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Você reparou, na última compra de supermercado, que o pacote de absorvente 
higiênico passou de dez para oito unidades? E que o biscoito está com alguns gramas a 
menos? Se não estiver atento na hora da compra, o consumidor pode ser vítima de 
produtos maquiados, que têm sua quantidade reduzida sem que tal informação esteja 
clara na embalagem. A arma para se proteger é fiscalizar e denunciar os abusos para 
que as empresas sejam punidas.  
 
Atualmente o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) investiga 31 
denúncias de casos de redução de embalagens. E já instaurou 23 processos 
administrativos contra as empresas. As penalidades chegam a R$ 25,6 milhões em 
multas. Porém, os fabricantes têm contestado as acusações e até mesmo recorrido à 
Justiça para se livrar das multas e da obrigação de fazer a contrapropaganda, ou seja, 
informar claramente ao consumidor sobre a alteração no produto.  
 
Após as primeiras denúncias, o DPDC editou a portaria 81/2002, que estabelece regras 
para a informação aos consumidores sobre a mudança na quantidade de produto 
comercializada. Na embalagem, em letras de tamanho e cor destacados, a empresa 
tem que informar que houve alteração e qual sua quantidade antes e depois da 
mudança.  
 
— Considerando que o consumidor se habitua com os padrões de quantidades e 
embalagens dos produtos, a portaria diz que é preciso informar clara e ostensivamente 
eventuais mudanças nas quantidades dos produtos nas embalagens, para não induzir o 
consumidor a erro — explica o diretor do DPDC, Ricardo Morishita.  
 
Processo mais recente investiga redução de peso do dropes Kid’s  
 
O processo mais recente, aberto no mês passado pelo DPDC, é contra a Arcor, 
fabricante do dropes Kid’s. A empresa teria reduzido de 38 gramas para 36 gramas o 
peso do produto, sem informar devidamente o consumidor. Em seu despacho, 
Morishita diz que ficou constatado que a alteração quantitativa do produto não foi 
devidamente informada, pois o rótulo do dropes continua idêntico ao anteriormente 
comercializado.  
 
A Arcor informou que, ao comprar a marca Kid’s, em 2001, teve que importar 
máquinas para produzir o droes e, ao adequá-lo ao formato do novo maquinário, o 
produto sofreu um ajuste de peso em re lação ao original. A empresa alega que a 
portaria 81/2002 entrou em vigor depois das mudanças de peso do Kid’s.  
 
Na lista de produtos sendo investigados estão leite longa vida, sabonete, massa de 
pastel, achocolatado, biscoitos, condimentos, extrato de tomate, fraldas, sopas, balas, 
detergentes, entre outros. Nas empresas que já sofreram processo administrativo por 
redução de quantidade também há todo o tipo de produtos. A Nestlé, por exemplo, 
alterou dois tipos de biscoito, o Waffer (de 200g para 150g) e o Passatempo (de 200g 
para 180g), além do leite em pó Ninho (de 454g para 400g). Chega a R$ 3,192 
milhões a multa total aplicada à empresa, que hoje tem o maior número de processos: 
três.  
 



O dinheiro das multas é aplicado no Fundo dos Direitos Difusos. Ou seja, o dinheiro 
pago por empresas que violam os direitos dos consumidores vai para projetos que vão 
ajudar a população, como programas de conscientização dos direitos do consumidor e 
de informatização dos Procons.  
 
Nenhuma das empresas já multadas ou sob processo administrativo admite ter 
desrespeitado a lei. Entre os argumentos utilizados para justificar a atitude estão 
mudanças na linha de produção, redução no preço e até necessidade de se adequar à 
concorrência. A Nestlé informou que a redução no peso dos biscoitos foi acompanhada 
de uma redução no preço dos produtos. Além disso, segundo a empresa, a alteração 
foi informada aos consumidores por meio de cartazes expostos nos pontos-de-venda. 
Sobre o leite Ninho, a Nestlé diz que também houve redução no preço e que a 
mudança ocorreu para tornar o produto mais competitivo. Neste caso, a empresa diz 
que as promotoras que ficam no ponto-de-venda foram orientadas a informar os 
consumidores sobre as razões da alteração do peso no leite.  
 
O advogado Macus Diegues, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), 
alerta que a redução no preço não livra a empresa da responsabilidade de informar 
adequadamente o comprador sobre a mudança, conforme prevê o artigo 6, parágrafo 
III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC):  
 
— A lei é clara sobre o direito à informação. Além disso, não há garantias de que a 
redução no preço é proporcional à redução na quantidade. Pode ser que, mesmo com 
preço menor, o produto com menor quantidade seja mais caro em relação ao 
anteriomente comercializado.  
 
O diretor do DPDC diz que é preciso mudar a mentalidade das empresas. Por isso, os 
consumidores devem primeiramente reclamar com elas sobre as mudanças, 
informando sua insatisfação:  
 
— É importante também denunciar aos órgãos de defesa, como o Procon, para que 
sejam adotadas as medidas cabíveis.  
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