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As reclamações de consumidores na web crescem com a explosão do comércio 
eletrônico. Prepare-se para evitar multas de até R$ 3,2 milhões 
 
Desde 2001, quando as vendas pela internet começaram a ganhar estatura no Brasil, o 
crescimento do comércio eletrônico foi de 2.418%. Neste ano, a previsão do site e-
commerce.org.br é de uma evolução de 30% do mercado virtual. Conforme aumenta o volume 
de negócios, as reclamações de consumidores também se multiplicam. Só de março a julho de 
2010, o Procon de São Paulo registrou 8.609 consultas relacionadas a compras pela web, 
140% a mais do que no ano anterior. “Nossos atendimentos crescem na velocidade do 
aumento das vendas”, diz Adriana Pereira, analista técnica do Procon-SP. “Percebemos que as 
empresas brasileiras têm um longo caminho para que trabalhem em conformidade com a 
legislação.”  
 
Entre as principais reclamações, estão o não cumprimento de prazos de entrega, produtos 
defeituosos, a cobrança indevida de valores e o impedimento do exercício do direito de 
desistência. Sim, o cliente pode recusar o produto até sete dias após recebê-lo — e não precisa 
dar nenhuma justificativa. “A empresa não só tem que devolver o dinheiro como também 
pagar o frete e atualizar o valor”, afirma Estela Guerrini, advogada do Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec). As multas a quem desrespeitar os direitos do consumidor variam de R$ 
200 a R$ 3,2 milhões.  
 
Quando investiu em um negócio de comércio eletrônico, o empreendedor Paulo Humberg não 
imaginava os desafios que teria de enfrentar para atender plenamente os clientes. Ele criou o 
Brandsclub, que vende produtos de grife a um grupo restrito de associados. A previsão é 
chegar a um faturamento de R$ 60 milhões neste ano. O reclameaqui.com.br, site que coloca 
consumidores queixosos em contato com as empresas vendedoras, registra 1.043 reclamações 
contra o Brandsclub, com um percentual de soluções favoráveis de 90,9% nos últimos 12 
meses. Por conta desse alto índice, entre os que procuraram os serviços do Reclame Aqui, 
58,4% voltariam a fazer negócios com a empresa — o portal faz avaliação “boa” do 
Brandsclub. Para Humberg, a logística em estados distantes é o aspecto mais complicado em 
seu negócio. “Tenho que terceirizar essa operação e, às vezes, a qualificação do serviço de 
entrega deixa a desejar”, afirma. Para a advogada Patrícia Peck, especialista em direito do 
consumidor, é importante que a loja virtual mantenha contratos bem estruturados com seus 
fornecedores. “Devem existir multas ou outras punições em casos de descumprimento”, diz. 
 

EVOLUÇÃO PROBLEMÁTICA | As vendas on-line crescem, mas as reclamações 
aumentam em ritmo ainda maior 
 

 

 
O QUE FAZER  



Como evitar problemas com consumidores e se livrar de prejuízos financeiros 
 
1 > CONTRATO SOCIAL – Especificar quais são os objetos do negócio pode evitar problemas. 
 
2 > FORNECEDORES NA LINHA – Todos os serviços terceirizados têm de ser muito bem 
resguardados por contratos. Um único atraso pode comprometer todo o plano de negócios. 
 
3 > SEGURANÇA – Invista em segurança para as transações on-line. 
 
4 > INFORME-SE – Obedeça a legislação vigente e não discuta quanto ao direito de 
arrependimento e troca de produtos defeituosos. As multas podem ser pesadas. 
 
5 > FALE FÁCIL – Mantenha serviços de atendimento que resolvam o problema do cliente o 
mais rápido possível, de preferência on-line. Deixe claro os prazos de resposta. 
 
6 > À MOSTRA – Deixe o CNPJ da empresa em lugar visível no site para que consumidores 
interessados possam levantar informações sobre o site. 
 
7 > SEM IMPULSOS – Antes de crescer, verifique se tem pessoal habilitado para cumprir o 
aumento da demanda. É preferível esperar a arriscar a credibilidade do negócio. 
 
8 > JOGUE LIMPO – Em caso de problemas, avise o consumidor. Uma conversa franca pode 
resolver a questão com mais rapidez e menos desgaste. 
 
 
SIM, ELE PODE 
 
Os direitos do consumidor on-line 
 
O CLIENTE pode cancelar a compra em um prazo de sete dias após o recebimento da 
mercadoria. Deve receber o dinheiro de volta com correção monetária, inclusive as despesas 
referentes ao frete. 
 
A LEGISLAÇÃO garante a troca de produto defeituoso, mesmo que o lacre tenha sido 
rompido. 
 
SE O PRODUTO não chegou no prazo combinado, o consumidor tem o direito de devolvê-lo e 
receber de volta os valores pagos, incluindo frete e taxas de embalagens. 
 
QUANDO A LOJA não tem o produto anunciado em estoque, configura-se oferta indevida do 
produto. A empresa é obrigada a oferecer um bem alternativo com as mesmas características e 
pelo mesmo preço, no prazo acordado, para não sofrer um processo na Justiça. 
 
O CONSUMIDOR pode entrar com um pedido de indenização por danos morais, caso se sinta 
lesado ou enganado. 
 
HÁ GARANTIA LEGAL ao consumidor de proteção de sua privacidade, intimidade e dados 
pessoais. 
 
 
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, set. 2010. Disponível em: 
<http://revistapegn.globo.com>. Acesso em: 24 set. 2010. 


