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ASSISTA AO VÍDEO-MANIFESTO EM

http://bit.ly/manifesto-idec

Para viver, eu consumo
Podem achar que me limito a consumir coisas
Mas não
Eu tenho um poder muito maior:
Consumo informação e compro causas.
Pela minha cidadania
Por um mundo melhor.
Minha maior força?
A minha voz.
Hoje sou mais consciente que ontem
E exijo produtos e serviços melhores
Para hoje e amanhã.
Mais transparência, sustentabilidade, saúde,
Conexão!
Unidos somos fortes
E nossas conquistas, maiores.
Abusou de um consumidor, abusou de todos
Por uma causa justa, eu não fico calado!

Manifesto - Eu Compro A Briga
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PALAVRA DA
PRESIDENTE
O ano de 2018 foi desafiador para a sociedade brasileira.
Vivemos um cenário político-econômico de conflitos
e incertezas refletido num processo eleitoral tenso
e polarizado. Esse contexto atingiu fortemente o
cotidiano dos consumidores e o trabalho do Idec. Mas
não desanimamos, pelo contrário. Entendemos que as
causas pelas quais sempre lutamos continuam urgentes,
o que nos leva a ampliar o impacto social do nosso
trabalho.
Desejando melhorar resultados, aumentamos nossa
equipe de colaboradores em 40%. Também procuramos
fazer um planejamento estratégico de atuação em
cada um dos eixos temáticos que trabalhamos. Isso
permitiu redefinir prioridades de acordo com a vocação e
capacidade da nossa organização.
Tivemos conquistas importantes, que podem ser
conferidas ao longo deste relatório. Porém, vale destacar
duas que chegaram ao desfecho após anos de trabalho:
a aprovação da Lei de Proteção de Dados Pessoais e a
efetivação do acordo dos Planos Econômicos, o maior já
realizado na Justiça brasileira, e que nos rendeu o prêmio
Innovare, o mais importante do Direito brasileiro.
Também nos orgulhamos do lançamento da Plataforma
dos Consumidores 2018, durante o período eleitoral, desta
vez mais robusta. Trata-se de uma página na internet
pela qual convidamos os candidatos a apoiar nossas
pautas e expusemos os aceites e recusas. Passadas as
eleições, aqueles que se comprometeram podem ainda
ser cobrados por toda a sociedade. A iniciativa fortalece
nosso trabalho na criação e defesa de políticas públicas
pela defesa dos direitos do consumidor.
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Para além disso, fizemos diferença na luta constante pelo
direito à saúde digna e à qualidade da nossa alimentação;
por agências reguladoras isentas que zelem pelos
interesses dos consumidores e não das empresas; pela
prevenção do superendividamento e coibição dos abusos
das instituições financeiras e de telecomunicações.
Atuamos ainda pela universalização do acesso e
qualidade aos serviços de energia elétrica, transporte e
Internet. Tudo isso levando em consideração ideais de
transparência, participação social e tolerância.
Sabemos, no entanto, que nada teria sido possível sem
a confiança dos associados e o apoio dos parceiros e
financiadores. Registramos aqui nossa gratidão! Com essa
motivação, os conselheiros, colaboradores e voluntários
do Idec se envolveram com as causas que nos movem
e colocaram a mão na massa para fazer tudo acontecer.
Essa união tem sido fundamental para alcançarmos os
resultados que apresentamos aqui. Mais preparados e
firmes, sigamos em frente porque os desafios continuam
enormes. Somos muitos, e juntos somos fortes para
defender nossa causa que é de todos os brasileiros.
Marilena Lazzarini				

Presidente do Conselho Diretor		
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NOSSAS CAUSAS
E IMPACTO
SOCIAL
Aqui você confere um resumo de nossas
atividades e conquistas em 2018. Incluímos
as de maior destaque, mas fomos muito além.
Para acompanhar nosso trabalho em detalhes,
cadastre-se em nossos canais de comunicação
e siga-nos pelas redes sociais. Seu olhar e
participação são muito bem-vindos!
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Alimentação saudável
e sustentável
Alimentação adequada e saudável para promoção e
proteção da saúde e do meio ambiente e prevenção de
doenças crônicas não transmissíveis.
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL

Triângulo de advertência
fica entre as opções mais
eficientes de rotulagem
Após anos de luta pela revisão das normas
de rotulagem nutricional de alimentos no
País, conseguimos que a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) incluísse
os triângulos de advertência como opção na sua consulta pública técnica sobre o tema. A
agência entendeu preliminarmente que os modelos que utilizam alertas na parte da frente
das embalagens são os mais eficientes. A decisão final sobre o modelo ficou para 2019.
Saiba mais em:

http://bit.ly/rotulagem-modelo

Campanha publicitária impacta milhões de brasileiros
De forma inédita, o Idec, junto aos seus parceiros da Aliança Pela Alimentação Adequada
e Saudável, tem, desde 2017, liderado campanhas de mídia de massa em nível nacional em
prol de uma rotulagem que garanta aos brasileiros o direito de saber o que comem. Em
2018 foram quatro campanhas em TV, rádio, internet, outdoors e outras mídias externas,
informando e mobilizando mais de 68 milhões de consumidores ao longo do ano.
Saiba mais em:

http://bit.ly/embalagem-ideal
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Manutenção do “T” na rotulagem
de alimentos transgênicos
Nossa atuação, em conjunto com outras entidades,
garantiu que a CAS (Comissão de Assuntos Sociais)
do Senado rejeitasse o PLC (Projeto de Lei da Câmara)
34/2015. A proposta desobriga os produtores a informar
sobre a existência de transgênicos na frente dos rótulos de
alimentos, bebidas e rações e desobriga a informação da
presença de ingredientes transgênicos não detectados no
produto final.
Saiba mais em:

http://bit.ly/vitoria-transgenico

Política de redução de agrotóxicos
aprovada por Comissão da Câmara
Comemoramos em dezembro a aprovação, pela Comissão
Especial da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei
6.670/2017, mais conhecido como PNaRA (Política
Nacional de Redução de Agrotóxicos). A conquista
foi resultado do trabalho intenso de várias entidades
que atuam sobre o tema. Nesse processo ajudamos,
principalmente, na incidência política junto aos
parlamentares e na articulação com as organizações da
sociedade civil.
Saiba mais em:

http://bit.ly/vitoria-agrotoxicos

12

NOSSAS CAUSAS E IMPACTO SOCIAL

Veto de duas indicações na Anvisa
A coalizão Aliança pela Alimentação Adequada e
Saudável, da qual fazemos parte, conseguiu barrar duas
indicações para a diretoria da Anvisa, feitas pelo então
presidente da república, Michel Temer. Para isso, foram
divulgadas cartas denunciando que os candidatos não
cumpriam os requisitos previstos na Lei 9.986/2000, ou
seja: reputação limpa, elevado conceito no campo de
especialidade do cargo e formação universitária.
Saiba mais em:

http://bit.ly/veto-anvisa

Coleção escolas saudáveis
Cresce no mundo todo o debate em torno de medidas
legais que transformem as escolas e os serviços de
alimentação escolar em fornecedores de alimentos
e refeições saudáveis e que estimulem a adoção
de hábitos igualmente saudáveis também fora da
escola. Para contribuir com essa discussão, lançamos
dois guias: Alimentos Orgânicos nas Escolas - para
Gestores e Alimentação Saudável nas Escolas - para
Municípios.
Saiba mais em:

http://bit.ly/escolas-saudaveis
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RECONHECIMENTO
DE NOSSOS
ASSOCIADOS

“Os profissionais da área de

“O Idec conquistou o papel de representar

relacionamento com os associados

o consumidor nas mais diversas instâncias

estão sempre prontos a ajudar. O Idec

e em diferentes espaços de poder a partir

é essencial para a sociedade, pois além

de um trabalho sério e independente ao

de ensinar aos consumidores como lutar

longo das últimas décadas. Tenho imenso

pelos seus direitos, ele cobra das empresas

respeito e admiração pelo Instituto,

que respeitem o Código de Defesa do

principalmente pela sua coerência e pelo

Consumidor. Consequentemente, há

comprometimento com temas importantes

melhorias em diversas áreas, como saúde,

como alimentação, superendividamento,

serviços financeiros, alimentação e nas

mobilidade, saúde e telecomunicações.

relações de consumo em geral. Nesses

A parceria com o Instituto Brasileiro

17 anos, eu aprendi muito com o Instituto

de Política e Direito do Consumidor

e obtive diversos êxitos. Só tenho a

(Brasilcon), do qual sou presidente, é um

agradecer.”

privilégio para nós. Espero que possamos
trabalhar juntos na defesa do consumidor,

Maria Carolina Rodrigues Silva

pois os sonhos são comuns e a vontade é

é engenheira química e trabalha como

gigante!”

consultora
Diógenes Faria de Carvalho

é presidente do Instituto Brasileiro
de Política e Direito do Consumidor
(Brasilcon). É associado desde 2002

14

NOSSAS CAUSAS E IMPACTO SOCIAL

Proteção de dados
pessoais
Garantia de níveis adequados de qualidade e respeito aos
direitos de informação, transparência, não discriminação e
proteção de dados pessoais.
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL

Aprovação da Lei Geral de
Proteção de Dados
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei
nº13.709/2018) foi uma grande conquista da sociedade em
2018. Nós tivemos participação intensa nesse processo,
articulando debates, audiências públicas, divulgando
cartas e manifestos e enviando contribuições ao projeto de
lei. Lançamos todos os esforços para pressionar Congresso
e presidência a aprovarem uma legislação adequada
voltada às mudanças sociais e econômicas trazidas pela
“economia de dados”.
Saiba mais em:

http://bit.ly/lei-de-dados
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Fim da coleta de dados de passageiros no metrô de
São Paulo
Após nossa ação, ingressada na Justiça em agosto, a ViaQuatro - concessionária da
Linha 4 Amarela do Metrô de São Paulo - teve que desligar as câmeras que registravam
as emoções dos passageiros ao ver as peças publicitárias, sob pena de multa diária de
R$ 50 mil. A coleta de dados pessoais era totalmente ilegal, pois os cidadãos não tinham
a chance de impedir a captação de suas imagens, além de participarem de pesquisa de
mercado forçada. A atitude da empresa afrontava fortemente a liberdade de escolha e
informação do consumidor.
Saiba mais em:

http://bit.ly/cameras-metro
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Acesso
e qualidade em
telecomunicações
Universalização dos serviços de telecomunicações
e acesso à internet no Brasil.
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL

Redução de práticas abusivas na telefonia móvel
Um dos maiores problemas para os usuários dos serviços de telecomunicações é a
cobrança indevida. Em 2018, uma ação nossa contra a ocorrência desse tipo de postura
praticada na telefonia móvel pré-paga - por meio dos serviços de valor adicionado
(SVAs) - passou a dar resultados. Fruto do nosso trabalho realizado em diversas frentes,
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) implementou planos de ação para
reduzir a incidência dessas condutas, ocorrendo forte diminuição das reclamações sobre
este tipo de prática abusiva.
Saiba mais em:

http://bit.ly/cobranca-celular
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Energia acessível, mais
barata e sustentável
Serviços de energia e eletricidade seguros, sustentáveis
e de baixo impacto ambiental, a tarifas módicas e
transparentes. Tudo isso com base em normas e políticas
públicas que valorizem elevados padrões de eficiência,
a geração e o uso de fontes renováveis e, sobretudo,
o interesse público, o acesso universal e os direitos de
consumidores.
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL

Vitória contra cobranças irregulares da AES Eletropaulo
Conquistamos em janeiro vitória na Justiça de São Paulo contra a então concessionária de
energia elétrica AES Eletropaulo. A ação foi motivada por cobranças indevidas na fatura
de energia elétrica dos consumidores, como seguros e outros serviços não solicitados.
A sentença de 1ª Instância determinou, entre outras coisas, que os valores cobrados
indevidamente fossem devolvidos em dobro a todos os consumidores, com as devidas
correções.
Saiba mais em:

http://bit.ly/vitoria-eletropaulo
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Reforma do setor elétrico em foco
Desde 2015 está em discussão uma reforma do setor
elétrico brasileiro - com os projetos de lei PL 1917/2015
e o PLS 232/2016 -, tendo ganhado maior importância
em 2018. As mudanças incluem a ampliação do mercado
livre, mudanças tarifárias e o estabelecimento da tarifa
pré-paga, que podem impactar muito o cotidiano da
população. Com o objetivo de defender o interesse do
consumidor, nos tornamos um ator importante nesse
debate. Para isso, participamos de reuniões, apresentamos
propostas e nos articulamos com organizações
socioambientais com visões complementares à nossa,
fortalecendo as reivindicações.

Pesquisa revela fornecimento de
energia de baixo nível
No Brasil, 47% dos consumidores não recebem um
serviço de energia elétrica adequado, sendo que os
moradores das regiões Norte e Centro-Oeste são os mais
prejudicados, com 51% e 62% respectivamente. Isso é o
que revelou nossa pesquisa, que analisou a quantidade e
duração das falhas de fornecimento de eletricidade em
níveis nacional e regional, entre 2011 e 2017. A partir desses
dados, solicitamos mudanças concretas aos tomadores de
decisão.
Saiba mais em:

http://bit.ly/pesquisa-energia
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Lançamento do Relatório Luz 2018
Em julho, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil
para a Agenda 2030, do qual fazemos parte, lançou
o Relatório Luz 2018. Elaborado por 38
entidades, o documento analisa 121 das
169 metas estabelecidas pelos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Participamos da análise das ODS 7 e 12, que
abordam energia limpa e acessível e consumo
e produção responsáveis, respectivamente.
A publicação revelou que nos últimos
três anos tem havido incoerência entre
as políticas adotadas no País e o que foi
acordado para a diminuição da desigualdade
e para o desenvolvimento sustentável.
Saiba mais em:

http://bit.ly/relatorio-luz
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Transporte público de
qualidade, acessível e
sustentável
Direito à mobilidade como fator fundamental ao direito
à cidade, com acesso à informação e transparência que
garantam o direito à escolha, baseado em políticas que
promovam o transporte coletivo e por modos ativos e
que sejam universais, com qualidade e saudáveis para as
pessoas e o meio ambiente.
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL
Qualidade e
competitividade na
licitação de ônibus de
São Paulo
A licitação para escolher as empresas que
vão operar os ônibus da cidade de São
Paulo é a maior da América. É fundamental
porque determina a qualidade do serviço
que será oferecido à população. Como
usuário de transporte público também é
consumidor, entramos de cabeça nesse
processo. Denunciamos e pautamos o
debate principalmente sobre a falta de
concorrência e de participação popular
no processo. Acionamos o órgão federal
de competitividade (Seprac/Cade),
dialogamos com o Ministério Público, o
Tribunal de Contas, a Secretaria Municipal
de Transportes e com a população. Vitórias
importantes foram conquistadas nessa luta,
que envolve grandes interesses e ainda
está distante de ter um fim.
Saiba mais em:

http://bit.ly/licitacao-sp
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Prioridade do transporte coletivo em 12
capitais
Não é novidade que os corredores e faixas exclusivas de ônibus tornam
as viagens muito mais rápidas, frequentes e confortáveis. Realizamos uma
pesquisa em 12 capitais brasileiras para saber quanto elas investem para
priorizar o transporte coletivo nas vias. Infelizmente os resultados obtidos
foram decepcionantes. Os dados obtidos foram enviados às cidades
avaliadas, juntamente com recomendações às respectivas administrações.
Além disso, por meio dessas informações é possível embasar reivindicações
populares nesse sentido.
Saiba mais em:

http://bit.ly/prioridade-transporte

Transporte público na periferia é pior avaliado
Por meio das avaliações feitas por mais de 3 mil usuários do nosso aplicativo
MoveCidade, constatamos que os passageiros consideram o transporte
público pior na periferia do que no centro, nas cidade de Belo Horizonte, Rio
de Janeiro e São Paulo. Os principais problemas são a lotação e manutenção
dos ônibus. Os dados foram enviados para a prefeitura e governo do
Estado e serviram como mais uma forma de pressão para exigir melhorias e
investimentos no transporte público coletivo.
Saiba mais em:

http://bit.ly/transporte-periferia
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Guia do usuário de transporte
público
Com o mote “Transporte público bom é um direito”,
lançamos um guia para explicar à população como a
mobilidade está organizada no Brasil, quais são seus
direitos como usuária do serviço e como reivindicá-los
em caso de descumprimento.
Saiba mais em:

http://bit.ly/transporte-direito
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Acesso a serviços de
saúde e de qualidade
Acesso a serviços de saúde e medicamentos de qualidade
e uma regulação transparente, participativa e efetiva,
orientada pelo interesse público e pela valorização do SUS.
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL
Novo teto para reajuste de planos de saúde
individuais
Entramos com uma Ação Civil Pública em maio para pedir a suspensão do aumento anual
e a revisão da fórmula de cálculo do reajuste dos planos de saúde individuais e familiares.
Em primeira instância a Justiça nos atendeu, estipulando o teto de aumento em 5,72%.
Mas, em segunda, a decisão foi cassada elevando para 10%. Mesmo assim, pressionamos a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que acabou mudando a metodologia de
cálculo.
Saiba mais em:

http://bit.ly/vitoria-reajuste
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Bloqueio de franquia e coparticipação em planos de
saúde
Após nosso manifesto, em conjunto com outras entidades, o STF (Supremo Tribunal
Federal) suspendeu a norma da ANS com novas regras de franquia e coparticipação
em planos de saúde. A diretriz permitia que a operadora cobrasse até 60% do valor do
procedimento dos pacientes, além da mensalidade. Essa foi uma grande vitória para os
consumidores.
Saiba mais em:

http://bit.ly/vitoria-franquia

Veto de candidato a diretor da ANS envolvido em
corrupção
Nós e outras dez entidades lançamos em maio um manifesto pedindo que a Comissão de
Assuntos Sociais do Senado rejeitasse a indicação de Davidson Tolentino de Almeida para
diretor da ANS, por suposto envolvimento em esquema de corrupção por estocagem de
dinheiro. A candidatura acabou rechaçada. Em seu lugar foi nomeado do diretor Paulo
Rebello.
Saiba mais em:

http://bit.ly/manifesto-ans
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Campanha contra alteração nos
planos de saúde
Organizamos campanhas de rua e um evento conjunto em
São Paulo para dizer não às mudanças na Lei de Planos
de Saúde. O PL 7419/2006 e seus apensados propunham
medidas ruins para o consumidor, como redução de
cobertura, penalidades mais leves caso a empresa
descumprisse a lei e procedimento mais demorado para
acesso à justiça. Além disso, abria a possibilidade de
reduzir a rede assistencial sem autorização da ANS. Graças
a esse movimento, a votação do projeto não foi retomada
em 2018.
Saiba mais em:

http://bit.ly/votacao-adiada

Lançamento do guia O SUS é Seu
A publicação dá orientações para utilizar e lutar para
melhorar o SUS (Sistema Único de Saúde). Uma
atualização da cartilha “O SUS pode ser seu melhor plano
de saúde”, produzida pelo Idec em 2003, traz um formato
mais dinâmico e inclusivo.
Saiba mais em:

http://bit.ly/seu-sus
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Serviços bancários
acessíveis e
responsáveis
Serviços financeiros acessíveis e inclusivos, orientados para
o desenvolvimento sustentável das famílias e da sociedade,
que respeitem o direito de escolha e à informação e a
condição de vulnerabilidade do consumidor
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL
Debate sobre os desafios
para o tratamento do
superendividamento
O superendividamento é um problema que
atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. Nos
dedicamos fortemente a essa causa e entre
nossas ações realizamos o seminário “Desafios
das políticas públicas para o tratamento
do superendividamento”. O evento reuniu
especialistas de todos os setores envolvidos
com o tema, como bancos, órgãos públicos
e da Justiça e especialistas acadêmicos.
A iniciativa resultou num documento com
contribuições para discutir a criação de uma legislação e sensibilizar os parlamentares
pela aprovação do Projeto de Lei 3515/2015, que está parado no Congresso.
Saiba mais em:

http://bit.ly/desafios-dividas
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Lançamento do Documentário
“No caminho do
superendividamento”
Produzimos e lançamos o documentário “No
caminho do superendividamento” que conta a
história de um professor universitário, com mais
de 120% de sua renda mensal comprometida
com o pagamento de dívidas em quatro bancos.
Acompanhamos toda a trajetória de tentativas
de renegociação das dívidas com as instituições
financeiras. A produção escancara a conduta
predatória dos bancos e cobra dos governantes
políticas públicas para amenizar o problema que
atinge cerca de 30 milhões de pessoas no país.
Saiba mais em:

http://bit.ly/doc-dividas

Lançamento do Guia dos
Bancos Responsáveis
Lançamos em novembro a sétima edição do Guia
dos Bancos Responsáveis (GBR). O estudo avalia,
por meio das diretrizes de crédito e investimento,
as políticas de responsabilidade socioambientais
dos bancos, abarcando temas como corrupção,
transparência, direitos humanos, trabalhistas e
dos consumidores. Ao todo, foram avaliadas 18
categorias. A pesquisa faz parte de uma coalizão
internacional, integrada por onze países que analisam
as práticas de instituições financeiras e reivindicam a
adoção de políticas socioambientais.
Saiba mais em:

http://bit.ly/lancamento-gbr
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RELATÓRIO DE
PESQUISA 2018
Uma análise das
políticas e diretrizes
socioambientais dos
nove maiores bancos
do Brasil

Pela garantia e
preservação dos
direitos
Atuar em demandas de forma estratégica
para defender os anseios dos consumidores e
mudar políticas públicas. Como entidade de
representatividade nacional de consumidores,
além de ações judiciais, o Idec também busca
alternativas para prevenção e resolução de
conflitos que beneficiem toda a sociedade.
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COMO GERAMOS
IMPACTO SOCIAL
Acordo de Planos Econômicos, o maior da história
Celebramos em março a homologação, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF),
do acordo coletivo relativo aos planos econômicos, o maior já realizado no Judiciário
Brasileiro. Com isso, poupadores prejudicados pelos Planos Bresser, Verão e Collor II estão
tendo a oportunidade de receber valores disputados na Justiça há décadas, e que já
apontavam para um resultado incerto. Cerca de 1 milhão de ações podem ser encerradas,
colaborando para desafogar tribunais de todo o país.
Saiba mais em:

http://bit.ly/acordo-planos

Conquista do Prêmio Innovare, o mais importante
do Direito Brasileiro
Como reconhecimento de inovação no Judiciário,
em dezembro recebemos o Prêmio Innovare, na
categoria Advocacia, em razão do Acordo de
Planos Econômicos. Essa é a maior premiação
jurídica do país e tem o objetivo de exaltar
e disseminar o que de melhor se faz para o
aprimoramento da justiça brasileira. O Innovare é
o reconhecimento de que o acordo foi inovador
ao beneficiar centenas de milhares de poupadores
cansados de esperar por seu dinheiro.
Saiba mais em:

http://bit.ly/acordo-inovare
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Lançamento da Plataforma do Consumidor
Durante a campanha eleitoral, lançamos, como
já feito em anos anteriores, a Plataforma dos
Consumidores: uma página na internet com as
principais demandas relacionadas aos direitos
dos consumidores, divididas em 10 temas. Os
13 presidenciáveis foram convidados a apoiar,
bem como candidatos aos legislativos estaduais
e federal. Obtivemos mais de 100 adesões.
Dentre essas, 12 foram de candidatos eleitos.
Passado o pleito, aqueles que se comprometeram
podem ser monitorados e cobrados por toda a
sociedade.
Saiba mais em:

http://bit.ly/plataforma-eleicoes

Projetos de lei para alterar o Código de
Defesa do Consumidor
Realizamos a pesquisa Radiografia de Ameaças
ao Código de Defesa do Consumidor, e a
lançamos em setembro para marcar os 28 anos
da lei consumerista. Ao todo, foram analisados
515 projetos de lei apresentados no Congresso
Nacional que pretendem modificar os direitos
dos consumidores brasileiros. Segundo a análise,
foram aproximadamente 56 projetos propostos
por ano, ou cinco por mês (422 na Câmara e 95
no Senado).
Saiba mais em:

http://bit.ly/projetos-cdc
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Jurídico
Formado por uma equipe de advogados especializados em Direito do Consumidor tem
entre suas atividades: assessorar jurídica e estrategicamente cada área temática na luta por
suas causas; difundir a litigância estratégica, propondo e acompanhando as ações coletivas
na Justiça em benefício de consumidores e associados; e assessorar as demais áreas do
Idec na garantia e preservação de direitos do Instituto e de seus associados. O ano de 2018
foi intenso para o departamento Jurídico. Veja os destaques do nosso balanço:
•

Participação em 10 recursos como amicus curiae, dada a relevância e conhecimento do
Idec na defesa dos consumidores.

•

2 novas Ações Civis Públicas propostas em benefício dos consumidores e associados.

•

2 liminares concedidas pelo Poder Judiciário.

•

2 ações judiciais com sentença favorável aos consumidores.

•

400 manifestações e recursos elaborados em todas Instâncias do Poder Judiciário.

•

Mais de R$10 milhões pagos a 255 associados pela ações do Idec.

•

42 ações encerradas.

•

364 processos em andamento.

•

125 Cartas enviadas para localização e pagamento de associados decorrentes de
processos judiciais, bem como em respostas aos MPs e demais atores do Poder
Judiciário.
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Ações tratadas pelo jurídico do Idec

Tema
Planos Econômicos

Número de ações em 2018
147

Consórcio

51

Planos de saúde

18

Telecom e Direitos Digitais

7

Transgênicos, rotulagem e agrotóxicos

6

Serviços financeiros

5

Ações nas quais o Idec é réu

7

Total de ações em andamento

364
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“Conheci o Idec ainda na faculdade, mas

“Conheci o Idec por meio de amigos e

só me tornei associado em 2016, num

fiquei admirada pela sua seriedade e pelo

momento em que as conquistas garantidas

seu compromisso com os cidadãos. Lá

pelo Código de Defesa do Consumidor

se vão 30 anos, e o Idec está sempre na

passaram a ser relativizadas no âmbito

vanguarda, atento a assuntos pertinentes

do Judiciário e do Legislativo. Achei que

e atuais. Por conta dessa admiração, eu

era a hora de contribuir efetivamente com

decidi me associar e creio que nunca mais

o Idec, instituição que eu apoio pela sua

deixarei de apoiar o Instituto, pois ele não

luta trintenária pela defesa da ética na

apenas me representa, mas também meus

relação de consumo e conscientização dos

filhos, minha família e todos os brasileiros

cidadãos-consumidores em todo o País.

engajados em melhorar a qualidade

A revista tem conteúdo instigante e atual,

do que consumimos, os serviços pelos

o qual uso, como professor de Direito do

quais pagamos e a infraestrutura na qual

Consumidor, para ilustrar aulas e provas”.

vivemos.”

Daniel Firmato de Almeida Glória é defensor

Rita Sastre

público da Defensoria Especializada em

é jornalista e associada desde

Direito do Consumidor de Belo Horizonte

fevereiro de 2018.

(MG) e professor na Universidade Fumec.
É associado desde 2016.
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Representação Social
Nossa equipe dedica parte de seu tempo para representar a voz do
consumidor em atividades políticas e técnicas. Em 2018, participamos
de 278 reuniões, fóruns, redes, conselhos e outras instâncias de
representação social. Também acompanhamos 134 projetos de lei e
contribuímos para 17 consultas públicas.

Relacionamento
A área de relacionamento tem a atribuição de atender nossos associados,
informar sobre os seus direitos como consumidores e orientá-los para a
resolução de conflitos em relações de consumo.
Quantidade de atendimentos por canais

15.840

1.272

atendimentos telefônicos

atendimentos presenciais

16.790

480

e-mails respondidos

TOTAL DE

cartas respondidas

34.382

ATENDIMENTOS
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Comunicação
Tudo o que Idec faz acaba passando por esta área. Nele, nossa produção técnica ganha
linguagem acessível e divulgação ampla. A equipe é responsável pelas atividades de
design gráfico, marketing, comunicação interna com os colaboradores, comunicação
externa das ações institucionais e relacionamento com a imprensa.
As ações institucionais são publicadas em nosso site www.idec.org.br, nossas redes
sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube), na Revista do Idec bimestral, em
nossa newsletter semanal Por Dentro, entre outras publicações impressas e eletrônicas
ocasionais. Em nenhum deles é veiculado qualquer tipo de publicidade.
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Desempenho do site em 2018

5,7 MILHÕES

3,1 milhões

988.774

24.134

de visualizações de páginas

visitantes únicos

de novos visitantes

downloads de materiais
e ferramentas

Desempenho nas redes sociais em 2018
FACEBOOK

TWITTER

2,9 MILHÕES

1,75

17.446

2.237

57.314

2.657

437

908

de pessoas alcançadas

novas curtidas na página

reações

postagens

milhões de impressões

novos seguidores

menções

postagens
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Pedidos de entrevista em 2018
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Nossos números financeiros em 2018
Apresentamos abaixo os resultados das demonstrações contábeis, que foram auditadas
pela Kreston Partnership Auditores e Consultores S.S. Ltda.

Origem dos Recursos
2018
Valor

% sobre

(em mil R$)

receita

24.347

100%

0

0

b) Doações de pessoas jurídicas

0

0

c) Doações de pessoas físicas

251

1.03%

5.703

23.43%

0

0

17.830

73.23%

0

0

563

2.31%

Receitas totais
a) Recursos governamentais
(subvenções)

d) Contribuições

e) Patrocínios
f) Cooperação internacional
g) Prestação de serviços e/ou venda de
produtos
h) Outras receitas

IDEC EM NÚMEROS
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Aplicação dos Recursos
2018
Valor (em mil R$)

% sobre receita

21.107

100%

14.709

69.69%

4.392

20.81%

2.006

9.52%

1.795

8.51%

Impostos e taxas

22

0.11%

Financeiras

189

0.90%

-

-

Despesas totais
a) Projetos, programas e ações sociais
(excluindo pessoal)
b) Pessoal ( salários + benefícios +
encargos)
c) Despesas diversas (somatório de
despesas abaixo)
Operacionais

Outras (que devem ser discriminadas
conforme relevância)

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o Idec não distribui dividendos, lucros ou
bonificações e aplica integralmente o os recursos, na manutenção e desenvolvimento de
suas finalidades sociais.
O Idec declara que não remunerou seus conselheiros. Por sua finalidade, objetivos e
por atender os requisitos da legislação em vigor, é isento de imposto de renda e da
contribuição social sobre lucro líquido e apresenta anualmente a declaração de isenção
do imposto de renda.
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Receita por financiador
Não estão incluídos recursos oriundos da campanha de mídia de massa voltados para
campanhas da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, uma vez que os recursos
são repassados para agências de publicidade, emissoras e mídia impressa e online.
A parte programática é financiada por cooperações internacionais, com exceção do
programa de saúde - 100% financiado com recursos de associação e doações, assim
como relacionamento e orientação aos associados e atuação jurídica (defesa dos direitos
coletivos).
Estes recursos estão direcionados para o desenvolvimento de projetos específicos e não
podem ser remanejados, a proporção dos percentuais aplicados não necessariamente
refletem a mesma proporção em relação às diretrizes prioritárias de atuação do Idec.
No gráfico abaixo, a origem das receitas retrata a aplicação dos recursos executados, ou
seja, não reflete necessariamente os valores repassados por financiadores (projetos), mas
sim projetos executados.
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Evolução da Receita Total

Evolução da receita total
(em mil R$)
2014

4.791.000

2015

3.922.000

2016

5.449.700

2017

8.107.184

2018

10.688.877

Despesas Gerais
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Recursos Humanos
No ano de 2018 houve um aumento da equipe em 28%. Há um desafio organizacional
para melhoria contínua em relação ao modelo de gestão e há, de fato, uma perspectiva de
olhar para os processos internos com mais atenção. Houve uma iniciativa da equipe em
abordar questões de gênero, diversidade e inclusão, com reconhecimento e compromisso
institucional em iniciar ações concretas e transparecer melhor nossos resultados.
Evidenciamos o início deste processo nesta seção.

Indicadores sobre o corpo funcional
2018

2017

Nº total de empregados(as) ao final do período CLT

49

35

Nº de admissões durante o período (clt e estagiários

22

16

1

2

20%

28%

41

30

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

70%

77%

Idade média das mulheres de cargos de chefia

46

45

Salário médio das mulheres

4.553

5.106

Salário médio dos homens

5.889

6.065

02

02

0

0

2.880

3.673

47

33

5.051

5.412

30

33

Nº de pessoas com deficiência

0

0

Salário médio das pessoas com deficiência

0

0

Nº de prestadores de serviços
% de empregados acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na instituição

Nº de negros(as) que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição
Salário médio dos brancos(as)
Nº de voluntários
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Relatório Anual do Idec | 2018

51

Qualificação do corpo funcional
2018

2017

49

35

8

6

46

23

Nº de graduandos

3

6

Nº de pessoas com ensino médio

4

1

Nº de pessoas com ensino fundamental

1

1

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

0

0

Nº de pessoas não alfabetizadas

0

0

Nº total de funcionários no corpo técnico e administrativo
Nº de pós-graduados (especialistas, mestres, doutores)
Nº de graduados(as)

Ano

Cargos de chefia
ocupado por
mulheres

Ano

Razão
salário
homens/
mulheres

75%

2004

67%

2004

-16%

2005

75%

2005

62%

2005

-16%

2006

67%

2006

62%

2006

-12%

2007

54%

2007

58%

2007

-13%

2008

50%

2008

13%

2008

-4%

2009

50%

2009

17%

2009

0%

2010

78%

2010

85%

2010

42%

2011

98%

2011

91,66%

2011

21%

2012

72%

2012

70%

2012

-13%

2013

89%

2013

80%

2013

-6%

2014

94%

2014

77%

2014

-3%

2015

81%

2015

80%

2015

10%

2016

75%

2016

80%

2016

4%

2017

86%

2017

77%

2017

-16%

2018

84%

2018

100%

2018

-23%

Ano

Participação
feminina no
corpo funcional

2004

% de mulheres compondo quadro
de funcionários (CLT somente)

52

% de mulheres ocupando chefia

NOSSAS CAUSAS E IMPACTO SOCIAL

Quantos % mulheres ganham
a mais ou a menos que
homens
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Indicadores Sociais internos – Ações e benefícios para os(as) funcionários(as)
2018

a) Alimentação

2017

Valor
(R$)

% sobre
Receita

Valor
(R$)

% sobre
Receita

146.752

0,6027

64.337

2,16

b) Educação
c) Capacitação e

0
13.607

0,0559

1.436,44

0,05

10.867

0,04463

3.720

0,12

0

0

0

0

3.404

0,01398

2.552

0,09

g) Transporte

138.401

0,5684

42.445

1,42

h) Bolsas/estágios

126.900

0,5212

106.768,

3,58

desenvolvimento profissional
d) Auxílio creche
e) Saúde
f) Segurança e medicina no
trabalho

i) Outros
Total indicadores sociais
internos

0

0
-

-

-

-
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“Decidi reorganizar o meu orçamento

“Conheci o Idec por meio da minha mãe,

doméstico para poder apoiar causas e

que era associada, e me interessei pela

instituições em que acredito, e me associei

sua seriedade. O Instituto é um órgão

ao Idec, pois acredito que a cidadania

vivo, atento e dinâmico, que analisa e

precisa ser exercida todos os dias. Gosto

avalia com total imparcialidade assuntos

muito da revista. Hoje, tudo é digital, e isso

de profunda importância para a saúde e

cansa. Minha revista fica na sala esperando

qualidade de vida dos cidadãos, como

para ser folheada. E quando isso acontece

corantes em alimentos, transgênicos,

é um momento de relaxamento com

mobilidade urbana etc. Eu acredito na

consciência.”

justiça que o Idec promove nas relações
de consumo, orientando o consumidor e

Luciana Annunziata

movendo ações coletivas que possibilitam

é economista, escritora e sócia-fundadora

indenizações e ressarcimentos. A qualidade

da Casa Causa. É associada desde 2017.

do atendimento ao associado é a marca
registrada do Instituto.”

Olavo C. Maruggi é engenheiro civil

aposentado. É associado desde 2005
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QUEM SOMOS
Somos uma associação de consumidores sem fins lucrativos, ONG independente de
empresas, partidos ou governos. Fundada em 1987 por um grupo de voluntários, nossa
missão é orientar, conscientizar, defender a ética na relação de consumo e, sobretudo,
lutar pelos direitos de consumidores-cidadãos como você.

NOSSA EQUIPE
CONSELHO DIRETOR: Georgia Patricio Pessoa, Maria Fátima Pacheco Jordão, Mariângela
Sarrubo Fragata, Marijane Vieira Lisboa, Marilena Lazzarini (presidente), Marcelo G. Sodré,
Marcos Vinicius Pó e Mário César Scheffer
CONSELHO FISCAL: Ivete Agabiti Ceccon, Jorgina de Freitas Monteiro, Kelly Góis
Almeida, Luiz Nakamura e Sérgio Neves da Rocha
CONSELHO CONSULTIVO: Adriana Borghi Fernandes Monteiro, Cláudia Lima Marques,
José Rodolpho Perazollo, Laura Valente Macedo, Luciana Stocco Betiol, Paulo Afonso
Leme Machado, Renato Janine Ribeiro, Rosana Grinberg, Rosangela L. Cavallazzi, Sérgio
Mendonça, Sérgio Seigi Shimura, Silvia Vignola, Silvio Valle, Sueli Carneiro, Sueli Dallari,
Vera Vieira e Walter Barelli
COORDENADORA EXECUTIVA: Elici Checchin Bueno
GERENTE DE PROGRAMAS E POLÍTICAS: Teresa D. Liporace
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GERENTE DE MARKETING e RELACIONAMENTO: Carla Hanli Yue
COMUNICAÇÃO: Ana Maria Barbour, André de Souza Corrêa, Daniel
Torres, Hélen Freitas, Jayane da Silva, Jéssica Ribeiro, Laíse Ferreira
Guedes e Larissa Agune Vazques.
DESIGNERS: Kenneth Yoneyama e Luive Osiano
EQUIPE JURÍDICA: Amanda Aparecida P. Fernandes, Christian T. Printes
(Supervisor), Cristiani Orlando, Lucas Matheus Marques do Nascimento e
Michel Roberto de Oliveira.
EQUIPE TÉCNICA: Ana Carolina Navarrete Munhoz, Ana Paula B. Martins,
Barbara Simão, Clauber Leite, Gustavo Pereira, Ione A. Amorim, Igor Britto,
Laís Amaral, Luis Marcelo Teixeira Alves, Rafael Gandara Calabria, Rafael
Rioja Arantes, Rafael Zanatta e Renato Barreto.
EQUIPE DE MARKETING, ENGAJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
Anne Galvão, Catherine Gulke (Supervisora), Neila Maldonado Borges e
Ronaldo Leite
EQUIPE DE RELACIONAMENTO: Eneida M. Souza (Supervisora), Fabiana
Borges, Heloisa Carvalho de Souza, Igor Lodi (Assessor), Gislaine B. de
Oliveira, Kauany Schoedl Fonseca, Leandro Henrique T. Avelino, Letícia
Carolina Negri, Letícia Sarmento Kleim, Marcus Vinicius França , Marina
Paullelli, Nara Sarmanho Cunha, Sheila Cristina D’Angelo e Sidineide
Elisangela M. Andrade.
EQUIPE DE PROJETOS: Georgia Carapetkov (Supervisora), Julia Rosa
Ferreira, Rogério Pereira dos Santos.
EQUIPE ADMINISTRATIVA: Daniele Tadei, Fátima Santos (Supervisora),
Maria das Graças Silva, Marcelo Hishi Marli B. de Oliveira, Sandra Garoli.
CONSULTORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Ana Maria Barbour, Igor
Britto, Mariana Viveiros, Patrícia Gentil, Paulo Santos, Raphael Augusto
Ramos Gonçalves, Ricardo Cecato Mavigno e Walter Faiad, Carlota Aquino
Costa, Lucas Malaspina, Marcia Kodama, Telma Duarte, Mokke (Assessoria
em TI).
ESTAGIÁRIOS: Juliana Oms, Lívia Pazzianoto Torres, Letícia Cunha Bonani,
Marina Silva Meira, Samara dos Santos e Valéria Rodrigues de Matos.
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O QUE FAZEMOS?
•

Representamos os interesses dos consumidores em diversas instâncias, onde
individualmente não conseguem espaço, como agências de regulação, comitês,
comissões e câmaras técnicas e Congresso Nacional, dialogando com sociedade civil,
setor público e empresarial sobre políticas públicas e leis que afetam a vida de todos
os consumidores.

•

Informamos os consumidores por meio do nosso site, redes sociais, imprensa, entre
outros materiais de comunicação. Bimestralmente editamos a Revista do Idec com
conteúdos relevantes para os consumidores e para a sociedade.

•

Realizamos pesquisas e avaliações de produtos e serviços conduzidas por
técnicos especializados. Os produtos testados e pesquisados são comprados em
estabelecimentos comerciais, sem aviso prévio. O Idec não aceita presentes ou
doações de empresas.

•

Movemos ações judiciais coletivas para beneficiar todos os consumidores a partir
de direitos que foram lesados por empresas ou pelo governo e monitoramos o
cumprimento do Código de Defesa dos Consumidores.
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•

Promovemos campanhas de mobilização da opinião pública e de conscientização
sobre os direitos dos consumidores, pressionando empresas e governos.

•

Orientamos nossos associados para prevenção e solução de problemas de consumo.

•

Participamos de redes como: Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável,
Coalizão Direitos na Rede, Consumers International (CI), Conselho Latino Americano e
do Caribe de Organizações de Consumidores (Oclac), Fórum Nacional das Entidades
Civis de Defesa do Consumidor (FNECDC), Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos
Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (FBOMS), Rede IBFAN para
Alimentação Infantil, Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais
(Abong) • Rede Brasileira para Integração dos Povos (Rebrip) • Aliança de Controle
do Tabagismo (ACT) • Pacto pela Democracia • Observatório do Clima Clima • Chega
de Agrotóxicos!

QUEM NOS APOIA

SOBRE O IDEC
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