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PROPÓSITO

VISÃO

VALORES

Tornar mais eficiente a gestão financeira das empresas
através de automação.

Automatizar os processos das pequenas e médias
empresas, movimentando 47 bilhões de reais de 800 mil
negócios até 2025.

O ASAAS

MISSÃO
Tornar a atividade financeira das empresas prazerosa,
automatizando os processos de cada negócio.
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O Asaas surgiu com o propósito de facilitar a
vida do empreendedor e carrega consigo a
missão de sempre proporcionar a melhor
experiência para os nossos clientes.

Como reflexo geral da empresa, a ouvidoria
possui o objetivo de acolher as manifestações
recebidas e transformá-las em oportunidades
de melhoria de forma imparcial, transparente e
com qualidade, refletindo os nossos valores.

Atendendo a Resolução do Banco Central nº 28
de 23/10/2020, e também visando seguir o
compromisso da Ouvidoria com a
transparência, formulamos este relatório com
os principais dados quantitativos e qualitativos
da área dentro do primeiro semestre de 2022.

OBJETIVO



ATENDIMENTO PRINCIPAL
O compromisso com a experiência e satisfação dos nossos
clientes é a base da nossa operação e essas características
estão presentes também no nosso time de atendimento
primário, que atua 24 horas por dia e 7 dias por semana,
visando prestar todo o suporte necessário para todas as
pessoas que tiverem a necessidade de obter ajuda.  

Esse contato pode ser obtido através dos:

5

CANAIS DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO

contato@asaas.com.br

(47) 99138-5151 
(somente mensagens)

Chat dentro da área de login

0800 009 0037 
(somente para Pessoa Jurídica)

Horário de atendimento:
24 horas por dia, 7 dias por semana

CONTATO



OUVIDORIA
Caso a demanda solicitada ao canal de atendimento
primário não tenha sido resolvida totalmente, ou não haja
satisfação com a solução, o consumidor poderá acionar o
Time de Ouvidoria pelos canais disponibilizados abaixo,
sendo estes de atendimento em última instância.

6

CANAIS DE ATENDIMENTO OUVIDORIA

ouvidoria@asaas.com.br

Fale com a Ouvidoria

0800 002 0250
Atendimento das 9h às 11h
Horário de Brasília

OUVIDORIA

Além dos canais diretos de atendimento, a Ouvidoria
também é responsável por demandas vindas via
Consumidor.gov, RDR - BACEN, Reclame Aqui, e também
auxilia em casos por solicitação interna.

https://asaas.omd.com.br/asaas/externo/cadastro.do


Telefone

Reclame Aqui

Consumidor.gov

E-mail

RDR - BACEN

Interno

Fale com a Ouvidoria

7,2%

46,2%

5,5%

9,7%

6,2%

11,8%

13,4%
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DADOS

Durante o primeiro semestre de 2022, nós atendemos 

manifestações através dos canais oficiais da ouvidoria, e
registramos um prazo médio de solução de

967

4 dias úteis
Abaixo podemos detalhar os canais em que essas

manifestações se originaram:

*Informações extraídas do Sistema de Ouvidorias OMD
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QUALIDADE

0

DESTAQUES DE QUALIDADE

RDR - BACEN:
De 60 demandas recebidas no período, 31 foram julgadas
pelo BACEN, e destas, somente 6 foram reguladas como
procedente.²

CONSUMIDOR.GOV:
Nós finalizamos o 1º semestre com 100% das demandas
respondidas, índice de 100% de solução, satisfação com o
atendimento em 4,3 (em um índice que vai até 5) e um
prazo médio de resposta de 3 dias e meio. ¹

Um dos valores do Asaas, conforme citado
anteriormente, é a qualidade. Dessa forma
prezamos muito por atender todas as
solicitações de uma forma satisfatória. 

Abaixo, apresentamos nossos:

¹Fonte: Site Consumidor.gov
²Fonte: Portal RDR - Bacen e Sistemas de Ouvidoria OMD 
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QUALIDADE

0

RECLAME AQUI:

Tempo médio de resposta final: 3 dias
Nota média (arredondada): 9
100% das demandas respondidas

Em outubro de 2019 nós conquistamos o selo RA1000, que
mantemos conosco até hoje. Segundo o Reclame Aqui,
empresa responsável pela idealização do selo: 

"O Selo RA1000, foi criado com o objetivo de destacar as
empresas que possuem excelentes índices de
atendimento no ReclameAQUI®.
Empresas que possuem este selo, demonstram a seus
consumidores o compromisso que possuem com o pós
venda, elevando o grau de confiança em sua marca,
produtos e serviços."² 

Ainda de acordo com dados levantados pelo Reclame
Aqui®, cerca de apenas 8% das empresas cadastradas na
plataforma carregam o RA1000. 

Para nós, isso é motivo de muito orgulho, pois reflete a
nossa dedicação em oferecer o melhor para os nossos
consumidores.

¹Fonte: Sistema Hugme - Reclame Aqui
²Fonte: https://www.reclameaqui.com.br/como-funciona/selo/ 

Principais indicadores:¹



"O ASAAS tem como um dos seus valores o Interesse
Genuíno pelo Cliente e, por isso, somos fanáticos por um
excelente atendimento, o que norteia todas as áreas da
empresa.

A nossa Equipe de Ouvidoria busca atuar de forma eficaz e
íntegra, promovendo um atendimento de qualidade a
todos que entram em contato, com o intuito de resolver
desde as pequenas dúvidas até os casos mais complexos.
O ASAAS tem como missão ser uma conta digital completa
para os empreendedores, tornando a gestão financeira das
empresas mais eficiente, especialmente por meio da
automatização de processos. 

Assim, a Ouvidoria tem a missão de tornar a atividade do
empreendedor mais prazerosa em todos os atendimentos
que efetua, evitando a burocracia e buscando um
atendimento humanizado. Recentemente, adicionamos
também atendimento por telefone e de maneira gratuita,
buscando sempre melhorar nossos processos e valorizar
nossos clientes, com atendimento multicanal."
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QUALIDADE

0

Thaís Consiglio
Diretora Asaas



A conta digital completa para a sua empresa

OUVIDORIA ASAAS

ouvidoria@asaas.com.br

Fale com a Ouvidoria

0800 002 0250
Atendimento das 9h às 11h

Horário de Brasília

https://asaas.omd.com.br/asaas/externo/cadastro.do

