Gama apresentadas no capítulo 4 quanto às mudanças no 

procedimento interno das empresas. 
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O gerente de Call Center da Telefônica comenta que uma das mudanças foi no atendimento 

quando o cliente liga para a Central e diz que está com problemas no aparelho. Afirma o 

gerente: lidamos com uma reclamação sobre defeito no aparelho de outra maneira. O back 

office , especialista no assunto, filtra a informação para saber se é um problema no 

aparelho ou na rede. O gerente comenta que filtrar a informação é importante para 

solucionar o problema do cliente e diz: eu acho que até hoje, a maior reclamação é de 

defeito. É importante o filtro para você interpretar o que está acontecendo e evitar 

reclamações. Estamos ouvindo mais os clientes. Mais atentos com os seus direitos.  

Mudaram-se os scripts, ou seja, os textos padronizados  lidos pela atendente da central 

telefônica para dialogar com o cliente. Afirma: os nossos scripts são alterados. Eles não 

decoram mais. O script é usado como uma ferramenta de trabalho para orientar. Antes, 

você decorava o script. O gerente também comenta que as centrais são muito importantes 

para melhorar o atendimento aos consumidores das empresas. Afirma o gerente: Hoje, o 

Call Center  é a maior fonte de mudança de procedimentos internos da empresa. Por 

exemplo: o cliente está reclamando e a empresa não consegue resolver o problema. Então, 

o procedimento tem que mudar pela própria demanda do cliente. A concorrência está aí, 

temos que melhorar; são as mudanças do mercado.  

 

De acordo com o relato dos entrevistados, as empresas tiveram que mudar procedimentos 

internos para cumprir o que ficou determinado pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor.  

 

Neste capítulo foram examinados os relatos de representantes das empresas às quais se teve 

acesso. São focalizadas questões referentes aos Juizados Especiais Cíveis, ao PROCON, às 

empresas concessionárias de serviço público e às agências reguladoras.  O capítulo 

apresenta, ainda, a vítima profissional, as centrais de atendimento e as mudanças a que as 

empresas se obrigaram por força da lei. 
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8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA UMA NOVA AGENDA DE PESQUISAS 

 

O presente capítulo objetiva apresentar as conclusões a que o estudo permitiu chegar, bem 

como apresentar sugestões para futuras pesquisas. No processo, resgata o problema e 

resume os principais pontos abordados. 

 

A presente dissertação teve por objetivo responder às seguintes questões: qual o impacto do 

Direito do Consumidor nas práticas empresariais? Mais delimitadamente, quais  mudanças 

nas áreas de desenvolvimento de pessoal e de atendimento ao cliente estão sendo 

implementadas para atender ao consumidor?  

 

Para tanto, foi revisitada a literatura que trata de estudos organizacionais e aquelas relativas 

ao direito do consumidor, bem como  realizadas entrevistas com membros do Judiciário e 

de órgãos de defesa do consumidor e membros de cinco empresas, com responsabilidades 

pertinentes ao assunto estudado. 

 

Para entender o impacto do direito do consumidor nas empresas buscou-se o estudo de 

Burrell e Morgan, que trata de paradigmas sociológicos, a saber: (a)  funcionalista; (b) 

interpretativo; (c) humanista radical e (d) estruturalista radical.  No que concerne ao direito 

do consumidor, claramente insere-se predominantemente no paradigma funcionalista; 

todavia, a mudança de comportamento do consumidor e da sociedade vem caracterizando-

se como consciência da cidadania e, por ser assim, esse movimento acena para o paradigma 

humanista radical. 
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Até a década de 60, a lógica mecanicista, própria do funcionalismo, estava presente nas 

relações internas da empresa e irradiava-se para as relações com os consumidores, externas. 

Esse modo de ver e administrar as organizações está mudando,  na medida em que se 

percebe que, para garantir-lhes a sobrevivência, não só os modos de funcionamento interno 

têm de mudar, como as relações com os consumidores. A responsabilidade social vai 

ocupando espaços e ampliando seu escopo. Questões humanas e ambientais estão, cada vez 

mais, na pauta das decisões organizacionais, seja por iniciativa e consciência da própria 

empresa, seja por pressões externas, entre as quais as judiciais. Veja-se que o  movimento 

mundial dos consumidores iniciou com o objetivo de sensibilizá-los a adquirirem produtos 

fabricados por empresas que respeitavam os direitos dos trabalhadores, portanto, empresas 

socialmente responsáveis.  Expandiu-se e encontra-se num novo estágio: o de sensibilizar 

os consumidores a adquirirem produtos de empresas que preocupam-se com a questão 

ambiental, social e econômica. 

 

Observe-se, contudo, que, ao contrário dos países do Primeiro Mundo, o movimento do 

consumidor no Brasil enfrenta problemas estruturais como a pobreza, o analfabetismo e a 

mortalidade infantil, criando dificuldades, portanto, para o exercício pleno da cidadania.  

 

A vulnerabilidade dos consumidores brasileiros foi reconhecida pelos legisladores. Havia 

necessidade de instituir uma lei específica que equilibrasse a relação 

fornecedor/consumidor. De um lado, estavam os  empresários, funcionalmente em busca da 

lucratividade, sem uma preocupação ética nas relações de troca de produto e informações 

sobre produtos e serviços. De outro lado, estavam os consumidores desamparados 

legalmente. As leis que existiam para protegê-los estavam no Código Civil e Comercial e 

para fazer valer os seus direitos, os cidadãos precisavam recorrer à Justiça comum. Tinham 

que pagar custas, honorários advocatícios e esperar um longo tempo para que o seu pedido 

fosse atendido, uma vez que  há déficit de juizes, desaparelhamento do Judiciário e  milhões 

de processos por ano para serem julgados no Brasil. Essas circunstâncias facilitaram a 

proliferação das práticas abusivas na relação entre a empresa e o consumidor. O cliente não 

via no Judiciário um caminho  fácil para solucionar conflitos. 
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O Código de Proteção e Defesa do Consumidor veio agilizar os processos. A relação entre 

fornecedor e consumidor passou a ter cunho jurídico mais pleno. Dado que o direito, 

embora eminentemente técnico e instrumental, realiza os valores de convivência de uma 

comunidade, tem também uma base ética. Assim, hoje existe uma regra geral de conduta de 

como as empresas devem agir com os consumidores. 

 

O consumidor está deixando de ser um mero espectador para ser um agente transformador 

das práticas empresariais. No entanto, a mudança tem sido lenta e não espontânea. Apesar 

de a lei ter entrado em vigor em 1991, os consumidores não utilizavam os órgãos de defesa 

do consumidor e o Judiciário para solucionar conflitos referentes à relação de troca 

empreendida. Foi necessário fazer uma campanha por meio da mídia e da internet para 

conscientizar os cidadãos que a Justiça e os órgãos de defesa do consumidor fariam valer 

seus direitos lesados. E foi aí que as empresas, de fato, passaram a respeitar os direitos dos 

consumidores. Eles começaram a entrar com  ações nos Juizados Especiais Cíveis  e com 

reclamações nos órgãos de defesa, no caso, o PROCON. 

 

Uma das causas do surgimento da lei foi o de proteger consumidores que compravam bens,  

com dificuldade. Havia necessidade de um tratamento rápido e especial para tratar de 

causas cujo valor fosse inferior a 40 salários mínimos. Embora já existissem os Juizados de 

Pequenas Causas, eles eram precários e os consumidores os desconheciam. Com a estrutura 

que têm hoje, tais Juizados demoraram a ser implantados.  

 

O direito do consumidor, no entanto, não se esgota em pequenas causas, embora assim o 

pensassem mesmo alguns juristas.  É possível reivindicar direitos, independentemente do 

valor do bem ou serviço. O acidente do avião da TAM, em São Paulo, e o desmoronamento 

do edifício Palace II, no Rio de Janeiro,  despertaram os juristas para esta questão.  

 

Os dois casos mencionados serviram, ainda, para constatar-se que o poder econômico de 

empresas e de empresários  não necessariamente se impõe ao direito do cidadão. Apesar de 

tanta divulgação de impunidades, vale a pena entrar com processo na Justiça. 
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Em 1994 foi publicado  o primeiro Relatório de Reclamações Fundamentadas. Entre 1993 e 

2000,  dados apresentados revelam crescente número de consumidores buscando soluções 

para seu problema. Pode-se concluir que, ao contrário do que supõe-se, os brasileiros já não 

estão tão avessos ao conflito, pelo menos quando percebem que um direito seu foi ferido e 

que podem contar com a ajuda de órgãos de defesa. 

 

Em 1995, o PROCON do Rio de Janeiro criou a primeira página de defesa do consumidor 

na internet, no Brasil. No ano de 2001, existia uma lista nacional  com o nome de 200 

órgãos que atuam na defesa dos interesses dos consumidores. 

 

Após a promulgação do CDC, as empresas podem ser multadas por estarem em desacordo 

com o sistema de proteção e defesa do consumidor. Por conta disso, a Globex, Ponto Frio, 

por exemplo, teve que se reestruturar. Toda a sua  cadeia de valor foi acionada para 

melhorar o processo administrativo. Suas práticas empresariais  mudaram por imposição do 

órgão de defesa do consumidor. 

 

O custo que a empresa tem por estar em desacordo com o sistema de proteção e defesa do 

consumidor, é alto. No caso do Rio de Janeiro é mais alto ainda, considerando-se a 

descentralização do PROCON. As audiências de conciliação estão sendo realizadas em 

diversos pontos do município, acarretando um custo operacional e financeiro tal, que as 

empresas, certamente, buscarão evitá-las. 

 

As multas vão para o Fundo de Reparações de Bens Lesados, o qual possibilita as 

indenizações das lesões causadas pelas atividades infratoras, aos consumidores. Os órgãos 

de defesa estão, portanto, punindo as práticas abusivas empresariais cometidas contra os 

consumidores, revertendo para eles próprios o valor da multa. 

 

Os Serviços de Atendimento ao Cliente foram implantados em algumas empresas, não 

porque elas são socialmente responsáveis, e sim, porque havia necessidade de prevenir 

litígios e diminuir o custo das ações judiciais.  Esta mudança de atitude das empresas com 
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relação aos clientes deve-se ao número de reclamações ocorridas no PROCON e às ações 

referentes às relações de consumo nos Juizados Especiais Cíveis. 

 

As ações referentes às relações de consumo têm aumentado ano a ano. Esta circunstância 

deve-se à agilidade com que são julgados os processos nos Juizados Especiais Cíveis e a 

propaganda boca-a-boca, feita pelos consumidores, da eficiência da Justiça.  

 

Danos morais fixados pelo juiz por ter a empresa causado constrangimento ao consumidor 

têm levado alguns clientes a litigar de má fé. Alguns especialistas em direito designam este 

ato de indústria dos danos morais. O Judiciário está atento e aplicando multa para os que 

agem contrários à lei. Depois de tanto lutar por seus direitos e conquistá-los, alguns 

consumidores já abusam do direito que adquiriram. 

 

No que se refere às centrais de atendimento telefônico, escassez de atendentes, scripts 

memorizados e  falta de mão-de-obra especializada nesta área ajudaram a aumentar o 

número de reclamações e, naturalmente, também de ações. Os Call Centers, todavia, 

tornaram-se áreas extremamente relevantes para as mudanças de práticas empresariais. Por 

deterem informações advindas do consumidor,  podem oferecer à empresa como um todo, 

úteis informações operacionais e estratégicas. 

 

A  vivência desta pesquisadora ministrando cursos de atendimento ao cliente a profissionais 

de diversas áreas e empresas, permitiu constatar que estes desconhecem as normas contidas 

no Direito do Consumidor, apesar de a maioria das empresas ter, de alguma forma,  

assessoria jurídica. Conclui-se que, apesar de relevantes essas informações, elas não são 

transmitidas, principalmente para o profissional que  tem contato direto com os clientes. É 

recente a preocupação das empresas em instruir o pessoal que lida com o cliente externo. 

 

Nas áreas de desenvolvimento de pessoal, as mudanças observadas nas empresas 

pesquisadas estão mais direcionadas para o atendimento nos Call Centers. Embora cursos 

sobre o direito do consumidor direcionados a qualquer membro da empresa estejam sendo 

oferecidos ao ambiente empresarial, o movimento ainda é um tanto incipiente. 
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Das cinco empresas estudadas, quatro são as mais reclamadas no PROCON do Rio de 

Janeiro, o que permite inferir que ainda têm um longo caminho a percorrer para serem 

consideradas empresas socialmente responsáveis. 

 

Mudanças, contudo, estão ocorrendo. Certamente,  elas estão causando ou causarão 

impacto nas estratégias de venda e de atendimento ao cliente, nos sistemas de informação, 

na área jurídica da empresa, no desenvolvimento dos membros da empresa para adequar 

suas práticas aos direitos dos consumidores e no modo de lidar com pessoas e sua 

subjetividade. 

 

As conclusões a que o estudo permitiu chegar foram apresentadas. No entanto, uma 

pesquisa não se esgota em si mesma. Durante o seu processo outras questões surgem à 

mente do pesquisador. Contudo, não é possível respondê-las num só trabalho. Uma das 

questões suscitadas durante o processo da investigação aqui consolidada foi:  qual seria o 

impacto do direito do consumidor nas áreas de marketing, logística, produção, 

contabilidade, finanças e outras? Outra questão foi: qual seriam as semelhanças e 

especificidades do impacto do direito do consumidor nas empresas de outros estados 

brasileiros e qual o movimento da sociedade brasileira como um todo? Investigações nessa 

direção parecem interessantes. Elas poderão compor uma nova agenda de pesquisa. 
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