
Guia de Uso

O Procon-PR em Números é uma plataforma de 
informações que melhora a relação entre 
consumidores e empresas. Desenvolvido pela 
Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos - SEJU e a Companhia de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Paraná - Celepar, a plataforma online disponibiliza 
informações atualizadas e as mais diversas 
análises a respeito das reclamações do 
consumidor e do comportamento do fornecedor no 
mercado de consumo.

O  Procon-PR em Números é todo seu. Faça bom 
uso.

PROCON-PR EM NÚMEROS

PROCON-PR



Conceitos

Simples Consulta - Orientação prestada ao 
consumidor, pessoalmente, por telefone, e-mail ou 
carta, sobre dúvidas nas relações de consumo.

CIP ou Carta de Informações Preliminares - É 
um dos tipos de atendimento realizados pelo 
Procon-PR, e consiste num acordo prévio à 
abertura de processo administrativo, em que o 
fornecedor deve atender a reclamação do 
consumidor no prazo máximo de dez dias.

Reclamação  -  Aber tu ra  de  p rocesso  
administrativo e todos os seus desdobramentos, 
como realização de audiência de conciliação e 
aplicação de sanção administrativa, quando 
cabível.

Extra Procon - Orientação prestada ao 
consumidor, quando seu problema não caracteriza 
relação de consumo. Questões trabalhistas ou de 
família, por exemplo.

Central de Resolução de Pequenos Conflitos - 
É um projeto desenvolvido para mediar problemas 
em que o fornecedor se reúne com o consumidor 
no Procon para buscar a solução do conflito em até 
dez dias.



Como Acessar

Site do Procon-PR

Para acessar este serviço, basta clicar no banner 
PROCON-PR EM NÚMEROS disponibilizado nos 
portais da SEJU - www.justica.pr.gov.br e do 
Procon-PR - www.procon.pr.gov.br.
Também é possível acessar diretamente pelo link:

www.procon.pr.gov.br/modules/consultas_extern
as/index.php?cod=1



Site da Secretaria da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos



A Página Inicial

Início

- Atendimentos
- Central de Resolução - CIP Eletrônica 
- Ranking de Atendimentos

A página inicial do serviço possui quatro abas 
diferentes, a começar pela , que apresenta 
uma descrição sobre a ferramenta.

O acesso aos dados está dividido em 3 abas, com 
conteúdos diferentes. Estas são:



Atendimentos

 Limpar
Voltar

Esta área informa sobre os atendimentos no 
Procon-PR. Ela possui três menus de 
informação (filtros) e dois botões,   e 

.



Atendimentos

Qtde. de Atendimentos (Histórico) - Apresenta a 
soma de todos os atendimentos desde 2013. 

Qtde. de Atendimentos cfm. Sel. - Apresenta a 
soma dos atendimentos selecionados nos filtros.



Atendimentos
 

O menu da esquerda 
possui opções de períodos, 
formas de atendimento, 
problemas, fornecedores, 
entre outros. Ao marcar 
alguma opção os gráficos 
mostram as informações 
desejadas.

Ainda existem mais 
dois menus do lado 
direito para refinar 
ainda mais a 
pesquisa.

Os resultados são 
exibidos em dois 
gráficos no centro 
da ferramenta.



Atendimentos

No menu da esquerda existem filtros de tempo, 
por ano, mês e dia.  É possível marcar múltiplas 
opções, como seleções de data, basta arrastar o 
mouse clicado sobre a ferramenta.

Uma outra forma de fazer o mesmo tipo de seleção 
neste menu é manter pressionado ‘‘Ctrl’’ no 
teclado e então clicar nos parâmetros.



Atendimentos

Para finalmente compreender o menu da 
esquerda e usá-lo satisfatoriamente, faltam esses 
três pequenos conceitos:

- Data de Abertura: corresponde a Data que o 
atendimento se iniciou nas vias de atendimento do 
Procon-PR.

- Data de Arquivamento: corresponde a Data que 
o atendimento foi finalizado.

- Data de Abert. Da Reclamação: corresponde a 
Data que o atendimento se tornou um processo 



Atendimentos

Limpar

Voltar

 
O botão  apaga todos os dados marcados 
nos menus, permitindo uma nova busca.

O botão  mostra ao usuário a última pesquisa 
feita.

A variedade de combinações nos menus dá ao 
consumidor possibil idades de procurar 
informações sobre um ou mais fornecedores.



Dica
 

Em todas as abas de dados, existe o menu da 
esquerda. Ao clicar na seleção, abre-se uma 
janela na qual todos os dados podem ser 
encontrados manualmente ou digitando a 
palavra, como em um buscador da web. 

Por exemplo:

Filtrando por Razão Social (fornecedor).



Dica
 
Todos os gráficos e planilhas das abas são 
interativos, ao clicar sobre os dados ou arrastar um 
marcador ativa-se um filtro no menu.

Por exemplo:

Caixa de seleção criada ao arrastar o mouse 
filtrará os dados.



Central de Resolução - CIP 
Eletrônica

Atendimento

 
Apresenta dados de atendimentos por CIP 
Eletrônica e relativos a índices de solução através 
da Central de Resolução de Pequenos 
Conflitos.

Possui apenas o menu da esquerda, igual ao da 
aba , porém os dados são gerados em 
uma planilha.



Central de Resolução - CIP 
Eletrônica

Tabela de 
Razão Social

Nesta aba existe o botão Detalhes Grupo 
Econômico. O botão abre e fecha a 

, que mostra a relação de pessoas 
jurídicas que formam um só grupo empresarial, 
como no caso abaixo:

 



Ranking de Atendimentos

  

Limpar Voltar

 
O Ranking de Atendimentos apresenta em 
ordem decrescente a relação de fornecedores 
com maior índice de reclamações. Funciona 
apenas com o menu da esquerda, ao mudar seus 
parâmetros, são geradas mudanças na planilha do 
ranking. 

Assim como todas as abas, apresenta os botões 
de  e .



Ranking de Atendimentos
 

Para pesquisar um consumidor especifico digite o 
nome no campo de pesquisa acima da planilha:


