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Apesar do avanço conquistado em duas décadas, direitos podem ser estendidos até os serviços 
públicos 
 
Neste ano, a lei que criou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) completa 20 anos. Em 
duas décadas, o brasileiro acostumou-se a conferir a validade dos produtos que compra e a ter 
um call center à sua disposição para o caso de dúvidas e reclamações. Hoje, esses são serviços 
considerados básicos no país e é difícil imaginar que nos Estados Unidos ou na Europa isso não 
ocorre. No entanto, para os especialistas, ainda há pontos a melhorar na relação com o 
consumidor. 
 
Segundo Roberto Meir, presidente da Associação Brasileira das Relações Empresa Cliente 
(Abrarec), o Brasil é o único país que obriga o fabricante a mostrar a validade produtos de 
consumo. "Nos Estados Unidos, é muito comum comprar comida estragada. Quando você 
devolve o produto, eles recolocam na prateleira. Aqui, isso dá cadeia". Para Meir, é possível 
ver uma grande diferença de atendimento ao consumidor se compararmos as empresas 
brasileiras com as multinacionais que atuam no país. "As empresas brasileiras valorizam seu 
cliente e tentam conquistá-lo. As americanas, por exemplo, não precisam cativar ninguém. 
 
Como o consumo é grande no país, se aquele indivíduo não comprar o seu produto, outros 
irão." 
 
Evolução 
 
Essa também é a opinião de Rodrigo Pfiffer, diretor-executivo do Procon São Paulo. "Arrisco a 
dizer que não existe nenhuma legislação no mundo em defesa do consumidor como a 
brasileira." Pfiffer acredita que desde 2006 o país vive um grande momento. Foi nessa época 
que o segmento bancário, um dos campeões de reclamação no Procon, passou a ser regulado 
também pelo CDC. 
 
Mesmo com tantos progressos, ainda há trabalho pela frente. "A educação para o consumo 
ainda é algo que precisa ser mudado. A maioria não sabe como usar ou reclamar seus 
direitos", afirma Maria Elisa Novais, gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (idec). 
 
Riscos 
 
Essa dificuldade, na opinião de Meir, se deve ao aumento do número de consumidores nas 
classes C e D. "Até cinco anos atrás, o Brasil tinha 20 milhões de consumidores, hoje são 50 
milhões. Isso porque as classes C e D apresentaram aumento de renda e viraram foco de 
muitas empresas." Apesar de ser um número para se festejar, Meir afirma que ele também 
preocupa. De acordo com o presidente da Abrarec, se a economia brasileira continuar 
crescendo cerca de 5% por ano, dará condições para novos consumidores. Com isso, as 
empresas passam a não se preocupar tanto em fide-lizar o cliente. "Nos Estados Unidos nunca 
houve uma preocupação em agradar o comprador. Agora com a crise estão se adaptando à 
uma nova realidade". No Brasil, onde a economia nunca foi favorável, as empresas precisam 
manter seus clientes. 
 
Para Meir, era impensável que o CDC fosse funcionar tão bem. "As pessoas e as empresas se 
adaptaram perfeitamente, respeitando direitos e deveres". Essa mudança de comportamento, 
segundo ele, é fundamental. "Espero que em breve os órgãos públicos também possam ser 
regulamentados pelo Código do Consumidor, é inaceitável empresas públicas não serem 
regulamentadas", afirma Meir.  
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