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Venda de celular sem 
adaptador de energia.

Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos



       Este material visa apresentar o resultado de uma pesquisa aplicada
on-line aos consumidores de Juiz de Fora, com o intuito de verificar o que
pensa o consumidor com relação à venda de aparelhos de celular sem o
adaptador de energia e outros acessórios. 
     Sempre que o consumidor se depara com uma situação onde ao
adquirir determinado item ou serviço se vê obrigado a levar um segundo
item ou serviço, ou seja, não tem a opção de efetuar somente uma compra
e usufruir dela, há uma situação de venda casada. A venda casada é
proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I) e constitui crime
contra as relações de consumo (art. 5.º, II, da Lei n.º 8.137/90). Apesar
disso, não é incomum que ocorra esse tipo de situação. 
       Recentemente grandes marcas do ramo de eletrônicos declararam o
interrompimento da venda de aparelhos celulares com o adaptador de
energia necessário para carregar o item. Essa decisão originou vários
processos por parte de consumidores que, ao serem lesados
materialmente pela ausência do item, recorreram à justiça. 
       A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública, orientou mais de 900 Procons de todo o
país a realizar processos administrativos contra as empresas que
apresentaram essa prática. Dessa forma, o Procon de Juiz de Fora por
meio da presente pesquisa procurou entender qual a opinião do
consumidor afetado por essa mudança nos últimos anos, a fim de
subsidiar qualquer decisão futura. 

METODOLOGIA

INTRODUÇÃO

         Questionário disponibilizado de forma on-line, via Google formulários,
podendo ser acessados pelos meios de comunicação tanto do Procon
quanto da Prefeitura de Juiz de Fora. O período de disponibilização foi de
28 de junho de 2022 a 21 de julho de 2022. 



RESULTADOS GERAIS

Dos 62 respondentes, 93,5% afirmaram ter adquirido seu
aparelho de 2020 para cá. Tal dado, aponta que o mercado
de celulares e smartphones seguiu e segue aquecido
mesmo com a pandemia, e agora o retorno das atividades
segue ainda mais uma tendência de crescimento; 

A maioria dos participantes afirma ter adquirido um
aparelho da marca Apple, constatando portanto a influência
da empresa nesse ramo do comércio. Destaca-se ainda, as
marcas Motorola e Samsung, que mesmo com menor
percentual de seleção, se fazem presentes de forma
considerável nesse nicho; 

Embora as empresas tenham como principal argumento a
conservação do meio ambiente e beneficiamento ao
consumidor segundo a NOTA TÉCNICA n.º
15/2021/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ; a grande parcela de
respondentes (62,3%) afirmam ter precisado comprar um
adaptador de energia após a compra do aparelho celular.
Tal fato desmantela a prerrogativa inicial apresentada pelas
empresas, e ainda vai além pois pode reforçar a compra de
adaptadores "piratas" ou seja, a compra e produção ainda
se faz presente, "prejudicando" o meio ambiente, e ainda
oferecendo riscos a saúde do consumidor, uma vez que
muito desses adaptadores não possuem regulação por
instituições como o INMETRO;



Apesar das evidências da falta de adaptadores de energia,
fones de ouvido e cabos USB; quando perguntados sobre a
presença de reclamações como: problemas após
atualizações de sistema; produto não condizente com a
propaganda do mesmo (publicidade enganosa); cláusulas
abusivas/ ausência de suporte da empresa e produto com
vício, 73,8% dos respondentes afirmam não terem
nenhuma dessas queixas sobre a compra e o uso do
aparelho, reforçando um certo caráter de boa
funcionalidade dos celulares; 

Por fim, quando perguntados sobre suas percepções em
relação à venda do aparelho celular sem adaptador de
energia, a ampla maioria (62,9%) considera estar sendo
lesado, pois o valor do aparelho não teve nenhuma
mudança de preço. Se somado aos participantes que
apontam não terem recebido o produto/serviço que
esperava, o percentual de consumidores que se sentiram
lesados frente a essa venda sem o adaptador de energia
chega a 79%. Entretanto, 19,4%, afirmam pensar que as
empresas estejam corretas, afinal muitas pessoas já
possuem adaptadores de energia. O percentual de 1,6%
faltante corresponde também a um consumidor que se
sentiu lesado, porém que preferiu expressar sua
reclamação pela opção "outros". 

Quanto ao cerne da pesquisa de fato, os consumidores
apontam quase que de forma homogênea a falta de
acessórios como adaptador de energia e fones de ouvido
junto ao aparelho celular comprado. Como se não bastasse,
um percentual de respondentes ainda afirmam não terem
recebido um cabo USB ao realizar sua compra. Portanto, é
possível perceber que as multinacionais desse ramo estão
optando cada vez mais pela venda somente do aparelho
celular sem nenhum apêndice ou item em conjunto; 



MOTOROLA

Todos os respondentes que adquiriram um celular de tal
marcar a partir do ano de 2020, afirmaram que vieram todos os
acessórios descritos (adaptador de energia, fone de ouvido e
cabo USB). 

SAMSUNG

Dos respondentes que adquiriram um celular de tal marca a
partir do ano de 2020, 55% se queixaram pela falta de
adaptador de energia. Os 45% faltantes se dividem nos que
afirmam ter vindo todos os acessórios descritos e os que
afirmam não terem recebido apenas os fones de ouvido.

XIAOMI

Quanto a tal marca, apenas um respondente a adquiriu. O
mesmo afirma a falta apenas dos fones de ouvido ao comprar
seu aparelho.

Todos os respondentes que adquiriram um celular de tal marca
a partir do ano de 2020 se queixaram pela falta de adaptador de
energia. Desse total, 68.18%, afirmam terem que comprar um
adaptador novo, enquanto 29.54% reutilizaram o que já
possuía.

APPLE

RESULTADOS INDIVIDUAIS



RESULTADOS EM GRÁFICOS





DADOS SINDEC

Levantamento das as reclamações de consumidores, feitas ao
Procon de Juiz de Fora, registradas no SINDEC, no período de
janeiro de 2020 a maio de 2022, referentes a aparelhos de celular.
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