


Minhas informações.

O outdoor é de acesso à todos 

os usuários do SPC Brasil.

A comunicação poderá ter 

alterações por parte da sua 

Entidade e/ou SPC Brasil. 

Caso queira sugerir 

conteúdos, entre em contato 

com a sua Entidade.  

Painel inicial | Controle

O campo permite que o usuário consiga 

pesquisar quaisquer funcionalidades 

disponíveis no sistema, como por exemplo, 

uma consulta. 



Ao entrar no menu de consultas, é possível visualizar vídeos informativos, que poderão ser 

alterados pelo SPC Brasil.

Menu 

“hambúrguer”

Painel de consultas



Antes

Consulta | Novo Maxi



Apresentação de Insumos



Ao selecionar o campo de consultas, constatarão todas as consultas disponíveis.

Depois

Consulta | Novo Maxi



Apresentação de Insumos



Informação de cheque passa a ser oculta, contudo caso 

queira adicionar dados, aparecem os campos. 

Informação de Cheque



Antes

Resultado da Consulta



Depois

Resultado da Consulta



Nos próximos slides será apresentado o resultado da consulta, utilizando alguns 

insumos como exemplo, para que possam visualizar as mudanças do layout. 

Resultado da Consulta



Antes

Depois

Insumo de Registro de 

Inadimplência SPC



Antes

Depois

Insumo de Registro de 

Pendências Financeiras Serasa



Antes

Depois

Insumo de Cheques sem 

Fundos - CCF



Antes

Depois

Insumo Score 12 meses



Antes

Depois

Insumo Riskscoring 12 meses



Antes

Depois

Insumo relacionamento de 

mercado



Antes

Depois

Insumo comprometimento de 

renda PF



Ao final da consulta, é possível selecionar 

o botão e realizar nova consulta. Voltar ao topo da 

consulta.

Possibilidade 

de impressão 

da consulta 

realizada.

Rodapé da Consulta



▪ Os ícones correspondentes aos produtos, configuração, Certificação Digital,

produtos Rede Sim e outros, permanecem com as devidas definições, contudo com

alterações nas cores e disposição das informações apresentadas;

▪ A apresentação foi baseada no ambiente de homologação, contendo assim

informações que não são totalmente verdadeiras;

▪ Ainda terão novas mudanças no sistema para melhorar a experiência do usuário.

Aguardem.

OBSERVAÇÕES





OCORREU ALGUM ERRO?

Após a implementação da alteração do layout SPC poderão ocorrer erros em 

alguns funcionalidades em decorrência dos cookies salvos no navegador.



LIMPEZA DE COOKIES NO 

GOOGLE CHROME

1º - Acesse o menu no 

canto superior direito do 

navegador.

2º - Clique em “Mais 

ferramentas”.



LIMPEZA DE COOKIES NO 

GOOGLE CHROME

3º - Clique em “Limpar 

dados de navegação” ou 

aperte a sequência no 

teclado: Ctrl+Shift+Del



LIMPEZA DE COOKIES NO 

GOOGLE CHROME

O navegador irá exibir a tela para 

limpeza dos dados de navegação.

4º - Selecione “Todo o período” 

ou “Sempre”.

5º - Clique em “Limpar dados”



LIMPEZA DE COOKIES NO 

GOOGLE CHROME

Pronto!

Agora é só acessar normalmente o SPC.



LIMPEZA DE COOKIES NO 

MOZILLA FIREFOX

No Firefox o processo é o mesmo.

1º - Acesse o menu no canto 

superior direito.

2º - Clique em “Opções”



LIMPEZA DE COOKIES NO 

MOZILLA FIREFOX

O navegador irá exibir a tela 

“Geral” de opções.

3º - Clique em “Privacidade”.



LIMPEZA DE COOKIES NO 

MOZILLA FIREFOX

4º - Clique em “limpar seu 

histórico recente”.



LIMPEZA DE COOKIES NO 

MOZILLA FIREFOX

5º - Selecione “Tudo”.

6º - Clique em “Limpar agora”



Pronto!

Agora é só acessar normalmente o SPC.

LIMPEZA DE COOKIES NO 

MOZILLA FIREFOX




