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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho promoveu uma análise do Cadastro Nacional de Reclamações 

Fundamentadas do ano de 2011 (publicação ocorrida em 2012) cuja base de dados possui 

153.094 observações, as quais representam todas as reclamações formuladas neste período 

nos órgãos de defesa do consumidor espalhados em todas as regiões do território nacional. 

Foram realizadas regressões logísticas de modo a determinar uma medida probabilística 

que retrata as possibilidades de êxito nas demandas dos consumidores junto às entidades e 

órgãos criados para a discussão e processamento das mesmas. O modelo econométrico 

proposto considerou sexo e faixa etária dos consumidores, o assunto discutido nos 

processos, a localização geográfica onde se deu a reclamação, além do ramo de atividade 

dos fornecedores reclamados. Com as simulações realizadas, entre outros resultados, 

constatou-se que as maiores chances de êxito no cenário nacional, para pessoas do sexo 

feminino na faixa etária de 31 a 40 anos, são para as demandas que envolvem produtos 

(67,3%) e que o setor de habitação apresentou a menor probabilidade de celebração de 

conciliação entre as partes (39,1%). 

 

 

 

Palavras-chave: Consumidor. Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. 

Probabilidade. Econometria. Regressão Logística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The present work promoted an analysis of the National Register of founded Complaints of 

the year 2011 (publication happened in 2012) whose base of data possesses 153.094 

observations, which represent all of the complaints formulated in this period in consumer 

defense organs spreaded in all  areas of the national territory. Logistic Regressions were 

performed in order  to determine a probabilistic measure that reflects the possibilities of 

success to consumers' demands together the entities and organizations created for 

discussion and processing of demands. The proposed econometric model took into account 

sex and consumers' age group, the subject discussed in the processes, the geographical 

location where happened the complaint, besides the  field of activity of the claimed 

suppliers. With the accomplished simulations, among other results, it was verified that the 

largest success chances on the national scene for females aged 31-40 years are for the 

demands that involve products (67.3%) and that the housing sector presented the lowest 

probability of celebrating conciliation between the parties (39.1%). 

 

 

 

Keywords: Consumer. National Registry of Founded Complaints. Probability. 

Econometrics. Logistic Regression.  



LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1 – Descrição dos Assuntos Reclamados ................................................................. 18 

Tabela 2 – Sumário Estatístico da Base de Dados................................................................ 19 

Tabela 3 – Quantitativo de Reclamações Distribuído por Faixa Etária ............................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1 – Resolubilidade das Reclamações (%)................................................................ 20 

Gráfico 2 – Quantidade de Reclamações por Assunto ......................................................... 20 

Gráfico 3 – Quantidade de Reclamações por Região Geográfica ........................................ 21 

Gráfico 4 – Comparativo de Atendimento por Sexo ............................................................ 25 

Gráfico 5 – Comparativo de Atendimento por Assunto ....................................................... 26 

Gráfico 6 – Atendimento, por Faixa Etária, no Assunto “Produto” ..................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 10 

2 REVISÃO DA LITERATURA ......................................................................................... 12 

2.1 Origem ........................................................................................................................ 12 

2.2 Trabalhos Desenvolvidos em Áreas Afins ................................................................. 13 

3 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 15 

3.1 Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) ............................................... 15 

3.2 Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas .................................................. 16 

4 METODOLOGIA .............................................................................................................. 18 

4.1 Base de dados ............................................................................................................. 18 

4.2 Análise Prospectiva da Base de Dados ....................................................................... 19 

4.3 Metodologia Econométrica ......................................................................................... 22 

5 RESULTADOS ................................................................................................................. 24 

6 CONCLUSÃO ................................................................................................................... 29 

7 REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 31 

ANEXOS .............................................................................................................................. 33 

Anexo 1 – Descrição da Base de Dados ........................................................................... 34 

Anexo 2 – Resultados das Regressões Logísticas ............................................................ 36 

a) Brasil............................................................................................................................. 36 

b) Região Centro-Oeste .................................................................................................... 37 

c) Região Nordeste ........................................................................................................... 38 

d) Região Norte ................................................................................................................ 39 

e) Região Sudeste ............................................................................................................. 40 

f) Região Sul ..................................................................................................................... 41 

Anexo 3 – Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2011 ............................. 42 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil, a partir da abertura de mercado ocorrida em meados dos anos 1990, 

passou a ser um dos principais mercados de consumo mundial. A esse fato são creditados 

diversos fatores: estabilização da moeda (com a adoção do Real), expansão da indústria 

nacional, queda de barreiras comerciais entre as nações (o que deu ensejo ao fenômeno 

conhecido por globalização), entre outros. 

Enfim, o Estado Brasileiro abandonou a “ideia de ilha” e passou a adotar o “gênero 

de aldeia”, ou seja, a concepção de autossuficiência mercadológica (na qual o mercado 

interno é o único alvo) ruiu, dando vez ao denominado mercado global, segundo o qual os 

países possuem um papel fundamental nas relações de troca, sejam estas de tecnologia, 

conhecimento ou força laboral. 

A ideologia de livre mercado, sobretudo após a crise dos países socialistas em 

meados da década de 1990, vem ganhando importância nas decisões de políticas públicas 

implementadas pelos Estados. 

Neste contexto surgiu um “ator de mercado” que passou a exercer um papel de 

protagonismo nas relações comerciais: o consumidor. 

Com a massificação das relações de consumo, o destinatário final dos produtos e 

serviços ganhou importância fundamental para que ocorra um crescimento constante das 

atividades relacionadas ao comércio e indústria e, por consequência, um incremento no 

desenvolvimento mundial. 

Dessa forma, coube aos Estados adotarem medidas que visam tutelar este agente de 

mercado, as quais se relacionam precipuamente com a ciência jurídica. 

Deste ponto, as relações entre Economia e Direito, surgem inúmeros vetores a 

serem considerados, dentre os quais se destaca para discussão a proteção ao consumidor em 

relação ao seu direito à informação dos operadores nos mais variados mercados. 

 Propõe-se, para tanto, utilizando-se de dados do Sistema Nacional de Informações 

de Defesa do Consumidor (SINDEC), a criação de medidas empíricas de risco de 

atendimento de uma reclamação formulada em desfavor de fornecedores nos mais variados 

Órgãos de Defesa do Consumidor sediados no Brasil, sendo tais medidas estabelecidas por 

meio de modelo de regressão logística. 
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 Considerando a presente contextualização, o parâmetro da pesquisa realizada se 

trata de uma análise econométrica sobre os determinantes da probabilidade de atendimento 

de reclamações nos Órgãos de Defesa do Consumidor. 

 A relevância desse estudo se justifica em razão da importância das relações de 

consumo para o crescimento de um país; sobretudo de uma nação em desenvolvimento 

como o Brasil. 

 A globalização dos mercados incrementou as relações comerciais entre os povos, 

fazendo surgir inúmeras oportunidades de consumo o que, de imediato, clama uma especial 

tutela aos consumidores, de modo a lhes garantir acesso a um dos seus maiores trunfos: o 

direito à informação. 

 A partir do presente trabalho foi analisada a probabilidade de atendimento de 

reclamações nos Órgãos de Defesa do Consumidor, considerando o Cadastro Nacional de 

Reclamações Fundamentadas e suas classificações. 

 Por meio desta pesquisa realizou-se um estudo sobre as principais características do 

Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, desenvolveu-se um modelo probabilístico de 

atendimento das reclamações formuladas em relação aos ditames da legislação 

consumerista nacional e, por fim, foi apresentada uma nova visão acerca do ranking de 

reclamações nos Órgãos de Defesa do Consumidor. 

 O trabalho, em seu capítulo 2, realiza uma análise da literatura correlata ao tema em 

discussão; posteriormente, são apresentadas considerações sobre as matérias pertinentes ao 

referencial teórico da pesquisa (capítulo 3). A metodologia encontra-se evidenciada no 

capítulo seguinte, onde também é realizado um estudo acerca da base de dados utilizada. 

No quinto capítulo há a demonstração dos resultados extraídos do modelo proposto, 

seguidos das conclusões finais (capítulo 6). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Origem 

 

 A questão de proteção ao consumidor ganhou status constitucional com a entrada 

em vigor da Carta Política de 1988, notadamente em seus artigos 1.º, inciso IV e 170, inciso 

V. Segundo tais diplomas legais a defesa do consumidor representa um dos princípios 

gerais da atividade econômica. 

 Após a promulgação da Constituição Federal de 88 houve extensa produção 

legislativa visando à tutela dos chamados direitos sociais, dentre os quais destacamos os 

direitos do consumidor. 

 Um diploma legal que revolucionou as transações comerciais certamente foi a Lei 

n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. 

 Com o advento desta produção legislativa, o consumidor passou a ser reconhecido 

como hipossuficiente nas relações em que está presente, o que significa dizer que o mesmo 

se apresenta em situação desfavorável nas mesmas, necessitando, assim, de especial 

proteção legal. As diferenças entre os consumidores e os fornecedores são de ordem 

econômica (uma vez que estes, em regra, possuem maior poderio financeiro), técnica 

(notadamente pelo fato de os fornecedores auferirem condições técnicas superiores) e 

cognitiva (decorrente do fato de que aquele que oferta o produto ou serviço possui maiores 

informações sobre os mesmos). 

 Desde então a produção de instrumentos normativos em relação às atividades de 

consumo se difundiram, tornando estas extremamente reguladas, notadamente pela 

hipossuficiência do consumidor frente aos mais diversos fornecedores de bens e serviços. 

 Outra importante norma é o Decreto n.º 2.181, de 20 de março de 1997, que dispõe 

sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) além de 

estabelecer regras gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor. Com isso, o Poder Executivo Federal regulamentou vários 

dispositivos do código consumerista, sobretudo aqueles destinados à organização das 

entidades cujas atribuições são a defesa das regulares relações comerciais. 
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 Dessa forma, para dar efetividade ao direito à informação prevista na legislação, 

ganhou grande relevo a figura do cadastro de reclamações fundamentadas contra 

fornecedores de produtos e serviços. 

  

2.2 Trabalhos Desenvolvidos em Áreas Afins 

 

 A literatura que trata sobre os Direitos dos Consumidores, por se tratar de um ramo 

em fase de maturação da ciência jurídica, sobretudo após a promulgação da atual 

Constituição da República, mostra-se de forma incipiente e com publicações diluídas nos 

mais diversos assuntos (desde responsabilidade civil até a relação com a ciência 

econômica). 

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça, ao longo dos últimos anos vem se preocupando em apresentar os 

rankings anuais das reclamações fundamentadas contra os fornecedores seguidos de notas 

técnicas referentes aos mesmos. Contudo, recentemente a produção científica sobre o 

assunto vem sendo incrementada. 

Azevedo (2007) realizou uma abordagem acerca da publicidade à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, trabalho no qual foram discutidos limites jurídicos e econômicos à 

denominada “sociedade da informação”, concluindo que o código consumerista deve, em 

última análise, dirimir os aparentes conflitos entre a publicidade e o direito informacional 

dos cidadãos. 

Gibran (2009) analisou a atuação do Estado sob a ótica da Política Nacional de 

Relações de Consumo, atribuindo-lhe um papel pedagógico cujo fim é a pacificação social, 

concluindo ser fundamental que o aplicador da Lei busque uma harmonização dos 

interesses dos fornecedores e consumidores, resultando em uma permanente conciliação 

dos princípios consumeristas. 

 Baggio (2010) enfatizou os efeitos das expectativas dos consumidores quando da 

celebração de contratos de consumo, atrelando-os a uma possível teoria da confiança cuja 

fundamentação seria a dignidade da pessoa humana, tendo como principal conclusão o fato 

de que o Estado, ao tutelar a confiança do consumidor, promove objetivos maiores da 

República Brasileira: igualdade, solidariedade, erradicação da pobreza e justiça social. 
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 Rocha; Torres (2010) publicam em um artigo a importância das novas tecnologias 

para a efetivação da Política Nacional de Relações de Consumo, destacando o papel do 

Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC), concluindo pela 

necessidade de se promover, de forma constante, a divulgação do SINDEC (Sistema 

Nacional de Informações de Defesa do Consumidor) de modo a integrar as ações 

desenvolvidas pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. 

 Ferreira (2012) relacionou o Direito do Consumidor com a Economia 

Comportamental, cuja pesquisa focou na demonstração da vulnerabilidade cognitiva dos 

consumidores no mercado, cuja conclusão principal residiu na constatação da necessidade 

de desenvolvimento de ações concretas do Poder Público passíveis de compreensão pelos 

consumidores, sobretudo daqueles com menor acesso às informações mercadológicas. 

 Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma pesquisa sob nova perspectiva, 

cuja principal contribuição é uma interação entre as ciências do Direito e da Economia 

aplicada na análise do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, de modo a 

fomentar políticas públicas voltadas para as relações de consumo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste tópico são apresentadas considerações acerca dos pontos teóricos principais 

desta pesquisa no que diz respeito ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) 

e do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas. 

 

3.1 Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) 

 

 O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), conforme previsão 

expressa do art. 2.º do Decreto n.º 2.181/97, é composto pela Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça (SDE), por meio de seu Departamento de Proteção e 

Defesa do Consumidor (DPDC), e pelos demais Órgãos Federais, Estaduais, do Distrito 

Federal e dos Municípios, além das entidades civis de defesa do consumidor (e.g. 

associações e fundações). 

Segundo o art. 3.º do mesmo instrumento normativo, diversas são as competências 

dos integrantes deste Sistema, dentre as quais podem ser destacadas as seguintes: (a) 

planejamento, elaboração, coordenação e execução da política nacional de proteção e 

defesa do consumidor; (b) recebimento, análise, avaliação e apuração de consultas e 

denúncias apresentadas em desfavor de fornecedores de produtos e serviços; (c) orientação 

permanente a consumidores acerca de seus direitos e garantias; (d) promoção de campanhas 

educativas à população nos mais diversos meios de comunicação; (e) representação ao 

Ministério Público competente para fins de adoção de medidas processuais, sejam no 

âmbito cível, sejam de índole criminal; (f) incentivar a criação de órgãos públicos e de 

entidades civis com finalidade de defesa consumerista; (g) elaborar e divulgar o cadastro 

nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços 

previsto no Código de Defesa do Consumidor; entre outras. 

Ademais, a previsão de criação deste sistema no Brasil foi introduzida pelos artigos 

105 e 106 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990). 

Portanto, verifica-se que esse sistema é organizado por meio de diversas entidades 

públicas e privadas cujos fins, em suma, se tratam do fomento de meios legais para a 

regular e sadia atividade comercial em todos os mercados, o que, em ultima ratio, promove 

o desenvolvimento de uma nação. 
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Com fins informativos, no Estado do Ceará há intensa participação de Órgãos com 

finalidades de tutela às demandas consumeristas, dentre os quais se destaca o Programa 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Ceará que se trata de um Órgão do 

Ministério Público do Estado do Ceará. Tal ente integra o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (SNDC) e utiliza o SINDEC (Sistema Nacional de Informações de Defesa do 

Consumidor), tendo seus dados coletados neste banco de dados. Há ainda outros entes, tais 

como o Procon Fortaleza (que se trata de uma Secretaria do Município de Fortaleza) e o 

Procon Assembleia (que representa um Departamento Interno do Poder Legislativo do 

Estado do Ceará). 

  

3.2 Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 

 

 O Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas inicialmente foi previsto no 

art. 44 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o mesmo se trata de uma 

publicação oficial, pública e periódica (devendo ser divulgado anualmente). 

O acesso às informações deve ser facultado a qualquer interessado e a divulgação 

deve indicar se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. 

 O Decreto n.º 2.181 de 20 de março de 1997, a partir de seu art. 57, regulamentou a 

elaboração do cadastro, o qual passou a ser considerado um instrumento essencial de defesa 

e orientação à população, devendo os integrantes do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor) assegurar sua publicidade, confiabilidade e continuidade. 

Conceitualmente, o cadastro é o resultado dos registros feitos junto aos órgãos 

públicos componentes do SNDC referentes a todas as reclamações fundamentadas contra 

fornecedores. 

O termo reclamação se refere exclusivamente aos processos administrativos e foi 

utilizado pelo legislador com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 

8.078/90) e do Decreto n.º 2.181 de 20 de março de 1997. 

Por reclamação fundamentada se entende como notícia de lesão ou ameaça de 

direito de consumidor analisada por entidade integrante do SNDC considerada procedente 

por decisão definitiva. 
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 O cadastro é compilado por meio do SINDEC (Sistema Nacional de Informações de 

Defesa do Consumidor) que se trata de um sistema integrado de informações colhidas 

nacionalmente junto aos órgãos públicos componentes do SNDC. 

 Atualmente, o SINDEC consolida informações de mais de 240 Procons (órgãos 

públicos integrantes do SNDC) de todas as Unidades da Federação, à exceção do Estado de 

Roraima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Base de dados 

 

 Os dados das reclamações fundamentadas referem-se ao período anual de 2011, cuja 

divulgação se deu em 2012, o qual contempla o maior número de Unidades da Federação 

possível. Os dados foram obtidos junto ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do 

Consumidor (SINDEC), sendo considerado, portanto, o cadastro nacional deste ano. 

A base conta com 153.094 observações, as quais representam todas as reclamações 

formuladas em 2011, de onde foram extraídos, para a formulação do modelo econométrico, 

os dados individualizados por regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul), pelo CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) dos fornecedores, por 

assunto referente ao problema que deu origem à reclamação (Produtos, Assuntos 

Financeiros, Serviços Essenciais, Serviços Privados, Saúde, Habitação e Alimentos - 

conforme detalhamento abaixo na Tabela 1) e pelo sexo e faixas etárias dos consumidores. 

 

Tabela 1 – Descrição dos Assuntos Reclamados: 

 

Assunto Descrição 

Produtos Discussões referentes aos mais diversos tipos de produtos propriamente 
ditos, tais como aparelhos eletrônicos (e.g., celulares, 
microcomputadores), utensílios domésticos (e.g., geladeiras, micro-
ondas, televisores), automóveis, etc. 

Assuntos Financeiros Demandas referentes a problemas envolvendo cartões de crédito, 
financiamentos, consignações, juros, enfim, todas as questões que 
envolvam finanças. 

Serviços Essenciais Englobam serviços de caráter público de fornecimento de energia elétrica, 
telefonia, água e esgoto, entre outros. 

Serviços Privados Estão alocados os processos referentes aos mais variados tipos de 
serviços: transportes, agenciamento, corretagem, etc. 

Saúde Representa todas as reclamações na área médica (planos de saúde, 
negativa de cobertura, atendimento hospitalar, etc.). 

Habitação Causas envolvendo moradia (construção, reforma, locação, loteamento, 
etc.) 

Alimentos Processos que discutem defeitos no ramo alimentício (e.g., qualidade, 
quantidade, prazo de validade, etc.). 

 

Apresenta-se, abaixo, o sumário estatístico da base de dados (Tabela 2), onde foram 

identificados os indivíduos representativos para cada variável utilizada na elaboração do 
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modelo econométrico: pessoa do sexo feminino, a faixa etária de 31 a 40 anos, assunto 

reclamado (produtos) e CNAE dos fornecedores (empresas no ramo comércio varejista e 

atacadista). 

Ressalta-se que as variáveis estão detalhadas na Descrição da Base de Dados 

(Anexo 1). 

 

Tabela 2 – Sumário Estatístico da Base de Dados: 

 

Variável Indivíduo Representativo Observações Total da Base 

sexoconsumidor Feminino 81.588 53,29% 

codfaixaetária 31 – 40 anos 34.783 22,72% 

classificaçãoassunto Produtos 79.609 52,00% 

cnae Comércio varejista / atacadista 51.871 33,88% 

 

Assim, verifica-se que o sexo feminino apresentou 53,29% do total das 

reclamações, a faixa etária que mais originou processos indica consumidores de 31 a 40 

anos (22,72% do total), o assunto mais reclamado foi “produtos” (52,00%) e os 

fornecedores que sofreram a maior quantidade de processos atuam no ramo de comércio 

varejista e atacadista (33,88% do total). 

 

4.2 Análise Prospectiva da Base de Dados 

 

Preliminarmente, com fins ilustrativos, são apresentadas as informações 

consolidadas referentes ao Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas no período 

ora estudado, ressaltando que tais registros foram organizados de forma a fornecer um 

parâmetro para a linha de pesquisa adotada neste trabalho. 

Para uma melhor compreensão, foram criados gráficos que representam os 

resultados extraídos do SINDEC (Sistema Nacional de Informações de Defesa do 

Consumidor) em três vertentes: percentual de resolubilidade (Gráfico 1), quantitativo de 

reclamações por assunto (gráfico 2) e reclamações por regiões geográficas (gráfico 3). 
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Gráfico 1 – Resolubilidade das Reclamações (%): 

 

 

  
Do total de 153.094 reclamações realizadas no ano de 2011, verificou-se que os 

fornecedores atenderam às demandas de seus clientes em 63,1% dos casos, o que pode 

indicar a necessidade de constante aprimoramento das técnicas de solução de processos, 

dentre as quais a conciliação. 

 

 Gráfico 2 – Quantidade de Reclamações por Assunto 
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Esta análise apresenta o número de reclamações levando em consideração o assunto 

em que se insere na causa discutida. A classificação segue o parâmetro do SINDEC, o qual 

divide as reclamações em sete áreas. A categoria “Produtos”, em função de sua 

generalidade, se trata da área com maior incidência de processos (no cadastro analisado 

representou 52,0% das reclamações). 

Em seguida, a área mais reclamada se refere aos “Assuntos Financeiros”, 

representando 22,1% do total. 

As áreas relativas aos serviços veem adiante, sendo que a categoria de “Serviços 

Essenciais” possui preponderância sobre a espécie “Serviços Privados”. 

A classe “Saúde” registrou um total de 2.909 reclamações, o equivalente a 1,9% do 

total. 

A categoria seguinte, “Habitação”, representou 1,1% do total das reclamações, o 

que pode ser atribuído à complexidade da matéria que, em regra, envolve a maior porção 

patrimonial de um indivíduo e se trata de constante discussão na seara judiciária. 

Por fim, a área “Alimentos” apresentou ínfimos 0,1% do total de processos, 

resultado que retrata o baixo interesse dos consumidores na discussão de causas desta 

matéria. 

 

Gráfico 3 – Quantidade de Reclamações por Região Geográfica: 
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No presente gráfico são apresentados os números referentes às reclamações 

organizadas em função das regiões geográficas do Brasil. Verifica-se uma concentração nas 

regiões Sudeste (a que originou mais processos) e Nordeste (que registrou 56.234 

reclamações), o que pode ser resultado da associação do grande número de órgãos de 

defesa do consumidor instalados nestas respectivas áreas com o fato de serem as duas 

regiões mais populosas do país. Interessante ressaltar que a região Nordeste (cuja 

população no Censo 2010 do IBGE totalizou 53.081.950 habitantes) apresentou 105,93 

reclamações a cada 100.000 habitantes, superando, assim, proporcionalmente, o Sudeste 

(população de 80.364.410 habitantes no mesmo Censo) que identificou 76,91 reclamações 

por 100.000 habitantes. 

Outro fato a ser considerado é a ausência de dados do Estado do Paraná na presente 

base de dados, o que contribuiu para que a região Sul tenha apresentado o menor número de 

reclamações no período em estudo. 

Com fins ilustrativos, segue o quantitativo de reclamações, da base de dados, 

distribuído por faixa etária para cada região geográfica do Brasil: 

 

Tabela 3 – Quantitativo de Reclamações Distribuído por Faixa Etária: 

Faixa Etária Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

Não informada 1486 1615 235 13865 502 

Até 20 anos 179 391 45 354 30 

21 – 30 anos 4235 9901 1148 7780 809 

31 – 40 anos 5731 14952 2064 11067 969 

41 – 50 anos 4918 12370 1775 10332 876 

51 – 60 anos 3263 9295 1384 8775 770 

61 – 70 anos 1775 5154 872 6298 433 

+ 70 anos 862 2556 419 3341 193 

TOTAL 22449 56234 7942 61812 4582 

 

 

4.3 Metodologia Econométrica 

 

 Define-se como probabilidade de atendimento de uma reclamação formulada em 

desfavor de fornecedores nos Órgãos de Defesa do Consumidor, ou, simplesmente 

“atendimento”, considerando o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas e suas 

classificações, as chances percentuais de solução do problema na esfera administrativa, 
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ocasionando a inclusão do fornecedor no referido ranking com a utilização da expressão 

“reclamação fundamentada atendida”. 

 Em virtude da natureza dicotômica da ocorrência ou não do atendimento do pleito 

consumerista, propõe-se a utilização de um modelo estatístico de escolha binária (modelo 

de regressão logística) para representar o fenômeno. 

 Desta feita tem-se uma análise probabilística como medida para a ocorrência do fato 

(atendimento da reclamação formulada pelo consumidor em desfavor de um fornecedor 

junto aos Órgãos de Defesa do Consumidor sediados no território nacional). 

 Para a formulação do modelo proposto foram utilizadas como variáveis 

independentes os dados referentes ao CNAE (Cadastro Nacional de Atividades 

Econômicas) dos fornecedores, o assunto do problema que deu origem à reclamação 

(Produtos, Assuntos Financeiros, Serviços Essenciais, Serviços Privados, Saúde, Habitação 

e Alimentos), o sexo e a faixa etária dos consumidores. 

O modelo de regressão logística pode, então, ser escrito como: 

 

 

 

Onde: 

Prob(atend) representa a probabilidade de atendimento de uma demanda do consumidor em 

desfavor de um fornecedor junto aos Órgãos de Defesa do Consumidor em todo o território 

nacional. 

As variáveis “x” são as explicativas, sendo: 
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5 RESULTADOS 

 

Inicialmente, seguem os resultados dos “coeficientes” decorrentes das regressões 

logísticas realizadas de forma independente para o país e para cada região geográfica (cujas 

estimativas são apresentadas no Anexo 2). 

Variável Brasil Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

CNAE (β1) 

1 (papel / tecidos) 

2 (fab. eletrônicos) 

3 (energia) 

4 (varejo / atacado) 

5 (transportes) 

6 (finanças) 

7 (serviços) 

8 (educação) 

9 (manutenção) 

10 (outros) 
 

 

Baseline 

0,1206 

-0,0156 

-0,1830 

-0,4199* 

0,0406 

-0,3984* 

-0,2870* 

-0,1661 

0,1241 
 

 

Baseline 

-0,6022 

-0,6606 

-0,2992 

-0,6978* 

-0,1834 

-0,8131* 

-0,2076 

-0,4888 

-0,4118 
 

 

Baseline 

0,6345* 

0,2532* 

0,2995* 

-0,0045 

0,3317* 

0,0217 

0,1240 

0,3141* 

0,8469* 
 

 

Baseline 

-0,7678 

-0,3641 

-0,9553 

-1,6305* 

-0,9204 

-1,3732 

-1,1972 

-0,4687 

-1,0896 
 

 

Baseline 

-0,5199* 

-1,1865* 

-1,0032* 

-1,2065* 

-0,5169* 

-1,1523* 

-1,2067* 

-1,1594* 

-0,5032 
 

 

Baseline 

0,6049 

-0,0407 

0,1325 

0,6583 

0,3430 

0,3212 

0,4733 

1,4981 

1,5950* 
 

Clas. Assunto (β2) 

Produtos 

Ass. Financeiros 

Serv. Essenciais 

Serv. Privados 

Saúde 

Habitação 

Alimentos 

 

 

Baseline 

-0,6120* 

-0,2403* 

-0,2859* 

-0,7526* 

-1,1641* 

-0,0370 
 

 

Baseline 

-0,2050* 

0,1679* 

0,0709 

-0,0705 

-1,1592* 

0,2808 
 

 

Baseline 

-0,4373* 

-0,5473* 

-0,9624* 

-0,4822* 

-0,5007* 

-0,1333 
 

 

Baseline 

-0,3643* 

-0,2167* 

-0,1633 

-0,8239* 

-1,1587* 
 

 

Baseline 

-0,8678* 

-0,2116* 

-0,4353* 

-0,9473* 

-1,3161* 

-0,3081 
 

 

Baseline 

-1,0047* 

0,0858 

-0,5269* 

0,2538 

-1,4146* 

-0,2931 
 

Sexo (β3) 

Feminino 

Masculino 

Não se aplica 
 

 

Baseline 

-0,0556* 

-0,6831* 
 

 

Baseline 

-0,0912* 

0,1380 
 

 

Baseline 

-0,0441* 

 
 

 

Baseline 

-0,0943* 

 
 

 

Baseline 

-0,0920* 

-0,0101 
 

 

Baseline 

-0,1823* 

-1,6568* 
 

Faixa Etária (β4) 

Não informada 

Até 20 anos 

21-30 anos 

31-40 anos 

41-50 anos 

51-60 anos 

61-70 anos 

Mais de 70 anos 
 

 

-0,4137* 

0,0704 

-0,0507* 

-0,0647* 

-0,0533* 

-0,0547* 

Baseline 

-0,0505 
 

 

-0,2285* 

0,0849 

-0,1468* 

-0,2269* 

-0,1651* 

-0,1795* 

Baseline 

-0,2056* 
 

 

-0,0432 

0,0340 

0,0119 

-0,0629 

-0,0398 

-0,0500 

Baseline 

0,0032 
 

 

0,1801 

-0,0375 

0,0356 

0,0212 

0,0396 

0,1154 

Baseline 

0,2483 
 

 

-0,4177* 

0,0930 

-0,1856* 

-0,1629* 

-0,1132* 

-0,0758* 

Baseline 

-0,0092 
 

 

-0,2246 

-0,2242 

-0,1913 

-0,1833 

-0,0606 

-0,1851 

Baseline 

-0,3225 
 

Constante (β0) 0,9694 1,7742 0,4176 1,8890 1,6477 1,3659 
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N.
o
 Observações 

LR chi2
 

Prob > chi2 

Pseudo R2 

153094 

3175.14 

0.0000 

0.0157 

22449 

273.43 

0.0000 

0.0110 

56234 

1137.12 

0.0000 

0.0153 

7942 

151.14 

0.0000 

0.0156 

61812 

2437.22 

0.0000 

0.0289 

4582 

480.66 

0.0000 

0.0927 

* significante a 5%. 

 

 

Por meio do modelo proposto, foram verificadas as chances de atendimento de 

reclamações em três situações, as quais são representadas graficamente adiante: 

 

Gráfico 4 – Comparativo de Atendimento por Sexo: 

 

 

A presente situação teve o objetivo de analisar as chances de atendimento para as 

demandas formuladas em função do sexo do consumidor. No cadastro estudado foram 

identificadas 81.588 reclamações formuladas por pessoas do sexo feminino, o que 

representou 53,29% do total; os consumidores masculinos foram responsáveis por 71.054 

processos (o equivalente a 46,42%), ressaltando que 452 reclamações (0,29% do total) se 

deram de ofício, ou seja, o próprio Órgão de defesa do consumidor deu origem à demanda 

(hipótese na qual o SINDEC atribui a expressão “não se aplica” para a classificação do 

sexo do consumidor). 

66,06 

51,35 

60,49 59,39 

47,84 

37,8 

66,06 67,3 

52,74 

61,81 60,72 

49,22 

39,12 

67,3 

0

20

40

60

80

100

PRODUTOS ASS.
FINANCEIROS

SERV.
ESSENCIAIS

SERV.
PRIVADOS

SAÚDE HABITAÇÃO ALIMENTOS

Probabilidade de Atendimento por Sexo 
Consumidor na Faixa Etária de 31 - 40 anos (%) 

Masculino Feminino



26 

 

O modelo proposto indicou que, para a faixa etária de 31 a 40 anos (a mais 

representativa), o sexo feminino apresenta maiores chances de êxito em todos os assuntos, 

ainda que a margem de diferença em todos os casos indique percentuais semelhantes de 

atendimento. Destaca-se positivamente o assunto “Produtos” cujos índices de 

resolubilidade superam 66% para ambos os sexos, enquanto o assunto “Habitação”, 

possivelmente pela complexidade da matéria discutida, responde pelo cenário de menor 

probabilidade de sucesso para a demanda do consumidor. Importante ressaltar que o 

assunto “Alimentos” não apresentou coeficiente significativo para as estimativas do 

modelo, razão pela qual o resultado do assunto baseline, no caso “Produtos”, foi 

reproduzido para o mesmo. 

 

Gráfico 5 – Comparativo de Atendimento por Assunto: 

 

 

Considerando o indivíduo mais representativo para o modelo (consumidor do sexo 

feminino de 31 a 40 anos), foi realizado um comparativo de atendimento por assunto 

tomando como base o Brasil e as suas regiões geográficas que apresentaram coeficientes 

significativos para as estimativas do modelo econométrico proposto (Centro-Oeste e 

Sudeste). 
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Neste cenário constatou-se uma linha de tendência na comparação Brasil x Sudeste, 

enquanto que a Região Centro-Oeste apresenta maiores probabilidades de êxito em todos os 

assuntos, indicando, assim como as demais, menores chances para o assunto “Habitação”. 

A resposta do modelo corrobora a informação do gráfico 4, uma vez que os índices 

de resolubilidade das demandas referentes a “Produtos” são os mais elevados e para 

“Habitação”, os de menor êxito. A isso se podem atribuir alguns fatores, dentre os quais a 

maior exigência legislativa para que os fornecedores de produtos, sobretudo para os 

fabricantes, atendam ao pleito de seus clientes. Novamente destaca-se que o assunto 

“Alimentos” não apresentou coeficiente significativo para as estimativas do modelo, razão 

pela qual o resultado do assunto baseline (“Produtos”) foi reproduzido para o mesmo. 

 

Gráfico 6 – Atendimento, por Faixa Etária, no Assunto “Produto”: 

 

 

Novamente tendo como parâmetros o Brasil e as regiões Centro-Oeste e Sudeste, 

foram analisadas as probabilidades de atendimento para as demandas relativas ao assunto 

“Produto” (uma vez que se trata daquele com maior número de processos) considerando 

todas as faixas etárias disponibilizadas pela base de dados para consumidores do sexo 

feminino. 
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Verificou-se que, em linhas gerais, o modelo sugere que a população consumidora 

na faixa etária de 61 a 70 anos possui maiores chances de sucesso em suas demandas 

relativas à categoria “Produtos”, fato que provavelmente pode ser explicado pela legislação 

vigente, sobretudo após a promulgação do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741 de 1.º de 

outubro de 2003), onde há imposição de maior tutela às demandas desta classe de pessoas. 

Percebeu-se não haver grande distinção entre as faixas etárias, ressaltando que a 

primeira faixa etária (consumidores de até 20 anos) não apresentou coeficientes 

significativos para a estimativa do modelo em todos os cenários, motivo pelo qual se optou 

por não reproduzi-la graficamente. 

Constatou-se que a região Centro-Oeste apresentou probabilidades de atendimento 

superiores em todas as idades estudadas, cujas chances de êxito podem indicar uma maior 

efetividade dos órgãos na defesa de seus consumidores.    

Neste cenário, por fim, demonstrou-se que a Região Sudeste possui o menor índice 

de solução para os pleitos deste assunto em todas as faixas etárias, o que chama atenção, 

sobretudo pelo fato de se tratar da região mais rica do país e, em geral, sediar os fabricantes 

dos mais diversos produtos consumidos no mercado, o que poderia facilitar o entendimento 

entre as partes no processo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O principal escopo da legislação vigente, sobretudo do Código de Defesa do 

Consumidor, é reduzir as desigualdades entre consumidores e fornecedores de modo a 

equilibrar as relações de consumo. Tal propósito requer uma conjugação de forças e 

esforços que sobrepõem a intenção do legislador, exigindo medidas de todos os agentes 

econômicos que atuam nos mais diversos mercados. 

A criação de órgãos cujas funções precípuas sejam a proteção e defesa dos 

consumidores se revela de suma importância, mas, tais entes, para que atinjam seus fins, 

necessitam de uma estrutura que lhes dê pujança no combate às mazelas mercadológicas. 

No atual cenário econômico, em que prepondera a chamada globalização, um 

instrumento ganha relevo: a informação. Isto decorre do avanço tecnológico vivido nas 

últimas décadas, fundamentalmente com o advento da rede mundial de computadores, ou 

simplesmente internet, a qual eliminou barreiras que dificultavam as comunicações entre as 

mais diversas populações. 

Neste contexto há, necessariamente, uma união de áreas do conhecimento que 

precisam atuar em conjunto para que ocorra um melhor desenvolvimento social: as ciências 

jurídica e econômica. Desta junção surgem instrumentos capazes de normatizar e regular as 

relações de consumo, levando-se em consideração que se deve buscar um ponto ótimo entre 

a regulação e a liberdade dos mercados, de modo a implementar normas que garantam a 

isonomia entre os agentes e que não impeçam a atuação concorrencial que confiram a 

melhor produtividade possível, gerando, com isso, um ganho de riqueza para a sociedade, 

para as firmas e para o governo. 

Uma ferramenta de vital importância para a consecução dos objetivos traçados pela 

Política Nacional de Relações do Consumo é o SINDEC (Sistema Nacional de Informações 

de Defesa do Consumidor), pois realiza uma integração dos dados coletados em todos os 

entes cadastrados no âmbito do território nacional; desta compilação surge o Cadastro 

Nacional de Reclamações que, em última análise, se trata do mecanismo que confere 

publicidade e segurança a todos os operadores de mercado. 

Os efeitos gerados pela implementação deste cadastro são altamente positivos, uma 

vez que conferem celeridade na resolução de demandas que envolvem direito do 
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consumidor (ensejando uma redução das ações propostas no âmbito do Poder Judiciário), 

atribuem maior transparência às informações necessárias para que a sociedade possa 

conhecer e usufruir seus direitos e garantias, além de fomentar um maior controle social das 

atividades econômicas desenvolvidas no mercado, uma vez que os fornecedores passaram a 

ser preocupar com o atendimento das demandas de seus clientes em decorrência da 

divulgação destas. 

O Brasil, pelo fato de ter “dimensões continentais”, possui uma sociedade 

heterogênea, eivada de fortes traços de regionalismo, fazendo com que surjam necessidades 

de consumo díspares; este “retrato” foi captado pelo modelo econométrico proposto, 

sobretudo quando houve a comparação entre as regiões geográficas, surgindo uma elevada 

probabilidade resolutiva na região Centro-Oeste em relação à região Sudeste. 

Outra constatação apresentada pelo modelo econométrico se refere às maiores 

chances de atendimento para o assunto “Produtos”, restando menores probabilidades 

exitosas para matérias mais sensíveis como “Saúde” e “Habitação”, o que confirma a 

necessidade de aprimoramento dos mecanismos de solução das demandas, dentre outros o 

fortalecimento das instituições, as quais devem, constantemente, ser dotadas de recursos e 

conhecimentos técnicos capazes de fazer cumprir as normas vigentes. 

Assim, a proposta do presente trabalho não é o esgotamento das discussões acerca 

do atendimento ao consumidor, pelo contrário, se reveste de um instrumento fomentador de 

políticas públicas com vistas à redução dos problemas envolvendo os direitos e garantias da 

sociedade consumidora, de modo a incrementar a atividade econômica e, em última análise, 

alavancar o crescimento da nação brasileira. 

Vislumbram-se, como sugestões para trabalhos futuros, o desenvolvimento de 

estudos levando-se em consideração séries temporais, de modo a propiciar comparações 

anuais dos cadastros de reclamações fundamentadas. Ademais, diversas são as 

possibilidades de exploração do banco de dados utilizado, tais como: (a) a criação de uma 

medida de eficiência dos órgãos de defesa do consumidor (considerando o tempo 

necessário para a solução do processo administrativo); (b) estudo detalhando o perfil dos 

consumidores por cada região geográfica nacional; (c) pesquisa de aprofundamento em 

uma região geográfica ou em uma unidade da federação (Estado, Distrito Federal ou 

Município); enfim, há um vasto campo de pesquisa a ser explorado. 
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ANEXO 1 - Descrição da Base de Dados 

 

A base de dados utilizada neste trabalho consta de 153.094 observações de 

reclamações efetuadas nos Procons listados no SINDEC (Sistema Nacional de Informações 

de defesa do Consumidor) no período de 2011 (cadastro divulgado e publicado no ano de 

2012). 

A tabela a seguir apresenta a descrição detalhada do banco de dados. 

 

COLUNAS NOME DESCRIÇÃO VALORES 

A AnoCalendário Ano calendário de publicação do 

cadastro de reclamações 

fundamentadas 

Texto 

B DataArquivamento Data de arquivamento das 

reclamações fundamentadas 
Data 

C  DataAbertura Data de abertura das reclamações 

fundamentadas  
Data 

D  CodigoRegião Código identificador da região do 

Procon 

  
 

1 – Norte; 

2 – Nordeste; 

3 – Sudeste; 

4 – Sul; 

5 – Centro-Oeste. 

E Região Região do Procon Texto 

F UF Unidade da Federação do Procon Texto 

G strRazaoSocial Razão social do fornecedor na base 

de dados do Sindec 
Texto 

H strNomeFantasia Nome fantasia do fornecedor na base 

de dados do Sindec 
Texto 

I Tipo Código identificador do tipo de 

pessoa 

0 – Pessoa Física; 

1 – Pessoa Jurídica. 

J NumeroCNPJ Número do CNPJ (Pessoa Jurídica) 

ou do CPF (Pessoa Física) 
Texto 

K radicalCNPJ Aplica-se para pessoa jurídica e 

serve para agrupar/consolidar as 

informações de um mesmo 

fornecedor, matriz e filiais, sendo 

que são considerados os oito 

primeiros dígitos do número do 

CNPJ. 

Texto 

L NomeFantasiaRFB Nome fantasia do fornecedor na base 

de dados da Receita Federal do 

Brasil 

Texto 

M CNAEPrincipal Código identificador da 

Classificação Nacional de Atividade 

Econômica principal do fornecedor 

Texto 
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N DescCNAEPrincipal Descrição da Classificação Nacional 

de Atividade Econômica principal do 

fornecedor 

Texto 

O CNAE Identificação do primeiro dígito do 

código CNAE do fornecedor 
Números (1 a 9) 

P SetorAtividade Código identificador do setor de 

Atividade Econômica principal do 

fornecedor 

1 – Indústria; 

2 – Serviço; 

3 – Comércio. 

 

Q Atendida Código identificador da reclamação 

fundamentação atendida 

1 – Atendida; 

0 – Não Atendida. 

R CodigoAssunto Código identificador do assunto Texto 

S DescricaoAssunto Descrição dos assuntos do Sindec Texto 

T ClassificaçãoAssunto Código identificador da classificação 

dos assuntos por área 

1 – Produtos; 

2 – Assuntos 

Financeiros; 

3 – Serviços Essenciais; 

4 – Serviços Privados; 

5 – Saúde; 

6 – Habitação; 

7 – Alimentos. 

U CodigoProblema Código identificador do problema Texto 

V DescricaoProblema Descrição dos problemas do Sindec 

(especificação da lesão sofrida pelo 

consumidor) 

Texto 

W RelaçãoProblema Código identificador da relação dos 

problemas por classe 

0 – Serviço; 

1 – Bem/produto. 

X SexoConsumidor Código identificador do sexo do 

consumidor 

0 – Feminino; 

1 – Masculino; 

2 – Não se aplica (caso 

de reclamação de 

ofício, ou seja, quando 

o Procon é o 

reclamante). 

Y FaixaEtariaConsumidor Faixa etária do consumidor Texto 

Z CodigoFaixaEtaria Código identificador da faixa etária 

do consumidor 

0 - Não informada; 

1 - até 20 anos; 

2 - entre 21 e 30 anos; 

3 - entre 31 e 40 anos; 

4 - entre 41 e 50 anos; 

5 - entre 51 e 60 anos; 

6 - entre 61 e 70 anos; 

7 - mais de 70 anos. 

AA CEPConsumidor CEP do endereço do consumidor Texto 
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ANEXO 2 - Resultados das Regressões Logísticas 

 

a) Brasil 

 

Logistic regression                               Number of obs   =     153094 

                                                  LR chi2(24)     =    3175.14 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -99210.808                       Pseudo R2       =     0.0157 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    atendida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    cnae01v2 | 

          2  |   .1206719   .1091799     1.11   0.269    -.0933168    .3346606 

          3  |  -.0156324   .1111909    -0.14   0.888    -.2335625    .2022976 

          4  |  -.1830747   .1084543    -1.69   0.091    -.3956413    .0294919 

          5  |  -.4199424   .1161899    -3.61   0.000    -.6476703   -.1922144 

          6  |   .0406283   .1089245     0.37   0.709    -.1728598    .2541164 

          7  |  -.3984731   .1168275    -3.41   0.001    -.6274509   -.1694954 

          8  |  -.2870108   .1116174    -2.57   0.010     -.505777   -.0682447 

          9  |  -.1661872   .1122562    -1.48   0.139    -.3862053    .0538308 

         10  |   .1241012   .1125524     1.10   0.270    -.0964976    .3446999 

             | 

classifica~o | 

          2  |  -.6120084   .0193851   -31.57   0.000    -.6500025   -.5740143 

          3  |  -.2403154   .0148144   -16.22   0.000     -.269351   -.2112798 

          4  |  -.2859806   .0204385   -13.99   0.000    -.3260393   -.2459219 

          5  |  -.7526884   .0432421   -17.41   0.000    -.8374414   -.6679353 

          6  |  -1.164098   .0484761   -24.01   0.000     -1.25911   -1.069087 

          7  |  -.0370939   .2005982    -0.18   0.853    -.4302591    .3560712 

             | 

sexoconsum~r | 

          1  |  -.0556006   .0107614    -5.17   0.000    -.0766926   -.0345086 

          2  |    -.68315   .1016727    -6.72   0.000    -.8824248   -.4838752 

             | 

codfaixaet~a | 

          0  |  -.4137626     .02342   -17.67   0.000    -.4596649   -.3678603 

          1  |   .0704276   .0700685     1.01   0.315    -.0669042    .2077594 

          2  |  -.0507267   .0224721    -2.26   0.024    -.0947713   -.0066821 

          3  |  -.0647208   .0210259    -3.08   0.002    -.1059308   -.0235108 

          4  |  -.0533788    .021383    -2.50   0.013    -.0952887   -.0114688 

          5  |  -.0547245   .0222512    -2.46   0.014     -.098336   -.0111129 

          7  |  -.0505454   .0299444    -1.69   0.091    -.1092354    .0081446 

             | 

       _cons |   .9694754   .1095705     8.85   0.000     .7547212     1.18423 

------------------------------------------------------------------------------ 
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b) Região Centro-Oeste 

 

Logistic regression                               Number of obs   =      22449 

                                                  LR chi2(24)     =     273.43 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -12239.362                       Pseudo R2       =     0.0110 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    atendida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    cnae01v2 | 

          2  |  -.6022068   .3980635    -1.51   0.130    -1.382397    .1779834 

          3  |  -.6606038   .4067349    -1.62   0.104     -1.45779    .1365818 

          4  |  -.2992464   .3968332    -0.75   0.451    -1.077025    .4785324 

          5  |  -.6978226   .4142414    -1.68   0.092    -1.509721    .1140756 

          6  |  -.4118325   .3977642    -1.04   0.300    -1.191436    .3677709 

          7  |  -.8131178   .4184222    -1.94   0.052     -1.63321    .0069746 

          8  |  -.2075906   .4039552    -0.51   0.607    -.9993282     .584147 

          9  |  -.4888471    .412256    -1.19   0.236    -1.296854    .3191599 

         10  |  -.1834043   .4044272    -0.45   0.650     -.976067    .6092585 

             | 

classifica~o | 

          2  |  -.2050064   .0561688    -3.65   0.000    -.3150953   -.0949175 

          3  |   .1678808   .0414594     4.05   0.000     .0866219    .2491398 

          4  |   .0708633   .0590472     1.20   0.230     -.044867    .1865936 

          5  |  -.0705476   .2247127    -0.31   0.754    -.5109763    .3698812 

          6  |  -1.159245   .1068845   -10.85   0.000    -1.368735    -.949755 

          7  |   .2807725   .4854157     0.58   0.563    -.6706249     1.23217 

             | 

sexoconsum~r | 

          1  |  -.0911693   .0316731    -2.88   0.004    -.1532475    -.029091 

          2  |   .1379754   .3099958     0.45   0.656    -.4696051     .745556 

             | 

codfaixaet~a | 

          0  |  -.2285264   .0852953    -2.68   0.007     -.395702   -.0613508 

          1  |   .0849476   .2048043     0.41   0.678    -.3164615    .4863568 

          2  |  -.1467654   .0693382    -2.12   0.034    -.2826658    -.010865 

          3  |  -.2268525   .0660538    -3.43   0.001    -.3563155   -.0973894 

          4  |  -.1651069   .0672322    -2.46   0.014    -.2968795   -.0333343 

          5  |  -.1795165   .0709721    -2.53   0.011    -.3186194   -.0404137 

          7  |  -.2055936   .0973209    -2.11   0.035     -.396339   -.0148482 

             | 

       _cons |    1.77424   .4005585     4.43   0.000     .9891594     2.55932 

------------------------------------------------------------------------------ 
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c) Região Nordeste 

 

Logistic regression                               Number of obs   =      56234 

                                                  LR chi2(23)     =    1137.12 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -36676.557                       Pseudo R2       =     0.0153 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    atendida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    cnae01v2 | 

          2  |   .6344634   .1438482     4.41   0.000     .3525262    .9164006 

          3  |   .8469497   .1473061     5.75   0.000     .5582351    1.135664 

          4  |   .2994525   .1425179     2.10   0.036     .0201226    .5787825 

          5  |  -.0044686   .1616549    -0.03   0.978    -.3213064    .3123692 

          6  |   .3316523   .1436017     2.31   0.021     .0501981    .6131065 

          7  |    .021726   .1591842     0.14   0.891    -.2902693    .3337213 

          8  |   .1239582   .1510672     0.82   0.412     -.172128    .4200444 

          9  |   .3140803   .1464371     2.14   0.032     .0270689    .6010917 

         10  |   .2531987   .1490305     1.70   0.089    -.0388958    .5452932 

             | 

classifica~o | 

          2  |  -.4372576   .0323993   -13.50   0.000     -.500759   -.3737563 

          3  |  -.5473417   .0223019   -24.54   0.000    -.5910527   -.5036307 

          4  |  -.1333445   .0382987    -3.48   0.000    -.2084085   -.0582805 

          5  |  -.4821764   .0771362    -6.25   0.000    -.6333605   -.3309923 

          6  |   -.500696   .1289809    -3.88   0.000    -.7534941    -.247898 

          7  |  -.9623536   .5422182    -1.77   0.076    -2.025082    .1003745 

             | 

sexoconsum~r | 

          1  |   -.044061   .0176735    -2.49   0.013    -.0787004   -.0094215 

          2  |  (empty)   

             | 

codfaixaet~a | 

          0  |  -.0431591   .0604143    -0.71   0.475    -.1615689    .0752508 

          1  |   .0339613   .1092337     0.31   0.756    -.1801328    .2480554 

          2  |   .0119474   .0362201     0.33   0.742    -.0590426    .0829375 

          3  |   .0032496   .0340115     0.10   0.924    -.0634117    .0699109 

          4  |  -.0398377   .0346991    -1.15   0.251    -.1078466    .0281712 

          5  |  -.0500315   .0362149    -1.38   0.167    -.1210113    .0209483 

          7  |    -.06293   .0501295    -1.26   0.209     -.161182    .0353219 

             | 

       _cons |   .4175588   .1448134     2.88   0.004     .1337297    .7013879 

------------------------------------------------------------------------------ 
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d) Região Norte 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       7942 

                                                  LR chi2(22)     =     151.14 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -4766.0429                       Pseudo R2       =     0.0156 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    atendida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    cnae01v2 | 

          2  |  -.7677555   .7682387    -1.00   0.318    -2.273476    .7379648 

          3  |  -.3640747   .7696997    -0.47   0.636    -1.872658    1.144509 

          4  |  -.9552743   .7663384    -1.25   0.213     -2.45727    .5467213 

          5  |  -1.630511   .7929938    -2.06   0.040     -3.18475   -.0762717 

          6  |  -.9203993   .7669515    -1.20   0.230    -2.423597     .582798 

          7  |  -1.373169   .7907429    -1.74   0.082    -2.922996    .1766591 

          8  |  -1.197198   .7815449    -1.53   0.126    -2.728998    .3346022 

          9  |   -.468694   .7773551    -0.60   0.547    -1.992282    1.054894 

         10  |  -1.089567   .7782082    -1.40   0.161    -2.614827    .4356936 

             | 

classifica~o | 

          2  |  -.3643343   .0912717    -3.99   0.000    -.5432237    -.185445 

          3  |  -.2166824   .0690539    -3.14   0.002    -.3520255   -.0813392 

          4  |  -.1633401   .1064307    -1.53   0.125    -.3719405    .0452602 

          5  |  -.8239324    .284626    -2.89   0.004    -1.381789   -.2660756 

          6  |  -1.158741   .3556555    -3.26   0.001    -1.855813   -.4616693 

             | 

1.sexocons~r |  -.0943179   .0497777    -1.89   0.058    -.1918804    .0032445 

             | 

codfaixaet~a | 

          0  |   .1800614   .1671441     1.08   0.281     -.147535    .5076577 

          1  |  -.0375197   .3285109    -0.11   0.909    -.6813892    .6063498 

          2  |   .0355614   .1007445     0.35   0.724    -.1618942     .233017 

          3  |   .0211929   .0899832     0.24   0.814     -.155171    .1975567 

          4  |   .0395845    .091447     0.43   0.665    -.1396483    .2188173 

          5  |   .1153847   .0956156     1.21   0.228    -.0720184    .3027878 

          7  |    .248328   .1343694     1.85   0.065    -.0150311    .5116871 

             | 

       _cons |   1.889025   .7681849     2.46   0.014     .3834101     3.39464 

------------------------------------------------------------------------------ 
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e) Região Sudeste 

 

Logistic regression                               Number of obs   =      61812 

                                                  LR chi2(24)     =    2437.22 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood =  -40942.29                       Pseudo R2       =     0.0289 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    atendida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    cnae01v2 | 

          2  |  -.5199415   .2166444    -2.40   0.016    -.9445568   -.0953262 

          3  |  -1.186476    .219849    -5.40   0.000    -1.617372   -.7555803 

          4  |  -1.003225   .2155963    -4.65   0.000    -1.425786   -.5806639 

          5  |  -1.206544   .2239069    -5.39   0.000    -1.645394   -.7676945 

          6  |  -.5168575   .2162992    -2.39   0.017    -.9407962   -.0929188 

          7  |  -1.152305   .2260266    -5.10   0.000    -1.595309   -.7093009 

          8  |  -1.206661     .21902    -5.51   0.000    -1.635932   -.7773895 

          9  |  -1.159399   .2299531    -5.04   0.000    -1.610099   -.7086994 

         10  |  -.5031749   .2235794    -2.25   0.024    -.9413824   -.0649674 

             | 

classifica~o | 

          2  |  -.8677572   .0317714   -27.31   0.000    -.9300279   -.8054865 

          3  |  -.2115887   .0264391    -8.00   0.000    -.2634084   -.1597689 

          4  |  -.4353491   .0308205   -14.13   0.000    -.4957562   -.3749421 

          5  |  -.9472646   .0592297   -15.99   0.000    -1.063353   -.8311765 

          6  |  -1.316085   .0661746   -19.89   0.000    -1.445785   -1.186386 

          7  |  -.3081427    .331666    -0.93   0.353    -.9581962    .3419107 

             | 

sexoconsum~r | 

          1  |  -.0919751   .0166856    -5.51   0.000    -.1246783   -.0592719 

          2  |   -.010063    .372401    -0.03   0.978    -.7399555    .7198295 

             | 

codfaixaet~a | 

          0  |  -.4176608   .0317005   -13.18   0.000    -.4797927   -.3555289 

          1  |   .0930191   .1160359     0.80   0.423    -.1344071    .3204454 

          2  |  -.1856448   .0356462    -5.21   0.000    -.2555101   -.1157796 

          3  |  -.1628536     .03311    -4.92   0.000    -.2277481   -.0979591 

          4  |   -.113187   .0334202    -3.39   0.001    -.1786894   -.0476847 

          5  |  -.0758188   .0343951    -2.20   0.027     -.143232   -.0084057 

          7  |  -.0091873   .0444587    -0.21   0.836    -.0963248    .0779501 

             | 

       _cons |   1.647679   .2170013     7.59   0.000     1.222365    2.072994 

------------------------------------------------------------------------------ 
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f) Região Sul 

 

Logistic regression                               Number of obs   =       4582 

                                                  LR chi2(24)     =     480.66 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood =  -2353.179                       Pseudo R2       =     0.0927 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

    atendida |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    cnae01v2 | 

          2  |   .6049204   .7920444     0.76   0.445    -.9474582    2.157299 

          3  |  -.0407041   .8352835    -0.05   0.961     -1.67783    1.596422 

          4  |   .1324514   .7844435     0.17   0.866     -1.40503    1.669932 

          5  |   .6582614   .8155946     0.81   0.420    -.9402747    2.256798 

          6  |   .3430116   .7861106     0.44   0.663    -1.197737     1.88376 

          7  |   .3211754   .8254126     0.39   0.697    -1.296604    1.938954 

          8  |    .473273   .8026431     0.59   0.555    -1.099879    2.046425 

          9  |   1.498053     .85137     1.76   0.078    -.1706017    3.166707 

         10  |   1.595009   .8033886     1.99   0.047     .0203957    3.169621 

             | 

classifica~o | 

          2  |  -1.004664   .1287734    -7.80   0.000    -1.257055   -.7522723 

          3  |   .0857606   .1173213     0.73   0.465     -.144185    .3157061 

          4  |  -.5268873   .1279008    -4.12   0.000    -.7775682   -.2762064 

          5  |   .2537739   .3760877     0.67   0.500    -.4833444    .9908923 

          6  |  -1.414574    .299419    -4.72   0.000    -2.001425   -.8277237 

          7  |    .293147   .8122108     0.36   0.718    -1.298757    1.885051 

             | 

sexoconsum~r | 

          1  |  -.1822611   .0756097    -2.41   0.016    -.3304533   -.0340688 

          2  |    -1.6568   .2205813    -7.51   0.000    -2.089131   -1.224468 

             | 

codfaixaet~a | 

          0  |  -.2245633   .1990233    -1.13   0.259    -.6146418    .1655151 

          1  |  -.2242106     .45862    -0.49   0.625    -1.123089     .674668 

          2  |   -.191315   .1493881    -1.28   0.200    -.4841103    .1014803 

          3  |  -.1833387   .1441006    -1.27   0.203    -.4657707    .0990934 

          4  |  -.0606217   .1484283    -0.41   0.683    -.3515358    .2302923 

          5  |  -.1851017   .1488423    -1.24   0.214    -.4768273    .1066238 

          7  |   -.322493   .2057593    -1.57   0.117    -.7257738    .0807877 

             | 

       _cons |   1.365905    .789549     1.73   0.084    -.1815826    2.913393 

------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 3 - Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas 2011 

 

Adiante, para fins de informação, segue a relação dos 20 (vinte) fornecedores mais 

reclamados do Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas no ano de 2011 

(cadastro divulgado e publicado no ano de 2012). 

 

 

Fornecedor 
Atendidas Não Atendidas Total de Reclamações 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

1.⁰ OI 4.288 61,97% 2.631 38,03% 6.919 4,52% 

2.⁰ LG 3.750 73,11% 1.379 26,89% 5.129 3,35% 

3.⁰ CLARO / EMBRATEL 3.715 73,10% 1.367 26,90% 5.082 3,32% 

4.⁰ ITAÚ 3.267 65,14% 1.748 34,86% 5.015 3,28% 

5.⁰ MÁQUINA DE VENDAS 3.154 65,12% 1.689 34,88% 4.843 3,16% 

6.⁰ B2W / LOJAS AMERICANAS 2.558 54,24% 2.158 45,76% 4.716 3,08% 

7.⁰ BRADESCO 2.632 59,53% 1.789 40,47% 4.421 2,89% 

8.⁰ CASAS BAHIA / PONTO FRIO 2.801 63,53% 1.608 36,47% 4.409 2,88% 

9.⁰ 
BANCO DO BRASIL / BV / MAPFRE 
BANCO VOTORANTIM  1.761 48,41% 1.877 51,59% 3.638 2,38% 

10.⁰ SAMSUNG 2.636 78,76% 711 21,24% 3.347 2,19% 

11.⁰ TIM / INTELIG 1.888 60,45% 1.235 39,55% 3.123 2,04% 

12.⁰ VIVO / TELEFONICA 2.001 79,85% 505 20,15% 2.506 1,64% 

13.⁰ SANTANDER 1.213 62,62% 724 37,38% 1.937 1,27% 

14.⁰ WHIRLPOOL / CONSUL / BRASTEMP 1.375 73,69% 491 26,31% 1.866 1,22% 

15.⁰ CARREFOUR 618 33,55% 1.224 66,45% 1.842 1,20% 

16.⁰ NOKIA 978 53,41% 853 46,59% 1.831 1,20% 

17.⁰ MABE / GE / BOSCH / DAKO / CONTINENTAL 1.309 79,53% 337 20,47% 1.646 1,08% 

18.⁰ ELECTROLUX 1.134 69,32% 502 30,68% 1.636 1,07% 

19.⁰ MAGAZINE LUIZA 1.011 66,34% 513 33,66% 1.524 1,00% 

20.⁰ WALMART 905 60,05% 602 39,95% 1.507 0,98% 

 


