
Caro usuário!

Esta cartilha tem o objetivo de orientá-lo quanto ao atendimento, capacitação e
suporte de seu serviço. O Serpro disponibiliza diversos canais de atendimento,
prestando suporte  sempre que necessitar. Desejamos que este  material  possa
contribuir o máximo possível! 
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1 - JORNADA DO USUÁRIO

Passo 1 – Contratar API

Se  você  ainda  não  contratou  e  deseja  adquirir  uma das  APIs  do  Serpro,  você
precisa acessar o site https://servicos.serpro.gov.br/api-serpro/. Lá você encontrará
as todas as nossas APIs (Consulta CPF, Datavalid, Loja Franca, etc). Você poderá
também realizar testes antes mesmo de realizar a contratação. Acesse e conheça
todas as informações relacionadas a cada API. 

Caso deseje  contratar,  basta  clicar  no botão  “Quero  Contratar”.  Este  Tutorial
ensinará o passo a passo de como realizar a contratação.

IMPORTANTE!

Para realizar a contratação das APIs, é necessário dispor de um  Certificado e-
CNPJ, Cadeia ICP Brasil. Caso ainda não tenha, você pode adquirir um dos nossos
certificados.

Se você já dispõe de um Certificado e-CNPJ, é preciso  Testar Certificado Digital
antes de realizar a contratação. Após a realização do teste, dados como o nome do
titular, o tipo de certificado testado, a validade e a Autoridade Certificadora que
fez a emissão serão exibidos na tela

Caso tenha qualquer problema na contratação, solicite o nosso Suporte (selecione
a opção “Contratação ou Distrato de Serviços”)

Passo 2 - Realizei a contratação. E agora?

https://servicos.serpro.gov.br/api-serpro/
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2212
https://testecertificado.estaleiro.serpro.gov.br/
https://servicos.serpro.gov.br/loja/certificacao-digital/
https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/area_do_cliente/f01h/html/demo_14.html


Se você realizou todo o processo de contratação, você deverá receber um e-mail,
informando que seu serviço foi “habilitado” e o próximo passo será o acesso ao
portal Área do Cliente. Caso não tenha recebido este e-mail, solicite nosso Suporte
(escolha o assunto: “Contratação ou Distrato de Serviços”).

Caso tenha esquecido sua senha, acesse o nosso Tutorial

Passo 3 – Cadastrar Outros Usuários

Ao realizar a contratação com seu e-CNPJ,  o único usuário é o “Representante
Legal”, cadastrado a partir das informações constantes no referido certificado. Se
esta pessoa não será a responsável por gerar as chaves das APIs, emitir o boleto
para realização de pagamento, etc, será necessário o cadastro de outros usuários.

Existem 03 perfis na área do cliente:

Representante
Legal

Usuários  com  este  perfil  têm  acesso  a  todas  as
funcionalidades.  Somente este perfil  poderá cadastrar
outros usuários, bem como solicitar distrato. 

Financeiro
Corporativo

Perfil  relacionado à emissão de boletos,  notas fiscais,
relatórios  de  prestação  de  contas,  etc.  Geralmente
atribuído  a  área  financeira.  Este  perfil  não  permite
cadastrar outros usuários ou gerar as chaves das APIs.

Técnico Produção
Perfil geralmente atribuído a área técnica. Responsável
por “Gerar as Chaves das APIs”. 

Observação 01 - Um usuário pode ter mais de um perfil (ex: João pode ter o
perfil “Técnico Produção” e “Financeiro Corporativo”)

Observação 02 – O sistema permite que o usuário cadastre diferentes perfis,
mas deverá ter o mesmo e-mail. Em resumo, cada usuário deverá ter seu e-
mail de forma exclusiva (ex: João não poderá cadastrar o mesmo e-mail de
Ana).

Acesse o nosso Tutorial 

Problemas no cadastro? Acesse nosso Suporte (selecione assunto “Acesso e 
Cadastro de Usuários”)

https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2212
https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/area_do_cliente/f01h/html/demo_11.html
https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/area_do_cliente/f01h/html/demo_4.html
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2212
https://cliente.serpro.gov.br/


Passo 4 – Gerar as Chaves da APIs e Documentação

Este passo é importantíssimo. Para gerar as chaves de sua API (consumer key e
consumer secret), dois requisitos são obrigatórios. Sem eles, você não conseguirá
gerar as chaves:

REQUISITO 01
Apenas usuários com perfil “Representante Legal” ou “Técnico 
Produção” poderão gerar as chaves.

REQUISITO 02
É necessário estar de posse de seu certificado e-CNPJ, o 
mesmo utilizado na contratação (exceto API Datavalid)

Acesse  sua  Área  do  Cliente,  Menu  –  Gerir  Chaves  de  Acesso.  O  link  da
Documentação  do  ambiente  de  produção será  disponibilizada  no  momento  da
geração das chaves. 

Você  poderá  realizar  testes  sem a  necessidade  das  chaves  neste  Link.  É  um
ambiente  exclusivo  para  testes,  com  NIs  “fake”  para  degustação,  sem  custo
algum. 

Acesse o nosso Tutorial.

Problemas ou Dúvidas na Geração das Chaves ou Documentação? Solicite nosso 
Suporte (selecione assunto “Documentação e Chaves das APIs”)

2 - FINANCEIRO

Conforme explicado anteriormente, usuários com perfil “Representante Legal” ou
“Financeiro Corporativo” poderão emitir  seus boletos  bancários,  notas  fiscais  e
relatórios de prestação de contas no portal  Área do Cliente – Menu 2ª Via  de
Documentos.

https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2212
https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/area_do_cliente/f01h/html/demo_6.html
https://devserpro.github.io/apis/
https://cliente.serpro.gov.br/


Além disso, usuários com perfil “Financeiro” receberão as referidas vias em seus e-
mails.

Acesse o nosso Tutorial 

Problemas ou Dúvidas relacionadas ao financeiro? Solicite nosso Suporte 
(selecione assunto “2° Via de Documentos”).

3 - CANAIS DE ATENDIMENTO

3.1 Portal Área do Cliente (https://cliente.serpro.gov.br)

O portal Área do Cliente está disponível 24 horas por 07 dias da semana. Por meio 
deste portal, você terá acesso às seguintes funcionalidades:

- Gerar as Chaves das APIs

- Cadastrar Usuários

- Emitir a 2ª Via de Boleto Bancário, Nota Fiscal, Relatório de Prestação de 
Contas

- Consultar Consumo do seu Serviços

- Atestar Serviços

- Alterar senha de Acesso

- Suporte

Além disso, você terá acesso às plataformas de capacitação, necessárias ao uso 
de seus serviços como:

- Tutoriais

- FAQs

- Documentação

https://cliente.serpro.gov.br/
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2212
https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/area_do_cliente/f01h/html/index.html?mod=3


Este será seu principal canal de atendimento. Acesse nosso Tutorial e conheça 
todas as funcionalidades da Área do Cliente

3.2 Formulário WEB

O formulário também está disponível 24 horas por 07 dias da semana. Utilizado 
para solicitar suporte ou informar indisponibilidade de seu produto ou do portal 
Área do Cliente. Os endereços são:

 Formulário “Área do Cliente”
https://atendimento.serpro.gov.br/areadocliente

Para solicitar suporte relacionado à
Área do Cliente (boleto não emitido,
erro na geração de chaves, falha no
cadastro de usuários, etc)

Formulário “Serviço”

https://atendimento.serpro.gov.br/

Para  solicitar  suporte  relacionado
ao  seu  produto  (indisponibilidade,
lentidão, mensagens de erro, dados
incompletos, etc)

3.3 E-mail da Central de Serviço – CSS

- css.serpro@serpro.gov.br

Utilize como a última opção, em caso de indisponibilidade dos dois primeiros 
canais de atendimento. 

No corpo do e-mail, são necessárias as seguintes informações: 

•  Nome, CPF, CEP, Município, UF e Telefone do usuário solicitante

• CNPJ da Empresa (se for o caso)

• Nome do Serviço

• Descrição da Solicitação

4 - SUPORTE TÉCNICO

mailto:css.serpro@serpro.gov.br
https://atendimento.serpro.gov.br/
https://atendimento.serpro.gov.br/areadocliente
https://cliente.serpro.gov.br/
https://demonstra.serpro.gov.br/tutoriais/area_do_cliente/f01h/html/


A  solicitação  de  suporte  técnico  poderá  ser  realizada  durante  o  período  do
contrato, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. A prioridade
de atendimento dos chamados dependerá do nível de severidade, detalhado no
item.

Será  aberto  um  chamado  para  cada  situação  reportada,  sendo  iniciada  a
contagem de tempo de atendimento a partir da hora do acionamento.

Os  chamados  terão  as  seguintes  classificações  quanto  a  prioridade  de
atendimento:

Severidade Descrição
Tipo de

Atendimento

1 - Alta

Chamados associados a eventos que não fazem
parte da operação normal de um serviço e que
causem ou venham causar uma interrupção ou
redução  da  qualidade  de  serviço
(indisponibilidade, intermitência, etc) 

O tratamento de chamado de severidade alta é
realizado  em  período  ininterrupto,  durante  24
(vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por
semana, pelos Centros de Comando*. A Central
de Serviços do Serpro classificará este chamado
em Registro de Incidente.

Remoto

2 – Média

Chamados  associados  a  problemas  que  criam
restrições  à  operação  do  sistema,  porém  não
afetam a sua  funcionalidade.  O tratamento de
chamado de severidade média será realizado em
horário  comercial,  por  meio  de  solicitação  de
serviço, a serem encaminhadas às áreas de 1°,
2°  e  3°  nível  de  atendimento,  conforme  a
complexidade técnica da solicitação.

Remoto

3 - Baixa Chamados  associados  a  problemas  ou  dúvidas
que  não  afetam  a  operação  do  sistema
(habilitação de usuários, etc).  O tratamento de
chamado de severidade baixa será realizado em
horário  comercial,  por  meio  de  solicitação  de
serviço, a serem encaminhadas às áreas de 1°,

Remoto



2°  e  3°  nível  de  atendimento,  conforme  a
complexidade técnica da solicitação.

* O Serpro possui Centros de Comando localizado nas cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro e Brasília. Gostaria de fazer uma visita? Acesse aqui e saiba como.

4.1 Indisponibilidade ou Lentidão (Incidente)

As  situações  de  indisponibilidade  ou  lentidão  são  consideradas  de  “Alta
Severidade”.  Para  que  nossos  Centros  de  Comando  possam  atuar  a  fim  de
contornar estes incidentes o mais rápido possível, é imprescindível que você siga
os passos abaixo:

Indisponibilidade ou Lentidão 

“Portal Área do Cliente”

1. Acesse https://atendimento.serpro.gov.br/areadocliente

2. Preencha as informações pessoais (nome, cpf, e-mail, etc)

3. Selecione exatamente assunto “Indisponibilidade ou 
Lentidão” 

4. Informe com detalhes o problema enfrentado

Indisponibilidade ou Lentidão 

“Produto / Serviço”

1. Acesse o https://atendimento.serpro.gov.br/

2. Selecione o Formulário de seu serviço

3 .Preencha as informações pessoais (nome, cpf, e-mail, etc)

4. Escolha exatamente assunto “Indisponibilidade ou Lentidão” 

5. Informe com detalhes o problema enfrentado

4.2 Dados Incompletos (Incidente)

Caso  sua  API  não  retorna  todos  os  dados  propostos,  indicando  haver  algum
problema, fato este que caracteriza incidente de média severidade, você poderá
solicitar suporte por meio dos passos a seguir:

Dados Incompletos
“Produto / Serviço”

1. Acesse o https://atendimento.serpro.gov.br/

2. Selecione o Formulário de seu serviço

https://atendimento.serpro.gov.br/
https://atendimento.serpro.gov.br/
https://atendimento.serpro.gov.br/areadocliente
http://www.serpro.gov.br/menu/quem-somos/visite-o-serpro


3 .Preencha as informações pessoais (nome, cpf, e-
mail, etc)

4. Escolha exatamente assunto “API Retorna Dados 
Incompletos” 

5. Informe com detalhes o problema enfrentado

4.3 Outras solicitações

Em caso de dúvidas ou outras solicitações, basta selecionar nos formulários acima
o assunto “Outras Situações”.

4.4 GOVI SERPRO 

O aplicativo do Govi, Governo Interativo, oferece a você a capacidade de receber
notificações mais ricas, em uma interface fácil de usar. Você terá acesso às suas
solicitações,  acompanhando  o  status  do  atendimento.  O  Govi  sincroniza
automaticamente as suas últimas notificações e pode ser utilizado em todos os
seus dispositivos, assim você sempre ficará conectado aos eventos que podem
impactar o seu produto.

Acesse Google Play ou App Store e busque pelo aplicativo “GOVI SERPRO”.

5. DISTRATO

Você  poderá  cancelar  seu serviço  de  API  a  qualquer  momento,  sem taxas  ou
multas.  Para  realizar  distrato,  acesse  este  Formulário,  selecionando  a  opção
“Contratação ou Distrato de Serviços”.

A partir da data de sua solicitação, seu serviço será desabilitado. O processo de
faturamento  ocorrerá  normalmente,  considerando  como  data  final  a  data  do
pedido de distrato.

https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf?ITEMNUM=2212
https://www.apple.com/br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.govi
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