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Iniciativa acertada

O Direito do Consumidor, conquista social ainda recente, vem se
mostrando um excelente instrumento para que o Estado cumpra seu papel
na proteção de seus cidadãos em sintonia com uma sociedade civil mais
organizada.

O Parlamento mineiro, além de contar com uma atuante Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, tem no Procon Assembléia um
órgão indispensável na tarefa de transformar o consumidor em um sujeito
capaz de pesquisar, escolher e recusar, aprendendo a utilizar em seu proveito
o Código de Defesa do Consumidor.

Além de promover o Projeto Educação para o Consumo, que ajuda a
formar novas gerações conscientes de seus direitos e deveres frente ao
mercado de consumo, o Procon Assembléia vem se destacando não só
como instância de conciliação entre as partes em conflito como tem se
mostrado um suporte técnico fundamental às Câmaras de Vereadores para
a criação de programas municipais de proteção ao consumidor, ressaltando
seus direitos básicos ao adquirir um produto ou serviço.

A orientação do Procon, voltada para algumas das questões
fundamentais nas esferas do trabalho e do consumo, representa a
construção diária da cidadania, afirmando a liberdade e a igualdade em prol
de condições mais dignas de vida.

Produzindo simultaneamente importante legislação relativa ao consumo
e às garantias do consumidor, a Assembléia Legislativa do Minas Gerais
tem oferecido fundamentação legal para melhor atuação do órgão.

O presente relatório especifica como o Procon vem se comportando
na necessária interação do Legislativo com a sociedade, em sua missão de
atendimento às demandas populares, em nome do aperfeiçoamento das
relações sociais e do respeito ao bem comum.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da ALMG
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A missão do Procon Assembléia
	

1- -1 ̂TÇ-^

Se os fornecedores observassem as leis, os atos de comércio
transcorreriam sempre bem e os consumidores não teriam motivos para
reclamar. Porém, não é isso o que sempre acontece. O que se vê nos balcões
do Pocon Assembléia é o poder público precisando intervir freqüentemente
nos mais simples aspectos das relações comerciais com o objetivo de defender
o consumidor.

Em 2008, atendemos, em média, 440 pessoas, diariamente, nas duas
unidades do Procon Assembléia, pelo correio eletrônico, por telefone ou
pessoalmente. Na maior parte das vezes, eram pessoas que reclamavam dos
atendirnentos precários no mercado de consumo e de sua impotência diante
do fornecedor, conforme registra este relatório.

Apesar do número crescente de queixas ao longo do ano, podemos,
ainda assim, apontar alguns vencedores. Felizmente, sobressaíram os que
buscam o bem: consumidores conscientes, servidores públicos dedicados,
meios de comunicação incansáveis, fornecedores corretos, órgãos de governo
competentes, cada um cumprindo suas atribuições com o objetivo de construir
uma sociedade mais justa e equilibrada.

A missão do Procon Assembléia é garantir ao cidadão uma adequada e
eficaz proteção, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O órgão
continuará cumprindo suas atribuições plenamente, buscando solucionar
conflitos, educar para a cidadania, trabalhar, enfim, para que os resultados
alcançados sejam ainda melhores nos próximos anos.

Marcelo Rodrigo Barbosa
Coo de. nador do Fi ocon Assem bleta
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Relatório de Atividades

Exercício 2008

Os números abaixo refletem o resultado do trabalho do Procon Assembléia, desenvolvido
ao longo de 2008. Por meio de tabelas, gráficos, breves análises e comentários, este documento
demonstra a evolução das atividades desenvolvidas pelo Procon Assembléia em suas unidades
no bairro de Lourdes e na Praça Sete e que situam o órgão às vésperas de alcançar seu primeiro
milhão de consumidores atendidos. Bem atendidos, com toda certeza!

Os números do Procon Assembléia no ano 2008
Atividades desenvolvidas pelo Procon	Procon	Procon Praça

Assembléia	 Lourdes	Sete
Notificações/reclamações formalizadas	 10.404	10.047
Solicitações de instauração de inquérito	 187	-

_policial por crime de desobediência
Atendimentos pessoais	 29.533	40.170
Orientação por telefone	 25.388	9.127
Orientação pelo correio eletrônico	 3.174
Total de atendimentos pessoais, por telefone	58.095	49.297
e pelo correio eletrônico
Média diária de atendimentos pessoais, por	 242	 205
telefone e pelo correio eletrônico
Audiências realizadas	 2.958	2.785
Acordos firmados nas audiências de
conciliacão	 1.669	1.553
Pesquisas de preço
Participação em eventos
Projeto Educação para o Consumo
Procon na Escota
Procon para o Fornecedor	 2	-	 2

Procon para a Empresa
	 13 -	13

Procon para o Cidadão (Convênio com o Sine)
	

16 -	16

Campanhas Educativas	 -	-	 9
Audiências Púbicas	 6
Estudantes atendidos pelo Procon na Escola

	

13.062	-	 13.062
Público atendido pelo Procon para o
Fornecedor	 216	-	 216
Empregados atendidos pelo Projeto Procon
paa Empresa	 1.130	-	 1.130

Público atendido pelo Procon para o Cidadão	 -
(Convon	

1.600	 1.600
io com o Sine) 

Observação: Os números relativos a dezembro de 2008 foram estimados com base na média
dos 11 meses anteriores.
* Veja o detalhamento das atividades nas páginas seguintes.

115

	

16	1
1

	

101
	1

Total
20.451

187

69.703
34.515
3.174

107.392

447

5.743

3.222
115
16

131
101
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Detalhamento das principais atividades desenvolvidas pelo Procon
Assembléia

Notificações/reclamações formalizadas - Reclamação é a denominação utilizada pelo Procon
Assembléia para designar as queixas de consumidores levadas ao conhecimento do fornecedor
por meio de telefonema. Quando não solucionada, a reclamação pode ser transformada numa
notificação, que é a queixa endereçada ao fornecedor pelos Correios, por meio de um formulário.
Ambas são procedimentos administrativos cujo objetivo é aproximar as partes na tentativa do
estabelecimento de acordo entre as mesmas para solucionar o conflito originado na relação de
consumo.

Solicitações de instauração de inquérito policial por crime de desobediência - São os pedidos
formalizados pelo coordenador do Procon Assembléia à Delegacia de Polícia de Defesa do Consumi-
dor para a apuração das causas que levaram o fornecedor a desobedecer à convocação de compa-
recimento à audiência de conciliação. A ausência não justificada é crime, traz prejuízos para o consu-
midor e para o Poder Público, tendo sido, por isso, devidamente punida. O crime de desobediência
está previsto no artigo 33, §2°, do Decreto Federal 2.181/97, c/c o artigo 330, do Código Penal.

Atendimentos pessoais - São os atendimentos aos consumidores efetuados nas dependências
do Procon, mas que se limitaram ao fornecimento de orientação, incluindo, conforme o caso,
contato com o fornecedor, com o objetivo de eliminar o conflito na relação de consumo, sem a
necessidade de notificação. Há casos em que o consumidor é orientado a recorrer ao Poder Judi-
ciário por completa impossibilidade de solução do conflito mediante acordo no âmbito do Procon.

Orientação por telefone/correio eletrônico - Atendimento ao consumidor que pode resultar na
recomendação de que formalize reclamação numa das unidades do Procon ou no fornecimento
de orientação visando o encaminhamento da solução de algum problema relacionado a conflito
que se originou na relação de consumo.

Audiências realizadas - Quando o fornecedor se recusa a atender o consumidor que se julgou
lesado na relação de consumo, o Procon convoca as partes para uma audiência de conciliação,
oportunidade em que faz nova tentativa de composição, visando a um acordo que atenda a todos
os envolvidos no conflito.

Pesquisas de preços - Levantamentos realizados no mercado de consumo com o objetivo de
apurar os preços praticados pelos fornecedores de diversos segmentos. A partir da divulgação
desses dados pela imprensa, o serviço objetiva auxiliar o consumidor interessado em atualizar
informações referentes a custos, providência simples que deve anteceder a contratação de servi-
ço ou a aquisição de produto.
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Projeto Educação para o Consumo - Originariamente, este projeto era destinado a estudantes a
partir da 5. série do ensino fundamental (atualmente, 6 9 ano do ensino fundamental), com o
objetivo de conscientizá-los de seus direitos e deveres na condição de consumidores. Atendendo
a diversas solicitações, o projeto foi ampliado e passou a ser oferecido também a fornecedores,
com o intuito de esclarecer aspectos da legislação que deve ser observada por esse segmento.
Por sua vez, as campanhas educativas destinam-se tanto a consumidores quanto a fornecedores.
As palestras são ministradas pelo coordenador-geral do Procon ou pelos estagiários do órgão,
estudantes de Direito, que se deslocam até as escolas ou empresas para encontrar-se com os
estudantes ou com os trabalhadores e empresários.

Participação em eventos - Presença do Procon em eventos em que é chamado a divulgar os
princípios do Direito do Consumidor, bem como sua atuação em prol de uma relação de consumo
saudável e favorável, tanto para consumidores quanto para fornecedores. Nesses encontros, os
Procons de todo o País trocam experiência e se atualizam com vistas a um atendimento uniforme
ao consumidor, de forma cada vez mais eficiente e adequada.

Uma observação preliminar
As tabelas a seguir reúnem dados relativos ao período compreendido entre janeiro e

novembro de 2008, referentes às atividades da unidade do bairro de Lourdes e de agosto a
novembro do mesmo ano, referentes às atividades da unidade da Praça Sete, do Procon
Assembléia. Isso se deve ao fato de que foi em agosto desse ano que o Sistema Procon foi
unificado, tornando possível o registro de todos os procedimentos em um mesmo banco de
dados.

Ainda que nem todos os procedimentos realizados na unidade da Praça Sete tenham
sido considerados para a elaboração das tabelas, o número de ocorrências computadas é
bem maior do que o mínimo recomendado para amostragens seguras. Portanto, os dados
apresentados nas tabelas a seguir exprimem com grande precisão o que vem ocorrendo no
que diz respeito às reclamações formalizadas nas unidades do Procon Assembléia por consu-
midores que se sentiram lesados no mercado de consumo.

Os (velhos e conhecidos) campeões de reclamação

Historicamente, dois segmentos disputam com vigor o direito a ocupar a primeira posição
no ranking de reclamações do Procon Assembléia. Tradicionalmente, esse lugar é preenchido
pelos cartões de crédito, contudo, paira sobre esse reinado grave ameaça imposta pelo setor de
telefonia.

Em números líquidos, os cartões de crédito ocupam a primeira posição, seguidos pela
telefonia celular e pelos empréstimos pessoais.

Para os cartões de crédito, o motivo dessa colocação de destaque se deve, de um lado,
aos freqüentes acordos que são intermediados no Procon Assembléia para a quitação de dívidas
e, de outro, às reclamações relacionadas ao próprio serviço oferecido pelas operadoras.
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Em segundo lugar, encontra-se a telefonia celular. As reclamações mais freqüentes refe-

rem-se à recusa injustificada de prestação do serviço, dúvidas sobre cobrança, cobrança indevida,

publicidade enganosa, vícios de qualidade e descontinuidade não justificada no fornecimento de

serviço. Esses mesmos problemas verificam-se na telefonia fixa.

Por fim, na terceira posição, encontram-se os empréstimos pessoais. A exemplo dos car-

tões de crédito, os empréstimos pessoais são um dos meios de se apurar recursos para os mais

diversos gastos. Porém, ao contrair o empréstimo, o consumidor nem sempre está consciente do

custo desse dinheiro. As taxas de juros no mercado financeiro são muito altas e basta o mínimo

descontrole no orçamento doméstico para que o devedor não consiga cumprir seus compromis-

sos, vendo-se em sérias dificuldades para reequilibrar seu orçamento. Cobrança indevida, recusa

na entrega da cópia de contrato, recusa de aceitação da proposta de liquidação antecipada, reten-

ção de documentos e cálculos incorretos são as queixas mais comuns que levam os consumido-

res a procurar o Piocon.

Em resumo, como se pode constatar a partir da observação da tabela a seguir, dois

grupos de atividades se destacaram ao longo do ano pelo número de reclamações que recebe-

ram, merecendo atenção especial por parte das autoridades governamentais: de um lado, o setor

financeiro, representado pelos cartões de crédito e pelos empréstimos pessoais e, de outro, o

setor de telefonia, englobando o serviço móvel, o serviço fixo e os aparelhos de telefone.

Os segmentos que mais receberam reclamações em 2008
Período: 21112008 a 2811112008

Classificação

2
3
4
5
6
7

9
10

TOTAL

Área financeira

Os cartões de crédito representam um excelente meio de substituição do dinheiro em

espécie. Teoricamente, com a utilização de cartões de crédito, as transações comerciais se dão

de forma segura, evitando-se a manipulação de cédulas e a emissão de cheques. A situação se

complica quando, prernido de um lado pelo estímulo ao consumo, decorrente da publicidade in-

cessante, o consumidor não se controla e, levado pela facilidade do crédito proporcionado pelos

cartões, compra para além da capacidade de quitação de seu orçamento.

8	 ___________________________________

Assunto
Cartão de crédito (acordo e reclamação)
Telefonia celular
Empréstimo pessoal
Telefonia fixa
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Aparelhos telefônicos
TV por assinatura
Móveis e cozinhas planejadas
Provedores de acesso à internet
Veículos

NotíficãçÕe
3.151
2.224
1.226
1.169

937
805
512
297
260
258

10.839

Quando isso ocorre, o consumidor tende a pagar o valor mínimo da fatura, o que represen-

ta para os próximos meses acréscimos de juros a taxas elevadas, o que provoca seu rápido
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endividamento. Caso seu descontrole seja agravado pela utilização indevida do cheque especial,
do crediário ou de outros compromissos financeiros anteriormente assumidos, esse consumidor
entrará numa ciranda difícil de ser abandonada. É em função desses consumidores que não sa-
bem utilizar a facilidade de crédito oferecida pelas operadoras de cartões de crédito que o Procon
tem atuado na tentativa de solucionar o conflito aí localizado.

Em nossa intervenção, procuramos propor acordo para a quitação da dívida, orientando o
consumidor a restabelecer o reequilíbrio de seu orçamento doméstico. É grande o número de
ocorrências dessa natureza, situação que coloca as operadoras de cartão de crédito em posição
de destaque no ranking geral de reclamações.

Porém, ao lado dos acordos intermediados pelo Procon, o próprio serviço das operadoras
também gera queixas diversas e levam o consumidor a formalizar reclamações: apresentação de
faturas com cobranças indevidas, oferta de serviço não solicitado, dificuldades para o cancela-
mento do cartão, atendimento precário, ocorrência de clonagens e de fraudes e descumprimento
contratual são as principais queixas apresentadas pelos consumidores.

Como já registramos anteriormente, a facilidade de concessão de crédito, seja por meio de
empréstimos pessoais, seja por meio do cheque especial se, de um lado, é um modo de fomentar
a economia, de outro representa sérias ameaças para um grupo de consumidores nem sempre
consciente dos riscos envolvidos. Nas mãos do empreendedor consciente, o crédito representa
possibilidade de bons negócios e de desenvolvimento econômico, porém, nas mãos do consumi-
dor despreparado, na maioria das vezes, representará dívidas crescentes.

Mais adiante, quando estivermos analisando os segmentos que foram campeões de recla-
mações nos últimos cinco anos, voltaremos a fazer comentários sobre os motivos que levam o
cartão de crédito a ocupar posição de destaque nos relatórios elaborados pelo Procon Assem-
bléia.

Filas
Outra constatação inquietante relativa ao setor financeiro e que se repete a cada dia é o

tempo de espera nas filas bancárias. É inaceitável que instituições que lidam com muitos recur-
sos, que não medem o que gastam quando a despesa se destina à publicidade, que enfeitam suas
agências periodicamente e que têm no cliente sua razão de ser, se mostrem tão discricionárias no
atendimento. Vigora nas instituições bancárias, a lei das selvas. Salva-se o mais forte. Cliente
financeiramente parrudo é atendido com todas as facilidades. Mas o pobre coitado que gasta
grande parte do que ganha com taxas e juros extorsivos tem-se que contentar com uma fila longa
e um atendimento moroso. A queixa se repete a cada dia nos balcões do Procon, bastando dirigir-
se a qualquer agência bancária para verificar os critérios de atendimento. Como regra geral, impe-
ra a lei da reciprocidade, segundo a qual quem tem mais merece o melhor, aguarda sentado e
toma cafezinho e, quem tem menos, que se dane com suas faturas e carnês nas intermináveis
filas que lhes são oferecidas. Lei para corrigir essa distorção existe. O que ainda não existe é o
regulamento necessário para tornar eficaz essa norma.
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Área financeira
Período 21112008 a 2811112008

Classifica ão	 Assunto	 Notificações
1	Cartão de crédito	 2.421
2	Emrésflmo_pessoal	 1.226
3	Cartão de crédito (acordo)__	 730
4	Financeira	 254
5	Conta correnteppupança	 232
6	Atendimento bancário	 120
7	Chegue/chegue especial/chegue	 79
8	Consórcio	 68
9	Arrendamento mercantil/Leasing	 58
10	Financiamento habitacional	 28

TOTAL	 5.215

Produtos
Não há nada mais desagradável para um consumidor do que constatar que o televisor que

acabou de adquirir não funciona e terá que ir diretamente para a assistência técnica. Geralmente
isso ocorre quando o produto não é testado ainda dentro da loja, no momento da aquisição, sendo
que o consumidor não aceita ter levado para casa um produto novo, que nunca foi usado e já
apresenta defeito.

Infelizmente, essa é uma situação que ocorre com grande freqüência e tem levado signifi-
cativo número de consumidores a recorrer aos serviços do Procon Assembléia.

Além disso, nem sempre as assistências técnicas estão preparadas para promover os re-
paros, faltando-lhes peças de reposição. Com a economia globalizada e produtos chegando de
países distantes, considerando ainda o grande número de modelos à disposição, torna-se pratica-
mente impossível que as assistências técnicas disponham de componentes para os reparos. Isso
ocorre especialmente com eletrodomésticos e eletroeletrônicos e de modo ainda mais sensível
com os aparelhos telefônicos, cuja proliferação de modelos é indiscutível.

Esse é um dos problemas relacionados às reclamações contra aparelhos telefônicos, es-
pecialmente os celulares. A lei determina o prazo de 30 dias para que as assistências técnicas
promovam o conserto dos aparelhos. Se não o fazem dentro desse período e se o produto estiver
protegido pela garantia, o consumidor poderá exigir a substituição do equipamento ou a devolu-
ção do valor que pagou quando de sua aquisição, monetariamente corrigido. Uma vez que a oferta
de modelos de aparelhos telefônicos é enorme, as assistências técnicas não conseguem, em
grande parte das vezes, observar o prazo legal. Quando isso ocorre, geralmente também o lojista
se recusa a fazer a troca ou a devolver o dinheiro. Resta ao consumidor dirigir-se a um órgão de
defesa do consumidor para assegurar o respeito aos seus direitos. É o que acontece, o que amplia
em muito o número de reclamações contra esse segmento.

Para as donas de casa que ainda não alcançaram a cozinha de seus sonhos, é recomendá-
vel muito cuidado com a oferta de pequenos fabricantes desse tipo de móveis. Também é repre-
sentativo o número de consumidores que recorrem ao Procon Assembléia com urna lista de
reclamações contra esses fornecedores. As principais delas se referem ao prazo de entrega que
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nem sempre é observado, ao material utilizado, diferente do combinado, ou ao resultado final que
não é condizente com a concepção das peças, retratada no projeto.

Buscar fornecedores de quem se tenha referências, firmar um contrato bem detalhado e
não antecipar parcela significativa de pagamento são algumas medidas que evitam dissabores.
Curiosamente, quando os consumidores que recorrem ao Procon Assembléia porque tiveram
problemas com esse segmento são aqueles que não observam essas recomendações. Geral-
mente não firmaram nenhum contrato, considerando apenas o que ficou verbalmente pactuado;
também não tinham referências do fornecedor, aventurando-se com o que geralmente apresen-
tou o preço mais baixo e, além disso, já pagaram grande parte do serviço, quando não todo o
serviço, sem que tenham sido atendidos em suas expectativas.

Igual cuidado deve ter quem adquire imóveis, sobretudo os usados, uma vez que a avalia-
ção por parte de um engenheiro qualificado é suficiente para apontar problemas com certa gravi-
dade e evitar negócios que inevitavelmente trarão desassossego para os consumidores.

Produtos
Período 21112008 a 2811112008

ão 	 Assunto	--
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Aparelhos Telefônicos
Móveis e cozinhas planejadas
Veículos

- Informática/computador
Editoras
Imóveis
Vestuário
Material de construção/acabamentos

- Decoração/ persiiriaicortiria/tapete/adorno
TOTAL

CIa

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1 N
937
805
297
258
186
144
98
64
58
29

2.876

Serviços

O ramo de prestação de serviços encontra no segmento da TV por assinatura o maior
número de reclamações. A mais comum corre por conta da cobrança do chamado ponto-extra,
uma prática que sempre encontrou resistência por parte dos consumidores. Outra reclamação
recorrente refere-se à mudança não negociada de opções de canais e à demora no atendimento
quando da necessidade de reparos na rede. Também a qualidade de atendimento dos caII-centers
desses fornecedores é muitas vezes objeto de reclamações, seja porque os atendentes são tidas
como despreparados para a função, seja porque não estão aptos a fazer o encaminhamento ne-
cessário. A dificuldade para a rescisão de contratos é outra ponto de muitos conflitos.

Em relação aos provedores de acesso à internet a reclamação mais usual refere-se à extre-
ma lentidão do sistema. Porém, também é comum desentendimentos relativos à cobrança indevida,
demora na execução do serviço, descumprimento do contrato e publicidade enganosa.

Entre os estabelecimentos de ensino ainda há aqueles que são capazes de aplicar sanções pedagó-
gicas em virtude do atraso das mensalidades, negando a expedição de documentos cujo direito de acesso
é facultado pela lei aos estudantes independentemente de suas dívidas financeiras com a instituição.
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Serviços
Período 21112008 a 2811112008

Classificação	 - -	Assunto	 -
1	TV por assinatura
2	Provedores de acesso à internet
3	Estabelecimentos de ensino
4	Planos de saúde
5	Editoras
6	Anúncios e publicidade
7	Agência de_turismo/pacote/hotéis/pousadas
8	Assistência técnica
9	Lojas/shopprngs/supermercados
10	Mecânicas

TOTAL

Serviços públicos

Notificac
512
260
176
174
144
92
69
60
43
29

1.559

No campo dos serviços públicos, chama a atenção o grande número de reclamações rela-
tivas aos serviços de telefonia celular e móvel. Em que pese o crescimento indiscutível desses
setores, também é inegável o grau de insatisfação de número significativo de consumidores.

De todos os males, o mais grave é o descaso com o atendimento. É incompreensível que
empresas cuja finalidade é propiciar meios de comunicação façam uso tão reprovável dos recur-
sos que patrocinam para atender as reclamações de seus clientes.

O consumidor simplesmente não consegue um interlocutor com o mínimo de preparo do
outro lado da linha. Há alguns consumidores que chegam ao Procon no limite de um ataque de
nervos, desgastados que estão por inumeráveis tentativas de comunicação com os cal/-centers
desses fornecedores sem que consigam atingir seus objetivos. Esses consumidores apresentam
relações com nome dos atendentes, horário dos atendimentos, longos números de protocolos
expedidos para, ao final, recorrer ao Procon na tentativa de mudar uma modalidade de serviço,
rescindir um contrato, requerer a revisão de uma conta ou reclamar determinada cobrança cuja
origem lhe é desconhecida.

Descumprimento de cláusulas contratuais, cobranças indevidas, má prestação de serviço
e má qualidade do atendimento são as reclamações mais comuns no Procon Assembléia em
relação ao serviço de telefonia, seja ele fixo ou móvel

Em relação aos demais serviços, tanto o fornecimento de energia elétrica quanto o fome-
cimento de água são merecedores de reclamações relativas à descontinuidade não previamente
comunicada das respectivas atividades. Quanto à energia elétrica, há ainda reclamação em rela-
ção a descargas elétricas decorrentes de fortes temporais e que provocam danos a sistemas e
aparelhos elétricos, cuja responsabilidade nem sempre é reconhecida pelo fornecedor.

Quanto aos transportes coletivos, de modo especial os interrnunicipais, costumam ocorrer
queixas relacionadas à prestação deficiente do serviço, à má qualidade dos veículos ou ao preço
das passagens.



Serviços Públicos
Período 21112008 a 2811112008

Assunto
Telefonia celular
Telefonia fixa
Energia elétrica
Agua e esgoto
Correios
Transporte coletivo

TOTAL

Classifica ão 1

2
3
4
5
6

1i

Notificações
2.224
1.169

112
42
16

6
3.569

Segmentos e respectivos números de reclamações

É longa a relação dos reclamados

A relação abaixo apresenta o conjunto de segmentos cujas atividades foram objeto
de queixas por parte dos consumidores, cujo conteúdo acabou gerando reclamações e no-
tificações nas duas unidades do Procon Assembléia no decorrer de 2008.

Procon Assembléia - Assuntos mais freqüentes
Período: 21112008 a 2811112008

D	 Assunto	 1 Notificacã
Cartão de crédito
Telefonia celular

Telefonia fixa
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Aparelhos telefônicos
Cartão de crédito (Acordo)
TV por assinatura
Móveis e cozinhas planejadas
Provedores de acesso à internet
Veículos
Financeira
Conta corrente/poupança
Informática/computador
Estabelecimentos de ensino
Planos de saúde
Editoras
Atendimentos bancários
Energia elétrica
Imóveis
Anúncios e publicidade
Cheque/chegue especial/chegue pré-data
Agência de turimo/pacote/hotéis/pousada
Consórcio
Vestuário
Assistência técnica
Material de construção/acabamentos (58)
Arrendamento mercantil/leasing (58)
Loias/shoriji nas/surermercados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

2.421
2.224
1.226
1.169

937
805
730
512
297
260
258
254
232
186
176
174
144
120
112
98
92
79
69
68
64
60

116

43
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29	Aqua e es goto	 42
30	Planilha de cálculo	 33
31	Decoração/persiana/cortina/tapete (29)	 58

Mecânicas (29)
32	Financiamento habitacional (28)	 54

Agência de emprego (26)
33	Peças/pneus/acessórios	 25
34	Imobiliária (24)	 48

Eventos (24)
35	Aparelhos de segurança	 23
36	Companhias aéreas (21)	 42

Empresas de segurança (21)
37	Foto/vídeo/som (20)	 60

Material esportivo (20)
Títulos de capitalização (20)

38	Sros de veículos	 19
39	Escritório de cobrança	 18
40	Oticas	 17
41	Seguro de vida	 16
42	Correios	 16
43	Comércio eletrônico (13)	 52

Animais/pet shop (13)
Agência de namoro (13)
Documentação de imóveis ou veículos (13)

44	Profissionais liberais (médicos, dentistas, psicológos, etc)	 24
(12)
Profissionais autônomos (pedreiros, bombeiros,
eletricistas, etc.) (12)

45	Seguros diversos	 11
46	Lavanderia (10)	 20

Alimentos (10)
47	Academias (9)	 18

Vidros e box (9)
48	Droga rialperfumarialcomésticos	 8
49	Pecúlio/previdência privada/montepio	 7
50	Transporte coletivo (6)	 12

Instrumento musical (6)
51	Transportadoras	 5
52	Sorte ios/b rindes/gratu idades (4)	 12

Reforma de imóveis (4)
Seguro saúde (4)

53	Transporte escolar (3)	 6
Crédito educativo (3)

54	Conservadoras	 2
55	Seguro residencial (1)	 4

Combustíveis (1)
Desentupidoras (1)
Clínica veterinária (1)

56	Outros serviços	 889
57	Outros produtos	 389
58	Outros área financeira	 172
59	Outros	 90
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Pesquisas de preços

Um dos serviços oferecidos pelo Procon Assembléia e que encontra grande aceitação por

parte dos consumidores é a divulgação de pesquisas de preços de diversos segmentos. Os dados

são apurados por pessoal treinado para essa finalidade e que vai a campo para conferir os preços

praticados num dado momento. De posse desses dados, coletados em diversos pontos de co-

mércio, são elaboradas tabelas que oferecem a média dos preços, além de apresentar os fornece-

dores que estão cobrando mais caro e mais barato por determinado produto ou serviço.

Esses dados são divulgados pela mídia e também na página do Procon, no siteda Assem-

bléia Legislativa de Minas Gerais. Regularmente esses dados são atualizados, de tal forma que o

consumidor pode contar com um instrumento sempre renovado para informar-se sobre a evolu-

ção de preços.

No decorrer de 2008, o setor de pesquisas do Procon Assembléia divulgou o resultado de

115 levantamentos efetuados nos mais diversos ramos do comércio, apontando variações extra-

vagantes entre os maiores e menores preços praticados, alertando assim os consumidores para

evitarem os fornecedores que se valem da desinformação como forma de enriquecimento fácil.

Segue, abaixo, o resumo das atividades desse setor do Procon Assembléia.

PESQUISAS DE PREÇOS REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2008

Segmentos pesquisados	Quantidade de pesquisas realizadas

Brinquedos, churrascarias, curso pré
vestibular, estacionamentos, festa junina,
material escolar, medicamentos,
mensalidade escolar p1 2009, ovos de	 13
páscoa, peixarias, pneus, produtos para
ceia de Natal, restaurantes
(1 pesquisa por segmento)
Eletrodoméstico, flores, mensalidade
escolar comparativo dos anos 2007
p/2008 e 2008 p12009, planos de saúde	 08
individual e empresarial (2 pesquisas
Dor seq mento) 08

a n cos
	

03

NV gás veicular
	

04

imento
	

08

adarias
	

11

ougues, gás de cozinha, sacolões,
ipermercados (13 pesquisas por	 52
gmento)

ombustivel
	

16

TOTAL
	 115
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Projeto Educação para o Consumo

Os profissionais que militam nos órgãos de defesa do consumidor tëm a Clara certeza de
que a educação formal é o esforço mais indicado quando se quer assegurar a consciência da
cidadania. Consumidor educado, ciente de seus deveres e de suas obrigações, é consumidor que
contribui com o crescimento da nação. Consumidor desinformado é vítima fácil para o fornecedor
mal intencionado.

Sabendo disso, desde sua criação, o Procon Assembléia investe parte de seus recursos na
consecução do Projeto Educação para o Consumo. Trata-se de um esforço planejado de
conscientização, dirigido tanto aos consumidores quanto aos fornecedores. Bem informados, uns
e outros colaboram para a ocorrência de relações de consumo bem conduzidas, em que cada um
cumpre seu papel sem lesar o outro, sem exigir mais do que tem direito e sem espoliar em nome
do lucro fácil.

Em 2008, o Procon Assembléia desenvolveu 147 atividades ligadas à Educação para o
Consumo. Apenas nos eventos destinados a estudantes, fornecedores e funcionários de empre-
sas, atendeu diretamente um público de 14.408 pessoas, não tendo sido possível contabilizar
aquelas que foram beneficiadas por campanhas educativas, audiências públicas e demais even-
tos oferecidos.

Projeto
Atividades desenvolvidas
Procon na Escola
Procon para o Fornecedor
Procon para a Empresa
Procon para o Cidadão (Sine)
Campanhas educativas
Audiências públicas
Eventos

TOTAL

Educação para o Consumo 2008
N°de visitas realizadas

101
2
13
16
9
6
16

147

Público atendido
13.062

216
1.130
1.600

Cuide de seu orçamento familiar

Em dezembro deste ano, o Estado de Minas Gerais, por inter meriio da
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese), firmou convênio com o Procon
Assembléia para a realização de palestras educativas nas Unidades de Atendi-
mento ao Trabalhador - Sine de Minas Gerais

De acordo com o termo de convênio, o Procon deverá realizar palestras
versando sobre relação de consumo e administração de renda, noções básicas de
direitos do consumidor, conscientização do orçamento familiar e noções sobre
crédito e endividamento. A meta é realizar, nas unidades do Sine, 40 palestras ao
longo de 2009 sob o título "Cuide de seu orçamento familiar". O Procon deverá
disponibilizar cartilha educativa e assegurar instrutores qualificados para o desen-
volvimento das ações.



Procon na Escola

Nessa linha de atuaçao, a primeira etapa do Projeto Educação para o Consumo destina-se
a estudantes a partir do 6 1 ano do ensino fundamental. Por meio de palestras ministradas por
servidores e estagiários das duas unidades do Procon, os estudantes são informados acerca da
legislação relativa ao direitos dos consumidores. Também recebem orientação sobre como proce-
der caso se sintam lesados, bem como a respeito das atribuições dos diversos órgãos de defesa
do consumidor.

Em 2008, o Procon Assembléia visitou 101 estabelecimentos de ensino, em sua maior
parte, da rede pública, tendo atendido um público de 13.062 estudantes. A relação completa de
locais visitados encontra-se na versão eletrônica deste relatório, no site do Procon Assembléia,
que pode ser acessado a partir do endereço www.a/mg.gov.br

Procon na Escola 2008
W. de Visitas no mês N°. de alunos atendidos

Janeiro
Fevereiro	 03	 600
Março	 13	 1.781
Abril	 16	 2.395
Maio	 15	 1.968
Junho	 15	 1.713
Julho	 4	 520

7	 854
Setembro	 13	 1.570
Outubro	 9	 906
Novembro	 5	 625
Dezembro	 1 30

TOTAL	 101	 13.062

Procon para o Fornecedor

Muitos fornecedores se surpreendem com o Procon quando descobrem que podem con-
sultar o órgão para esclarecer dúvidas relacionadas, por exemplo, à interpretação dos diversos
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Para muitos desses fornecedores o Procon é
um órgão concebido para defender os interesses do consumidor - o que é verdadeiro -, tendo o
fornecedor como um inimigo a ser combatido - o que é de todo falso.

Em que pese o fato de considerar o consumidor a parte vulnerável na relação de consumo
- situação essa que a legislação reconhece e o dia-a-dia dos órgãos de defesa do consumidor
demonstra com clareza -, os órgãos instituídos para sua defesa detém a clara consciência da
importância do fornecedor, de seus direitos e deveres e de como deve ocorrer uma relação de
consumo saudável.

Sendo assim, em que pese o fato de priorizar o atendimento aos consumidores, parte
hipossuficiente nas relações de consumo, o Procon Assembléia mantém um canal regularmente
aberto para os fornecedores, não somente para facilitar a busca da solução de conflitos, mas
também em uma ação proativa com o objetivo de evitar esse tipo de ocorrência.
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Sendo assim, de acordo com o Projeto Educação para o Consumo, procura aproximar-se
dos fornecedores para orientá-los sobre dúvidas relacionadas a procedimentos, aspectos
contratuais, direitos e obrigações. Durante o ano de 2008, foram realizadas duas palestras dirigidas
a empresários, gerentes e empregados, abrangendo um público total de 216 pessoas.

Maio
Outubro

TOTAL	L

Procon para o Fornecedor
N° de visitas

2

Público atendido
66
150
216

MAIO
20 de maio - terça-feira
18h30 - Palestra do coordenador do Procon Assembléia, sobre o Código de Defesa do Consumi-
dor e o Setor Industrial - Desafios e Perspectivas. Essa palestra é fruto da parceria firmada entre
o Procon Assembléia e a Fiemg, com vistas à melhoria do mercado. Local: Auditório da Fiemg
(videoconferência com as 11 unidades regionais da Fiemg em Minas Gerais). Total de participan-
tes: 66 pessoas.

OUTUBRO
22 de outubro - quarta-feira
9 horas - Palestra Funcionamento do Procon Assembléia, do coordenador do Procon Assembléia,
no Fõium de Legislação promovido durante a 22' Superminas. Trata-se de um evento promovido
pela Associação Mineira de Supermercados - Amis -, ocorrido no Expominas, em Belo Horizonte.
Público 150 pessoas

Procon para a Empresa

O Procon para a Empresa destina-se a funcionar ios de empresas interessados em conhe-
cer os direitos do Consumidor seja porque são fundamentalmente consumidores de produtos e
serviços, seja porque, na condição de empregados, representam o fornecedor em suas atividades
profissionais. Em 2008, foram realizadas 13 visitas a estabelecimentos comerciais, como atendi-
mento direto de 1 .130 pessoas.

Março
Abril
Maio___________
AcIosto
Setembro
Outubro
Novembro

TOTAL

- Proconpra a Empresa
N° de visitas

2

2
2
2
3

13

Público atendido
80
80
105
150
280
400
35

1.130
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Campanhas educativas

Para ampliar seu campo de ação, o Procon Assembléia procura associar-se a outras entida-
des que também desenvolvem atividades de interesse público, assegurando espaço para levar
informações relativas aos direitos do consumidor.

No deocrrer de 2008, o Procon Assembléia realizou campanhas educativas em diversos
locais, juntamente com o Sesc e a Cruz Vermelha Brasileira - Filial Minas Gerais. Nessas oportuni-
dades, o público recebe informações sobre a localização dos órgãos de defesa do consumidor, a
legislação que deve ser observada, os direitos que não podem ser violados. O Procon Assembléia
também distribui cartilhas e procura responder às dúvidas dos participantes, buscando conscientizá-
los para o exercício amplo da cidadania.

FEVEREIRO
18 de fevereiro - segunda-feira
10 e 15 horas - Projeto Todo Dia 15: Palestras do coordenador do Procon Assembléia sobre
Direitos do Consumidor e Orçamento Doméstico a usuários do Posto Psiu da Praça Sete.

MARÇO
8 de março - sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade na Vila Humaitá, em Belo Horizonte - Programa organizado
pelo Sesc/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários
do Procon Assembléia atendem a população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do con-
sumidor e distribuem folhetos informativos.

ABRIL
19 de abril - sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Cabana do Pai Tomás - Programa organizado pelo
Sesc/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários do
Procon Assembléia atendem a população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consu-
midor e distribuem folhetos informativos.

MAIO
17 de maio - sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Vila Pinho - Programa organizado pelo Sesc/MG
para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários do Procon
Assembléia atendem a população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e
distribuem folhetos informativos.

JUNHO
14 de junho - sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Teresópolis, em Betim - Programa organizado
pelo Sesc/MG para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários
do Procon Assembléia atendem a população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do con-
sumidor e distribuem folhetos informativos.
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AGOSTO
9 de agosto - sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Vera Cruz - Programa organizado pelo Sesc/MG
para oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários do Procon
Assenibléia atendem a população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e
distribuem folhetos informativos.

SETEMBRO
11 de setembro - quinta-feira
O Procon Assembléia fará panfletagem em suas duas unidades em comemoração dos 18 anos da
promulgação do Código de Defesa do Consumidor.

13 de setembro - sábado
10 horas - Maratona da Solidariedade no bairro Morro Alto - Programa organizado pelo Sesc/MG
pata oferecer à comunidade local serviços, cultura, educação e lazer. Os estagiários do Procon
Assembléia atendem a população, prestam esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e
distribuem folhetos informativos.

OUTUBRO
19 de outubro - domingo
9 horas - Ação Cidadã 2008 no bairro Jardim Castanheira, região do Taquaril - Programa organiza-
do pela Cruz Vermelha Brasileira - Filial Minas Gerais, para oferecer à comunidade local serviços,
cultiiia, educação e lazer. Os estagiários do Procon Assembléia atendem a população, prestam
esclarecimentos sobre os direitos do consumidor e distribuem folhetos informativos.

Eventos e reuniões do coordenador

A necessidade de interação entre os orgãos de defesa do cousuriudoi para a atualização de
informações exige a realização constante de eventos com essa finalidade. Regularmente são
realizados cursos, simpósios, reuniões, fóruns e outros eventos em que são debatidas questões
pertinentes à defesa do consumidor e que colaboram para o bom resultado alcançado pelo poder
público em sua função de defesa dos interesses coletivos.

Audiências públicas

O Pr ocon Assembleia tamhen i parlicipoLi de audiéncas pi blicas r oalcadas pela Cornssão
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e pelo
Ministério Público do Estado, em que foram debatidos assuntos de interesse direto do consumidor.

O futuro de empresa em dificuldade econômica, questões relativas à prestação de serviço
de TV por assinatura, ou ao cartel de combustíveis; a criação do Cadastro de Informações da
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Educação Brasileira - Cineb -, e a decisão da Cemig de cancelar os contratos de cobrança de
outros valores na fatura de energia elétrica são alguns exemplo de temas debatidos nessas audi-
ências.

MAIO
15 de maio - quinta-feira
10 horas - Participação do Procon Assembléia na Audiência Pública piomovida pelo Ministério
Público Estadual sobre o futuro da empresa Gradiente, a ser realizada na Associação Mineira do
Ministério Público, na rua Timbiras, 2.928

20 de maio - terça-feira
10 horas - Participação do Procon Assembléia na Audiência Pública da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte da Assembléia cuja finalidade é debater a política das operadoras
de cartões de crédito junto aos estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviço bem como
o reajuste da taxa de administração cobrada pelas referidas operadoras. Local: Plenarinho 1.

JUNHO
24 de junho - terça-feira
10 horas - Participação do Procon Assembléia na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte da Assembléia cuja finalidade é debater questões relativas à prestação de servi-
ços de TV por assinatura, em especial, no que se refere à nova regulamentação editada pela
Anatel.

AGOSTO
19 de agosto - terça-feira
10 horas - Participação do Procon Assembléia na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte da Assembléia cuja finalidade é debater questões relativas ao cartel de combus-
tíveis.

NOVEMBRO
13 de novembro - quinta-feira
10 horas - Participação do Procon Assembléia na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte cuja finalidade é discutir a recente decisão da Cemig de cancelar os contratos de
cobrança de outros valores na conta de energia elétrica. Local: Auditório da Assembléia.

18 de novembro - terça-feira
10 horas - Participação do Procon Assembléia na reunião das Comissões de Defesa do Consumi-
dor e do Contribuinte e de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática cuja finalidade é debater a
criação do Cadastro de Informações da Educação Brasileira - Cineb. Local: Auditório da Assem-
bléia.
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Os números do Procon Assembléia em 11 anos de atuação

Desde que foi criado, há 11 anos, o Procon Assembleia já atendeu mais de 900 mil pesso-
as! Em número mais preciso, 901.294! A tabela a seguir detalha a composição desse número,
calculado a partir do levantamento de notificações e reclamações, atendimentos pessoais, orien-
tações por telefone e pelo correio eletrônico, além do registro do público atendido nas audiências
de conciliação e pelo projeto Educação para o Consumo.

Público atendido pelo Procon Assembléia desde sua criação até o mês de
dezembro de 2008

Notificações formalizadas
Atendimentos pessoais
Orientações por telefone
Orientação pelo _correio _eletrônico	 __
Público atendido nas audiências (consumidor e fornecedor)
Estudantes atendidos pelo projeto Procon na Escola
Público atendido pelo projeto Procon para o Fornecedor

.Emprgados atendidos pelo projeto Proconparaa Empresa
Público atendido pelo projeto Procon para o Cidadão (Convênio Sine

TOTAL

A cada ano, é maior o número de reclamações

De um modo geral, a tendência apontada pelos números do Procon nos últimos anos é de
aumento cia demanda pelos serviços que o órgão oferece à população.

Nos últimos três anos, praticamente todas as atividades apresentaram aumento significa-
tivo, exigindo a ampliação da capacidade de atendimento das unidades do Procon para melhor
atendimento ao público. Em dez anos de atividades, as taxas de crescimento de algumas de suas
atividades tiveram crescimentos muito acentuados, como é ocaso das notificações. Em 1998,
foram registradas cerca de 2.000 reclamações, sendo que, em 2008, esse número chegou a
20.451 notificações formalizadas. Esses números não são resultado de estimativas, sendo que
cada notificação está devidamente registrada nos bancos de dados do Procon Assembléia.

89.508
449.730
242.167
17.101
54.404
44.260

726
1.798 -
1.600

901.294

Ano

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

TOTAL

Crescimentodas atividades do Procon desde sua criaçaõem 1997
Notificações í Atendimentos Orientação Orientação	Audiências

- __pessoais	por telefone por e-mail	realizadas
500	10.000	6.000	 -	 200

2.000	15.000	9.000	 -	 800
5.009	25.000	10.000	-	 1.200
7.008	40.908	- 13.904 -	1.594	2.967
5.596	32.730	18.000	1.920	2.599
3.701	29.279	25.000	1.568	1.301
4.247	37.498	25.000	1.650	1.303
4.331	43.700	27.500	1.122	1.681
7.250	41.993	27.500	1.850	2.044

	

12.788	51.204	
1	

23.625	2.133	 3.442

	

16.636	52.715	22.123	2-0 	3.922

	

20.451	69.703	34.515	3.174	5.743

	

89.508	449.730	242.1167—t-42.167	17.101	27.202
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Nos últimos quatro anos, verificou-se crescimento também nos atendimentos pessoais e
nas orientações por telefone. Esse aumento de demanda pelos serviços do Procon é decorrente
do crescimento econômico verificado no período e também do resultado do trabalho de
conscientização diuturno oferecido pelos órgãos de defesa do consumidor e pela mídia em geral.
Como resultado mais abrangente, esse exercício de busca de defesa de direitos lesados é tam-
bém um exercício de cidadania e educa a população para conhecer as normas que regem as
relações sociais, bem como os mecanismos de proteção mantidos pelo Estado.

A seguir, apresentamos um gráfico com a evolução dessas atividades do Procon Assem-
bléia nos últimos quatro anos. Os números devem ser considerados em milhares.

70
65
60	 Atendimentos pessoais
55
50
45
40
35 taç6esporton>
30
25-
20
15
10	 cações
5

2004	2005	2006	2007	2008

O Procon Assembléia registrou um percentual de aumento da ordem de 27,37 por cento
no conjunto de suas atividades, tendo atendido, em 2008, quase 17 mil pessoas a mais que em
2007, já que, naquele ano, o número do atendimentos pcssouc atingiu a marca de 69.703 pesso-
as em suas duas unidades.

Cabe observar que, embora o número de notificaçoes seja crescente, é sempre maior o
número de atendimentos pessoais e o de orientações por telefone. Isso significa que a procura
mais acentuada pelos serviços do Procon Assembléia recaem na busca de informações e orienta-
ção. Os servidores do Procon Assembléia são orientados a esgotar todas as possibilidades de
acordo entre o consumidor e o fornecedor, evitando a instauração de procedimento administrati-
vo sem o devido esforço de composição das partes.
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Público_atendidopelo Procon Assembléia em 2006, 2007 e 2008
2006	2007	2008

NoWicaçôes formalizadas	 12.788	16.636	20.41_ -
Atendimentos pessoais	 51.204	52.7151 69.703 -

• Orientaçõespor telefone	 23.625	26.317	34.515 -
Orientação pelo correio eletrônico	 2.133	- 2.090	3.174
Público atendido nas audiências (consumidor	6.884	7.844	11.486
e fornecedor)
Estudantes atendidos pelo projeto Procon na
Escola
Público atendido pelo projeto Procon para o
Fornecedor
Empregados atendidos pelo projeto Procon
para a Empresa

TOTAL

Se considerarmos os atendimentos diretos ao consumidor, assim entendidos os atendi-
mentos pessoais, por telefone e pelo correio eletrônico, as duas anuidades do Procon Assembléia
atingiram a cifra de 107 mil pessoas, o que representa média diária de 440 atendimentos. Para
cada telefonema recebido, foram atendidos pessoalmente dois consumidores nas unidades do
Procon.

22,93
32,22
31,15
51,86
46,43

Atendimentos pessoais, por telefone ou i
Procon
Lourdes

Atendimentos, psoais____ - - 	29.533
Orientação por telefone	 -	-25.388
OrientaçàQpelo correio eletrônico	-	3.174

TOTAL	 58.095

correio eletrônico
Procon

Praça Sete	Sub-total
	40.170	69.703

	

9.127	34.515
-	 3.174

	

49.297	107.392

Atendimento eletrônico
Dn modalidades de atendimento oferecidas pelo Procon Assemblëia a que apresentou

crescimento acima da média dos últimos meses de 2008 foi a de respostas a consultas enviadas
pelo correio eletrônico. De cerca de 250 consultas respondidas em média a cada mês, esse nú-
mero começou a se elevar a partir do último trimestre do ano, tendo duplicado em novembro e
ultrapassado 600 respostas em dezembro.

Essa constatação obrigará o Procon a aprimorar toda sua estrutura de atendimento, inclu-
indo a revisão do sistema de atendimento telefônico do órgão (providência que já foi adotada no
final de 2008), de tal modo que fique bem aparelhado para assegurar respostas precisas às con-
sultas dos consumidores.

As quedas verificadas em janeiro e lulho se devem ao período de férias, quando o serviço
de atendimento eletrônico é oferecido somente por telefone.
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A evolução das atividades do Procon Assembléia ano a ano

A tabela a seguir registra a evolução das atividades do Procon Assembléia a partir de 2000.

Desde cedo, o órgão percebeu que sua vocação não se limitava às atribuições de registrar recla-

mações e de intermediar conflitos. Embora seja essa a sua finalidade primeira, outras demandas

foram apresentadas pelo público e mereceram o atendimento do Procon. O projeto Procon na

Escola, por exemplo, começou a ser estruturado a partir de 2005. Outro serviço que tem grande

aceitação é o de pesquisas de preços.

Atividades desenvolvidas i
Projeto Educação pa

Ano Procon na Procon para	Procon
Escola o Fornecedor	para a

Empresa

2000	-
2001	-
2002	-
2003	-
2004	-
2005 -	82
2006	76
	

07
2007	102
	

09
	

21
2008T 101	02

	
13

TOTAL	361	18	34

'lo Procon Assembléia
o Consumo --_____ Serviçp
Campanhas Participação i Pesquisas
educativas em eventos e de preços

audiências
Públicas

-	 -	 76
-	60

-	 30	51
-	 54	69
-	 98	77
-	112	67

12	 07	52
16	15	94
09	22	115

____ 37	3381_661j



R,ei*ório & Ji4MeW2O08 - Proeog Pzwínbiéia

78

Alguns depoimentos acerca do atendimento do Procon Assembléia

'Minha empresa e séria e cumpridora de seus deveres. As vezes fico preocupado com a ineficiéncia
de alguns orgãos governamentais que deveriam nos ajudar, mas não o fazem O Procon é um ótimo
exemplo de que existem, sim, coisas que funcionam no âmbito governamental. Agradeço o pronto
atendimento à minha solicitação e quero dizer ainda que fiquei satisfeito". (FSF - TCL 17/10/08)

*"Gostaria de expor meus sinceros agradecimentos a essa instituição, pois o meu problema foi
resolvido antes mesmo da audiência e com muita rapidez e presteza. Gostaria de ressaltar tam-
bém o excelente atendimento, de toda a equipe do Procon Assembléia, onde fui tratado com
muito respeito'. (AL - 22/9/08)

• "Seguimos o seu conselho e fomos até a loja. Hoje, felizmente, eles efetuaram a devolução e
fizeram um crédito do valor das mesmas. Agradeço novamente por todo o esclarecimento presta-
do, que foi de grande valia, a atenção e a dica de como proceder, pois realmente foi a melhor
maneira de resolver o problema". (WV - 12/9/08)

"Todas as suas informações foram super esclarecedoras. Sinceramente não imaginava que o
Procon fosse um órgão tão competente, ainda mais via site". (DM 11/9/08)

"Neste momento, este e-mail é para formalizar a satisfação de mais urna vez ter sido por vocês
bem atendida. Parabéns pela eficiência e maestria como vocês desenvolvem o trabalho no dia-a-
dia. Vocês conseguiram me surpreender mais urna vez com a atenção dispensada e com a agilida-
de da resposta. Obrigada pelas orientações". (CMAS - 9/9/08)

"Agradeço imensamente a atenção de vocês. Acredito que muitas outras pessoas estejam pas-
sando por esse tipo de problema junto aos bancos que operam com financiamento consignado. E
por não terem orientação de como proceder, estão sendo destratadas, humilhadas e vendo a sua
dignidade como consumidores e cidadãos ser "jogada no lixo". De qualquer forma, agradeço a
vocês e os parabenizo por se empenharem em ajudar as pessoas a lutarem pelos seus direitos!"
(MGF - 8/9/08)

''Gostaria de agradecer à intervenção de vocês na solução do meu impasse com a livraria. Após
serem procurados por vocês, eles entraram em contato comigo para que pudéssemos resolver o
problema". (LCBL - 27/8/08)

"Jamais poderia deixar de agradecer a V. Sas. pela eficácia no processo 65.556, o qual teve um
desfecho feliz para mim. Agora, sei que o Procon é muito mais que um órgão mediador da justiça;
é também urna ferramenta da justiça na defesa do consumidor... Sem justiça não há cidadania...
Sem mais, obrigado, e faço votos que o brilhante trabalho de V. Sas. continue promovendo a paz,
a justiça e, acima de tudo, a harmonia social". (CSC - 25/8/08)

"Por questão de justiça, gostaria de deixar o meu protesto de satisfação pela presteza e rapidez
cia resposta. Vocês conseguiram me encantar com o atendimento. Parabéns a todos e o meu
muito obrigado". (JESC - 22/8/08)
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• "Gratíssima pela atenção e colaboração de vocês que, mais uma vez, prestam, com magnitude,
um trabalho solidário com a nossa sociedade". (FA - 20/8/08)

*"Muito obrigado pela rápida resposta e ótimo atendimento". (MO - 9/7/08)

*"Obrigado pela rapidez na informação. Se todos os serviços públicos funcionassem desta forma,
certamente teríamos um país mais justo. Continuem assim". (AM - 29/2/08)

Os segmentos campeões de reclamação nos últimos cinco anos

Há determinados segmentos que permanecem historicamente na lista dos "mais reclama-
dos" do Procon Assembléia, sendo difícil tomar-lhes as posições consolidadas.

Nos últimos cinco anos, os cartões de crédito sempre estiveram no primeiro lugar das
reclamações.

Em segundo lugar, vem a telefonia celular, que chegou a ser desbancada dessa posição
pelos eletrodomésticos e eletroeletrônicos em 2006, mas reagiu e retomou sua posição no pódio. O
terceiro lugar é mais disputado. Já foi ocupado pelos aparelhos telefônicos, pelos eletrodomésticos
e eletroeletrônicos, pela telefonia celular e agora foi conquistado pelos empréstimos pessoais.

Como se pode ver, são três as categorias de agraciados. Na área econômica, o cartão de
crédito e os empréstimos; na área de produtos, os aparelhos telefônicos e eletroeletrônicos (que,
a rigor, podem ficar debaixo da mesma classificação) e, na área de serviços, o setor de telefonia.

Não há como negar o crescimento significativo desses segmentos na economia, fato esse
que, por si só, explicaria, como decorrência natural, maior aumento de reclamações. A regra seria
simples: maior crescimento, mais possibilidade de reclamação. Porém, essa é a análise também
mais simplista.

r osc
Ano/classificação

2004	 2°
3°	-

1°
2005	2°

3°

2006	2°
30

2007	2°
3°

1°
2008	2°

3°

dos últimos cinco anos
Seqmento

Cartão de crédito	 --
Telefonia celular
Aparelhos telefônicos	 -

Cartão de crédito
Telefonia celular
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos

Cartão de crédito
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos
Telefonia celular

Cartão de crédito
Telefonia celular
Eletrodomésticos e eletroeletrônicos

Cartão de crédito
Telefonia celular
Empréstimo pessoal

657
154
141

919
469
347

2.254
716
699

1.941
1.038

618

3.151
2.224
1.226
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Houve época em que os planos de saúde também ocupavam posição de destaque no

rankingde reclamações do Procon Assembléia. Não há igualmente como negar o crescimento de

algumas operadoras desses planos. No entanto, em que pese a expansão do mercado, registra-

mos também uma redução percentual nas reclamações, decorrente dos ajustes que esses torne-

cedotes fizeram às leis do consumidor.

O que se apreende com essas observações é muito simples: independentemente dos

índices de crescimento, setor que apresenta elevado nível de reclamações é setor que ignora

direitos básicos do consumidor. É o que ocorre atualmente com os cartões de crédito, a telefonia,

os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, aparelhos de telefone e empréstimos pessoais.

Ainda sobre o cartão de crédito, o campeão dos campeões

A Ciniara dos Deputados esta paia examinar projeto de lei que determina a obrigatoriedade,

por parte do fornecedor, de conceder desconto para as vendas à vista quando o produto também

puder ser adquirido por meio do cartão de crédito em parcelas iguais e pelo mesmo preço.

A primeira vista, não seria necessário legislar sobre essa matéria. Seria natural pensar que

o mercado regularia a prática, obrigando os fornecedores a conceder em desconto sob pena de

perderem a venda. Mas não é o que acontece. O consumidor entra em uma loja e escolhe os

produtos. Na hora do pagamento, indaga pelo desconto para quitação à vista. O fornecedor lhe diz

que não concede desconto, mas a venda poderá ser feita pelo cartão, em três vezes iguais. O

consumidor quer pagar à vista e com desconto. O consumidor pode pagar à vista e quitar seu

compromisso, contudo, o mercado o leva a utilizar o cartão sob pena de realizar uma compra em

condições desvantajosas.

Se o consumidor tiver controle sobre seu orçamento e conseguir quitar suas contas em

dia, tudo bem. Porém, a maior parte das notificações do Procon refere-se a intermediações com

as operadoras dos cartões de crédito para a negociação de dívidas. Aquele mesmo consumidor

que um dia podia pagar a compra à vista e preferiu utilizar o cartão (já que não conseguiu desconto

e o preço parcelado seria o mesmo), viu-se em dificuldade nos meses subseqüentes, pagou a

parcela mínima do cartão de crédito e começou a endividar-se seriamente, porque os juros prati-

cados pelas operadoras, com taxas aplicadas a seu bel-prazer, fizeram sua dívida aumentar de-

mais e ele já não consegue quitá-la.

Ou seja, em vez de estimular uma economia forte, com recursos reais, o mercado prefere

trabalhar com a concessão de crédito, muitas vezes levando o consumidor ao endividamento.

O descontrole financeiro, por sua vez, tem causas diversas. Quase a totalidade dos consu-

midores que apresentam problemas com dividas não sabem fazer um planejamento orçamentá-

rio. Não sabem considerar a receita de que disporão para fazer face às despesas obrigatórias.

Assim que se deparam com determinado volume de receita, gastam por conta desse saldo e se

esquecem de dividas que estão por vencer, da taxa de juros, das obrigações de que não poderão

escapar e até de casos fortuitos, que exigirão, eventualmente, recursos que só existirão se tive-

rem sido previamente poupados.
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Nesse sentido, a forte carga publicitária a que são submetidos os consumidores para que
decidam gastar também é um elemento de deseducação para o consumo e de estímulo ao
endividamento.

Por outro lado - nunca é demais lembrar - a atividade de concessão de crédito oferecida
pelas operadoras não recebe fiscalização direta de nenhum órgão público. Também não há, no
Brasil, legislação específica para esse segmento da economia.

Na prática, as operadoras de cartão de crédito não são consideradas - do ponto de vista
legal - instituições financeiras, o que as exclui da fiscalização do Banco Central do Brasil, a quem
incumbe a regulamentação daquelas organizações. Não sendo instituições financeiras, mas sen-
do fornecedoras de serviços de intermediação e concessão de crédito, deveriam observar o Códi-
go de Defesa do Consumidor no que toca à afixação das taxas de juros e das multas quando da
ocorrência de mora por parte de seus clientes. Mas não é o que acontece. Quando fazem a
correção monetária das parcelas em atraso, então agem como se fossem instituições financeiras,
detentoras do direito de aplicar o índice que melhor lhes convier. É por esse motivo que o Procon
Assembléia registra tantas reclamações contra as operadoras de cartão de crédito, além, é claro,
do atendimento precário, que muitas vezes é oferecido e é, igualmente, objeto de reclamações.

Portanto, enquanto não houver regulamentação e fiscalização das atividades das operado-
ras dos cartões de crédito, restará aos consumidores tomar todo o cuidado para não cair nas
garras afiadas desses fornecedores, sedentos que ficam por dinheiro fácil originário das dívidas
decorrentes dos atrasos no pagamento das faturas.

Outros segmentos que merecem atenção

Além dos contumazes frequentadores das posições de destaque do ranking de reclama-
ções do Procon, outros segmentos merecem atenção especial, em virtude do número e da gravi-
dade das queixas que provocam.

Empréstimos fraudulentos

Embora escape à esfera de atuação do Procon, por se tratar de crime, a fraude na oferta de
empréstimos é um dos casos que merece atenção especial por parte das autoridades policiais,
em virtude da desfaçatez com que atuam os integrantes das quadrilhas instaladas na Capital
mineira.

É considerável o número de consultas e de queixas relacionadas a esse tipo de golpe,
situação que se perpetua ao longo dos anos, a despeito da ação das delegacias de polícia. Geral-
mente, jornais de outros estados estampam em suas páginas ofertas de empréstimos com ende-
reços e telefones de Belo Horizonte, O interessado toma conhecimento da oferta, telefona e fica
sabendo que poderá contrair o empréstimo desde que ofereça algum tipo de garantia, especial-
mente algum imóvel ou avalistas. Como esse tipo de garantia é difícil de ser obtida, o "fornece-
dor" oferece outra opção: o seguro-empréstimo. Basta que o interessado deposite, em conta
bancária a ser indicada, o valor equivalente a dez por cento do montante do empréstimo e, em
poucos minutos, esse montante será liberado.
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Alguns consumidores ligam para o Procon Assembléia em busca de informações acerca

da idoneidade desses fornecedores e são informados da fraude a que quase se sujeitaram. Ou-

tros ligam para obter informações sobre como agir, pois fizeram o depósito conforme indicado e

agora não conseguem mais conversar com o credor. Na verdade, dificilmente irão conseguir rea-

ver o valor que depositaram, e a recomendação do Procon Assembléia segue no sentido de que

se dirijam a uma delegacia de polícia para a adoção das medidas de praxe.

Desbaratar essas quadrilhas é um desafio constante dos órgãos policiais. Enquanto o Procon

Assembléia continua em sua missão de advertir contra mais essa forma de ludibriar a boa-fé dos

consumidores e assegurar dinheiro fácil, roubado.

Sites desonestos

Outro segmento que api esenla forte tendência de usurpação por parte dos mal intencio-

nados é o comércio eletrônico, assim denominado o comércio oferecido por sites na internet.

Esse segmento cresce a cada ano e é muito bem recebido em todo o mundo e, de modo especial,

no Brasil. Ocorre que, dentre os sues que trabalham com seriedade, há também aqueles que

foram tomados de assalto por verdadeiros bandidos virtuais, que criam toda a ilusão de idorieida-

de por meio de sítes bem desenvolvidos, mas não passam de larápios aguardando a oportunidade

de levar o dinheiro dos incautos.

Por isso, o Procon Assembléia está sempre orientando os consumidores no sentido de

que dêem preferência a sites conhecidos, que possuam estabelecimentos físicos, ou dos própri-

os fabricantes, de tal modo a negociar com comerciantes idôneos.

Carros usados podem causar dores de cabeça

A aquisiçao de veiculos usados é urna operação que exige cuidados especiais. Somente o

olhar treinado de um bom mecânico é capaz de ver o que os olhos do consumidor comum não

percebem. Defeitos na pintura, na lataria, no motor, na caixa de marchas nem sempre são fáceis

de serem identificados, sendo que, no mercado de veículos usados, é muito comum a ocorrência

desses problemas.

Para evitar esse tipo de amolação, o Procon sugere que os consumidores somente adqui-

ram veículos usados de fornecedores idôneos e acompanhados, depois que o veículo tiver sido

objeto de avaliação por um profissional competente de sua confiança.

Proteção automotiva não é seguro de veículos

Uma nova modalidade de contrato está ganhando espaço no mercado de consumo para

dor de cabeça de muitos consumidores. Trata-se da chamada "proteção automotiva", uma moda-

idade de cobertura parecida com a dos seguros de veículos, porém oferecida por entidades que

não são companhias de seguros.

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão do Ministério da Fazenda, a quem

incumbe a regulamentação e fiscalização das atividades das seguradoras, não reconhece essa
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modalidade de negócio como seguro de veículos. Assim, por se tratar de uma operação que não
se encontra submetida à fiscalização federal e por não oferecer as garantias legais inerentes ao
seguro de veículos, mesmo que apresente vantagens financeiras para o consumidor e ainda que
envolva o nome de instituições respeitáveis, o Procon Assembléia não recomenda a 'proteção
automotiva" em lugar da contratação do seguro de veículos de sociedades autorizadas a exercer
essa atividade e submetidas à fiscalização da Susep.

Estabelecimentos de ensino: Se contratou, tem que pagar

Embora matriculados em cursos superiores, muitos consumidores ignoram os princípios
mais elementares que regem os contratos. Alguns deles fazem a matrícula, começam a cursar a
faculdade e, no meio do semestre, refazem seus planos e param de estudar. Deixam de freqüen-
tar as aulas e não pagam mais as faturas. Daí a alguns meses, recebem carta de cobrança por
parte do estabelecimento de ensino e, até mesmo, a ameaça de inclusão do nome em cadastros
de negativação de crédito. Aí procuram o Procon para certificarem-se de seus direitos. Alegam
que deixaram de freqüentar as aulas, não responderam às chamadas e acham que essa decisão é
suficiente para que o estabelecimento de ensino entenda que rescindiram o contrato. Não sabem
que o contrato, faz lei entre as partes, que foi firmado e assinado, faz entre as partes obrigações
para o consumidor e o fornecedor. Esses estudantes até podem parar de freqüentar as aulas. O
que não podem fazer é parar de pagar as faturas sem antes formalizarem a rescisão do contrato.
Se assinaram para contratar, terão que assinar para distratar. Não basta deixar de freqüentar as
aulas. Nesses casos, o Procon orienta o consumidor a dirigir-se à secretaria do estabelecimento
para buscar um acordo de quitação da dívida. Se encontrar dificuldade, pode requerer a
intermediação do Procon para a negociação.

Conclusão

Tendo em vista o histórico de atividades do dia-a-dia do Procon Assembléia e os resultados
numéricos apresentados neste relatório, algumas conclusões nos parecem indicadas:

1) O primeiro aspecto que apontamos como merecedor de atenção, tendo em vista o
grande número de reclamações dele decorrente, refere-se à necessidade de edição de normas
específicas para as operadoras de cartões de crédito. Enquanto não houver tal legislação, enquan-
to essa atividade não estiver submetida a este ou aquele órgão de fiscalização, os abusos continu-
arão a ocorrer. O uso de cartões de crédito é uma atividade própria da contem poraneidade e é
inegável sua utilidade nas transações comerciais. Ignorar esse instrumento de crédito e de subs-
tituição do dinheiro em espécie é contrariar as tendências do mundo globalizado e informatizado.
Porém, tendo em vista a magnitude dessa importância, tanto mais se faz necessária uma legisla-
ção competente que venha garantir ao consumidor os mínimos índices de segurança esperados
dessa atividade.
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2) Igualmente própria de nossa época é a necessidade de utilização de equipamentos
eletroeletrônicos, a exemplo dos computadores e dos aparelhos telefônicos. Porém, a globalização
da economia, garantidora da expansão dos mercados, está atrasada no que diz respeito sanea-
mento de problemas de assistência técnica relacionados ao uso diário desses equipamentos. Se
a venda pode ser facilitada, essa operação deve estar subordinada à capacidade de atendimento
da assistência técnica respectiva. Do contrário, continuaremos presenciando o que está ocorren-
do: equipamentos de alta tecnologia parados por falta de peças de reposição, situação essa que,
paradoxalmente, demonstra-se patética na nossa época. Também nesse campo, a legislação, a
fiscalização e a efetiva aplicação de penas devem associar-se em defesa dos direitos difusos dos
consumidores

3) Ainda no campo da fiscalização, outros segmentos devem ser vigorosamente observa-
dos. Entre esses, citamos os golpistas que emitem faturas para cobrar serviços de anúncio em
listas telefônicas inexistentes e aqueles que oferecem concessão de empréstimo mediante ante-
cipação de valores para a contratação de seguro. Somente com a aplicação de penas severas, o
consumidor ficará livre dessas pragas, que invadem o mercado, procurando transvestir-se de for-
necedores, mas não passam de larápios aguardando o momento oportuno para aplicar seu golpe.

4) Vemos na revisão das regras que regulamentam o setor de telefonia, com a exigência da
adoção de procedimentos claros e mediante a contratação formalizada de serviços, a forma mais
indicada para sanear o sistema e assegurar dignidade aos usuários do serviço. Também aqui, a
fiscalização rigorosa com as conseqüências de praxe no caso de irregularidades nos parece ser a
alternativa mais indicada para sanear esse segmento do mercado de consumo.

5) Por fim, aperfeiçoar o Projeto Educação para o Consumo, buscando atingir o maior nú-
mero possível de pessoas, é um desafio a ser sempre renovado pelo Procon Assembléia, que
identifica nessa atividade uma vocação natural para um órgão mantido pelo Poder Legislativo
estadual.

Orientar, informar, educar para o consumo são atividades condizentes com a vocação da
Assembléia Legislativa, cujo objetivo maior é recolher as aspirações populares e responder às
necessidades públicas.

Aprimorar a educação para o consumo no que se refere à contratação de empréstimos ban-
cários, ao uso de cartões de crédito, ao planejamento orçamentário doméstico é atividade de grande
urgência e que será ampliada no próximo ano, em parceria com o Poder Executivo estadual.
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