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Segundo Procon, fornecedor que cumpre as determinações legais cativa o seu cliente  
 
No Dia do Consumidor, comemorado nesta segunda-feira (15), após quase 20 anos do CDC 
(Código de Defesa do Consumidor) ter entrado em vigor no Brasil, o consumidor ainda 
enfrenta problemas com atendimento, serviços prestados e produtos. De acordo com o Procon 
SP, são realizados anualmente cerca de 500 mil atendimentos à população. Este número, 
segundo a fundação, reflete o consumidor atual que “é o protagonista das relações de 
consumo”. Para o órgão, o fornecedor que cumpre as determinações legais cativa o seu cliente 
e sai em vantagem no mercado. 
 
Este comportamento mais pró-ativo do consumidor se deve ao maior esclarecimento da 
população sobre seus direitos. “O consumidor está muito mais atento para fazer valer seus 
direitos. O Procon existe há muito mais tempo que o CDC, mas não era tão acionado como 
hoje. E isso não significa que o mercado está ruim, mas que as pessoas, principalmente as de 
classes baixas, estão mais exigentes”, afirma Fábio Mariano, professor de pós-graduação em 
ciências do consumo aplicadas da ESPM. 
 
A ascensão econômica da classe C foi um fator colaborativo para que o número de 
reclamações aumentasse, pois agora são mais pessoas consumindo e exigindo qualidade. Esse 
comportamento exigente das classes C/D/E se deve ao fato de as pessoas não poderem errar 
em suas escolhas, pois não têm uma segunda chance de compra para determinados produtos. 
 
Segundo levantamento realizado pelo Cetelem-Ipsos para traçar o perfil do consumidor 
brasileiro em 2009, 45% da sociedade pertence à classe C, 40% às classes D/E e 15% às 
classes A/B. A média da renda familiar das classes A/B é de R$ 2.586, da classe C de R$ 1.201 
e das classes D/E de R$ 650. “Há 20 anos, tínhamos um outro quadro econômico, uma parte 
da população excluída do consumo. Hoje, a classe média, que é a classe C, consome. Afinal, se 
ela não consome, não tem como exigir seus direitos”, explica Mariano. 
 
Essa mudança no perfil do cliente também reflete-se na forma como o consumidor assimila a 
comunicação das empresas. “O consumidor está mais culto, menos ingênuo e mais esperto, 
principalmente nas classes mais pobres, que entendem o papel da comunicação”, diz Mauro 
Dorfman, presidente da Dez Propaganda. 
 
Com isso, as agências e os anunciantes também mudaram ao longo do tempo para se 
adaptarem ao novo consumidor. “As diferenças não estão nos consumidores. Se modificaram 
também, em consequência, os anunciantes, os criativos e os planejadores, que passaram a 
agir com mais responsabilidade. E aí o consumidor desenvolveu a sua capacidade de 
discernimento, sabendo que, se não for entregue da maneira certa, ele vai ser ouvido e suas 
garantias vão prevalecer”, opina Ângela Milet, diretora de planejamento da Script. 
 
No ponto-de-venda, por exemplo, o cliente está mais atento às condições de garantia do 
produto e às condições de pagamento. “O consumidor sente o poder em suas mãos porque 
sabe que tem papel fundamental no mercado. A oferta é grande e se a empresa não atende, 
ele busca melhores condições”, aponta Mariano. 
 
Por meio da internet o consumidor não apenas consome a comunicação do anunciante como 
também pode pesquisar seu histórico e denunciar e reclamar, nas redes sociais, sobre os 
serviços e produtos das empresas. “O consumidor exige transparência da empresa: como trata 
o meio ambiente e seus funcionários, e o respeito que tem com os consumidores. Afinal, com 
um clique ele descobre tudo isso”, analisa Mariano.  
 
A melhor fórmula, para Ângela, é comunicar com humor. “A propaganda que brinca, que 
interage ou que leva uma proposta diferenciada atende melhor ao gosto do consumidor”, diz. 
 
Homenagem 



 
Em comemoração ao Dia do Consumidor, a Nestlé passa a oferecer uma comunicação com 
seus clientes por meio de SMS gratuito. Com 138 caracteres, o consumidor envia dúvidas, 
reclamações e sugestões e também recebe a resposta por mensagem de texto. Atualmente, o 
Serviço Nestlé ao Consumidor faz 1 milhão de atendimentos por ano, sendo 53% por e-mail, 
45% via telefone e 2% por carta.  
 
O Shopping Vila Olímpia, por sua vez, produziu um guia com descontos e promoções 
oferecidos por suas lojas para serem usufruídos até o dia 15 de abril. Já o Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor) distribui material informativo sobre direito do consumidor 
e superendividamento na Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, em São Paulo.  
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