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Objetivo

➢ Analisar o sistema de atendimento ao 
consumidor 

➢ Pesquisar as ferramentas de comunicação 
disponíveis  para o consumidor



Introdução
➢ Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor 

(PROCON) é um órgão da Secretaria de 
Estado da Justiça e Cidadania; 

➢ Fundado em 1976, pelo Governo do Estado 
de São Paulo (FUNDAÇÃO PROCON, 2018);

➢ Em Santa Catarina, foi fundado em 1988 - 
art. 170 estabelece a defesa do consumidor 
como um dos princípios gerais da atividade 
econômica (PROCON SANTA CATARINA, 
2018).



Sobre o PROCON

➢ Sua criação “ tem como missão principal 
equilibrar e harmonizar as relações entre 
consumidores e fornecedores. Tendo por 
objetivo elaborar e executar a política de 
proteção e defesa dos consumidores” 
(FUNDAÇÃO PROCON, 2018).

➢ Além de mediar conflitos entre os 
consumidores e fornecedores de produtos e 
serviços. 



Método de Pesquisa 

➢ Método utilizado para buscar as informações 
utilizadas foi pela ferramenta do GOOGLE, 
buscando pela palavra chave “Procon”



Método de Pesquisa 

➢ Os resultados da 
pesquisa foram os 
sites do Procon dos 
estados e 
municípios;



Método de Pesquisa 



Atendimento 

Existem 3 maneiras de atendimento ao 
consumidor;
1. O atendimento feito pessoalmente nas 
agências do Procon. 
Em SC esse atendimento é realizado no Portal 
da Cidadania do Procon/SC. 
Rua Victor Meirelles n° 53, Centro, atendimento 
das 12:00h às 18:00h.



Atendimento 

2. Atendimento Telefônico Digital. 
Telefone: 151 - Segunda a Sexta. Este número 
é adotado em todo país.
 3. Atendimento Eletrônico - Internet 
Eles atendem as dúvidas primárias com base 
em experiências anteriores, linkando para outra 
página que seria “Sindec Consulta”.



Ferramentas 

Eles contam com o uso de site no Atendimento 
Eletrônico,sendo ele <www.procon.sc.gov.br> 
nele utilizam plataformas digitais, e elas seriam:



Ferramentas 
➢ PESQUISAS - que oferece as pesquisas 



Ferramentas 
➢ Cadastros de Reclamações - o cadastro 

traz a relação de todas as Reclamações 
Fundamentadas, registradas diariamente no 
Procon/SC.



Ferramentas 
➢ PROCONS municipais - traz todos as 

informações relevantes de cada Procon 
municipal, como Coordenador, Endereço, 
CEP, FONE, Email e Atendimento.



Ferramentas 
➢ FALE conosco - oferece todas as 

informações para entrar em contato com o 
Procon/SC e também seus departamentos.



Ferramentas 

Eles contam no site com ferramentas digitais, 
que seriam: 
➢ PROCON responde - essa ferramenta auxilia 

em saber quais são seus direitos como 
consumidor, e o que fazer ao adquirir um 
produto ou serviço.  



Ferramentas 



Ferramentas 
➢ Lista de Sites não confiáveis - listas de 

sites que tiveram reclamações, e quando 
contadas não deram retorno ou não foram 
encontradas.



Ferramentas 
➢  Bloqueio do recebimento de ligações de 

Telemarketing .



Ferramentas 
➢ Sindec Consulta - é um serviço público para 

consultas de reclamações feitas no Procon 
em que o consumidor foi atendido ou para o 
fornecedor consultar reclamações feitas pelos 
consumidores. 



Ferramentas 



Ferramentas 

➢ Consumidor.gov.br - possibilita a 
comunicação direta com as empresas 
participantes, que se propuseram, a receber, 
analisar e responder as reclamações de seus 
consumidores em até 10 dias. Além de 
disponibilizar um Manual Explicativo.



Ferramentas 



Reclame Aqui - PROCON 

Nos últimos 12 meses foi registrado no site o 
total de 13 reclamações, sendo que nenhuma foi 
respondida no site, e não consta nenhuma 
porcentagem de reputação. 





Análise Final  

Podemos observar no geral que o PROCON tem 
várias plataformas de atendimentos para poder 
satisfazer toda necessidade do usuário. 
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