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1. CONTROLE 
DE ACESSO

1.1. COMO ACESSAR O 
SISTEMA DO SPC BRASIL

1º PASSO – O acesso é feito pelo site www.spcbrasil.org.br ou 
pelo link: https://servicos.spc.org.br/spc

2º PASSO – Você receberá um código de operador e uma senha 
para acesso ao sistema.  No primeiro acesso, digite seu operador 
e senha, depois clique em Entrar:

3º PASSO – Informe a palavra secreta.

IMPORTANTE: A palavra secreta é uma segunda senha de acesso ao sistema, e 
seu cadastro é feito no primeiro acesso. Para cadastrar a Palavra Secreta, informe 
entre 8 e 32 caracteres, atentando-se aos acentos e espaçamentos inseridos.

!
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4º PASSO – Informe e-mail e número de telefone celular para 
atualização cadastral. Clique em Salvar.

Se optar por “Preencher mais tarde”, no próximo acesso, será 
solicitada novamente a atualização cadastral.

1.2. REDEFINIR SENHA

Caso tenha esquecido a senha,é possível redefini-la utilizando a 
Palavra Secreta. 
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1º PASSO – Para redefinir, clique em “Esqueceu a senha? ”.

2º PASSO – Informe o operador e a palavra secreta.

Clique em “Continuar”.

3º PASSO – Informe uma nova senha e confirme.

Acesse o sistema com o operador e a nova senha.
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1.3. ALTERAR SENHA

A senha recebida deverá ser trocada no primeiro acesso para uma 
senha pessoal e de conhecimento apenas do usuário responsável 
pelo operador.

1º PASSO – Para alterar a senha, clique em “Alterar Senha” no 
Painel de Controle.

IMPORTANTE: Caso o acesso seja realizado indevidamente, com 3 tentativas 
de operador e/ou senha inválidos, o sistema realizará o bloqueio automático. 
Evite o bloqueio do operador, redefinindo uma nova senha.

!

2º PASSO – Selecione o meio de acesso WEB.

3º PASSO – Informe a “Senha Atual” recebida para o primeiro 
acesso.

4º PASSO – Informe a “Nova Senha” e, em seguida, “Confirmar 
Nova Senha”. Clique em “Atualizar”.
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A força da senha indicará o grau de dificuldade dela.

1.4. MINHAS INFORMAÇÕES

Utilizar essa função para atualizar as informações cadastrais 
do usuário responsável pelo operador, o nome do operador e a 
palavra secreta.

1º PASSO – No Painel de Controle, clique em “Minhas 
Informações”.
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 Dados Pessoa Física: permite a atualização dos dados 
cadastrais do usuário responsável pela utilização do operador.

 Dados Operador: permite alterar o nome cadastrado para o 
operador.

 Palavra Secreta: permite a alteração da palavra secreta 
cadastrada no primeiro acesso ou a atualização dessa 
informação sempre que necessário.

Para alterar a palavra secreta:

1º PASSO – Selecione o link: “Clique aqui para alterar a Palavra 
Secreta”.

2º PASSO – Informe a nova palavra secreta.

3º PASSO – Confirme a nova palavra secreta.
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4º PASSO – Informe a senha do operador e clique em “Atualizar”.

1.5. TROCA PERIÓDICA DE SENHA

A troca periódica de senha consiste na atualização em até 90 dias 
da senha utilizada para acesso do usuário ao sistema. 

Este procedimento será solicitado apenas para o meio de acesso 
internet e tem como objetivo a segurança e a utilização consciente 
do sistema SPC Brasil, assim como, minimizar o risco de fraudes. 

Entenda como funcionará: 

1º PASSO – Ao atingir o prazo máximo estabelecido para realizar 
a troca periódica de senhas, o sistema passará a emitir um aviso 
informando que a senha atual irá expirar. 

Clique no link para alterá-la.
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2º PASSO – Preencha as informações necessárias para realizar a 
troca.

1. Informe a senha atual.

2. Informe a nova senha com 8 a 32 caracteres.

3. Confirme a nova senha. 

4. Clique em “Alterar” para concluir.

A nova senha deverá ser diferente das últimas senhas 
cadastradas. A quantidade de senhas mantidas no histórico é 
definida pela Entidade, respeitando a política estabelecida pelo 
SPC Brasil.

IMPORTANTE: Se ao final do período de aviso o usuário não realizar a 
troca da senha, o sistema ficará bloqueado para que uma nova senha seja 
cadastrada obrigatoriamente.

!
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1.6. PARÂMETRO TROCA DE SENHA

Esta funcionalidade permite à Entidade parametrizar uma regra 
de trocas periódicas de senha específica, estabelecida para os 
colaboradores da Entidade e os Associados. 

Esta funcionalidade tem como objetivo a segurança e a utilização 
consciente do sistema SPC Brasil, assim como, minimizar o risco 
de fraudes.

IMPORTANTE: A parametrização definida para sua Entidade deverá respeitar 
a Política estabelecida pelo SPC Brasil para todas as Entidades.

!

1.6.1. Parametrizando a regra de troca de senha

1º PASSO – No Painel de Controle, selecione a opção “Controle de 
Acesso”.
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2º PASSO – Em seguida, selecione “Parâmetro Troca Senha > 
Novo”.

3º PASSO – Preencha os seguintes parâmetros:



14  /  GUIA SPC BRASIL 2018

Controle de Acesso  /  Sistema SPC Brasil

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
Este documento foi classificado 

pela Área de Capacitação e o acesso 
está autorizado exclusivamente para 

Colaboradores do SPC Brasil e Entidades

1. Tipo: a Entidade poderá definir o nível de parametrização, 
estando disponíveis as seguintes opções:

» Entidade: regra estabelecida para todos os usuários 
cadastrados abaixo do código da Entidade (Colaboradores/
Associados).

» Categoria: regra estabelecida para um grupo de Associados, 
classificados pela categoria desejada. Obrigatório informar 
a categoria.

» Associado: regra estabelecida para um Associado 
específico. Obrigatório informar o código do sócio.

2. Data Inicio Vigência: data definida para que a política de senha 
estabelecida entre em vigor.

3. Quantidade de dias/validade da senha: prazo máximo de 
duração da senha cadastrada. Após atingir o prazo estabelecido, 
o sistema solicitará uma nova troca de senha. A parametrização 
definida para sua Entidade deverá respeitar o prazo estabelecido 
pelo SPC Brasil. Mínimo 30 dias e, máximo, 90.
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4. Quantidade dias/aviso troca da senha: este parâmetro definirá 
em quantos dias antes do prazo máximo estabelecido o 
sistema passará a informar que a senha atual irá expirar. A 
parametrização definida para sua Entidade deverá respeitar o 
prazo estabelecido pelo SPC Brasil. Mínimo 7 dias e, máximo, 30.

5. Quantidade de senhas mantidas no histórico: definirá a 
quantidade de senhas informadas anteriormente que serão 
mantidas no histórico. Caso a nova senha informada não atenda 
o parâmetro estabelecido, o sistema apresentará o seguinte 
erro: “Nova senha deve ser diferente das últimas (quantidade 
informada no parâmetro) senhas”. A parametrização definida 
para sua Entidade deverá respeitar o prazo estabelecido pelo 
SPC Brasil. Mínimo 4 senhas e, máximo, 6.

IMPORTANTE: Se no final do período estabelecido a troca da senha não tiver 
sido realizada, o sistema ficará bloqueado para que uma nova senha seja 
cadastrada obrigatoriamente.

!

6. Status: situação atual do parâmetro cadastrado por Associado 
e Categoria (Ativo/Inativo). 

Clique em “Incluir” para finalizar a inclusão da política de troca de 
senha. 
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