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INFORMAÇÕES PARA 
CONSUMIDOR NA WEB



DIREITOS DO CONSUMIDOR

• Os direitos do consumidor são constituídos 
de normas para proteção e defesa do 
consumidor;

• Na Web, existem ambientes que  fornecem 
informações sobre tais direitos e ainda 
possuem avaliações sobre empresas 
prestadoras de serviços e produtos;



• Art. 1° O presente código estabelece 
normas de proteção e defesa do 
consumidor, de ordem pública e interesse 
social, nos termos dos arts

(BRASIL, 1990)

CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR



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

• Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 

(BRASIL, 1990)

CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR



• § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 
material ou imaterial. 

• § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 
mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista.

(BRASIL, 1990)

CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR



CONSUMIDOR.GOV.BR
• Serviço público para comunicação direta entre o 

consumidor e a empresa, solucionando conflitos pela 
internet. 



RECLAME AQUI
• Serviço público, que surgiu em intuito que fornecer um 

canal em que o consumidor pudesse dialogar com a 
empresa devido a problemas;  



ATIVIDADE

• Escolher uma empresa que ofereça um produto 
ou serviço e pesquisar no ambiente 
Consumidor.gov.br , os indicadores de solução , 
satisfação de atendimento, reclamações e tempo 
de resposta;

• Escolher duas empresas e comparar os seus 
indicadores no Reclame Aqui;
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