
Defesa do consumidor a serviço das empresas  
Débora Oliveira 

Entidades evitam que companhias tenham perdas ao infringir leis. 

As entidades de defesa do consumidor podem trabalhar também como aliadas das empresas. 
Associação dos Direitos do Consumidor (Pro-Consumer), Associação Carioca de Defesa do 
Consumidor (Acadec). Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) e Centro de Cidadania da 
Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e Trabalhador (Anacont) são alguns órgãos que 
oferecem cursos, palestras, seminários e consultoria para tornarem as organizações mais 
eficientes no atendimento ao cliente.  

Com 16 anos de mercado, o Idec já realizou pesquisas com mais de 2,3 mil produtos nos aspectos 
de saúde e segurança dos produtos. Alguns destes estudos chegaram a provocar mudanças em 
alguns produtos.  

Coordenadora executiva do órgão, Marilena Lazzarini atesta que o objetivo do Idec é a melhora na 
qualidade dos produtos e serviços para o consumidor. "Não podemos atender diretamente às 
empresas mas discutimos sua responsabilidade sobre as mercadorias e serviços que fornecem. 
Além disso, damos uma visão jurídica do Código de Defesa do Consumidor", resume Marilena.  

Seja a partir de cursos, palestras ou consultoria, o mais relevante para as empresas, na opinião 
do presidente da Acadec, Otávio Leite, é conhecer as normas legais e os desejos do consumidor. 
"Muitas vezes, o empresário não sabe quais são suas obrigações e direitos. Cedem quando estão 
certos e não atendem ao cliente quando deveriam, perdendo a venda", diz Leite.  

A Acadec presta consultoria às companhias interessadas em diminuir tais erros, de forma a 
fidelizar os clientes. "As lojas, por exemplo, podem recusar-se a aceitar qualquer forma de 
pagamento, mas precisam deixar este aviso exposto para evitar constrangimento ao cliente. 
Quando não o fazem e recusam o cheque ou o cartão de crédito, estão sujeitas a serem 
processadas por dano moral", exemplifica Leite.  

Deslizes que podem parar na justiça 

Deixar o cliente em situação delicada, acusando-o de estar com o nome no Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC) ou Serasa, ou ainda de ter estourado o limite do cartão de crédito, assim como não 
trocar um produto solicitado são outros erros comuns que, se mal acompanhados, podem acabar 
na Justiça. "E com a perda daquele consumidor", reforça o presidente da Acadec.  

Há casos ainda, diz o sócio do Centro de Cidadania da Anacont, David Nigri, em que a companhia 
se torna vítima de processos judiciários iniciados pela má fé. "Um fabricante de doces em São 
Lourenço, Minas Gerais, foi condenado a pagar indenização de R$ 80 mil a um cliente que 
encontrou um fio de cabelo no produto. Isso é ilegítimo, pois não houve problema de saúde para o 
consumidor. A companhia não conhecia os seus direitos", exemplifica Nigri.  

Além de auxiliar as empresas, a Pro-Consumer trabalha também com os funcionários. 
"Promovemos palestras sobre direito do consumidor e cidadania aos empregados das 
companhias", comenta o diretor de marketing da entidade, Flávio Martins.  

Os assuntos mais discutidos são as dificuldades para lidar com crédito - limites de cheque 
especial, cartão de crédito e administração de financiamentos -, planos de saúde e aposentadoria. 
"Muitos ainda têm dúvidas sobre os impactos da reforma da previdência", afirma Martins, 
acrescentando que a Pro-Consumer está aberta para prestar consultoria aos empresários.  



SERVIÇO 

Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), 0xx-11-3874-2156 ou www.idec.org.br.  

Associação dos Direitos do Consumidor (Pro-Consumer), 0xx-51-3333-8700 ou 
www.proconsumer.com.br.  

Centro de Cidadania da Associação Nacional de Assistência ao Consumidor e Trabalhador 
(Anacont), 2220-2112 ou www.anacont.com.br.  

Associação Carioca de Defesa do Consumidor (Acadec), 3852-8786 ou 
www.defesadoconsumidor.com.br.  

Desobediência ao código  

PROVOCAR constrangimento ao consumidor quando há indicação de registro no Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC) ou Serasa  

NÃO aceitar qualquer forma de pagamento que não foi especificada em cartaz afixado no local.  

CAUSAR situação embaraçosa pela indicação de estouro no limite do cartão de crédito.  

DEIXAR de trocar um produto quando o consumidor não gostou do modelo ou cor porque a Lei 
somente obriga a troca em caso de defeito.  

ENTIDADE SERVIÇO PRESTADO PREÇO 

Pro-Consumer Palestras Gratuito 

Acadec Consultoria para a empresa A partir de dois salários 

e seus funcionários mínimos por mês  

Palestra Sete salários mínimos 

Anacont Consulta avulsa R$ 150 

Consultoria fixa Dois salários mínimos por mês 
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