
CARTILHA DO 

CONSUMIDOR
Serviço de Atendimento ao Cliente



Olá, Cliente!

• A INFINITY é uma empresa que tem como atividade a sublocação de
escritórios e salas equipadas, para fins comerciais, tais como salas de
treinamento e reunião, bem corno instalações relacionadas e seus
respectivos equipamentos (ex.: iluminação, mobília, telefones, conexão à
internet, computadores, servidores, conexões elétricas e cabeamento); a
prestação de serviços de secretariado, suprimentos e entregas, bem
como a prestação de serviços de coworking, serviços relacionados a
escritórios virtuais e congêneres, e outros serviços de escritório e apoio
administrativo aos seus clientes.

• A missão da INFINITY é trazer ao mercado um completo Centro de
Coworking, onde as pessoas e suas empresas encontrarão soluções
corporativas que lhe permitam focar no seu negócio, sem investimentos
iniciais e preocupações com a rotina operacional que toda empresa
necessita.

• A INFINITY por ser uma empresa séria e idônea conta com um canal de
Atendimento, formado por equipe técnica capacitada e treinada, que visa
atender, solucionar problemas e estreitar os laços com seus clientes.

• Essa cartilha tem como objetivo orientá-los sobre alguns de seus direitos,
bem como informar e esclarecer prazos, procedimentos e regras
adotados pela INFINITY.

Boa Leitura!
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O nascimento do Código de 
Defesa do Consumidor

Antigamente não existia uma lei que protegesse as pessoas que comprassem
um produto ou contratassem qualquer serviço, fazendo com que o
consumidor, por diversas vezes, fosse prejudicado e acabasse ficando com
um enorme prejuízo.

Contudo, isso mudou no ano de 1.991, mais precisamente a partir de 11 de
março, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumido – CDC,
que nasceu justamente para proteger pessoas que realizam compras ou
contratam algum serviço.

Com o nascimento do CDC, estruturou-se o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC), formado por órgãos públicos como os Procons, Inmetro,
Defensorias Públicas, Promotorias de Justiça, Delegacias de Polícia
Especializada e associações de consumidores.

Importante destacar que o CDC é uma lei extremamente avançada,
considerada um grande exemplo até mesmo internacionalmente.



Para saber como e quando aplicar as normas do Código de Defesa
do Consumidor, é necessário conhecer o significado de alguns
conceitos básicos. Vamos lá!

Antes de qualquer coisa é importante mencionar que se aplica o
Código de Defesa do Consumidor quando existe uma relação de
consumo.

O que é uma relação de Consumo?

A relação de consumo pode ser entendida
como toda relação que liga um
consumidor a um fornecedor, tendo como
objeto o fornecimento/aquisição de um
produto ou de um serviço.

Introdução ao Código de 
Defesa do Consumidor



Quem é o Consumidor?

Pode se considerar como consumidor qualquer pessoa que
compra um produto ou que contrata um serviço, para
satisfazer suas necessidades pessoais ou de seus familiares.
Vejamos o que diz o próprio Código de Defesa do
Consumidor em seu Artigo 2º:

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

Introdução ao Código de 
Defesa do Consumidor



O que é serviço?
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista.

Quem é o Fornecedor?

É a pessoa ou empresa, seja ela pública ou privada, nacional ou
estrangeira, que oferece produtos ou serviços para um
consumidor. São considerados fornecedores aqueles que
produzem, montam, criam, transformam, importam, exportam,
distribuem e vendem produtos ou prestam serviços.

Introdução ao Código de 
Defesa do Consumidor



1. Proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados
por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados
perigosos ou nocivos;

2. Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e
serviços;

3. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como seus eventuais riscos;

4. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços;

5. Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais, ou sua revisão caso se tornem excessivamente
caras;

6. Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais;
7. Acesso aos órgãos judiciários e administrativos;
8. Facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do

ônus da prova;
9. Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Direitos Básicos 
do Consumidor



(11) 3036-1800

(11) 99631-6155

contato@infinitybusiness.com

O Atendimento ao Cliente consiste em um meio/canal fornecido
pela Infinity com a finalidade de resolver as demandas dos
consumidores sobre informação, dúvida, reclamação, suspensão ou
cancelamento de produtos.

Contatos



Contato do 
Cliente

Análise do 
Contato

Retorno ao 
Cliente

O pedido de informação, o registro de dúvida, reclamação, suspensão
ou cancelamento de serviços pode ser registrada em um dos canais
disponibilizados de atendimento ao cliente. Alguns dados podem ser
solicitados para registro desse contato, gerando, assim, um número
de protocolo.

Atendimento ao Cliente 

O Atendimento ao Consumidor obedecerá aos princípios da
dignidade, boa-fé, transparência, eficiência, eficácia, celeridade e
cordialidade.



Direito de Arrependimento: De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor, se a contratação ocorre fora do estabelecimento
comercial (ex.: por telefone, internet, na residência, no trabalho,
etc), o consumidor têm um prazo de até 07 (sete) dias, contados
da assinatura do contrato para exercitar o direito de
arrependimento, podendo o contrato ser cancelado neste período,
sem qualquer ônus para o consumidor.

Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de
sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a
contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Procedimento para Cancelamento

Cancelamento no prazo de arrependimento: durante os 7 (sete)
primeiros dias corridos após a contratação dos serviços, o cliente
que desejar cancelar a contratação, poderá enviar solicitação em
qualquer dos canais de comunicação da Infinity solicitando o
cancelamento. Qualquer valor eventualmente pago, será
integralmente devolvido no prazo de 48Hrs.

Cancelamento após o prazo de arrependimento: Por gentileza,
informar o procedimento para cancelamento após o prazo de
arrependimento, bem como a incidência de multa (se houver).
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