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Introdução

Este caderno conta um pouco sobre a sociedade do con-
sumo em que vivemos e as questões econômicas que envol-
vem nosso dia a dia. Ele foi feito para ajudar a compreender 
alguns mecanismos, em especial de publicidade e financei-
ros, que impulsionam e ampliam o consumo na atualidade 
e, também, ajudar a analisar nossas práticas de consumo e 
os usos do dinheiro.

Falamos disso para discutir como podemos viver bem com 
o dinheiro que se tem. O apelo ao consumo, a instabilidade 
financeira e a centralidade do dinheiro na nossa sociedade 
produzem a necessidade de falar sobre finanças. Afinal, 
quem, em algum momento da vida, já não teve dificulda-
des em se organizar financeiramente? Você sabe quanto 
ganha e quanto gasta? Sabe em que gasta? Planeja seus 
gastos? Tem controle de suas contas? Já precisou contratar 
empréstimos? Tem alguma dívida em atraso?

Direitos e deveres  
do consumidor 71

Então, quem é o consumidor? 72

Agora, quem é o fornecedor? 72

Dúvidas mais frequentes 73

Comprei,  
mas na verdade não é o que queria 74

Comprei,  
mas não é o que deveria ser 75
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Cada vez mais pessoas estão endividando-se para satis-
fazer suas necessidades de consumo, aliadas à facilidade 
de contratar empréstimos, às compras parceladas e ao uso 
de cartões de crédito. São temas que estão na ordem do dia!

Desejamos que você encontre aqui as informações neces-
sárias para melhorar sua organização financeira, assim 
como as principais orientações sobre os recursos disponíveis 
para a proteção do consumidor. Você vai encontrar também 
diferentes exercícios, que podem facilitar a reflexão sobre 
os temas tratados. Nosso objetivo é que, com a leitura desse 
caderno, todo mundo possa viver bem, ou melhor, com o 
dinheiro que se tem.

Boa leitura!
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Sociedade e consumo

Pra início de conversa, vejamos o que disse Ana, uma 
consumidora que esteve superendividada:

Nunca fui de me planejar pra comprar alguma coisa. Eu 
sempre fui assim: comprar, comprar, comprar. É triste, 
mas se eu tenho dez eu gasto dez, estou sempre com-
prando coisa. Quando não consigo comprar, fico mal, 
excluída, triste, não estou feliz daquele jeito. Fico pen-
sando quando vou poder ter, porque sei que ninguém 
vai me olhar, vou estar mal vestida, vou me sentir mal. 
Ter posses hoje em dia é tudo status, se uma pessoa tá 
mal vestida tu não vai nem olhar pra ela, nem querer 
conhecer. Tem às vezes coisa que eu compro e acabo 
não usando. Naquele momento era a coisa mais incrível 
do mundo, e depois aquilo era uma coisa a mais que 
eu tinha comprado... aí eu me arrependo, aí a sensação 
não é muito boa. [...] Na verdade, fiz empréstimos pra 
pagar outras contas, né, que eu não tava conseguindo dar  
a volta por cima.

O exemplo de Ana nos mostra como, na atualidade, o 
consumo assumiu um papel central. Antes, a sociedade 
era baseada na produção de bens pelo trabalho, ou seja, as 
pessoas trabalhavam para produzir. Muito do que era pro-
duzido era para consumo próprio, e o excedente (aquilo que 
sobrava) era trocado ou vendido. Hoje, as pessoas trabalham 
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para consumir. Na evolução da sociedade de trabalho para a 
sociedade de consumo, com os avanços da industrialização, 
houve um aumento de produção em amplas proporções. 
Desse modo, a economia depende da comercialização dessa 
produção e, para isso, diversas estratégias são utilizadas 
pelo governo e pelas empresas para impulsionar o consumo. 
Essas estratégias incluem desde medidas econômicas, como 
a oferta de crédito, até o desenvolvimento de publicidades 
cada vez mais sofisticadas e sedutoras.

Este tipo de sociedade, para existir, precisa da produção 
de objetos, mas, sobretudo, necessita continuar gerando 
a necessidade de consumo. Uma das estratégias é criar 
produtos que têm curta durabilidade, seja pela baixa qua-
lidade ou pela constante criação de objetos mais moder-
nos, que aparecem para nós como necessários. Um exem-
plo disso são os telefones celulares, com suas diferentes 
marcas, modelos e funções. Assim, as pessoas vivem uma 
permanente sensação de atraso, sendo incentivadas a con- 
sumir continuamente.

A busca por prazer está cada vez mais atrelada à possi-
bilidade de ter determinados produtos, e a felicidade pas-
sou a ser medida pelos objetos que se consegue adquirir. 
Hoje em dia, temos pavor de adiar um prazer que pode 
ser imediato; evitamos a frustração e preferimos a satis-
fação instantânea de nossos desejos. Isso é facilitado pela 

ampla oferta de crédito, pelo uso dos cartões de créditos 
e por outras formas de financiamento. O fato de muitas 
transações comerciais serem feitas sem o uso direto do 
dinheiro não torna visíveis os valores reais que saem do 
nosso bolso. Não é raro que as pessoas, após obter seu 
objeto de desejo, sintam-se novamente frustradas ao ver 
passar aquele momento de euforia imediata. Passam, então, 
a consumir novamente, construindo para si uma roda viva  
de consumo-dívida.

1. O peso das contas

As consequências disso podem ser drásticas. As pes-
soas chegam ao ponto de consumir além das suas possi-
bilidades, para obter reconhecimento social. Isso porque 
as pessoas são cada vez mais valorizadas pela aparência, 
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pelo que mostram ter. Situações como essa podem cau-
sar o superendividamento, levando o consumidor, mui-
tas vezes, ao intenso sofrimento e aos sentimentos de  
culpa e vergonha.

Atenção

Chamamos de endividamento qualquer dívida 
que a pessoa possui e tem a obrigação de pagar. 
Por exemplo, todas as vezes que você fez uma 
compra a prazo, contraiu uma dívida e ficou em 
situação de endividamento.

Superendividamento é o que acontece quando 
uma pessoa se vê impossibilitada de pagar suas 
dívidas e passa a ter dificuldades para suprir  
suas necessidades básicas, como alimentação,  
moradia e saúde.

Publicidade

Observe a figura 2. A publicidade trabalha assim. Mostra 
o produto de forma mais sedutora, para “dar água na boca”, 
para a gente ficar morrendo de vontade de ter o objeto.

2. Eu também quero!

A publicidade promete que é muito fácil comprar. Pode-se 
pagar em muitas parcelas, que dão a impressão de caber no 
orçamento, ou você pode pagar bem mais tarde, “só depois 
do Carnaval”.
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É bom saber um pouco como a publicidade trabalha para 
entender como ela consegue provocar desejo em nós. Tanto 
que a gente, às vezes, não consegue se conter.

Primeiramente, a publicidade busca mostrar o produto 
com uma boa aparência, lindo, sem problemas, em uma 
imagem perfeita. Os publicitários e seus fotógrafos traba-
lham muito para apresentar um produto bonito, geralmente 
muito mais bonito que na realidade.

3. O que você está 
comprando?

Porém, para provocar esse desejo forte, precisa-se de algo 
a mais. Vendem a ideia de que, com o produto e somente 
com esse produto, as pessoas serão felizes, atraentes e 

bem-sucedidas. Por isso, a propaganda vincula o produto 
a uma sensação, a uma emoção.

Na verdade, muitas vezes, o que compramos é a emoção, 
essa que produz a sensação de prazer. E, geralmente, a 
gente não se dá conta desta estratégia de venda, só sente a 
vontade de comprar.

As crianças são um alvo importante da publicidade, pois 
são um público fácil de ser convencido. Do mesmo modo 
que acontece com os adultos, as crianças acabam consu-
mindo porque os produtos “vendem características” que 
elas desejam a si mesmas. Além disso, toda criança quer ter 
o brinquedo do momento, para ser aceita em alguns grupos 
ou para se destacar entre os amigos. Assim, as crianças 
incentivam os adultos a comprar para elas os produtos que 
são lançados no mercado.

4. Consumismo infantil
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Armadilhas e escapes

Além das armadilhas do desejo produzidas pela publi-
cidade, os anúncios induzem quais elementos chamam 
atenção, selecionando as informações que eles querem que 
a gente veja para tomar uma decisão de consumo.

O jogo de cores e o tamanho das letras favorecem que o 
nosso olhar se volte para as frases de efeito e para o baixo 
valor a ser pago mensalmente, escondendo o valor total do 
produto.

5. Mais de um ano para 
pagar um ferro de passar?

Estas são estratégias de venda:

•	 Quem deixaria de aproveitar uma oferta por apenas 
R$ 3,99 por mês?

•	 Ao ler o anúncio é possível saber que o ferro de passar 
custa R$ 59,85?

•	 Será que à vista custaria o mesmo valor?

Pense nisso

O que vemos primeiro quando olhamos  
o anúncio na figura 5?

Que informações estão em destaque? 

Que informações estão faltando?

Outras estratégias de venda podem ser observadas nas 
figuras 6 e 7:

6. É dando que se recebe

•	 O coração é um símbolo que lembra amor e a 
propaganda faz referência ao Dia das Mães. Comprar 
algo seria um ato de amor?

•	 Ao ler o anúncio, como deixar de aproveitar e 
presentear “a pessoa que mais se dedica por você”?
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7. Abra o olho!

•	 R$ 39,90 não parece muito mais barato que R$ 40,00? 

•	 Você percebeu que o preço das camisetas é “a partir” 
de R$ 39,90? Ou seja, muitas devem ter um valor 
mais alto?

Muitas vezes nos deixamos levar pelas armadilhas da 
publicidade, que despertam em nós uma vontade muito 
forte de realizar aquela compra. A publicidade constrói em 
nós uma sensação de que essa é uma oportunidade única, 
e então passamos a sentir ansiedade até que a compra se 
realize. Ninguém quer perder uma oferta vantajosa ou adiar 
a satisfação e gratificação de obter o produto desejado. Afinal, 
a gente deseja ficar mais atraente, a casa pode ser reformada 
e oferecer mais conforto, a mãe merece o nosso carinho...

Agir buscando o prazer e evitando o desprazer faz parte 
da nossa condição humana. É aí que publicidade nos pega 
com as suas armadilhas. No entanto, se uma compra não 
for bem pensada, ela nem sempre traz satisfação. É comum 
o arrependimento, a culpa e o sofrimento quando temos 
um sentimento de jogar dinheiro fora e, ainda pior, quando 
contraímos dívidas sem necessidade.

Pense nisso

Como perceber as estratégias da publicidade?

Como avaliar, pensar e decidir uma compra?

Como agir buscando o prazer e evitando o 
desprazer conscientemente?
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Anote suas ideias

Como você toma as suas decisões de consumo?

O que você faz para não cair nas armadilhas  
de consumo?
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Tudo gira  
em torno do dinheiro

Devo, não nego,  
pago quando puder.

Dinheiro emprestaste,  
inimigo criaste.

Tempo é dinheiro.

Quando a pobreza entra pela porta, 
o amor sai pela janela.

(Ditados populares)

Dinheiro, seu uso e significados

Usamos o dinheiro para trocá-lo por alguma coisa. Con-
tudo, quando compramos algo, não estamos simplesmente 
fazendo uma troca, pois fazer uma escolha de consumo 
envolve uma série de informações. As emoções despertam 
em nós a sensação de prazer da compra, de satisfazer um 
desejo, de ter um determinado status. Ninguém gosta de 
encarar as frustrações que surgem da impossibilidade de 
uma compra. Por isso, muitas vezes, as emoções podem 
pesar mais que a razão no momento de usar o dinheiro.
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Usamos o dinheiro para satisfazer as nossas necessidades, 
sejam elas prioridades ou não. Essas necessidades podem 
variar de acordo com diversos fatores:

•	 Nossas condições econômicas, sociais e culturais.

•	 Momentos e situações de vida pelas quais passamos, 
como doenças, acidentes, desemprego, divórcio/
separação, a chegada de um filho, celebrações 
(casamentos, formaturas), aquisição da casa própria, 
investimento em um negócio próprio, entre outros.

•	 A etapa de vida, pois as necessidades que temos na 
infância, na juventude, na vida adulta e na velhice 
são diferentes e variam em termos de custos. 
Normalmente, o custo de vida tende a aumentar com 
o avanço da idade, e passamos a ter mais despesas 
com saúde, cuidados, medicamentos, bem-estar.

Apesar de o dinheiro ser essencial para vivermos, ele 
possui sentidos diferentes para cada um de nós. Se para 
alguns ter dinheiro significa felicidade e bem-estar, para 
outros pode ser fonte de preocupação e problemas. Muitos 
fazem uso do dinheiro para exercer o poder, impressionar 
ou controlar pessoas, e impor a dependência. Acham que 
é o dinheiro que os faz ser respeitados.

O dinheiro também representa estabilidade, segurança, 
tranquilidade, e mesmo liberdade de escolha. Na falta do 
dinheiro, a vida digna fica comprometida.

O dinheiro é também resultado do esforço de um trabalho. 
Daí o valor que damos a ele como fonte de vida e satisfação. 

Dinheiro e relações sociais

Se a gente colocou os filhos no mundo e pode ajudar, por 
que dar dinheiro e depois cobrar? Eu recebo muito deles, 
na convivência com eles. A gente vai ficando velha e vai 
precisando de cuidado. Estamos sempre juntos e eu ajudo 
no que posso, no caso, emprestando dinheiro. Sabe, eu 
acho que eu recebo muito de volta em amor e carinho dos 
filhos e netos. A gente não tem o dinheiro em primeiro lugar  
(Depoimento de Maria, uma dona de casa idosa).

Como vemos no depoimento acima, muitas das relações 
que estabelecemos são baseadas em trocas de ajuda material 
(como emprestar dinheiro e/ou prover cuidados) e de afeto, 
que se refere a suporte emocional, como amor e carinho. 
Quando essas trocas não são equilibradas, a pessoa pode 
se sentir lesada e explorada. Na verdade, não são poucos 
os casos de relações nas quais ocorrem trocas afetivas por 
dinheiro que levam a um abuso financeiro. Quem não 
conhece alguém que teve seu “nome sujo” por emprestá-lo 
a um amigo ou familiar?
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Podemos entender a violência financeira como o uso 
dos recursos financeiros ou patrimoniais de uma pessoa 
sem o seu consentimento. Também se considera violência 
financeira os casos em que o consentimento se dá por 
meio de chantagem ou ameaças para que sejam cedidos 
bens ou dinheiro, como na realização de certas doações, 
no uso de cartão de crédito e no empréstimo do nome para  
contratar créditos.

Atenção

O que pode causar/agravar situações de 
violência financeira?

•	 Situação de desemprego e/ou uso  
de drogas ilícitas por parte do agressor.

•	 Dependência econômica e convivência  
das partes na mesma casa.

•	 Relações desrespeitosas entre gerações  
(pais e filhos, avós e netos etc.).

•	 Ameaças de agressão física ou psicológica.

•	 Receio, por parte da vítima,  
de perder o afeto do agressor.

Dinheiro e relações institucionais

Não podemos considerar que a violência financeira é 
praticada apenas no contexto familiar. Nesse sentido, os 
abusos financeiros e econômicos são praticados, sobretudo, 
por instituições financeiras, órgãos bancários, lojas e mesmo 
planos de saúde.

Atenção

Algumas formas de abuso financeiro:

•	 Cobrança indevida de taxas e de juros 
excessivos.

•	 Omissão ou falta de clareza das informações 
oferecidas.

•	 Publicidade enganosa.

•	 Negação da prestação de serviços  
(saúde, troca de produtos, entre outros).
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Anote suas ideias

Quem decide os gastos e cuida do dinheiro em 
sua casa?

Você empresta ou já emprestou dinheiro para 
alguém? Em que situação? Com que frequência?

Que ganhos você tem ao emprestar?

Como você se sente quando alguém lhe pede 
dinheiro emprestado?

Você já se sentiu pressionado a emprestar dinheiro?

Você recebe ou ganha dinheiro de alguém? Em que  
situação? Com que frequência? Por que e para quê?

O que você acha que faz com que a pessoa lhe 
empreste dinheiro? 

Como você se sente quando precisa pedir dinheiro 
emprestado?
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Organização financeira
Dinheiro na mão é vendaval 

É vendaval! 
Na vida de um sonhador 

De um sonhador!

(Pecado Capital,  
Paulinho da Viola)

Na sociedade atual, na qual temos nossas vidas focadas 
no consumo, a organização financeira é uma necessidade, 
pois dependemos dos recursos que adquirimos para suprir 
nossos gastos. Identificar e entender em que e como você 
gasta seu dinheiro, assim como de onde vem os seus recur-
sos, são os primeiros passos para a organização financeira.
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Manutenção da casa Luz

Bicos

Supermercado
Danos à casa

Educação

Pensão

Telefone

Padaria

Vendas

Farmácia

Saúde

Transporte

Feira

Programas sociais

Combustível

Salário

Roupas

Lazer

Internet

Aluguel

Aposentadoria

Dívidas

Água

Acidentes

Gás

Como você classifica suas receitas e despesas?

Receitas fixas
(não variam ou variam pouco)

 
 
 
 
 
 

Receitas variáveis
(mudam de um mês  
para o outro)

 
 
 
 
 
 

Despesas fixas
(não variam ou variam pouco)

 
 
 
 
 
 

Despesas variáveis
(mudam de um mês  
para o outro)
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Orçamento pessoal ou familiar

O orçamento permite o planejamento de como gastar o 
seu dinheiro e mesmo economizar e investir. Após listar 
detalhadamente todas as receitas e despesas, é preciso fazer 
o balanço do mês, para saber quanto sobra, quanto falta ou 
se há equilíbrio entre ganhos e gastos.

O orçamento possibilita o planejamento financeiro, 
ou seja, escolher em que e como vai gastar a partir da 
definição de suas prioridades, além de ajudar a adminis-
trar os imprevistos e reduzir o consumo desnecessário  
e indesejado.

Pense nisso

Você gasta mais do que ganha?

Você gasta menos do que ganha?

Você gasta o mesmo que ganha?

Faça um exercício para verificar se o que você está rece-
bendo é suficiente para cobrir suas despesas:

Acompanhamento mensal  
(Receitas - Despesas = Balanço do mês)

Mês Receitas Despesas Balanço do mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
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Dica

Elaboração do orçamento mensal:

1. Anote suas despesas – dia, valor gasto, onde 
gastou (padaria, supermercado, farmácia, 
ônibus, contas, aluguel, etc.).

2. Agrupe as despesas e receitas de acordo 
com suas características (alimentação, saúde, 
transporte, vestuário, lazer, habitação, etc.).

3. Identifique o que é fixo e o que é variável, bem 
como extras e inesperados entre os gastos e os 
ganhos. Analise seus hábitos de consumo.

4. Planeje o próximo mês com base no anterior, 
assim é possível melhorar o orçamento ao 
escolher seus gastos conscientemente.

5. Lembre-se: um bom planejamento está 
preparado para cobrir gastos extras e 
inesperados, além da realização de projetos  
e sonhos futuros.

Planejando o consumo

Na sociedade do consumo, estamos permanentemente 
sendo impulsionados a comprar, muitas vezes, em busca de 
prazer e satisfação. Daí é criado um grande dilema entre o 
que desejamos adquirir e o que os nossos recursos permitem.

Entre o sonho de ter e a possibilidade de comprar é pos-
sível planejar o consumo. Esse é chamado de consumo 
consciente ou consumo planejado.

Pense nisso

Vantagens do consumo planejado:

•	 Maximiza os recursos disponíveis, aproveita 
a melhor oportunidade e/ou a forma de 
pagamento para adquirir um produto.

•	 Elimina os gastos desnecessários.

•	 Ajuda a preservar e aumentar o patrimônio, 
pois permite dedicar parte dos recursos para 
uma poupança e evita gastos descontrolados 
que poderiam ameaçar os bens.

•	 Contribui para preservar os recursos naturais 
do planeta, ao evitar o desperdício.

•	 São estratégias de aumentar o potencial do seu 
dinheiro:  
- Pesquisar preços. 
- Negociar descontos. 
- Guardar dinheiro para uma compra à vista, 
evitando juros (ou ainda, ganhando desconto). 
- Analisar a necessidade real de adquirir algo 
quando surge uma “oportunidade imperdível”. 
- Esperar para ver se o desejo de uma compra 
se mantém com o passar dos dias.
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Pagamento de contas

Na nossa vida, estamos envolvidos cotidianamente com o 
pagamento de contas. Essa situação está relacionada direta-
mente ao planejamento financeiro, pois podemos optar por 
diferentes modos de pagar nossas contas. Algumas dicas 
podem ser úteis para manter a sua organização financeira,  
para que você não desperdice dinheiro.

Dica

•	 Pague suas contas em dia, assim você evita 
perder dinheiro com o pagamento de juros  
e multas.

•	 Escolha o vencimento de contas e faturas para 
a mesma data do mês e, se possível, próximo 
da data que você recebe seu salário ou suas 
rendas, pois fica mais fácil acompanhar o 
pagamento.

•	 Procure ter o controle de todas as compras 
parceladas (crediário, cheque, cartão de crédito, 
empréstimos) por meio de um registro escrito.

•	 Evite o excesso de compras parceladas, 
especialmente de baixo valor; elas podem 
facilmente cair no esquecimento e 
comprometer seu orçamento.

Economia e desperdício

Você já adquiriu comida em excesso e teve que jogá-la fora 
por não tê-la aproveitado? Já comprou uma roupa impulsiva-
mente e nunca usou? Você já atrasou pagamentos e pagou 
juros e multas desnecessariamente? Essas são formas de 
desperdiçar dinheiro.

8. Há perdas que são 
desnecessárias

Em diversas situações do cotidiano, desperdiçamos 
dinheiro, e isso não tem relação apenas com uma compra 
desnecessária, mas com a atitude. Você já recebeu alguma 
multa por não observar regras? Muitas vezes, o desperdício 
de dinheiro ocorre em situações que poderiam ser evitadas. 

Por outro lado, uma compra bem pensada, bem utilizada, 
os pagamentos realizados em dia e com descontos, assim 
como multas evitadas podem também representar uma 
boa economia.
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Realização de sonhos

Quais são os seus sonhos? Sabe como realizá-los? Tem 
algum planejamento para torná-los realidade?

Nossos sonhos e desejos são os motores de nossa vida, são 
os ingredientes que tornam nossa existência mais prazerosa. 
Nem todos os sonhos necessitam de dinheiro para ser reali-
zados, mas, para os que precisam, como a aquisição da casa  
própria, é necessário organização e planejamento financeiro.

9. Pensando no futuro

Dica

Para transformar sonhos em projetos:

1. Pense aonde você quer chegar.

2. Imagine-se realizando o seu sonho  
no futuro.

3. Estabeleça os passos necessários  
para chegar lá.

4. Comemore cada passo dado e reformule 
aqueles que você não conseguiu alcançar.

5. Lembre-se de que a realização de um sonho  
é também a possibilidade da construção  
de novos sonhos.

Pense nisso

Dinheiro na mão é vendaval quando não há 
planejamento financeiro, pois dinheiro na mão 
também é a solução para a realização  
de seus sonhos.
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Anote suas ideias

O meu sonho é possível de ser realizado?  
Eu posso planejar a realização do meu sonho?

Anote seus sonhos que envolvem planejamento 
financeiro e os passos para realizá-los.
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Uso do crédito
Mais vale um pássaro na mão  

do que dois voando.

(Ditado popular)

O uso do crédito é uma prática mais comum do que se 
imagina. Crédito significa o uso de recursos de bancos, 
financeiras, lojas, entre outros, que possibilitam a anteci-
pação do consumo para aquisição de bens ou contratação 
de serviços. Exemplos de créditos são: compra a prazo, 
empréstimo pessoal, financiamento, uso do cheque especial, 
cartão de crédito e crédito consignado.

Não percebemos, mas quem empresta sempre cobra 
um valor adicional pela antecipação do dinheiro. Esse 
valor adicional é chamado de juros. Assim, sempre que 
utilizamos um crédito, pagamos mais caro pelo produto 
ou serviço, por causa dos juros. Esteja atento, pois cada 
tipo de crédito tem juros específicos. Portanto, ao fazer 
uso de alguma modalidade de crédito, precisamos com-
parar as ofertas e os juros cobrados para fazer a melhor  
escolha financeira.
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Compras a prazo

Normalmente não nos damos conta de que, nas compras 
a prazo, estamos fazendo o uso de um crédito. Quando 
compramos um produto com pagamento parcelado, não 
precisamos pagar o valor total no momento da compra, mas 
ficamos com uma dívida. Assumimos o dever de pagar, no 
futuro, as parcelas restantes. Por outro lado, o vendedor 
fica com o crédito, ou seja, o direito de receber as partes 
restantes do valor. 

10. Não entre numa fria

No caso da propaganda acima, como você realizaria 
essa compra? Se você não tem dinheiro no momento, seria 
possível economizar para comprar à vista? Quanto tempo 
você precisaria para juntar o valor da geladeira e pagá-la à 

vista? Nesse caso, quanto dinheiro você pouparia ao adiar a  
compra? Que outros bens você poderia adquirir com o 
dinheiro economizado?

Dica

Repare que a propaganda na figura 10 destaca o 
valor da parcela, e o valor total a prazo é quase o 
dobro do preço à vista. Além disso, o número de 
parcelas, que equivale a um ano e meio de dívida, 
está pouco visível. 

Se calcularmos o valor de um produto à vista e a 
prazo, perceberemos a diferença do valor total.

Cartões de crédito

Outra forma de crédito muito comum ocorre com o uso de 
cartões para o pagamento parcelado de compras. Os cartões 
de crédito são ofertados por bancos, lojas, supermercados, 
companhias aéreas, entre outros. O consumidor assume a 
responsabilidade de pagar o valor na data de vencimento da 
fatura. No caso de o pagamento não ser efetuado na data 
prevista, o valor devido é acrescido de juros altíssimos no 
mês seguinte. Se houver o pagamento do valor mínimo da 
fatura, o restante da dívida é que será acrescido de juros.
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Atenção

Armadilhas do cartão de crédito:

•	 A facilidade de obter cartões sem o devido 
conhecimento das cobranças envolvidas no 
serviço, como taxas anuais, valor da expedição 
da fatura, entre outras.

•	 O cartão dificulta que se perceba a quantidade 
de dinheiro gasto, incentivando o consumo 
imediato. Afinal, é só “botar no cartão”!

•	 A possibilidade de pagamento mínimo da fatura 
sugere que essa pode ser uma boa alternativa, 
no entanto, os juros incidem sobre o restante 
da dívida, aumentando em muito o valor devido.

•	 Muitos casos de endividamento excessivo 
têm origem no uso descontrolado do cartão 
de crédito e no desconhecimento das 
consequências do pagamento mínimo  
da fatura do cartão.

Cheque especial

É uma espécie de empréstimo ofertado pelos bancos 
aos seus clientes. Quando o cliente ultrapassa em gastos o 
valor disponível em sua conta corrente, ele pode fazer uso 

do limite do cheque especial. O valor utilizado do cheque 
especial será cobrado com juros bastante altos. É um dos 
tipos de empréstimo com as taxas de juros mais caras do 
mercado, portanto só deve ser usado em situação de extrema 
emergência. Também pode facilmente levar o cliente ao 
endividamento.

Atenção

É comum os extratos bancários apresentarem  
o saldo disponível como a soma do dinheiro real 
do cliente mais o empréstimo pré-aprovado  
do cheque especial.

Se o saldo disponível é R$ 8.500,00 e o limite  
do cheque especial é R$ 7.000,00, o dinheiro real 
do cliente é R$ 1.500,00.

Empréstimo e financiamento  
de instituições financeiras

O empréstimo, de modo geral, é um meio de obter no 
presente uma quantia em dinheiro que demoraríamos a 
alcançar. O valor emprestado, somado de juros e encargos, 
vira uma dívida que deve ser paga conforme o contrato 
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realizado com a instituição financeira. O valor emprestado 
não tem destino específico, isto é, a pessoa pode utilizar o 
dinheiro como e no que quiser. É comum as pessoas faze-
rem empréstimos para cobrir gastos inesperados, e mesmo 
para realizar empreendimentos de pequenos negócios. São 
exemplos de empréstimos: crédito consignado, crédito direto 
ao consumidor (CDC) e empréstimo pessoal.

O financiamento é um crédito com destinação especí-
fica, como a compra de uma casa, de um carro, ou de um 
eletrodoméstico. Da mesma forma que o empréstimo, o 
contrato deve explicitar os juros e os encargos que geram 
uma dívida a ser paga conforme as regras estabelecidas. 
São exemplos de financiamento: financiamento para casa 
própria e de veículos.

Atenção

Quando o consumidor pretende adquirir um bem 
específico e não tem todo o dinheiro necessário 
para a realização do negócio, deve procurar 
analisar as vantagens dos empréstimos  
e dos financiamentos para tomar a melhor 
decisão possível.

Crédito consignado

O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo 
na qual as prestações são descontadas direto da folha de 
pagamento. Quem contrata um crédito consignado recebe 
o valor do salário, pensão ou aposentadoria reduzido por 
causa da subtração das parcelas a ser pagas, mês a mês, até 
o encerramento da dívida.

Atenção

Regras principais do crédito consignado:

•	 O limite máximo atual de prestações do crédito 
é de 72 meses, ou seja, 6 anos.

•	 As parcelas mensais não podem exceder 30% 
do valor líquido do benefício, ou seja, só pode 
ser descontado, para o pagamento da dívida, 
até 30% do salário, pensão ou aposentadoria.

•	 As taxas de juros são menores que  
as aplicadas em outras formas de empréstimo 
em razão da garantia de recebimento, já que  
o desconto é feito diretamente da folha  
de pagamento do assalariado, aposentado  
ou pensionista.

Observe, a seguir, o exemplo de proposta de crédito 
consignado.
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Atenção

Observe, ainda na tabela, o CET (Custo Efetivo 
Total). Esta é uma informação que diz quanto 
efetivamente custa o empréstimo, incluindo não 
só os juros, mas também tarifas, impostos e 
outros encargos cobrados do cliente.

O exemplo que vimos anteriormente também 
informa o valor do IOF (Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguros), embutido no CET.

A partir da tabela, você consegue identificar o valor total 
pago ao final de um empréstimo de R$ 4.000,00?

Número de parcelas
Valor inicial  
do empréstimo

Valor final (total)

6 vezes

R$ 4.000,00

R$ 4.134,36

12 vezes R$ 4.467,84

24 vezes R$ 5.190,24

36 vezes R$ 5.952,24

48 vezes R$ 6.879,36

60 vezes R$ 7.713,60

Você observou que o valor final vai aumentando conforme 
aumenta o número de parcelas?

Repare no tempo que levará o pagamento das prestações:

 6 vezes = 6 meses  12 vezes = 1 ano

 24 vezes = 2 anos  36 vezes = 3 anos

 48 vezes = 4 anos  60 vezes = 5 anos

Pense nisso

Em quantas vezes você faria esse empréstimo de 
R$ 4.000,00?

Por que você escolheu esse número de 
prestações?

Quanto receberá do seu salário com o desconto 
da prestação? Esse valor é suficiente para cobrir 
os seus gastos mensais?

Por quanto tempo você receberá seu salário 
reduzido?



56 57

Atenção

Observe, ainda na tabela, o CET (Custo Efetivo 
Total). Esta é uma informação que diz quanto 
efetivamente custa o empréstimo, incluindo não 
só os juros, mas também tarifas, impostos e 
outros encargos cobrados do cliente.

O exemplo que vimos anteriormente também 
informa o valor do IOF (Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguros), embutido no CET.

A partir da tabela, você consegue identificar o valor total 
pago ao final de um empréstimo de R$ 4.000,00?

Número de parcelas
Valor inicial  
do empréstimo

Valor final (total)

6 vezes

R$ 4.000,00

R$ 4.134,36

12 vezes R$ 4.467,84

24 vezes R$ 5.190,24

36 vezes R$ 5.952,24

48 vezes R$ 6.879,36

60 vezes R$ 7.713,60

Você observou que o valor final vai aumentando conforme 
aumenta o número de parcelas?

Repare no tempo que levará o pagamento das prestações:

 6 vezes = 6 meses  12 vezes = 1 ano

 24 vezes = 2 anos  36 vezes = 3 anos

 48 vezes = 4 anos  60 vezes = 5 anos

Pense nisso

Em quantas vezes você faria esse empréstimo de 
R$ 4.000,00?

Por que você escolheu esse número de 
prestações?

Quanto receberá do seu salário com o desconto 
da prestação? Esse valor é suficiente para cobrir 
os seus gastos mensais?

Por quanto tempo você receberá seu salário 
reduzido?



58 59

Atenção

Antes de contratar um crédito consignado:

•	 Pergunte-se se realmente necessita  
do dinheiro agora.

•	 A prestação cabe no seu orçamento? 

•	 Consegue permanecer com o salário reduzido 
pelo tempo do crédito?

•	 Compare o custo efetivo total de propostas  
de diferentes instituições financeiras para 
escolher a mais vantajosa para você.

•	 Solicite uma planilha de simulação da 
operação, em que constem todos os custos,  
o valor da parcela mensal e o valor total final.

•	 Esteja atento ao fato de que nem sempre  
o crédito consignado garante os menores 
custos, portanto ele pode não ser a melhor 
alternativa. Compare com outras opções  
de empréstimos e financiamento.

Dica

•	 Busque compreender todo o funcionamento 
do crédito para decidir se vale a pena.  
Em caso de dúvidas, não assine o contrato.

•	 Ao contratar um crédito, busque sempre um 
banco autorizado pelo Banco Central.

•	 Tenha muito cuidado ao retirar um crédito  
para outra pessoa. É muito comum,  
inclusive entre familiares, que isso se torne 
fonte de conflitos e, em alguns casos,  
até mesmo de exploração financeira.

•	 Desconfie do “crédito fácil”, pois pode se tratar 
de um golpe financeiro.
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Reorganizando  
a vida financeira

A gente não quer só comida, a gente 
quer comida, diversão e arte.

(Titãs)

Muitas pessoas, em algum momento de suas vidas, 
desorganizam-se financeiramente em razão de questões 
pessoais, como divórcios, acidentes, perda de emprego e 
doenças. Existem também muitas outras razões que levam 
ao descontrole financeiro, por exemplo:

•	 A falta de planejamento das compras e descontrole 
das despesas.

•	 O uso excessivo do cartão de crédito, do cheque 
especial e de financiamentos ou empréstimos.

•	 A falta de conhecimento dos mecanismos  
de crédito (pagamento da parcela mínima do cartão 
de crédito, uso do cheque especial sem saber o custo, 
realização de empréstimos ou financiamento  
sem planejamento).

•	 A redução da renda em razão do comprometimento 
com compras parceladas ou financiamentos  
e empréstimos. 
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Exemplo de orçamento mensal com dívidas em excesso:

Tipos de gastos Total

Gastos  
fixos  
mensais

Aluguel: R$ 600

Água: R$ 40

Luz: R$ 55

Telefone: R$ 120

Academia: R$ 100

R$ 915,00

Gastos  
do  
dia a dia

Supermercado: R$ 400

Padaria: R$ 40

Armazém: R$ 100

Feira: R$ 80

Passagens de ônibus: R$ 85

Lazer: R$ 150

R$ 855,00

Gastos  
Extras

Farmácia: R$ 20

Táxi: R$ 25

Chuveiro novo: R$ 58

Presente: R$ 30

R$ 133,00

Dívidas

Aluguel atrasado  
+ multa e juros: R$ 650

Prestação TV: R$ 110

Prestação sofá: R$ 90

Cartão crédito: R$ 500

Cartão loja X: R$ 65

Empréstimo: R$ 250

R$ 1.665,00

Rendas
Salário: R$ 1.600

Serviço extra: R$150
R$ 1.750,00

Saldo 
esperado para 
o fim do mês

+ R$ 1.750,00  
 (Rendas)

- R$ 3.568,00  
 (Soma dos gastos e dívidas)

R$ -1.818,00

Saldo Negativo 
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Atenção

Consequências do endividamento excessivo:

•	 Comprometimento da sua qualidade de vida  
e de sua família.

•	 Diminuição da renda com o pagamento  
de dívidas, juros e multas.

•	 Redução do consumo.

•	 Sofrer restrição de crédito ao se tornar 
inadimplente e ter seu nome inscrito  
no cadastro do SCPC (Serviço Central  
de Proteção ao Crédito),  
SPC (Serviço de Proteção ao Crédito)  
ou Serasa.

•	 Perda do patrimônio.

Vivendo melhor:  
o que é possível aprender  
com o endividamento excessivo?

O nosso bem-estar geral depende do cuidado com as 
finanças, ainda mais em nossa sociedade, que gira em torno 
do consumo. Uma situação de endividamento excessivo 
também pode ser um momento de aprendizagem de novos 
modos de lidar com o dinheiro que se tem. Um momento 
difícil na vida como o endividamento também abre portas 
para enxergarmos novas oportunidades e soluções para os 
problemas. Várias são as alternativas para sair do vermelho, 
como a renegociação das dívidas, a reorganização financeira 
e o replanejamento do uso do dinheiro. Talvez a maior 
aprendizagem seja rever o seu estilo de vida e práticas de 
consumo, frequentemente despreocupado com o desperdício 
e voltado para a realização imediata de um desejo de compra.

A superação de situações adversas pode servir de oportu-
nidade para o fortalecimento da pessoa e da família, pois a 
pessoa se percebe capaz de desenvolver estratégias próprias 
de enfrentamento aos apelos de consumo na atualidade.

Também é observada a importância da educação finan-
ceira para que as pessoas não cheguem a uma situação 
extrema de endividamento. Mesmo considerando que sem-
pre há saída para as dívidas, vive melhor quem se organiza 
financeiramente.
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Pense nisso

A partir da situação de endividamento excessivo, 
você pode aprender certas atitudes:

•	 Planejar situações econômicas futuras  
em relação às questões do cotidiano,  
à realização de projetos e às necessidades 
nas diferentes fases da vida. Um bom 
planejamento sempre prevê uma reserva 
financeira para eventos inesperados.

•	 Valorizar pequenos valores de dinheiro  
e todas as possibilidades de economizar.

•	 Celebrar cada aquisição sem gerar dívidas.

•	 Usar cartões de crédito, empréstimos  
e cheque especial com mais autonomia.

•	 Aproveitar ao máximo cada bem e serviço  
que contratar, evitando desperdício de recursos.

•	 Contribuir para a manutenção dos recursos 
naturais do planeta, já que o consumo 
excessivo gera desperdício e lixo.

•	 Rever valores de vida em relação ao “ser” e 
ao “ter”, separando aquilo que realmente é 
importante para si e para sua família. O valor 
de uma pessoa não está no que ela tem, mas 
nas marcas que fazem dela única e singular.  
O bem-estar deve estar vinculado a sentimentos  
verdadeiros em vez de prazeres fúteis.

Dica

Como sair do endividamento excessivo:

•	 Reconhecer a situação de endividamento 
apesar do incômodo que isso produz.

•	 Listar todas as rendas, gastos e dívidas  
e organizá-las em planilhas mensais, 
semestrais e anuais para visualizar o tamanho 
da dívida e o tempo necessário para superá-la.

•	 Reduzir os gastos, especialmente naquilo  
que é supérfluo ou que gera desperdício,  
e não gerar novas dívidas.

•	 Renegociar as dívidas atuais.

•	 Se necessário, buscar alternativas de crédito 
que possam ter um custo menor para quitar  
as dívidas. 

•	 Suportar o corte de gastos pelo período 
necessário. 

•	 Analisar seu orçamento e definir suas 
prioridades.

•	 Replanejar seus ganhos e despesas,  
mantendo um registro detalhado  
de todas as compras e gastos.

•	 Buscar alternativas de ajuda por consultoria  
ou órgãos de defesa do consumidor.

•	 Analisar a possibilidade de buscar fontes  
de renda extra.
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Pense nisso
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Anote suas ideias

Diante do exemplo de orçamento mensal  
com dívidas em excesso, o que você faria  
para sair do endividamento?

Registre as mudanças que você quer colocar  
em prática.
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Direitos e deveres  
do consumidor

Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança  
e à propriedade.

(Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, Art. 5º).

Comprar e vender são atividades fundamentais para o 
funcionamento da nossa sociedade atual. Pela importância 
que têm no nosso modo de vida, as relações de consumo 
tornaram-se comuns em nosso cotidiano, e por isso também 
aumentaram as situações de conflito, já que os interesses 
são opostos: aquele que vende (fornecedor) quer ter o maior 
lucro possível, e aquele que compra (consumidor) quer o 
menor preço e melhor qualidade.

Em uma sociedade em que os fornecedores são altamente 
organizados e preparados para vender, é fácil encontrar 
situações em que as relações entre fornecedor e consumidor 
são desiguais.

Por isso, existe desde 1990 no Brasil uma lei especial para 
proteger o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor 
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(CDC – Lei N° 8.078, de 11 de setembro de 1990). O CDC 
destaca, como base para a harmonia entre fornecedor e 
consumidor, a boa-fé e o equilíbrio entre os interesses dos 
dois lados.

Então, quem é o consumidor?

Vamos olhar a definição do Código de Defesa do Con-
sumidor. Lá está escrito:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
final.

Isso significa que as pessoas que compram algo para 
seu próprio uso ou de sua família, como alimentos, medi-
camentos ou um equipamento, são consumidores. Isso vale 
também para quando as pessoas contratam algum serviço, 
como luz, água, telefonia e serviços médicos. Nesses pro-
dutos, são incluídos também os serviços bancários, como 
crédito, financiamento ou seguros (Art. 3° §2° do CDC).

Agora, quem é o fornecedor?

O Código de Defesa do Consumidor assim define:

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
publica ou privada, nacional ou estrangeira [...] que desen-
volvem atividades de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação dis-
tribuição ou comercialização de produtos ou prestação 
de serviços.

Isso significa que o fornecedor é a pessoa ou a empresa 
que vende os produtos ou que presta os serviços. Os super-
mercados ou as farmácias que vendem os produtos são 
fornecedores. Também são fornecedores os eletricistas, os 
médicos, os dentistas ou os advogados que prestam servi-
ços. Da mesma forma, são fornecedores as empresas que 
prestam outros serviços, como água, luz, telefonia, planos 
de saúde ou instituições financeiras.

Dúvidas mais frequentes

Muitas vezes, a relação entre consumidor e fornecedor 
pode não funcionar bem, e o consumidor acaba por se sentir 
insatisfeito ou lesado. Em seguida, vamos analisar quatro 
situações que podem ocorrer: 

1. Comprei, mas na verdade não é o que queria.

2. Comprei, mas não é o que deveria ser.

3. Comprei em prestações, como funciona?

4. Preciso reclamar, quem pode me ajudar?
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Comprei, mas na verdade não é o que queria

Às vezes, acontece da gente comprar alguma coisa e logo 
depois se arrepender de ter feito a compra. O que fazer? 

Em algumas lojas, se o produto não foi usado, se a emba-
lagem não foi violada e se existe um recibo ou uma nota 
fiscal, aceita-se de volta o produto, ou pelo menos ele pode 
ser trocado por outro. Porém, isso é uma opção da loja. A 
lei não obriga a devolução ou troca pelo fornecedor, uma 
vez que, entrando na loja ou no estabelecimento comercial, 
considera-se que o consumidor estava procurando por um 
produto ou serviço.

Todavia, é diferente quando o negócio foi feito fora de 
um estabelecimento comercial, por exemplo, por telefone, 
pela internet ou em casa. Nesses casos, existe o direito de 
arrependimento. Segundo o Código de Defesa do Consu-
midor, o consumidor pode exigir que o fornecedor aceite 
o produto de volta dentro de um prazo de 7 dias. Por isso, 
é importante ficar com um contato do fornecedor e um 
comprovante da compra.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no 
prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou serviço, sempre que a con-
tratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento comercial, especialmente por 
telefone ou a domicilio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo, os valores even-
tualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de 
reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente 
atualizados.

Dica

Guarde o recibo e o contato. Esteja ciente do 
prazo de arrependimento para compras fora  
do estabelecimento comercial: 7 dias.

Comprei, mas não é o que deveria ser

Este caso é bastante comum. A primeira possibilidade 
é que o produto comprado ou o serviço contratado não são 
como foram anunciados. Pode ser que são mais caros do 
que o informado, ou pode ser que as características do 
produto não são aquelas prometidas. A respeito disso, o 
Código de Defesa do Consumidor é bastante claro. Por um 
lado, exige do fornecedor informações claras e adequadas 
a respeito do produto ou serviço; por outro lado, destaca 
que as informações ou a publicidade divulgadas obrigam 
o fornecedor a cumprir o que foi prometido. Assim, as 
informações e a publicidade fazem parte do contrato. Por 
exemplo, se a publicidade divulgada de um supermercado 
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anuncia um determinado produto por um preço específico, 
ele é obrigado a vender o produto pelo preço anunciado. 
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, são direitos 
básicos do consumidor:

Art. 6, III - A informação adequada e clara sobre os dife-
rentes produtos e serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Em relação à oferta de produtos e serviços, o Código de 
Defesa do Consumidor destaca:

Art. 30 - Toda informação ou publicidade, suficiente-
mente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 
comunicação com relação a produtos e serviços ofere-
cidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier 
a ser celebrado. 

Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços 
devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas carac-
terísticas, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, 
bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores.

A segunda possibilidade é que o produto comprado tenha 
algum defeito: “Comprei um aquecedor, mas ele não fun-
ciona.” Nesses casos, o consumidor deve reclamar junto ao 

fornecedor, quer dizer, à loja onde comprou o produto ou 
contratou o serviço. A reclamação deve acontecer o mais 
rápido possível. O Código de Defesa do Consumidor, no seu 
artigo 26, explica que a reclamação deve ser feita dentro de 
30 dias quando se trata de um produto não durável ou de 
um serviço. Em caso de produtos duráveis, o prazo é de 90 
dias. Quando se trata de um defeito que à primeira vista 
não é percebido, chamado de vício oculto, o prazo inicia-se 
no momento em que o defeito fica evidente. E se o forne-
cedor não aceitar a reclamação? Neste caso, é importante 
mandar uma carta registrada, pois com isso comprova-se 
que a reclamação foi realizada dentro do prazo.

O que deve acontecer depois da reclamação? O fornecedor 
deve consertar o defeito no prazo máximo de 30 dias. Se 
isso não acontecer, o consumidor pode exigir uma das três 
opções: a substituição do produto, a devolução do dinheiro 
ou o abatimento no preço, como especifica o Código de 
Defesa do Consumidor:

Art. 18, §1° - Não sendo o vício sanado no prazo máximo 
de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente 
e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, 
em perfeitas condições de uso;
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II - a reconstituição imediata da quantia paga, moneta-
riamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas 
e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Dica

Logo que descobrir um defeito, reclame 
diretamente ao fornecedor. Se ele não aceitar  
a reclamação, mande uma carta registrada para 
comprovar a reclamação dentro do prazo.  
Os prazos são 30 dias para produtos não duráveis 
ou serviços, e 90 dias para produtos duráveis. 
A contagem começa a partir da descoberta do 
problema do produto, no caso de vício oculto.

Comprei em prestações, como funciona?

De modo geral, é sempre uma boa ideia comprar alguma 
coisa à vista. Geralmente o produto sai mais barato, e, mui-
tas vezes, consegue-se um desconto, mas nem sempre é 
possível. Produtos muito caros, como um carro ou um 
apartamento, normalmente têm que ser comprados em 
prestações, ou seja, a crédito. Outras vezes, mesmo que o 
produto não seja tão caro, podemos fazer uso do crédito e 
pagar em prestações se não tivermos dinheiro. Para não ter 

problemas futuros, é importante conferir antes as condições 
de pagamento. O Código de Defesa do Consumidor (Art. 52)  
prevê que, no caso de compra por crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor, devem ser informados os 
seguintes itens: preço do produto em moeda nacional, o 
montante dos juros de mora e taxa efetiva anual de juros; 
acréscimos previstos, número e periodicidade das prestações 
e a soma total a pagar, com e sem financiamento. Sempre 
é bom exigir a cópia do contrato. 

E se eu quero quitar a dívida antes, é possível? O Código de 
Defesa do Consumidor é claro a respeito disso:

Art. 52 §2° - É assegurada ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante 
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Entretanto, no caso do consumidor não pagar as presta-
ções dentro do prazo, incidem multa e juros sobre o valor a 
ser pago. Também a respeito disso existem regras. O valor 
da multa a ser cobrada é limitado a 2% da prestação. Na 
cobrança de débitos pelo fornecedor, o consumidor inadim-
plente não pode ser exposto ao ridículo ou ser submetido a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Se o consumidor for cobrado por um valor indevido, ele 
tem o direito de pedir devolução do valor igual ao dobro do 
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e 
de juros legais.
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A contagem começa a partir da descoberta do 
problema do produto, no caso de vício oculto.

Comprei em prestações, como funciona?

De modo geral, é sempre uma boa ideia comprar alguma 
coisa à vista. Geralmente o produto sai mais barato, e, mui-
tas vezes, consegue-se um desconto, mas nem sempre é 
possível. Produtos muito caros, como um carro ou um 
apartamento, normalmente têm que ser comprados em 
prestações, ou seja, a crédito. Outras vezes, mesmo que o 
produto não seja tão caro, podemos fazer uso do crédito e 
pagar em prestações se não tivermos dinheiro. Para não ter 

problemas futuros, é importante conferir antes as condições 
de pagamento. O Código de Defesa do Consumidor (Art. 52)  
prevê que, no caso de compra por crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor, devem ser informados os 
seguintes itens: preço do produto em moeda nacional, o 
montante dos juros de mora e taxa efetiva anual de juros; 
acréscimos previstos, número e periodicidade das prestações 
e a soma total a pagar, com e sem financiamento. Sempre 
é bom exigir a cópia do contrato. 

E se eu quero quitar a dívida antes, é possível? O Código de 
Defesa do Consumidor é claro a respeito disso:

Art. 52 §2° - É assegurada ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante 
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Entretanto, no caso do consumidor não pagar as presta-
ções dentro do prazo, incidem multa e juros sobre o valor a 
ser pago. Também a respeito disso existem regras. O valor 
da multa a ser cobrada é limitado a 2% da prestação. Na 
cobrança de débitos pelo fornecedor, o consumidor inadim-
plente não pode ser exposto ao ridículo ou ser submetido a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Se o consumidor for cobrado por um valor indevido, ele 
tem o direito de pedir devolução do valor igual ao dobro do 
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e 
de juros legais.
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Dica

Antes de comprar em prestações:

•	 Analise o valor total a ser pago, para ver  
se vale a pena ou se pode juntar o dinheiro 
para comprar à vista.

•	 Verifique se os juros cobrados não são 
abusivos.

•	 Veja se no cálculo apresentado das parcelas 
estão contidas as taxas de despesa, para não 
haver surpresas na hora de pagar.

•	 Analise o tempo necessário para realizar 
todo o pagamento e se essa dívida não pode 
comprometer seu orçamento no futuro.

Preciso reclamar, quem pode me ajudar?

Geralmente se consegue resolver problemas que envolvem 
as relações de consumo diretamente entre consumidor e 
fornecedor, já que o próprio Código de Defesa do Consu-
midor é bastante conhecido. O CDC existe desde 1990 e a 
cópia dele está em todas as lojas comerciais. Porém, quando 
não for possível encontrar uma solução, existe uma série de 
endereços e instituições que podem ajudar o consumidor.

O primeiro a ser procurado é o PROCON (Programa de 
proteção e defesa do consumidor). Trata-se de uma funda-
ção, geralmente vinculada à Secretaria de Justiça e Defesa 
da Cidadania, presente em praticamente todos os estados 
e em muitos municípios. A lista de todos os PROCONs 
com telefones pode ser encontrada no site do consumidor: 
www.portaldoconsumidor.gov.br. O PROCON tem grande 
experiência em ajudar o consumidor em todas as dúvidas 
e problemas que podem surgir. 

De acordo com o PROCON/RS:

O PROCON [...] tem como objetivo a proteção dos cida-
dãos em todas as relações de consumo descritas no 
Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078/90.

O PROCON é o local onde o consumidor pode fazer 
valer seus direitos e onde terá apoio sobre consumo 
consciente e sustentável e também quando tiver seus 
direitos violados.

Além disso, cabe ao PROCON:

> esclarecer, conscientizar, educar e informar o cidadão 
sobre seus direitos e deveres enquanto consumidores.

> orientar, receber, analisar e encaminhar reclamações, 
consultas e denúncias de consumidores.

> fiscalizar preventivamente os direitos do consumidor 
e aplicar as sanções, quando for o caso.

> facilitar o exercício da cidadania por meio da divulgação 
dos serviços oferecidos.
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Outros contatos interessantes são as Associações de Donas 
de Casa ou Movimentos de Donas de Casa, organizados nos 
estados ou municípios, que muitas vezes prestam apoio aos 
consumidores e dão dicas e orientações a partir das suas 
experiências.

Já para proteger e garantir o direito do cidadão ao acesso 
à justiça, existe a Defensoria Pública. Ela tem a função de 
dar orientação jurídica, promover os direitos humanos e 
defender em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, 
os direitos individuais e coletivos, de forma integral e gra-
tuita às pessoas de baixa renda. Os locais de atendimento 
variam de cada Estado mas, as informações podem ser 
encontradas na Internet.

Outro órgão público que defende os interesses do con-
sumidor é o Ministério Público. O foco do seu trabalho é a 
defesa coletiva do consumidor. Geralmente não atua em 
casos individuais. No site do Conselho Nacional do Minis-
tério Público (www.cnmp.mp.br), encontram-se os contatos 
(endereço, telefone, e-mail) de todos os Ministérios Públicos 
no Brasil.

No caso do consumidor não conseguir mais dar conta 
das suas dívidas, o que se caracteriza como uma situação 
de superendividamento, é importante saber que existe em 
vários tribunais do Brasil (Rio Grande do Sul, Paraná, São 
Paulo, Paraíba, Pernambuco e Brasília) um Projeto-Piloto de 
Tratamento de Superendividamento do Consumidor. O objetivo 

deste projeto-piloto é que a pessoa superendividada consiga, 
através de negociações com os credores na frente do juiz, 
encontrar uma solução para suas dívidas.

Atenção

Exemplos de casos de atuação do Ministério 
Público:

•	 Oferta de alimentos, combustíveis  
e medicamentos adulterados.

•	 Publicidade enganosa ou abusiva.

•	 Vícios e defeitos em produtos e serviços  
em geral.

•	 Práticas e cláusulas abusivas no fornecimento 
de energia elétrica, telefonia, água, transporte 
coletivo, contratos imobiliários, ensino privado, 
planos de saúde, comércio eletrônico, etc.

•	 Demais casos de ameaça ou lesão  
à coletividade.
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Anote suas ideias

A partir da leitura deste caderno, registre  
as mudanças que você quer colocar em prática  
na sua vida.
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