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1. A atualização de senhas, que hoje 
acontece a cada 90 dias, é necessária 
somente para acesso via internet ou para 
outros tipos de acesso também? 
Não houve alteração na regra de 
atualização de senhas.

2. Essa mudança será obrigatória a todo 
tipo de operador?
Sim. A mudança será para todos os 
operadores existentes na base.

3. Esse token é o do Certificado Digital?
Não. Haverá um aplicativo específico para 
a geração de tokens de acesso ao sistema 
de consultas.

4. Há Associados que possuem mais de 
uma empresa. O mesmo CPF poderá 
ser utilizado em códigos de Associados 
diferentes? 
Sim. Se o Associado tiver mais de um 
cadastro com CNPJs diferentes abaixo 
da Entidade, ele poderá ter mais de um 
operador com o mesmo CPF.

5. Tenho 3 operadores, 1 para consulta 
balcão, 1 para central e outro para 
consultas Associados. Como vai ficar com 
essa nova regra?
Será necessário escolher um operador 
e centralizar todos os acessos nele. Os 
outros operadores ficarão inativos.

6. Para identificar o Associado que tem 
esse CPF inválido, a Entidade irá receber 
uma notificação ou será necessário entrar 
em Associado por Associado?
A Entidade pode solicitar ao SAE o 
relatório em que consta essa relação.

7. Quanto tempo teremos para nos 
adequar e adequar nossos Associados às 
novas regras?
A Entidade terá que fazer as adequações 
até o final do mês 09/2019.

8. Quem tornará inativos os operadores 
inválidos? Caso a Entidade tenha uma 
lista muito grande de operadores 
inválidos, será possível a TI do SPC Brasil 
torná-los inativos a pedido da Entidade? 
Como será feito esse processo?
A partir do momento em que o operador 
não conseguir mais acessar o sistema 
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SPC Brasil, ele ficará inativo por falta de 
utilização. Entretanto, caso a Entidade 
veja a necessidade de torná-lo inativo no 
momento em que ela estiver realizando 
as devidas atualizações nas informações, 
ela mesma poderá fazer isso. Além disso, 
a Entidade poderá solicitar a inativação 
em lote, abrindo registro de chamado ao 
SAE, porém só serão aceitos chamados 
para inativação em lote a partir de 30 
operadores.

9. Há como pesquisar todos os 
operadores que estão ligados ao CPF?
Sim, através do relatório que o SAE 
disponibilizará.

10. Como fica para uma CDL que, por 
exemplo, tem um funcionário que tem 
um operador para o call center e outro 
administrativo? Como proceder?
Basta solicitar ao SAE que faça a liberação 
do meio de acesso call center no operador 
administrativo. Dessa forma, ele poderá 
continuar fazendo consultas no call 
center e continuar executando as funções 
administrativas.

11. Como o sistema distingue um operador 
de call center de um administrativo?
No momento da criação do operador, 
é possível realizar a liberação da chave 
que permite ao operador as funções 
administrativas. O SAE consegue fazer 
esse procedimento.

12. Como faço com os Associados que têm 
um operador para cada meio de acesso, 
ou seja, call center, mobile, internet?
Basta escolher um dos operadores e liberar 
os outros dois meios de acesso, lembrando 
que será necessário cadastrar uma senha 
diferente para cada um em: Painel de 
Controle > Alterar senha.

13. Como ficam os acessos via webservice 
e host a host?
O acesso por outros meios que não 
são internet não serão impactados pela 
alteração.

14. Toda vez que for acessar o sistema 
será necessário colocar o token?
Sim. O token será solicitado sempre, 
como acontece com a palavra-secreta 
atualmente.
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15. A palavra-secreta será substituída pelo 
token?
Sim, a palavra-secreta não existirá mais.

16. Vocês já sabiam dessas mudanças. Por 
que não providenciaram tudo antes?
Tudo que envolve o Cadastro Positivo 
está sendo modificado e definido de 
maneira muito dinâmica. O SPC Brasil está 
acompanhando toda essa movimentação e, 
assim que foi identificada a necessidade de 
aprimorar a segurança do nosso sistema, 
iniciamos os projetos e as comunicações 
para as Entidades.

17. O que acontece se um operador que 
usa meu CPF fizer o cadastro antes de 
mim?
A partir do momento em que um operador 
realizou a validação dos dados e o 
cadastro do token, outros operadores que 
possuem o mesmo CPF cadastrado não 
poderão mais acessar o sistema SPC Brasil.

18. Caso o operador erre alguma 
informação, o que ele deve fazer?
Caso o operador informe o CPF ou a data 
de nascimento errada, ele não poderá 
continuar com o fluxo de validação, a não 

ser que corrija essas informações. Em caso 
de erro de digitação nos campos de e-mail 
e celular, o operador poderá realizar a 
alteração desses campos durante o fluxo.

19. Qual é o motivo da mudança na forma 
de acessar o sistema?
O principal motivador da mudança na 
forma de acesso ao sistema é atender as 
definições do Cadastro Positivo, uma vez 
que, sem esses fatores de segurança, não 
será permitido iniciar a comercialização 
dos produtos de Cadastro Positivo.

20. É possível utilizar o app e o programa 
para computador?
Sim, é possível deixar ambos instalados, 
porém, apenas um deles será válido para o 
acesso ao sistema. Se houver necessidade, 
o usuário poderá recadastrar o token a 
qualquer momento na tela de login do 
sistema SPC Brasil.

21. Se o meu celular quebrar ou for 
roubado, como faço para realizar a 
autenticação no sistema?
Será possível realizar o recadastramento do 
token, a qualquer momento no sistema SPC 
Brasil e alterar o dispositivo para validação.
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22. O que devo fazer se optar por utilizar 
o programa do computador (trabalho) e 
precisar acessar o sistema de outro local?
Nesse caso, o usuário deve realizar o 
recadastramento do token e instalar o 
programa de computador nesse novo local 
de acesso, ou instalar o app em um celular.

23. Ao realizar a autenticação, devo 
inserir as mesmas informações – CPF, 
e-mail e telefone – que estão cadastradas 
no operador?
O CPF informado deve ser exatamente 
o mesmo informado no cadastro do 
operador. O e-mail e o celular não precisam 
cumprir essa regra, porém passaremos 
a utilizar o e-mail e telefone informados 
na etapa de validação das informações 
como dados principais, e sua edição, nesse 
primeiro momento, só será possível via 
registro de chamado ao SAE.

24. Se o cadastro de operador não tiver 
as informações de e-mail e telefone, será 
possível completar na hora da autenticação 
ou é preciso atualizar o cadastro primeiro?
Mesmo quando essas informações 
estiverem preenchidas no cadastro de 
Associado, esses dados serão solicitados 
na confirmação.

25. Após realizar a autenticação, é 
possível alterar o e-mail, telefone ou 
outro dado?
A alteração do e-mail e telefone, a 
princípio, só poderá ser realizada via 
registro de chamado. Em um segundo 
momento, será implementada a alteração 
no menu “Minhas informações” dentro do 
sistema do SPC Brasil.

26. Em relação aos Associados que 
utilizam o mesmo endereço eletrônico 
para todos os colaboradores, o sistema 
permitirá a autenticação de mais de um 
operador com o mesmo e-mail?
Não. O sistema só permitirá o cadastro de 
um e-mail por operador, assim como CPF e 
telefone celular.

27. Se o operador foi cadastrado com o 
CPF 222.222.222-22 e, no momento da 
autenticação, o sistema não conseguir 
validar na RF (timeout), ele vai conseguir 
realizar a autenticação ou vai aparecer 
alguma mensagem na tela informando 
para tentar mais tarde?
No momento da validação, exibiremos um 
informativo sobre a impossibilidade da 
validação na RF e o usuário não poderá 
continuar com o fluxo.
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28. Em quanto tempo expira o e-mail 
enviado com o link e o SMS?
Os links de validação do e-mail e do SMS 
expiram em 2 horas. Após esse período, o 
usuário precisará solicitar o reenvio pela 
própria tela de sistema.

29. O sistema obriga a alteração de senha 
no período de 90 dias. Será preciso 
utilizar o token para alterar a senha?
As regras de expiração e redefinição de 
senha e bloqueio de operador continuarão 
as mesmas no sistema SPC Brasil.

30. O token expira em quanto tempo?
Um novo token é gerado de 30 em 
30 segundos, tanto no app quanto no 
programa para desktop.

31. Hoje, o subsistema Cadastro Positivo 
obriga a utilização do token para 
autenticação. Com a entrada do 2º Fator 
de Autenticação, teremos que utilizar os 
dois tokens?
O token utilizado no login do sistema 
substituirá todos os outros tokens 
existentes no sistema, como o utilizado 
no cadastro de operadores associados 
administrativos.

32. Após a conclusão do processo de 
autenticação pelo operador, as Entidades 
continuarão tendo acesso para editar 
todos os campos no cadastro do operador 
Associado e Entidade?
Sim, apenas os campos CPF, e-mail e 
celular não serão editáveis.

33. É possível utilizar o app e, ao mesmo 
tempo, o programa para desktop na 
validação do token?
Apesar de ser possível manter ambos 
instalados, o usuário só poderá fazer a 
autenticação por um meio de cada vez. Ao 
realizar a validação das informações e o 
cadastro do app, apenas será aceito o token 
gerado pelo app. E quando a validação for 
feita utilizando o programa para desktop, 
o sistema só aceitará os tokens gerados 
por ele. Porém, nada impede o usuário 
de alterar o dispositivo utilizado para 
a geração do token, e ele pode realizar 
essa ação a qualquer momento na opção 
“Recadastrar seu Token?”.

34. Como redefinir minha senha ou 
desbloquear meu operador usando o 
token?
Os processos de alteração de senha e 
desbloqueio de operador continuarão 
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funcionando da mesma forma que antes. 
Porém, agora, ao invés de inserir a palavra-
secreta para a redefinição, o usuário utilizará 
o token e não haverá mais a necessidade 
de incluir e-mail e telefone celular, uma vez 
que essas informações já foram incluídas na 
validação dos dados do operador.

35. Como ficam os casos em que um único 
computador é usado por dois ou mais 
operadores diferentes?
Cada programa do SPC Autenticador 
instalado poderá ter até 3 chaves ativas. 
Porém, a instalação do programa deve ser 
realizada em cada usuário do Windows no 
computador, ou seja, caso seja necessário 
que mais de 3 pessoas utilizem o mesmo 
computador, elas poderão acessar contas 
diferentes.

36. Se a máquina do operador não tiver 
acesso à conta de e-mail, como será feita 
a validação?
A validação pelo computador só ocorre 
por e-mail.

37. O e-mail geral da empresa pode ser 
utilizado ou é necessário utilizar um 
e-mail corporativo pessoal?
Não é recomendada a utilização do e-mail 
geral, uma vez que cada operador deve ter 
um e-mail único cadastrado. Além disso, o 
ideal é a utilização do e-mail corporativo e, 
apenas em último caso, o pessoal. •
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