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VI Fórum Banco Central – 17 de novembro 

 



Novo contexto com novos desafios: 

o Renda e acesso; 

o Produtos e serviços complexos; 

o Mercado de massa vs. Conflitos de massa; 

o Competências complementares; 

o Integração de dados e informações; 

o Atuação conjunta e articulada: origem dos conflitos. 
 

 



Cooperação Banco Central/Senacon 

o ACT (2010): troca de informações, indicadores, publicações 
conjuntas; 

 

o Aperfeiçoamento regulatório: 

Resolução 3.919/10 – Normas sobre cobrança de tarifas pela 
prestação de serviços prestados por instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas pelo Banco Central.  

Circular 3.512/10 – Faturas de cartões. Dispõe sobre o 
pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito. 
Estabelece o percentual de 15% como o mínimo a ser pago 
pelo consumidor. 

 

o ENEF e Conef – ações de educação financeira. 



Plano Nacional de Consumo e Cidadania - Plandec 

o Decreto 7.963, de 15 de março de 2013; 

o Transforma a proteção do consumidor em Política 
de Estado; 

o atuação articulada entre os órgãos federais para 
proteção do consumidor; 

o Cria a Câmara Nacional das Relações de Consumo: 

o Conselho de Ministros; 

o Observatório Nacional das Relações de Consumo. 



Plano Nacional de Consumo e Cidadania - Plandec 

o 3 eixos de atuação: 

o Prevenção e redução de conflitos; 

o Regulação e fiscalização; 

o Fortalecimento do SNDC. 

o Comitês Técnicos: 

o Consumo e Regulação; 

o Consumo e Pós-Venda; 

o Consumo e Turismo. 

o Cooperação Nacional pela Proteção do Consumidor e 
Acesso à Justiça: SNDC e Sistema de Justiça. 



I. Prevenção e Redução de Conflitos 

Qualidade das Relações de Consumo: 

oDivulgação de indicadores setoriais (telecomunicações, 
assuntos financeiros, indústria, varejo, transporte aéreo); 

oMesas de diálogo/compliance 

Educação para o consumo: 

oCursos de formação em defesa do consumidor para 
entidades civis; 

oPrograma Nacional de Educação Financeira (2014). 



II. Regulação e Fiscalização 
 
Agenda setorial: 

Assuntos financeiros/Banco Central:  

oResolução 4.196/13: transparência na contratação e 
na divulgação de pacotes de serviços; 

oResolução 4.197/13: maior transparência na 
informação dos custos financeiros e do cálculo do 
CET; 

oResolução 4.291/13: novas regras para 
remuneração dos correspondentes bancários, 
aprimorando a oferta de crédito. 

 



III. Fortalecimento do SNDC 

o Ampliação da participação social na defesa do 
consumidor; 

o Projeto de lei sobre aplicação de medidas corretivas 
em favor do consumidor; 

o Ampliação do atendimento ao consumidor: 

Convênios para municipalização dos Procons; 

Desenvolvimento de nova plataforma para resolução 
de conflitos de consumo: consumidor.gov.br. 
 

 



Evolução de Demandas – 10 anos 



Obrigado! 
 

Secretaria Nacional do Consumidor 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 


