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INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR DO ACRE

Apresentação
  
   Toda vez que uma pessoa adquire um produto ou contrata um serviço, ela passa a ser, neste ato, parte de uma relação contratual, 
na qualidade de consumidora. Nesse contexto, pode-se afirmar que todo membro da sociedade é um consumidor em potencial, 
na medida em que o consumo faz parte da vida cotidiana de toda a população.

    A Constituição Federal de 1988 surgiu a partir um contexto de clamor da população por maior regulamentação dos direitos 
sociais, o que repercute, por conseguinte, no Direito do Consumidor. É por essa razão que, nas Casas Legislativas do país, são 
debatidas e elaboradas com frequência legislações que disciplinam o mercado de consumo.
   
   Nessa toada, foi instituído, pela Lei nº 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece normas de 
proteção e defesa do consumidor, em harmonia com a Política Nacional das Relações de Consumo, visando o atendimento às 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida e a transparência e harmonia das relações de consumo.
   
   Ainda nesse sentido, foi criado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), por meio do Decreto Presidencial nº 
2.171/1997, com o objetivo de integrar os órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que tratam sobre a temática 
da defesa do consumidor.
   
   Desse modo, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC), que foi instituído pela Lei Estadual nº 3.480, 
de 24 de maio de 2019, é integrante do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor (Sisdecon) e compõe o Conselho Estadual de 
Defesa dos Consumidores do Estado do Acre (Condecon), atua primordialmente na proteção e defesa dos direitos dos 
consumidores e seus interesses na esfera individual e coletiva, de acordo com as prerrogativas legais, sempre objetivando o 
aprimoramento das relações de consumo e o exercício da cidadania e, também, buscando meios eficazes para a solução de 
impasses e a resolução dos conflitos consumeristas.
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Atendimento

   O Procon/AC, no período de 2021, atendeu o total de 9.038 reclamações, operando através de 3 plataformas: Sindec, 
Proconsumidor e Consumidor.gov.

    O quantitativo de atendimento é resultado do empoderamento dos consumidores em decorrência do conhecimento de seus 
direitos e deveres (Educação para o Consumo), e o constante trabalho do  atendimento do Procon/AC na Organização de Centrais 
de Atendimento – OCA, que facilita o acesso da população ao órgão.

   Vale mencionar que os dados abaixo se referem ao atendimento que completou todo o trâmite administrativo, não refletindo o 
número real de todas as modalidades de atendimento que são realizadas ao consumidor, estando ausentes dados como o 
atendimento via e-mail, pela plataforma Whatsapp e disk-denúncia, que passou a ser computado apenas pelo Proconsumidor.

Total do ano de 2021
9.038

1.208

Sindec

3.371

Proconsumidor

4.424

consumidor.gov
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Tipos de Atendimento - Sindec

Extra-Procon: é registrado em casos em que não há relação de consumo. A infração ao direito dos cidadãos pode 
estar configurada, contudo a tentativa de resolução não é da competência do Procon, devendo o cidadão ser 
encaminhado ao órgão competente;

Simples Consulta: esclarecimento de dúvidas e orientações a consumidores sobre alguma questão elementar ou de 
Simples Resolução sobre alguma relação de consumo hipotética ou já existente;

Atendimento Preliminar: intermediação, normalmente pelo telefone, entre fornecedor e consumidor, na presença 
deste, para a solução do caso apresentado. Neste tipo de atendimento há contato com o fornecedor;

Carta de Informações Preliminares (CIP): é a intermediação feita por uma correspondência enviada ao fornecedor 
para a solução do conflito, o que possibilita a solução mais rápida do problema;

Abertura de Reclamação: procedimento pelo qual o processo administrativo é instaurado para análise e apuração da 
conduta do fornecedor. A Abertura de Reclamação é utilizada, principalmente, nas demandas de maior 
complexidade, nas ocasiões em que os fornecedores não atendem aos procedimentos preliminares ou, ainda, nos 
casos em que o fornecedor reiteradamente atende aos procedimentos preliminares, porém a conduta lesiva não é 
modificada;

Outros: cálculos, fiscalização, encaminhamento para Juizados, Ministério Públicos, etc.

0,41%

8,44%

29,88%

44,21%

0,50%

11,13%
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Situação do Atendimento - Sindec

   Dos 81.208 atendimentos realizados, em 84,69% houve a solução da demanda sem a necessidade de abertura de processo 
administrativo, tendo apenas 8,61% das demandas ensejado em reclamações e 6,70% em demandas não concluídas.

1.023

84,69%

Resolvido

Demandas resolvidas de forma 

imediata no atendimento.

104

8,61%

Não Resolvido

Demandas que viraram processos 

administrativos (Reclamação).

81

6,70%

Outro

Demandas não concluídas, que estão 

em andamento (Retorno da CIP).
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Situação do Atendimento - Proconsumidor

Sede               OCA         Cruzeiro do Sul

Reclamação

Denúncia

Consulta

35

15

229

70%

1%

29%

2.075

0

505

250

13

249

Total 279 2.580 512

Total Geral 3.371
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Tipo de Tratativa da Reclamação - Proconsumidor

Sede               OCA         Cruzeiro do Sul

Audiência

Carta

Telefone

23%

63%

14%

18%

66%

16%

-

63%

37%

Total de Reclamações 35 2.075 250
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Perfil dos Consumidores

   A Educação para o Consumo traz reflexos na sociedade em geral, refletindo no cotidiano dos consumidores, de forma a deixá-los 
mais conscientes dos seus direitos e empoderados no trato com os fornecedores e nas relações de consumo.

83%

dos consumidores 
p r o c u r a r a m  o  
fornecedor antes de 
reclamar ao Procon.

17%

dos consumidores 
r e c l a m a r a m  a o  
Procon sem antes 
tentar uma solução 
com o fornecedor.
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Perfil dos Consumidores por Sexo

40%

Homens

0,1%

Outros

Sindec

60%

Mulheres

58%

Homens

0,1%

Outros

consumidor.gov

42%

Mulheres
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4,0% ------------------------------------------Mais 70 anos

8,0% -----------------------------------Entre 61 a 70 anos

11,0% ----------------------------------Entre 51 a 60 anos

34,1% ----------------------------------Entre 41 a 50 anos

23,1% ---------------------------------Entre 3 1 a 40 anos

24,0% ----------------------------------Entre 21 a 30 anos

1,0% --------------------------------------------Até 20 anos

Perfil dos Consumidores por Faixa Etária
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Cadastro de Reclamações Fundamentadas

    O Cadastro de Reclamações Fundamentadas é uma exigência da Lei nº 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(CDC) - e do Decreto Federal nº 2.181/97, tendo como principal objetivo promover a proteção e a orientação dos consumidores.

   O Cadastro de Reclamações Fundamentadas contempla os registros de reclamações de consumidores que tiveram seus direitos 
violados, objetivando a educação de fornecedores e cidadãos e a prevenção de relações de consumo frustradas. O Cadastro inclui 
reclamações atendidas e não atendidas, ou seja, em que pode ter havido ou não acordo entre o consumidor e fornecedor.

   O período referente ao Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2021 corresponde ao período de janeiro a dezembro de 2021, 
com publicação conjunta dos Procons Integrados no dia 15 de março de 2022.

   A existência do Cadastro de Reclamações Fundamentadas auxilia consumidores a escolherem melhor o fornecedor de produtos 
ou serviços, permitindo que saibam qual a situação dos fornecedores nos órgãos de defesa do consumidor, bem como a postura 
deles perante as reclamações registradas junto aos Procons.

   O cadastro produzido pelo Procon/AC também é publicado no Diário Oficial do Estado e estará disponível na página do Instituto 
na Internet, qual seja www.procon.ac.gov.br, além da publicação nas redes sociais Facebook e Instagram, podendo ser solicitado 
por qualquer consumidor.
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Ranking das Áreas Mais Reclamadas

consumidor.gov

37% ----------------------------------Serviços Financeiros

24% -------------------------------------Telecomunicações

10%----------------------------------------------Transportes

5% -----------------Produtos de telefonia e informática

5% ------------------------------------------Demais serviços

Sindec

37% ---------------------------------Assuntos Financeiros

35% ------------------------------------Serviços Essenciais

13%-------------------------------------------------Produtos

13% --------------------------------------Serviços Privados

1% -------------------------------------------------------Saúde
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Ranking dos Assuntos Mais Reclamados

consumidor.gov

10% -----------------------------------------------------Aéreo

8%---------------Cartão de Crédito/Cartão de Débito/ 

Cartão de Loja

10%----------------------Banco de Dados e Cadastro de 

Consumidores (SPC, Serasa, SCPC, etc.)

5% ----------------------------------------------Internet Fixa

5% ---------------------------Pacote de Serviços (combo)

Sindec

19% -----------------------------------------Energia Elétrica

11% ---------------------------------------Banco Comercial

10%----------------------------------------Telefonia Celular

7% -----------------------------------------Outros Contatos

5% -------------------------------------------------Financeira
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Ranking dos Problemas Mais Reclamados

consumidor.gov

8% -----------------------Cobrança por serviço/produto não 

contratado / não reconhecido / não solicitado

7%--------------------------Cobrança indevida / abusiva para 

alterar ou cancelar o contrato

6%---------------------Dificuldade / atraso na devolução de 

valores pagos / reembolso /retenção de valores

5% ---------Oferta não cumprida / serviço não fornecido/ 

venda enganosa / publicidade enganosa

4% -------------------Cobrança de tarifas, taxas, valores não 

previstos / não informados

Sindec

25% -------------------------------Cobrança indevida/abusiva

12%----------------------------SAC - Resolução de demandas 

(ausência de resposta, excesso de prazo,

não suspensão imediata da cobrança)

10%------------------------------------------Cobrança indevida.

5% ---------------------------------------------Produto com vício

3% -----------------Garantia (Abrangência, cobertura, etc.)
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Ranking das 10 Empresas Mais Reclamadas

Celular

24 1920 1819
Fixo

164

2840 2829
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Reclamações Procon/AC

   As Reclamações Fundamentadas que compõem o Cadastro Estadual são aquelas recebidas, analisadas e concluídas pelo Procon. 
Em termos práticos, é a demanda apresentada pelo consumidor, tratada pelo Procon por meio de processo administrativo de 
reclamação, em que fica configurada a razão dos fatos formulados pelo consumidor e o descumprimento do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor.

   A decisão que conclui o processo administrativo indica se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor.

   Em 2021, o Procon classificou 486 reclamações como Fundamentadas Atendidas e 698 reclamações como Fundamentadas Não 
Atendidas.

486

41%

Atendidas

698

59%

Não Atendidas
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Agradecimentos
   Prezados Consumidores,
   É com muita alegria que, após cinco anos, retomamos a publicação do Cadastro de Reclamações Fundamentadas no Estado do 
Acre.
   Este avanço somente foi possível pelo empenho de cada servidor que se dedicou ao atendimento aos consumidores, na 
tramitação dos processos e no gerenciamento dos dados. Em especial, gostaria de agradecer à imprensa que se faz essencial no 
trabalho de divulgação do Cadastro de Reclamações Fundamentadas.
   O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, embora já atue nas relações sociais consumeristas há algum tempo, alçou a 
condição de autarquia recentemente, estando, ainda, em fase de estruturação. Nesse contexto, poder participar desse processo 
e, mais ainda, concretizar esses sonhos na companhia de uma equipe aguerrida como a nossa, é uma honra e satisfação pessoal.
   O Procon/AC cumpriu a sua missão institucional de garantir a proteção e a defesa dos direitos dos consumidores acreanos no ano 
de 2021, buscando, cada vez mais, o aprimoramento das relações de consumo e o exercício da cidadania no Estado Democrático 
de Direito, além de trabalhar na consolidação de Políticas Públicas que contribuem para o fortalecimento dos Sistemas Estadual 
(SISDECON) e Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).
   Desta forma, divulgamos o Cadastro de Reclamações Fundamentadas de 2021, indicando o ranking das empresas mais 
reclamadas, dando, assim, publicidade e oportunidade aos consumidores para que façam pesquisas antes de contratar ou 
adquirir quaisquer serviços ou produtos.
   Um grande e fraterno abraço,
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