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Resumo:  

O presente trabalho objetivou analisar a imagem do Programa de Proteção ao 
Consumidor da região metropolitana de Belo Horizonte sob as lentes dos atores 
que participam dos processos de intermediação desse órgão: consumidores, 
advogados, representantes de empresas do segmento financeiro e os próprios 
gestores do PROCON. A revisão da literatura resgata os significados de relação de 
consumo, revela o papel do Código do Consumidor nas relações comerciais, 
relembra a criação e as principais atribuições dos PROCONs, adota as teorias 
institucional e burocrática para uma melhor compreensão das relações entre o 
consumidor e o prestador do serviço ou fornecedor de produtos e explora as 
concepções de imagem na perspectiva do marketing de serviços. Na metodologia, 
de natureza qualitativa, utilizou-se do método de grupo de foco para evidenciar as 
percepções da imagem que os principais atores que lidam diariamente com os 
processos gerados por reclamação de consumidores têm da funcionalidade dos 
PROCONs. Participaram do grupo de foco dez atores, sendo dois advogados, três 
representantes de empresas do segmento financeiro, três representantes do 
PROCON e dois consumidores que utilizaram os serviços prestados pelos 
PROCONs. As informações obtidas foram submetidas à análise de conteúdo e 
classificadas de acordo com as dimensões funcionais, cognitivas simbólicas e 
emocionais, propostas no modelo teórico de De Toni, Milan e Schuler (2004 e 
2005). Na dimensão funcional o maior problema identificado está ligado à 
pontualidade, à morosidade e à falta de preparo técnico dos funcionários do 
PROCON. Na dimensão cognitiva, percebe-se que a imagem criada pelos usuários 
do PROCON não corresponde a suas reais funções e limitações devido à pouca 
informação da atuação do órgão. Esse foi o item mais comentado por todos os 
atores. Já na análise da dimensão simbólica, identifica-se a importância do órgão 
ao nivelar a relação entre fornecedor e consumidor criando um ambiente propício 
de negociação, no qual as partes se sentem com o mesmo nível de proteção e 
conhecimento. Na dimensão emocional, verifica-se que, apesar de o serviço do 
PROCON desencadear emoções negativas, existe uma forte tendência ao 
surgimento de emoções positivas, como a sensação de proteção por parte dos 
consumidores. Os sentimentos citados pelos participantes são felicidade, 
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confiança, certeza, tranquilidade, satisfação, credibilidade, segurança, ajuda e 
acolhida. Os resultados encontrados contribuem para reflexões e proposições de 
ações que auxiliem na melhoria da gestão da intermediação das relações 
comerciais entre consumidores e organizações prestadoras de serviços e 
fornecedoras de produtos à sociedade. 


