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Desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ainda é realidade em muitas empresas. 
 
Produto com defeito ou serviço mal prestado, aliado a um atendimento pós-venda precário, é a 
fórmula perfeita para tirar o cliente do sério. Esses são os erros mais comuns cometidos pelas 
empresas, que acabam figurando nas listas de reclamação dos consumidores. Segundo 
Roberto Pfeiffer, diretor-executivo do Procon/SP, para preservar a imagem junto aos clientes, 
é preciso se preocupar em apresentar soluções rápidas para os problemas. “Não adianta 
atender bem o cliente na hora de vender e estar despreparado quando surgem os problemas”, 
diz. 
 

 
 

 
Os órgãos de proteção e defesa do consumidor divulgam, regularmente, rankings de 
reclamações fundamentadas, isto é, que geram processos administrativos. Os setores 
campeões de reclamação são as empresas de telefonia fixa, seguidas dos fabricantes de 
aparelhos celulares e das empresas de cartão de crédito.  
 
A inclusão na lista de reclamações não é considerada uma punição, mas arranha a 
credibilidade das empresas, que perdem pontos na confiança dos consumidores. O acesso à 
informação permite que o consumidor escolha os fornecedores com melhor reputação e, nos 
segmentos onde haja pouca oferta, esteja ciente dos problemas que podem ocorrer e decidir 
se vai ou não contratar determinada empresa.  
 
As punições previstas no Código de Defesa do Consumidor incluem desde multa – que pode 
variar de R$ 200,00 a R$ 3 milhões – até veiculação de contrapropaganda. O cadastro no 
ranking de reclamação, segundo Ricardo Morishita, diretor do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor (DPDC), garante transparência aos consumidores com relação ao 
comportamento das empresas diante das reclamações dos clientes. 
 
As penalidades impostas pelo Procon são apenas administrativas, com o objetivo de 
responsabilizar as empresas por desrespeito aos direitos do consumidor. Entretanto, se o 
objetivo for receber indenização pelo dano causado por uma empresa, o melhor caminho é 
entrar com um processo na Justiça comum. “O Procon pode notificar a empresa e dar subsídios 
para provar responsabilidades, mas, em alguns casos, principalmente quando o dano é 
subjetivo, é necessário entrar na Justiça para garantir a reparação”, explica a advogada 
Fabiana Bona. 
 



Se conquistar um cliente é difícil, reconquistá-lo, depois de uma reclamação, exige um esforço 
muito maior dos empresários. A primeira providência que precisa ser tomada, diz Roberto 
Pfeiffer, é descobrir o que levou o consumidor a reclamar, aprender com o erro e resolver o 
problema. Ele recomenda que a empresa adote mecanismos de resolução interna, como os call 
centers. “Se a empresa tem uma boa comunicação com o consumidor e consegue ter canais 
rápidos de solução, sem precisar recorrer a órgãos externos, o prejuízo é muito menor”, diz. 
 
Além de chamar a atenção dos consumidores para as empresas com maior número de 
reclamações, o ranking orienta também as atividades de fiscalização do próprio Procon. 
“Damos preferência aos setores com maior impacto para a sociedade, o que acaba redundando 
em um maior número de multas aos reincidentes”, diz Pfeiffer. Para melhorar a relação com os 
consumidores, o Procon/SP realiza reuniões periódicas, chamadas de câmaras técnicas, 
divididas por setores, para orientar as empresas a se readequarem. 
 

 
Morishita: credibilidade é um diferencial na hora de conquistar um cliente 

 
Os bancos passaram a obedecer às normas do Código de Defesa do Consumidor no final de 
2006, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas já ocupam a quarta posição 
na lista de reclamações por causa da resistência em aplicar o Código. Com as empresas de 
telefonia fixa, o problema, segundo Pfeiffer, é a falta de concorrência nas áreas de concessão. 
“Infelizmente, as empresas tendem a ser monopolistas em suas áreas de concessão, e, 
obviamente, a falta de concorrência induz ao menor respeito aos direitos do consumidor”, diz. 
 
Presente em nove Estados e no Distrito Federal, a empresa de telefonia fixa Brasil Telecom se 
defende dizendo que o número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor é maior 
porque o número de clientes é muito grande. De acordo com a assessoria de imprensa, o 
número de reclamações atendidas entre fevereiro e julho deste ano foi 53% menor do que no 
mesmo período do ano passado, e 85% dos casos foram solucionados.  
 
A empresa não divulga o número absoluto de reclamações. Ainda segundo a assessoria de 
imprensa, a empresa desenvolve um “constante trabalho interno de redução das reclamações 
e melhoria no índice de atendimento ao consumidor, tanto no call center, feito por empresa 
terceirizada, quanto nos serviços diretamente fornecidos pela empresa”, e alega que os índices 
de reclamação estão abaixo do limite estabelecido pela Anatel.  
 
“O grande prejuízo para a empresa é a perda da confiança do cliente. Hoje, os produtos e 
serviços têm se tornado cada vez mais commodities, e a credibilidade é um diferencial na hora 
de conquistar um cliente”, diz Morishita. Esse fator precisa ser avaliado pelas empresas, 
segundo ele, porque a quebra de confiança desencadeia um descontentamento que passa de 
boca em boca. 
 
 
 
 
 
 



Campeões de reclamação 
 
1. Telefonia fixa  
2. Aparelhos de telefone  
3. Cartões de crédito e lojas  
4. Bancos  
5. Telefonia celular  
6. Móveis  
7. Veículos  
8. Computadores e acessórios  
9. Financeiras  
10. Planos de saúdePunições previstas no Código 
 
Punições previstas no Código 
 
1. Multa 
2. Apreensão do produto  
3. Inutilização do produto 
4. Cassação do registro do produto junto ao órgão competente 
5. Proibição de fabricação do produto 
6. Suspensão de fornecimento do produto ou serviço 
7. Suspensão temporária de atividade 
8. Revogação de concessão ou permissão de uso 
9. Cassação de licença do estabelecimento ou de atividade 
10. Interdição total ou parcial de estabelecimento, obra ou atividade 
11. Intervenção administrativa 
12. Imposição de contrapropaganda 
 
O Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas do Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor (DPDC) está disponível no endereço eletrônico: www.mj.gov.br/dpdc. 
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