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O respeito aos direitos do con-
sumidor no Brasil avançou for-
temente nas últimas três déca-
das, com a criação dos primei-
ros Procons, a edição do Códi-
go de Defesa do Consumidor
(CDC) e a busca por soluções
coletivas e não mais indivi-
duais nas relações de consu-
mo. Apesar do cenário positi-
vo, traçado pelo advogado e
professor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, Ri-
cardoMorishitaWada, diretor
do Departamento de Proteção
e Defesa do Consumidor
(DPDC), doMinistério da Justi-
ça, ainda há muito o que fazer.
“Houve muitos avanços.

Mas é preciso uma ação contí-
nua de educação. É um proces-
so de desenvolvimento e apri-
moramento da sociedade”, co-
mentou, em entrevista aoEsta-
do. Um das medidas mais re-
centes foi a criação do Sistema
Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor (Sin-
dec), desde 2004. O sistema
abrange 20 Estados, mas tem
um problema: o Procon de São
Paulo, maior mercado de con-
sumo do País, não integra ain-
da o Sindic.
Essa ausência, por motivos

que o diretor chama de “políti-
cos”, deverá ser resolvida em
breve. SegundoMorishita, São
Paulo retornará ao sistema,
que permite ao consumidor o
acesso a demandas encaminha-
das aos Procons. Em paralelo,
o Brasil troca informações
com outros países da América
Latina, o que permitirá, em úl-
tima análise, comparar as prá-
ticas das multinacionais nes-
ses países. A seguir, trechos
da entrevista:

Quais foram os maiores avanços
em relação aos direitos do consu-
midor nas últimas décadas?
Costumo dizer que podemos
pensar na defesa do consumi-
dor no Brasil em três momen-
tos. Num primeiro, anterior ao
Código de Defesa do Consumi-
dor (que é de setembro de
1990). Nele, o cidadão que pro-
curava o Procon na década de
1970 e ficava surpreso por exis-
tir um órgão para proteger
seus direitos. O cidadão não ti-
nha muito claro que era sujei-
to de diretos e podia exigir que
o Estado o protegesse. A par-
tir de de 1990, houve uma situa-
ção diferente. Sabia que exis-
tia o código, sentia-se lesado e
queria saber se tinha ou não di-
reitos. Ou seja, sabia que esta-
va protegido e queria que seus
direitos fossem respeitados.

Eos anos seguintes?
São marcados por outros tra-
ços. Na década de 1990, ele
desperta e realiza transforma-
ções extraordinárias. Chega
para reclamar, diz que foi lesa-
do, narra o problema e diz que
quer que seu direito seja repa-
rado e mais nenhum consumi-
dor seja lesado. Ele começa a
exercer o direito não apenas
individual.

Oquemotivou isso?
Um dos motivos foi a própria
edição do código. Além disso,
o consumidor amadureceu
também do ponto de vista de-
mocrático e percebe que o di-
reito tem uma dimensão coleti-
va. O direito do consumidor ca-
minhou junto com o processo
de democratização do País.

Oconsumidorbrasileiro já temno-
çãomais clara dos seus direitos e
dos caminhos que deve percorrer
para satisfazê-los?
É um processo. Houve muitos
avanços. Mas é preciso haver
uma ação de educação. É um
processo contínuo de desenvol-
vimento e aprimoramento da
sociedade. Há muitos avanços,
por exemplo, nos grandes cen-
tros, mas é preciso avançar
em todas as áreas do Brasil.

Quantos municípios brasileiros já
contamcomProcons?
Quase 10% dosmunicípios têm
Procons. É um número baixo.
É importante ter Procons em
municípios, o consumidor tem
de ser protegido onde ele mo-
ra. Temos incentivado consór-
cios em grupos de municípios.

O que falta avançar no sentido de
protegermaisosdireitosdoconsu-
midor?
Os desafios são imensos. Cada
vez mais o mercado de consu-
mo oferece produtos e servi-
ços complexos. Isso vem alia-
do a uma velocidade muito
grande. E faz com que um dos
grandes desafios seja desenvol-
ver formas de garantir o aces-
so à informação, para que ele
possa tomar a decisão de con-
sumo. Os fornecedores têm es-
sa obrigação de informar.

Deque forma isso é possível?.
É preciso uma estratégia apa-
ra enfrentar isso. O principal
objetivo é garantir ao consumi-
dor o acesso às informações
(sobre novos produtos e servi-
ços) para que possa exercer a
liberdade de escolha. Isso é o
exercício do controle social.

Quais são os desafios neste senti-
do?
Os serviços estão cada vez
mais complexos. Um contrato
de plano de saúde não é sim-
ples. Cada vez mais há uma re-
de de contratações, com con-
tratos mais complexos. E o
consumidor tem de poder
acessar essas informações. ●

Consumoconscientereduzcalote

RicardoMorishita,diretor doDPCD

● EliseteRodriguesMiyazaki, advogada e especialis-
ta emdireito do consumidor, ex-vice-diretora do
Procon: “Os serviços de atendimento ao cliente de
muitas empresas deixamqualquer umdoido”.
Segundo ela, faltam canais que apresentemsoluções
para o consumidor emcasosmais simples.

● MauroMarques Pimentel, eletricitário
aposentado e professor dematemática:
problemas comuma financeira que insistiu em
cobrar uma dívida já quitada e sofrimento para
“limpar” o nome. “Por isso continuo anotando
tudo, registrando tudo e guardando tudo”, diz ele.

● Marilena Lazzarini, coordenadora executiva do
Idec e uma dasmaiores especialistas emdireito
do consumidor: “A ampliação do crédito, o crédito
fácil, está sendo acompanhada de umgrande
númerode pessoas físicas quebradas. É uma
questão nova, que exige umatendimento especial”.

Três em cada quatro inadimplentes conseguem hoje recuperar o crédito; em 1996, eram dois, segundo a ACSP

estadao.com.br
Mais informações no site:
www.estadao.com.br

Entrevista

● MariaDel CarmenSoria, cabeleireira e
consumidoramodelo: “Já peguei no pé demuita
empresa e até ajudei parentes, amigos e vizinhos a
resolver problemas comempresas que agemde
má-fé. (...) Não digo que é fácil ter seus direitos
atendidos. É preciso paciência, tempoe persistência.”

Para a diretora executiva do Idec, Marilena Lazzarini, endividamento da
população de baixa renda exige atenção especial dos órgãos envolvidos

DIREITOSDOCONSUMIDOR:OSNOVOSPASSOS

Defesadoconsumidorenfrenta
odesafiodafacilidadedecrédito

Embora reconheça os avanços
na luta pela defesa dos interes-
sesdoconsumidor, acoordena-
doraexecutivadoInstitutoBra-
sileiro de Defesa do Consumi-
dor (Idec), Marilena Lazzarini,
entende que ainda há um longo
caminho pela frente. “Estamos
buscando trazer para a agenda
assuntos mais complexos e até
questõesnovas,comoaTVdigi-
tal ou as compras à distância,
quenemsequeroCódigodeDe-
fesa do Consumidor cobre. Ou
seja,temosdebuscarnovosme-
canismosparaenfrentaranova
realidade.”
Umadasmaioresespecialis-

tasnoassunto,Lazzarinidesta-
ca entre as principais conquis-
tas os testes feitos pelo Idec a
partir de 1990, que garantiram
normas técnicas de segurança
para muitos produtos, a come-
çar pelos preservativos.
Uma das questões que exi-

gematençãoespecialéoendivi-
damentodapopulaçãodebaixa
renda.“Aampliaçãodocrédito,
ocrédito fácil,estásendoacom-
panhadadeumgrandenúmero
depessoas físicas quebradas. É
uma questão nova, efeito de
uma política pública, que exige
umatendimento especial.”
Marilena prega ainda uma

maior integração entre os ór-
gãos envolvidos e a regulamen-
taçãodas agências criadaspelo
governo, que, segundo ela, ne-
cessitam de instruções para
nãosaírematropelandoasenti-
dades não preparadas para en-
frentar o novo cenário.

CÃO PERDIGUEIRO
Elaéconhecidacomo“cãoper-
digueiro” ou o terror de fabri-
cantes e prestadores de servi-
ços. A cabeleireira Maria Del
CarmenSoria, 56 anos, perdeu
a conta de quantas vezes já re-
correu ao Procon para ter os
direitos de consumidora res-
peitados.“Tudocomeçouháoi-
to anos, quando tive proble-
mas com uma geladeira. De lá
paracá, já peguei nopédemui-
ta empresa e até ajudei paren-
tes, amigos e vizinhos a resol-
ver problemas com empresas
que agem demá fé.”
“Enuncamaisdeixei barato

errosdosoutros.Teve atéuma
empresa que quis me cobrar
um serviço que eu não havia
contratado, argumentando ter
recebido autorização do meu
pai.Mascomoele faz issocomi-

go, não me dá parabéns nem
me deseja Feliz Natal, e fica li-
gando do além para contratar
serviços”, respondeu. Recor-
reu ao Procon e foi indenizada.
“Teve um banco em que to-

mei um dinheiro emprestado
que teve o desplante deme co-
brarR$25porpagamentoante-

cipado. Não é incrível?”
“Jáquiserammecobrarpor

atrasodecontapaganodiacor-
reto.Acontece tododiaporque
as pessoas não reclamam e
aceitam as cobranças indevi-
das”, diz a cabeleireira.
Maria tem um conselho pa-

raquemnãoquer ficar comum

aparelhodefeituoso. “Apessoa
nãopode se acomodar. Temde
ir à luta e não se deixar vencer.
Asempresas fazemde tudopa-
ravocêperderapaciênciaede-
sistir da reclamação.”
Como não ficou no prejuízo

no caso da geladeira, ela se en-
tusiasmou.Maria diz já ter ou-
vidomuitas vezesquenadapo-
deriaser feitoe“senãoestives-
se satisfeita que procurasse
seus direitos”. “Não digo que é
fácil ter seus direitos atendi-
dos. É preciso paciência, tem-
po e persistência. Mas vale a
pena.”

NOME SUJO
Semprepontual comsuas con-
tas, o eletricitário aposentado
e professor de matemática do
2ºgrauMauroMarquesPimen-
tel, 60anos, teveonome inscri-
to num cadastro negativo por
errodeumafinanceira. “Ela foi
cruel comigo e me roubou a
paz, mas recorri a uma entida-
de de defesa do consumidor e
só assim o desgaste acabou.”
Pimentel argumenta que só

quem preza o próprio nome e
faz de tudo para não dever a
ninguémpodeimaginarosofri-
mento que ele passou. A coisa
foi se arrastando de tal modo
queumadívidadeR$99jáesta-
va em quase R$ 300. “Em no-
vembro, me ameaçaram com
cobrança judicial. Queriam
que eu pagasse uma prestação
queeujápagaraemmaiomulti-
plicada por três.”
“Por isso continuo anotan-

do tudo, registrando tudo e
guardando tudo. Comigo não

tem essa coisa de jogar fora
os comprovantes após cinco
anos”, diz ele.

SEM COMPROMISSOS
Com 22 anos de Procon (en-
trou como estagiária e saiu
como vice-diretora) e hoje
consultoranaFukumaAdvo-
gados e Consultores Jurídi-
cos, Elisete RodriguesMiya-
zaki acha que os avanços na
defesa do consumidor não
chegaram à porta da frente
demuitasempresas.“Osser-
viços de atendimento ao
cliente de muitas empresas
deixamqualquer umdoido.”
Ela mesma, como consu-

midora, enfrentou recente-
mente dissabores ao com-
prarumchuveirodemarcae
contratarumserviçodeTVa
cabo. “Acontece que as em-
presas não colocam na linha
defrentepessoascomtreina-
mento, sensibilidade e poder
de decisão. São funcionários
terceirizados, que não têm
compromisso com a empre-
sa ou marca e, portanto, não
fazemamenorquestãodede-
fender o produto do qual o
cliente está se queixando.”
Elisete lamenta a falta de

canaisdeacessoqueapresen-
tem soluções, às vezes para
umprodutoouserviçodeaté
R$ 100. “Por isso,muita gen-
te acaba desistindo. Mas mi-
nha orientação é para que
não desistam.” ● M.R.

Márcia De Chiara
Marilena Rocha

Três em cada quatro consumi-
doresquenoanopassadoentra-
rampara a lista de inadimplen-
tes conseguiram quitar as dívi-
das atrasadas nos quatro pri-
meiros meses após a inclusão.
Em 1996, o índice de recupera-
ção era menor: dois em cada
quatro inadimplentes limpa-
vamo nome nesse período.
OlevantamentoédaAssocia-
ção Comercial de São Paulo
(ACSP),feitoespecialmentepa-
ra ilustrar a evoluçãodo consu-

midor, na comemoração de seu
dia. “Esse índice de recupera-
ção de crédito não era atingido
desde 1968, período do “Mila-
gre Econômico”, diz a gerente
dePromoçãodeCréditodaenti-
dade, Isabel Guimarães.
Alémda recuperação do em-
prego e da renda, Isabel obser-
vaquequeamaiorconscientiza-
ção do consumidor contribuiu
para omelhor desempenho. “O
consumidor ainda gasta mais
do que pode, mas está mais
consciente e cauteloso que em
períodos passados.”
Um dado que confirma essa

tendênciaéapontadonapesqui-
sa sobre operfil do inadimplen-
te, feita pela ACSP. Em 1996, o
descontrole dos gastos era res-
ponsável por 22% da inadim-
plência.Noanopassado,essefa-
tor foi apontadopor 11%dos en-
trevistados. O desemprego, no
entanto, continua sendo a prin-
cipal razão do calote.
Isabel destaca que o movi-
mento do consumo consciente,
istoé,orientaçõesdadasaocon-
sumidor para gastar o dinheiro
da melhor forma possível, tem
tidopesoimportantenessaevo-
lução positiva nos indicadores,

especialmente a partir de 2001.
Nesseano,oíndicederecupera-
ção dos créditos em atraso era
de61,06%.Noanopassado,atin-
giu 76,8%.
Neste ano, a ACSP lançou o
MovimentodeApoio aoConsu-
midor(MAC),queoferececarti-
lhas de orientação para admi-
nistrar o orçamento familiar,
além de ensinar a limpar o no-
me na praça, gratuitamente.
Comoregistrode500mil re-
clamações ao longo do ano pas-
sado, especialmente nas áreas
deaviação civil, telefonia eban-
cos, a Fundação Procon-SP en-

tendequeoconsumidorestáca-
da dia mais consciente de seus
direitos e também acreditando
mais que os órgãos de defesa,
governamentaisounão, podem
intervir de fato a seu favor.
“Tivemosmuitos avanços no
setor, mas é certo que a fiscali-
zação deve ser intensificada
contra práticas e produtos que
ofereçam riscos e violações de
direitos”, afirma o diretor exe-
cutivo do Procon-SP, Roberto
Pfeiffer.
Na sua opinião, é preciso
avançarmaisnaquestãodapro-
paganda enganosa e abusiva.

“Essa área ainda é pouco con-
trolada. Os órgãos precisam se
capacitarparamelhorarainter-
venção no setor, contra o enga-
no que induz ao erro.”
Pfeiffer diz que é preciso in-
tensificar o diálogo entre as
agências reguladoras e os ór-
gãos de defesa do consumidor.
Mas ele conclui que, no geral,
houve muitos avanços nos últi-
mos anos. Tanto é que a defesa
do consumidor passou a fazer
partedocurrículodecursosuni-
versitários brasileiros. “A pro-
duçãoacadêmicanosetorfoiex-
cepcional.” ●

‘Éprecisouma
açãocontínua
deeducação’
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‘As empresas
fazem de tudo para
você perder a
paciência e desistir’
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