
Você sabe como

cliente.serpro.gov.br

suporte a partir da
Área do Cliente?

s o l i c i t a r



Ao clicar na opção SUPORTE no
menu à esquerda, você terá
informações operacionais,
documentação e poderá
registrar ou consultar um ticket
de suporte.

Suporte



Na caixa "DÚVIDAS", você tem
acesso a central de ajuda com
informações referente ao
assunto selecionado: Processo
de compra, Área do Cliente,
Financeiro e Gestão Contratual.

Suporte



Na caixa "MEUS TICKETS", é
possível registrar um ticket para
suporte, ou consultar tickets
registrados anteriormente.

Suporte



Para registrar um novo ticket
para suporte, você deve clicar
na opção CRIAR NOVO na caixa
"Meus tickets". 

Suporte



Você deve preencher as informações
conforme imagem acima, informando o
assunto principal OU o produto ou serviço
contratado e clicar em ABRIR NOVO TICKET.

ATENÇÃO

Você será redirecionado para o
formulário de registro de ticket
para suporte.

ATENÇÃO

Os campos que contenham *, são de
preenchimento obrigatório.

Suporte



Ao clicar na opção "consultar",
você poderá ter acesso aos
tickets registrados
anteriormente. A pesquisa pode
ser feita pelo CPF do perfil que
registrou ou pelo número da
solicitação.

Suporte



Para consultar pelo CPF,
selecione esta opção e informe
o CPF e a Situação da Solicitação
de Serviço e clique em ENVIAR.

Suporte



Para consultar pelo número da
solicitação, selecione esta opção
e informe o número no campo
abaixo e clique em ENVIAR.

Suporte



Na caixa "produtos contratados",
você tem acesso a
documentação referente ao seu
produto ou serviço, clicando na
opção IR PARA
DOCUMENTAÇÃO.

ATENÇÃO

Nessa caixa, só aparecerão os produtos ou
serviços que foram contratados pela empresa.

Suporte



ATENÇÃO

Caso não apareça o seu produto ou serviço
contratado na tela de suporte, você poderá
registrar o ticket de suporte diretamente na
Central de ajuda em:
centraldeajuda.serpro.gov.br, seguindo os
passos abaixo.

Selecione o menu CENTRAL DE
AJUDA e clique em  PRODUTOS.

Suporte



Clique em SUPORTE e selecione
o produto desejado na lista a
esquerda. Feito isso, você será
redirecionado para o formulário
de registro de ticket de suporte
mostrado anteriormente e então
é só preencher os dados
solicitados e registrar o ticket.

Suporte



Conheça nossos produtos e serviços acessando a loja.serpro.gov.br 
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ATENÇÃO

Em caso de dúvida ou para mais
informações, acesse a Central de Ajuda 
centraldeajuda.serpro.gov.br

Nesse menu na Central de ajuda, também é
possível encontrar a documentação do
produto ou serviço.

https://www.loja.serpro.gov.br/?utm_source=posvenda&utm_medium=informe
https://www.facebook.com/SerproBrasil
https://twitter.com/SERPRO
https://www.linkedin.com/company/serpro-brasil/mycompany/
https://www.instagram.com/serprobrasil/
https://centraldeajuda.serpro.gov.br/duvidas/pt/area-do-cliente/primeiroacesso/

