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Brigar todos os dias, ser chamado de encrenqueiro, perder tempo falando com as empresas. 
Essas são algumas das conseqüências que o consumidor consciente sofre quando resolve 
lutar contra as práticas abusivas do dia a dia. O advogado e consultor em atendimento 
Marcos Dessaune, autor do livro "Histórias de um super consumidor", listou 33 práticas 
abusivas corriqueiras. Entre elas, oferecer balas como troco, enviar cartões de crédito não 
solicitados. Dessaune, que é exigente e reclamador, afirma que é cansativo lutar todos os 
dias, mas ressalta que é a única forma de as empresas melhorarem. 
 
Dessaune observa que o primeiro passo é conhecer seu direito para exigir, e o segundo é 
saber de quem exigir. Ele diz que, nas suas aventuras de super-consumidor, já aprendeu que 
esse tipo de problema corriqueiro não se resolve nos serviços de atendimento ao cliente das 
empresas: 
 
Procuro resolver os problemas primeiro pelo SAC, mas, quando não consigo, procuro a 
secretária do presidente da empresa, que é a pessoa que mais sabe para onde mandar minha 
reclamação. Ligo para fazer contato, mas mando sempre a queixa por escrito, muitas vezes 
funciona. A má notícia é que, quanto mais a empresa prejudica o consumidor, mais difícil é 
achar seu presidente. 
 
Consumidor deve registrar as queixas 
 
Marcos Diegues, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), observa 
que o consumidor se acostuma a ver os direitos sendo desrespeitados por anos e acaba 
achando que é normal: 
 
O consumidor tem que ser crítico, prestar atenção. Normalmente, quando ele desconfia que o 
fornecedor está levando vantagem, quando falta bom senso na relação, é porque deve haver 
abuso. Mas é preciso estar atento, não consumir automaticamente, ler com atenção, buscar 
sempre informação. 
 
Evandro Zuliane, diretor de atendimento do Procon-SP, ressalta que é difícil discutir com um 
atendente ou com um vendedor. O consumidor acaba perdendo a paciência, mas, mesmo 
assim, não deve deixar passar em branco: 
 
Se o motivo da reclamação está escrito num contrato, no rótulo, no anúncio, na internet, o 
consumidor já está documentado e deve guardar esse documento. Quando não está, deve se 
queixar por escrito. Mas é importante registrar as reclamações, para a própria empresa e 
para os órgãos regulamentadores, que usam as reclamações como forma de mapear os 
abusos das empresas. Caso os assuntos sejam coletivos, deve-se levar a reclamação ao 
Ministério Público. Se não houver reclamação, as empresas não vão mudar. 
 
Juizes não observam a extensão do problema Zuliane afirma que a judicialização dos casos é 
complicada porque muitos juizes não observam a extensão do problema e minimizam a 
reclamação. 
 
Eurivaldo Neves Bezerra, advogado especialista em direito do consumidor, lembra que, no 
Brasil, o direito é canônico, parte da ordem jurídica da Igreja Católica e tem como 
pressuposto o perdão, a boa índole. Já nos Estados Unidos, o direito, derivado do 
protestantismo, tem como base a punição para que não haja repetição do erro: 
 
Lá, os juizes punem as empresas de forma exemplar. Então não vale a pena continuar 
errando. Aqui, as empresas ganham dinheiro com o erro. Sabem que estão infringindo a lei, 
mas não mudam porque poucos reclamam e, quando há queixa, a punição é leve. Portanto, 
vale a pena continuar. 
 



Das 33 práticas listadas por Dessaune, várias precisam ser tratadas diretamente na Justiça, 
como as cinco que tratam de abusos de planos de saúde anteriores à lei 9,656. Mas Dessaune 
não aconselha que os consumidores procurem sempre a Justiça: 
 
Reclamar é desgastante, mas entrar na Justiça pode ser mais ainda, porque muitas vezes os 
juizes entendem que se trata de "meros dissabores", que não merecem ressarcimento por 
dano moral. A questão principal é que a gente perde tempo para fazer valer nosso direito, 
mas tempo não é um bem tutelado pela Constituição, então os juizes não dão o valor que ele 
tem. As pessoas estão desviando seu recurso de tempo, que poderia ser utilizado para o 
lazer, para novos conhecimentos, para ter seu direito respeitado. Esse desrespeito é diário, e 
os juizes deveriam levar isso em conta.  
 





  
 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 31 maio 2009, Economia, p. 42. 


