Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2016
Uma Ferramenta de Proteção para o Consumidor
A Superintendência de Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso – PROCON MATO
GROSSO, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, cumprindo o seu
dever legal de publicar anualmente o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, apresenta ao
público consumidor os dados correspondentes às reclamações arquivadas em 12 meses,
compreendendo o período de 01/01/2016 a 31/12/2016.
O presente cadastro tem como objetivos principais informar e orientar a população quanto à
compra de produtos e contratação de serviços.
De acordo com o Decreto Federal n. 2.181/1997, que regulamenta a Lei n. 8.078/90 – Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, considera-se como Fundamentada a Reclamação que conste
notícia de lesão ou ameaça ao direito do consumidor, analisada pelo órgão público competente,
por decisão definitiva. No Cadastro, quando o problema reclamado é resolvido pelo fornecedor,
a reclamação é chamada de “Fundamentada Atendida” e quando o problema não é resolvido,
recebe o nome de “Fundamentada Não Atendida”.
Conhecer os dados do Cadastro é uma forma de conhecer quais fornecedores são reclamados
junto ao PROCON e, dentre os reclamados, quais resolvem e quais não resolvem os problemas
dos consumidores, informação que poderá ser decisiva no momento de comprar novos produtos
ou contratar serviços no mercado de consumo.
O Cadastro poderá ser consultado na íntegra no sítio da internet www.procon.mt.gov.br ou nos
balcões de atendimento do PROCON Mato Grosso.

1. Total de Atendimentos Arquivados em 2016
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Em 2016, o primeiro dado que chama atenção é a pequena variação do número geral de
atendimento presencial junto ao órgão de proteção e defesa do consumidor em relação a 2015,
quando esse número foi de 23.017 e em 2016 é de 23.823, ou seja, uma diferença de apenas
3,38%. Em contrapartida, a plataforma virtual teve um aumento de 31,5% de um ano para
outro, pulando de 6.111 atendimentos para 8.800, mantendo o acréscimo anual de 10% da
demanda recebida pelo PROCON/MT.
O tipo de atendimento com maior demanda trata-se da CIP (Carta de Informações Preliminares),
que constitui uma carta elaborada pelo PROCON com relatos do consumidor sobre o problema
de consumo e enviada ao fornecedor para resolver, apresentar contraproposta de acordo ou
esclarecimentos, no prazo atual de 10 dias. Procedimento menos burocrático, eficaz e que
antecede o processo administrativo, tal como o Atendimento Preliminar, Extra PROCON e
Simples Consulta, que juntos correspondem a cerca de 95% de todo atendimento inicial
realizado pelo órgão.

 2. Total de Reclamações no Cadastro de 2016

Os dados do Cadastro de Reclamações Fundamentadas em 2016 correspondem a 14,5% de todo
atendimento registrado no órgão durante o período, ou seja, o total de 3.459 (três mil,
quatrocentos e cinquenta e nove) reclamações.
O procedimento denominado “reclamação” significa necessariamente uma das seguintes
situações: que os documentos trazidos pelo consumidor, por si só, demonstram elementos
suficientes que caracterizam violação de direitos ou que o fornecedor é reincidente na prática
infrativa, justificando nessas duas hipóteses a abertura direta de reclamação, bem como nas
hipóteses em que o fornecedor descumpre o acordo celebrado numa das formas de atendimento
anteriores ao processo e via plataforma consumidor.gov.br ou, ainda, que se trata de demanda
complexa que justifica uma instrução probatória dos fatos alegados.
Diante de um desses fatos o PROCON instaura o processo administrativo, por meio da
reclamação, tal como ocorre com a instauração por Auto de Infração, que também dá início ao
referido processo, na forma da lei.
Em números, superamos a média de 80% das reclamações como fundamentadas atendidas,
conforme se vê, a seguir, visto que em 2016 esse percentual é de 92,5%.
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Dado significativo constatado no gráfico é o alto índice de resolutividade das reclamações no
Cadastro de 2016, ou seja, apesar do aumento da demanda junto ao órgão no referido ano, o
índice de resolução superou a média nacional de 80% para 92,5%, o que revela a eficiência do
trabalho de servidores lotados no cargo de Conciliadores de Defesa do Consumidor, que se trata
de técnicos, advogados, com habilidade no ato de conciliar e especializados no tema da defesa
do consumidor.
Da mesma forma, o índice de Reclamação Fundamentada Não Atendida revela a quantidade de
reclamações direcionadas para aplicação de uma das sanções administrativas taxativamente
previstas no artigo 56 da Lei n. 8.078/90, tais como multa, apreensão do produto, inutilização
do produto, suspensão temporária de atividade, dentre outras.

 3. Áreas mais reclamadas
Em 2016 a área de Produtos manteve-se em 1º lugar no ranking de reclamações fundamentadas
em Mato Grosso, tal como em 2013, 2014 e 2015. Essa repetição acontece em razão do PROCON
Mato Grosso adotar a Abertura Direta de Reclamação nos casos de demanda envolvendo
produtos com mais de trinta dias na assistência técnica, produtos na garantia com duas ou mais
ordens de serviço, bem como produtos essenciais como geladeira, freezer, fogão, dentre outros.
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Outro aspecto a ser considerado é que embora a área de produtos continue em primeiro lugar
no ranking, a diferença para a área de serviços essenciais é mínima. Conforme gráfico a seguir:
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4. Resolutividade por Área

5.

Assuntos Mais Reclamados
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6. Problemas Mais Reclamados
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7. Ranking dos Fornecedores Mais Reclamados
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8. Ranking dos Fornecedores que Menos Atendem1

1 Dentre os 20 fornecedores mais demandados.
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09. Ranking por Área
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