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Mais do que análise 
de crédito e registro, 
o SPC Brasil é uma 
empresa de dados 
que une tecnologia 
e inteligência para 
entregar as melhores 
informações sobre  
o cliente.

CONECTAMOS  
O BRASIL ATRAVÉS 
DA INFORMAÇÃO.

1 milhão  
de empresas utilizando o SPC

50 milhões  
de consultas/mês

Tecnologia  
de ponta



Serviços

Indústria

Varejo

Atacado

O SPC Brasil 
tem as melhores 
soluções para 
apoiar sua 
empresa para 
vender e crescer 
mais, seja qual 
for seu segmento 
de atuação.



Qual é a 
necessidade da 
sua empresa?

Clique nas necessidades  
para mais informações

Prospecção
Conquiste novos clientes

Relacionamento
Fidelize clientes e venda mais

Cadastro
Mantenha sua base  
de dados atualizada

Cobrança e 
Recuperação
Recupere débitos  
com facilidade

Análise de  
Crédito e Fraude
Venda a prazo com  
mais segurança

Identificação  
Digital
Realize transações  
online sem burocracia

Administração  
e Gestão
Otimize os processos 
operacionais da sua empresa

Gestão de  
Carteira
Identifique novas  
oportunidades de vendas



PROSPECÇÃO

Toda empresa precisa 
prospectar novos clientes 
para vender mais. Se você 
precisa identificar potenciais 
clientes, oferecer crédito, 
entrar em contato com eles e 
analisar o mercado por região, 
o SPC Brasil pode te apoiar.

Clique nos botões e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

QUERO OUTRA SOLUÇÃO

Crie uma lista de 
potenciais clientes

Entre em contato  
com potenciais clientes

Analise e ofereça  
crédito pré-aprovado

Analise o mercado 
potencial por região



Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para tornar 
sua rotina de prospecção ainda 
mais eficiente. Confira!

SPC Mercado
Informe o perfil e as características de 
pessoas físicas e jurídicas com maior 
propensão a consumir seus produtos e 
serviços. A partir de então, o SPC Brasil 
gera uma lista com dados de seus 
potenciais clientes.

Pessoa 
Física

• Nome Completo
• Data de Nascimento
• Sexo
• Nome da Mãe
• Endereço Completo
• Telefone Fixo
• Telefone Móvel
• E-mail
• Status Receita Federal
• Renda Presumida
• Perfil Comportamental

Pessoa 
Juridica

• Razão Social
• Nome Fantasia
• Data de Abertura
• Porte da Empresa
• Classificação Nacional de 

Atividade Econômica (CNAE)
• Cód. e Descrição da Natureza 

Jurídica 
• Inscrição Estadual
• QSA (Quadro societário 

administrativo)
• Endereço Completo
• Telefone Fixo
• Telefone Móvel
• Status Receita Federal
• E-mail
• Faturamento Presumido

Entre em contato  
com potenciais clientes

Analise e ofereça  
crédito pré-aprovado

Analise o mercado 
potencial por região

Crie uma lista de potenciais clientes
Crie uma lista de potenciais clientes de 
acordo com o perfil desejado, obtenha 
mais informações sobre eles e faça 
ações de marketing e vendas.

VOLTAR PARA PROSPECÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para tornar 
sua rotina de prospecção ainda 
mais eficiente. Confira!

Analise e ofereça crédito pré-aprovado  
ao seu cliente

Identifique inadimplência e o potencial 
de compra do seu cliente utilizando as 
consultas do SPC Brasil. São diversas 
opções de consulta para atender às 
suas diferentes necessidades.

Crie uma lista de 
potenciais clientes

Entre em contato  
com potenciais clientes

Analise o mercado 
potencial por região

Informações para 
identificar se há 
inadimplência

Restrição de CPF/CNPJ na base nacional de registros SPC. SPC

Cheque devolvido. Cheque

Protesto do CPF/CNPJ em cartórios de todo o Brasil. Protesto

Ação no CPF/CNPJ. Ação

Restrição de CPF/CNPJ na base nacional de registros Serasa. Pendência Financeira 

Informações 
adicionais para 
identificar potencial 
de compra

Indica a renda mensal aproximada do cliente. Renda Presumida

Nota atribuída ao consumidor que indica o potencial de 
compra com base no histórico de inadimplência. Score de Crédito

O valor é estimado a partir da combinação estatística da 
análise de Score com a estimativa da Renda Presumida. Limite de Crédito Sugerido

Disponibiliza o faturamento anual estimado da empresa 
com base nos últimos 12 meses. Faturamento Presumido PJ

Sugere limite de crédito ajustado ao perfil de risco da 
empresa, utiliza dados cadastrais, análise econômico-
financeira e indica grau de relacionamento no mercado.

Limite de Crédito PJ

Apresenta costumes e hábitos de compra do consumidor. Perfil Comportamental

Informa o grau estimado de relacionamento que a 
empresa tem com o mercado.

Índice de Relacionamento 
no Mercado PJ

 +Soluções de 
Cadastro Positivo

Nota atribuída ao consumidor que indica o potencial de 
compra com base no histórico de inadimplência + histórico 
de pagamento positivo.

Score + Positivo

Apresenta a pontualidade dos pagamentos realizados no 
período de 12 meses.

Índice de Pontualidade  
de Pagamento

Apresenta a quantidade de consultas realizadas por 
segmento nos últimos 12 meses.

Índice Consulta  
por Segmento

Apresenta gastos realizados nos últimos meses e a vencer. Índice de Comportamento  
de Gastos

VOLTAR PARA PROSPECÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para tornar 
sua rotina de prospecção ainda 
mais eficiente. Confira!

Entre em contato com potenciais clientes
Escolha o melhor canal de contato 
para se relacionar, divulgar promoções, 
renovar serviços, ativar e prospectar 
novos clientes.

SPC Message
Envie SMS utilizando uma  
plataforma do SPC Brasil.

Carta Campanha
Envie mala direta personalizada  
com o logo da sua empresa.

SPC E-mail Marketing
Envie e-mail marketing de  
acordo com sua necessidade.

Analise e ofereça  
crédito pré-aprovado

Crie uma lista de 
potenciais clientes

Analise o mercado 
potencial por região

VOLTAR PARA PROSPECÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para tornar 
sua rotina de prospecção ainda 
mais eficiente. Confira!

Analise o mercado potencial por região
Conte com o PeopleScope para 
encontrar potenciais clientes e 
identificar oportunidades para abrir 
novos pontos para seu negócio.

Com essa ferramenta 
de geolocalização 
desenvolvida em 
parceria com o IBOPE,  
é possível verificar onde 
abrir novas lojas, saber 
onde potenciais clientes 
residem e conhecer 
clientes com os mesmos 
hábitos e atitudes.

Analise e ofereça  
crédito pré-aprovado

Crie uma lista de 
potenciais clientes

Entre em contato  
com potenciais clientes

VOLTAR PARA PROSPECÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Mesmo que você venda somente 
via cartão de crédito ou débito, 
obter os dados cadastrais do seu 
cliente para realizar futuras ações 
de relacionamento e cobrança é 
fundamental. Assim, você não fica 
refém das operadoras de cartão.

CADASTRO

Ter um mailing com informações 
cadastrais completas e 
atualizadas faz toda a diferença 
na hora de montar sua própria 
carteira de clientes, realizar ações 
de relacionamento, marketing, 
vendas e cobrança. E o SPC Brasil 
pode te apoiar a fazer isso.

Clique no botão e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

Obtenha e/ou atualize  
seu cadastro de clientes

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



• Nome 
• Nome da Mãe
• Data de Nascimento
• Endereço
• Status na Receita Federal
• Telefone Fixo/Celular

• Alerta de Óbito    
• Renda Presumida   
• Comprometimento de Renda 

Mensal PF   
• Índice de Relacionamento no 

Mercado PF   
• Perfil Comportamental 

• Razão social
• Endereço
• Telefone  

Fixo/Celular
• Controle Societário
• Participação em Empresas
• Data de Fundação
• CNAE
• Quadro Administrativo

• Participação em Empresas  
• Controle Societário  
• Gasto Estimado PJ  
• Risco de Crédito do Setor PJ  
• Quadro Social e Adm. mais 

Completo  
• Índice de Relacionamento no 

Mercado PJ  

Obtenha e/ou atualize seu  
cadastro de clientes

Escolha a melhor solução para sua 
empresa e obtenha um mailing 
de clientes com informações mais 
completas e atualizadas.

SPC Confirme 
PF/PJ
Consulte, em tempo real, 
dados cadastrais atuais 
do seu cliente a partir do 
CPF/CNPJ.

Pessoa 
Física

Pessoa 
Física

Pessoa 
Juridica Pessoa 

Juridica

SPC Localiza 
PF/PJ
A partir do CPF/CNPJ 
você tem acesso aos 
dados cadastrais atuais e 
anteriores do cliente.

VOLTAR PARA CADASTRO

Você pode também integrar os dados cadastrais  
do SPC Brasil ao sistema da sua empresa.

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



ANÁLISE DE CRÉDITO 
E FRAUDE

Para negociar condições de 
pagamento com seus clientes 
e fornecedores, evitando a 
inadimplência, uma empresa 
precisa conhecê-los melhor. Se 
você precisa vender com mais 
segurança, o SPC Brasil pode 
te apoiar a realizar uma análise 
de crédito mais completa.

Clique nos botões e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

Crie sua Política  
de Crédito PF

Realize Consultas  
de Crédito PF

Realize Consultas  
de Crédito PJ

Crie sua Política  
de Crédito PJ

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE

Crie sua Política de Crédito PF

Para realizar uma 
análise de crédito 
segura e padronizada, 
sua empresa precisa ter 
normas e critérios bem 
definidos.

Ao fazer isso, você 
realiza mais operações 
comerciais com menos 
inadimplência e ainda 
pode definir:

Se deve ou não 
conceder crédito 
para o cliente

Quantidade  
de parcelas

Quanto poderá  
liberar de limite

Valor de  
entrada

O que você  
precisa saber?

Por que usar em sua  
análise de crédito? Qual solução usar?

Dados Cadastrais Para validar a autenticidade  
dos dados do cliente Confirme PF, SPC Localiza PF

Informações restritivas Para identificar se há restrição  
no CPF do cliente Novo SPC Mix Mais ou Novo SPC Maxi

Comportamento  
em Crédito

Para ser mais preciso ao definir o valor 
do limite e as condições de crédito

Comprometimento de Renda Mensal 
PF, Índice de Relacionamento com 

o Mercado PF, Limite de Crédito 
Sugerido PF, Perfil Comportamental

Renda
Para verificar se a renda do 

consumidor está aproximada aos 
dados da base do SPC Brasil

Insumo Renda Presumida PF

Score com Histórico de Informações  
Positivas e Restritivas

Para saber quais são as chances de  
o cliente não pagar a nova compra

Score (quanto maior a nota,  
menor o risco de inadimplência)

Veja como o Score pode apoiá-lo  
na definição da política de crédito

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Crie sua Política de Crédito PF

O Score apresenta 
uma nota que indica a 
possibilidade de o cliente 
pagar a conta em dia, 
o que pode ser muito 
importante para compor 
as normas e critérios da 
sua política de crédito.

Veja na tabela como a 
classificação de risco 
de inadimplência por 
faixas da nota de Score 
pode orientar melhor 
sua decisão na hora da 
concessão de crédito.

Classe  
de risco Risco Faixa  

de Score
Taxa de 

inadimplência

A Muito baixo De 710 até 1.000 5.9%

B Baixo De 576 até 709 11.3%

C Médio De 437 até 575 20.2%

D Alto De 346 até 436 31.0%

E Muito alto De 286 até 345 40.3%

F Altíssimo De 1 até 285 52.8%

Restrição ativa 0 91.0%

Tabela de classificação de risco

Clique aqui e confira 
um exemplo prático 
de como sua empresa 
pode definir melhor 
critérios e regras para 
concessão de crédito.

PÁGINA 
ANTERIOR

VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Crie sua Política de Crédito PF

0 % da renda 10% da renda 20% da renda 30% da renda

Crédito  
negado

Limite de crédito:
R$ 300,00

Limite de crédito:
R$ 600,00

Limite de crédito:
R$ 900,00

Entrada 50% Entrada de 30% Entrada 20% Entrada 10% Entrada 0%

+ 6 parcelas + 8 parcelas + 10 parcelas + 12 parcelas + 12 parcelas

Exemplo com  
base na renda

Renda do consumidor  
fictícia: R$ 3.000,00

Exemplo com  
base nas parcelas

1NOTA DE  
SCORE:

NOTA DE  
SCORE: 1

250/251

200/201

500/501

400/401 600/601

750/751

800

1000

1000

Conte com as soluções do SPC 
Brasil para conceder crédito 
de acordo com a realidade 
financeira do seu cliente!

Se você ainda 
não tem uma 
regra para 
concessão 
de crédito, 
clique aqui  
e crie a sua.

Realize Consultas  
de Crédito PF

Realize Consultas  
de Crédito PJ

Crie sua Política  
de Crédito PJ

PÁGINA 
ANTERIOR

VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Crie a sua regra para liberação de crédito

Defina o percentual de limite de crédito a ser 
liberado, utilizando a renda do consumidor como 

referência e informe na faixa de nota do Score.

Defina o percentual de limite de crédito a ser 
liberado, utilizando a renda do consumidor como 

referência e informe na faixa de nota do Score.

Defina o percentual de limite de crédito a ser 
liberado, utilizando a renda do consumidor como 

referência e informe na faixa de nota do Score.

Defina o percentual de limite de crédito a ser 
liberado, utilizando a renda do consumidor como 

referência e informe na faixa de nota do Score.

Defina o valor em real  
do limite de crédito.

Defina o valor em real  
do limite de crédito.

Defina o valor em real  
do limite de crédito.

Defina o valor em real  
do limite de crédito.

Defina o percentual de 
entrada com base no Score 

para essa faixa de notas.

Defina o percentual de 
entrada com base no Score 

para essa faixa de notas.

Defina o percentual de 
entrada com base no Score 

para essa faixa de notas.

Defina o percentual de 
entrada com base no Score 

para essa faixa de notas.

Defina o percentual de 
entrada com base no Score 

para essa faixa de notas.

Defina o valor de entrada 
com base no Score.

Defina o valor de entrada 
com base no Score.

Defina o valor de entrada 
com base no Score.

Defina o valor de entrada 
com base no Score.

Defina o valor de entrada 
com base no Score.

Crie sua regra com 
base na renda

Crie sua regra com 
base nas parcelas

1NOTA DE  
SCORE:

NOTA DE  
SCORE: 1

250/251

200/201

500/501

400/401 600/601

750/751

800

1000

1000



Crie sua Política de Crédito PJ

Para realizar uma 
análise de crédito 
segura e padronizada, 
sua empresa precisa ter 
normas e critérios bem 
definidos.

Ao fazer isso, você 
realiza mais operações 
comerciais com menos 
inadimplência e ainda 
pode definir:

Se deve ou não 
conceder crédito 
para o cliente

Quantidade  
de parcelas

Quanto poderá  
liberar de limite

Valor de  
entrada

O que você  
precisa saber?

Por que usar em sua  
análise de crédito?

Onde  
encontrar?

Dados Cadastrais Para validar a autenticidade  
dos dados do cliente.

SPC Confirme 
SPC Localiza PJ

Informações Restritivas Para identificar se há  
restrição no CNPJ do cliente.

Novo SPC Mix Mais, Novo SPC Maxi  
ou SPC Relatório Completo

Comportamento em Crédito Para ser mais preciso ao definir o valor 
do limite e as condições de crédito.

Índice de Relacionamento  
com o Mercado PJ, Participação  

em Empresas PJ, Limite de  
Crédito Sugerido PJ

Faturamento
Para verificar se o faturamento  
da empresa está aproximado  

ao da base do SPC Brasil.
Faturamento Presumido PJ

Score com Histórico de Informações 
Positivas e Restritivas

Para saber quais são as chances de  
o cliente não pagar a nova compra.

Score PJ - Avalie o perfil de risco dos 
sócios e da empresa com o Score SPC

Crie sua Política  
de Crédito PF

Realize Consultas  
de Crédito PF

Realize Consultas  
de Crédito PJ

Conte com as soluções do SPC 
Brasil para conceder crédito 
de acordo com a realidade 
financeira do seu cliente!

VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Realize Consultas de Crédito PF

Utilize as consultas 
de análise de 
crédito do SPC 
Brasil para ter uma 
visão completa 
sobre a situação 
do CPF do seu 
cliente e identificar 
restrições e 
potencial de 
compra.

+Soluções  
de Cadastro  
Positivo

Nota atribuída ao consumidor que indica o 
potencial de compra com base no histórico de 
inadimplência + histórico de pagamento positivo.

Score +Positivo

Apresenta a pontualidade dos pagamentos 
realizados no período de 12 meses.

Índice de 
Pontualidade  
de Pagamento

Apresenta a quantidade de consultas realizadas por 
segmento nos últimos 12 meses.

Índice Consulta  
por Segmento

Apresenta gastos realizados nos últimos meses e a 
vencer.

Índice de 
Comportamento  
de Gastos

Informações 
Cadastrais

Identidade. SPC Confirma

Endereços e outros dados cadastrais. Confirme PF 
SPC Localiza PF

Informações para 
identificar se há 
inadimplência

Restrição SPC. Novo SPC Mix Mais

Restrição SPC e Serasa. Novo SPC Maxi

Ação no CPF/ CNPJ. Ação

Cheque devolvido.
Insumo CCF 
disponível nas 
consultas

Protesto de CPF/ CNPJ em cartório nacional. Protesto

Informações 
adicionais para 
identificar 
potencial de 
compra

Indica a renda mensal aproximada do cliente. Renda Presumida

Nota atribuída ao consumidor que indica o 
potencial de compra com base no histórico de 
inadimplência.

Score de Crédito

O valor é estimado a partir da combinação 
estatística da análise de Score com a estimativa da 
Renda Presumida.

Limite de  
Crédito Sugerido

Informa a necessidade da verificação de 
documentos adicionais de identificação para 
confirmar identidade.

Alerta de 
Indentidade PF

Informa uma estimativa mensal com os gastos 
como: energia elétrica, água, gás, telefonia, 
moradia, transporte, educação e saúde. 

Comprometimento 
de Renda Mensal PF

Informação dos documentos que estão em óbito. Alerta de Óbito

Informa o grau estimado de relacionamento com o 
mercado, calculado com base no dados existentes 
no momento da consulta.

Índice de 
Relacionamento  
no Mercado PF

Apresenta os hábitos e costumes, como preferência 
por produtos e serviços, além de como ocorre a 
decisão de compra.

Perfil 
Comportamental

Veja um exemplo do 
resultado da Consulta PF

VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Realize Consultas de Crédito PF

Crie sua Política  
de Crédito PF

Realize Consultas  
de Crédito PJ

Crie sua Política  
de Crédito PJ

PÁGINA 
ANTERIOR

Conte com as soluções do SPC 
Brasil para conceder crédito 
de acordo com a realidade 
financeira do seu cliente!

Modelo de 
consulta com o 

retorno do score

VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Realize Consultas de Crédito PJ

Utilize as consultas 
de análise de 
crédito do SPC 
Brasil para ter uma 
visão completa 
sobre a situação do 
CNPJ de parceiros 
comerciais, verificar 
se há restrições e 
avaliar potencial 
financeiro.

+Soluções  
de Cadastro  
Positivo

Nota atribuída ao consumidor que indica o 
potencial de compra com base no histórico de 
inadimplência + histórico de pagamento positivo.

Score PJ

Apresenta a pontualidade dos pagamentos 
realizados no periodo de 12 meses.

Índice de  
Pontualidade  
de Pagamento

Apresenta a quantidade de consultas realizadas por 
segmento nos últimos 12 meses.

Índice Consulta  
por Segmento

Apresenta gastos realizados nos últimos meses e a 
vencer.

Índice de  
Comportamento  
de Gastos

Informações para 
identificar se há 
inadimplência

Restrição base nacional SPC. Novo SPC Mix Mais

Restrição base nacional SPC e SERASA. Novo SPC Maxi

Ação. Ação

Cheque. Cheque

Relatório completo sobre o comportamental da 
empresa e seus sócios.

SPC Relatório  
Completo

Informações 
adicionais para 
identificar 
o potencial 
financeiro da 
empresa

Informa o grau estimado de relacionamento que a 
empresa tem com o mercado.

Índice de 
Relacionamento  
no Mercado PJ

Informa a participação em empresas como sócio ou 
acionista.

Participação  
em Empresas

Informa o controle societário da empresa. Controle  
Societário

Disponibiliza o faturamento anual estimado da 
empresa com base nos últimos 12 meses.

Faturamento  
Presumido PJ

Sugere limite de crédito ajustado ao perfil de 
risco da empresa, utiliza dados cadastrais, análise 
econômico-financeira e indica grau de atividade no 
mercado.

Limite de  
Crédito PJ

Informações 
adicionais para 
identificar 
potencial de 
compra

Informa a participação em empresas como sócio ou 
acionista.

Participação  
em Empresas

Disponibiliza o faturamento anual estimado da 
empresa com base nos últimos 12 meses.

Faturamento 
Presumido PJ

Sugere limite de crédito ajustado ao perfil de risco da 
empresa, utiliza dados cadastrais, análise econômico-
financeira e indica grau de atividade no mercado.

Limite de  
Crédito PJ

Informa a estimativa de gastos anuais fixos das 
empresas que não divulgam balanços, calculado com 
base em dados estatísticos e variáveis de mercado.

Gasto  
Estimado PJ

Indica a classificação de risco médio de crédito 
para um determinado segmento da economia, 
considerando o comportamento de todas as 
empresas desse setor.

Risco de Crédito  
do Setor PJ

Informa inadimplência e dados cadastrais (endereço 
e telefone) dos principais acionistas, sócios e 
responsáveis pela gestão da empresa.

Quadro Social e 
Adm. Mais Completo

Informa o grau estimado de relacionamento que a 
empresa tem com o mercado.

Índice de 
Relacionamento  
no Mercado PJ

Veja um exemplo do 
resultado da Consulta PJ

VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Crie sua Política  
de Crédito PF

Realize Consultas  
de Crédito PF

Crie sua Política  
de Crédito PJ

Realize Consultas de Crédito PJ

PÁGINA 
ANTERIOR

Conte com as soluções do SPC 
Brasil para conceder crédito 
de acordo com a realidade 
financeira do seu cliente!

Modelo de 
consulta

VOLTAR PARA ANÁLISE DE CRÉDITO E FRAUDE QUERO OUTRA SOLUÇÃO



GESTÃO DE CARTEIRA

Monitorar a carteira de clientes 
é um importante passo para 
identificar oportunidades 
para novas vendas e risco de 
inadimplência ou fraude. Além 
disso, pode ser uma boa forma 
de redefinir limites de crédito 
e fazer uma nova oferta para 
seus clientes.

Clique nos botões e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

Monitore sua  
carteira de clientes

Atualize seu  
cadastro de clientes

Entre em contato  
com clientes

Redefina o limite de 
crédito de clientes

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



VOLTAR PARA GESTÃO DE CARTEIRA

Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para gerir 
sua carteira de clientes. Confira!

Monitore sua carteira de clientes
Monitore sua carteira de clientes e 
identifique oportunidades ou riscos 
para sua empresa.

Atualize seu  
cadastro de clientes

Entre em contato  
com clientes

Redefina o limite de 
crédito de clientes

O SPC Monitora 
acompanha, 
diariamente, o 
documento e as 
informações sobre 
clientes e prospects 
e, caso ocorra alguma 
movimentação, sua 
empresa é informada 
por e-mail.

Informações monitoradas

• Informações cadastrais 
(endereço e telefone)

• Alerta de documentos
• Crédito concedido
• Consultas realizadas
• Registro de SPC e Serasa em 

base nacional
• Pendências financeiras Serasa
• Cheque lojista
• CCF (Cadastro de Emitente de 

Cheques sem Fundos)

OPCIONAL:
+ Protesto
+ Ação
+ Junta comercial

Identifique 
oportunidades
• Oportunidade de novas 

vendas para clientes 
que tiveram exclusão de 
inadimplência.

• Oportunidade de 
recuperação de débitos 
em atraso de clientes 
que estão devendo e 
passaram a pagar dívidas 
em outras empresas.

Escolha a 
periodicidade de 
monitoramento

• Quinzenal

• Mensal

• Diário

• Semanal

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Redefina o limite de crédito de clientes
Identifique oportunidades para nova 
oferta de limite de crédito utilizando 
as Consultas do SPC Brasil.

Veja um exemplo do 
resultado da Consulta PF

Consultas  
PJ

+Soluções  
de Cadastro  
Positivo

Nota atribuída ao consumidor que indica o 
potencial de compra com base no histórico de 
inadimplência + histórico de pagamento positivo.

Score PJ

Apresenta a pontualidade dos pagamentos 
realizados no periodo de 12 meses.

Índice de  
Pontualidade  
de Pagamento

Apresenta a quantidade de consultas realizadas por 
segmento nos últimos 12 meses.

Índice Consulta  
por Segmento

Apresenta gastos realizados nos últimos meses e a 
vencer.

Índice de  
Comportamento  
de Gastos

Informações para 
identificar se há 
inadimplência

Consulta SPC. Novo SPC Mix Mais

Consulta SPC + informação Serasa. Novo SPC Maxi

Ação. Ação

Cheque. Cheque

Relatório completo sobre a empresa. SPC Relatório  
Completo

Informações 
adicionais para 
identificar 
o potencial 
financeiro da 
empresa

Informa o grau estimado de relacionamento que a 
empresa tem com o mercado.

Índice de 
Relacionamento  
no Mercado PJ

Informa a participação em empresas como sócio ou 
acionista.

Participação  
em Empresas

Informa o controle societário da empresa. Controle  
Societário

Disponibiliza o faturamento anual estimado da 
empresa com base nos últimos 12 meses.

Faturamento  
Presumido PJ

Sugere limite de crédito ajustado ao perfil de 
risco da empresa, utiliza dados cadastrais, análise 
econômico-financeira e indica grau de atividade no 
mercado.

Limite de  
Crédito PJ

Informações 
adicionais para 
identificar 
potencial de 
compra

Informa a participação em empresas como sócio ou 
acionista.

Participação  
em Empresas

Disponibiliza o faturamento anual estimado da 
empresa com base nos últimos 12 meses.

Faturamento 
Presumido PJ

Sugere limite de crédito ajustado ao perfil de risco da 
empresa, utiliza dados cadastrais, análise econômico-
financeira e indica grau de atividade no mercado.

Limite de  
Crédito PJ

Informa a estimativa de gastos anuais fixos das 
empresas que não divulgam balanços, calculado com 
base em dados estatísticos e variáveis de mercado.

Gasto Estimado PJ

Indica a classificação de risco médio de crédito 
para um determinado segmento da economia, 
considerando o comportamento de todas as 
empresas desse setor.

Risco de Crédito  
do Setor PJ

Informa inadimplência e dados cadastrais (endereço 
e telefone) dos principais acionistas, sócios e 
responsáveis pela gestão da empresa.

Quadro Social e 
Adm. Mais Completo

Informa o grau estimado de relacionamento que a 
empresa tem com o mercado.

Índice de 
Relacionamento  
no Mercado PJ

VOLTAR PARA GESTÃO DE CARTEIRA QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para gerir 
sua carteira de clientes. Confira!

Atualize seu  
cadastro de clientes

Entre em contato  
com clientes

Monitore sua  
carteira de clientes

Redefina o limite de crédito de clientes
Identifique oportunidades para nova 
oferta de limite de crédito utilizando 
as Consultas do SPC Brasil.

Consultas  
PF

+Soluções  
de Cadastro  
Positivo

Nota atribuída ao consumidor que indica o 
potencial de compra com base no histórico de 
inadimplência + histórico de pagamento positivo.

Score +Positivo

Apresenta a pontualidade dos pagamentos 
realizados no período de 12 meses.

Índice de 
Pontualidade  
de Pagamento

Apresenta a quantidade de consultas realizadas por 
segmento nos últimos 12 meses.

Índice Consulta  
por Segmento

Apresenta gastos realizados nos últimos meses e a 
vencer.

Índice de 
Comportamento  
de Gastos

Informações 
Cadastrais

Identidade. SPC Confirme PF 
SPC Localiza PF

Endereços e outros dados cadastrais. SPC Confirma

Informações para 
identificar se há 
inadimplência

Restrição SPC. Novo SPC Mix Mais

Restrição SPC e Serasa na base nacional. Novo SPC Maxi

Ação no CPF/CNPJ. Ação

Restrição de CPF/CNPJ na base nacional Serasa. Pefin Serasa

Cadastro de Cheque sem Fundo do Banco Central 
Nacional Cheque

Protesto de CPF/CNPJ em cartório. Protesto

Informações 
adicionais para 
identificar 
potencial de 
compra

Indica a renda mensal aproximada do cliente. Renda Presumida

Nota atribuída ao consumidor que indica o 
potencial de compra com base no histórico de 
inadimplência.

Score de Crédito

O valor é estimado a partir da combinação 
estatística da análise de Score com a estimativa da 
Renda Presumida.

Limite de  
Crédito Sugerido

Informa a necessidade da verificação de 
documentos adicionais de identificação para 
confirmar identidade.

Alerta de 
Indentidade PF

Informa uma estimativa mensal com os gastos 
como: energia elétrica, água, gás, telefonia, 
moradia, transporte, educação e saúde. 

Comprometimento 
de Renda Mensal PF

Informação dos documentos que estão em óbito. Alerta de Óbito

Informa o grau estimado de relacionamento com o 
mercado, calculado com base no dados existentes 
no momento da consulta.

Índice de 
Relacionamento  
no Mercado PF

Apresenta os hábitos e costumes, como preferência 
por produtos e serviços, além de como ocorre a 
decisão de compra.

Perfil 
Comportamental

PÁGINA 
ANTERIOR

VOLTAR PARA GESTÃO DE CARTEIRA QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para gerir 
sua carteira de clientes. Confira!

Atualize seu cadastro de clientes
Atualize seu cadastro e entre em 
contato com seu cliente para realizar 
novas ofertas de crédito.

Entre em contato  
com clientes

Monitore sua  
carteira de clientes

Redefina o limite de 
crédito de clientes

• Nome 
• Nome da Mãe
• Data de Nascimento
• Endereço
• Status na Receita Federal
• Telefone Fixo/Celular

• Razão social
• Endereço
• Telefone  

Fixo/Celular
• Controle Societário
• Participação em Empresas
• Data de Fundação
• CNAE
• Quadro Administrativo

SPC Confirme 
PF/PJ
Consulte, em tempo real, 
dados cadastrais atuais 
do seu cliente a partir do 
CPF/CNPJ.

Pessoa 
Física

Pessoa 
Física

Pessoa 
Juridica

SPC Localiza 
PF/PJ
Acesse dados cadastras 
atuais e anteriores do 
cliente a partir do  
CPF/CNPJ.

VOLTAR PARA GESTÃO DE CARTEIRA QUERO OUTRA SOLUÇÃO

• Alerta de Óbito    
• Renda Presumida   
• Comprometimento de Renda 

Mensal PF   
• Índice de Relacionamento no 

Mercado PF   
• Perfil Comportamental 

• Participação em Empresas  
• Controle Societário  
• Gasto Estimado PJ  
• Risco de Crédito do Setor PJ  
• Quadro Social e Adm. mais 

Completo  
• Índice de Relacionamento no 

Mercado PJ  

Pessoa 
Física

Pessoa 
Juridica



Você pode utilizar também outras 
soluções do SPC Brasil para gerir 
sua carteira de clientes. Confira!

Entre em contato com clientes
Utilize os canais do SPC Brasil para entrar 
em contato com seu cliente, realizar ações 
de relacionamento, divulgar promoções e 
fazer oferta de crédito pré-aprovadas para 
compras a prazo.

Monitore sua  
carteira de clientes

Redefina o limite de 
crédito de clientes

Atualize seu  
cadastro de clientes

SPC Message
Plataforma de envio de SMS.

Carta Campanha
Envie mala direta personalizada  
com o logo de sua empresa.

SPC E-mail Marketing
Envio de e-mail marketing  
com o conteúdo que desejar.

VOLTAR PARA GESTÃO DE CARTEIRA QUERO OUTRA SOLUÇÃO



RELACIONAMENTO

Se você precisa realizar ações 
de relacionamento e entrar 
em contato com seus clientes 
para que eles possam voltar 
e comprar mais, o SPC Brasil 
pode te apoiar enriquecendo 
sua base de dados.

Clique nos botões e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

Realize ações de  
relacionamento  

com seus clientes 

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes inativos

Entre em contato  
com seu cliente

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes pontuais

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



VOLTAR PARA RELACIONAMENTO

Realize ações de relacionamento  
com seus clientes 

Inclua informações cadastrais que 
estejam faltando no seu mailing 
e realize ações de relacionamento 
com seus clientes.

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes inativos

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes pontuais

Entre em contato  
com seu cliente

Pessoa 
Física

• Nome Completo
• Data de Nascimento
• Sexo
• Nome da Mãe
• Endereço Completo
• Telefone Fixo
• Telefone Móvel
• E-mail
• Status Receita Federal
• Renda Presumida
• Perfil Comportamental

Pessoa 
Juridica

• Razão Social
• Nome Fantasia
• Data de Abertura
• Porte da Empresa
• Cód. e Descrição da Atividade 

Econômica (CNAE)
• Cód. e Descrição da Natureza 

Jurídica 
• Inscrição Estadual
• QSA (Quadro Societário 

Administrativo)
• Endereço Completo
• Telefone Fixo
• Telefone Móvel
• Status Receita Federal
• E-mail
• Faturamento Presumido

SPC Enriquece
Informe o CNPJ ou CPF 
de seu cliente e receba 
informações cadastrais 
que estejam faltando  
em seu mailing.

Você pode utilizar também 
outras soluções do SPC Brasil 
para potencializar suas ações 
de relacionamento. Confira!

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Realize ações de relacionamento  
com clientes pontuais

Se você deseja realizar ações de 
relacionamentos com clientes pontuais, 
mas não tem os dados cadastrais completos 
de seus clientes, o SPC Brasil tem soluções 
que podem te apoiar a obter esses dados e 
localizar/entrar em contato com seu cliente.

Entre em contato  
com seu cliente

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes inativos

Realize ações de  
relacionamento  

com seus clientes

SPC Localiza
Acesse dados 
cadastras atuais e 
anteriores do cliente  
a partir do CPF/CNPJ.

SPC Busca
Informe o nome 
da pessoa física ou 
razão social de uma 
empresa e saiba 
qual é o número do 
CPF ou CNPJ de seu 
cliente.

SPC Fone
Informe o CPF/CNPJ 
ou o DDD + Telefone 
de seu cliente e  
tenha acesso a até  
3 telefones dele.

Você pode utilizar também 
outras soluções do SPC Brasil 
para potencializar suas ações 
de relacionamento. Confira!

VOLTAR PARA RELACIONAMENTO QUERO OUTRA SOLUÇÃO

Pessoa 
Física

• Alerta de Óbito    
• Renda Presumida   
• Comprometimento de Renda 

Mensal PF   
• Índice de Relacionamento no 

Mercado PF   
• Perfil Comportamental 

• Participação em Empresas  
• Controle Societário  
• Gasto Estimado PJ  
• Risco de Crédito do Setor PJ  
• Quadro Social e Adm. mais 

Completo  
• Índice de Relacionamento no 

Mercado PJ  

Pessoa 
Física

Pessoa 
Juridica



Você pode utilizar também 
outras soluções do SPC Brasil 
para potencializar suas ações 
de relacionamento. Confira!

Realize ações de relacionamento  
com clientes inativos

Identifique oportunidade de novas 
vendas e confira quais clientes da sua 
carteira estão comprando no mercado, 
mas não estão comprando com você.

Realize ações de  
relacionamento  

com seus clientes

Entre em contato  
com seu cliente

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes pontuais

O SPC Monitora  
acompanha, 
diariamente, o 
documento e as 
informações sobre 
clientes e prospects 
e, caso ocorra alguma 
movimentação, sua 
empresa é informada 
por e-mail.

Informações monitoradas

• Informações cadastrais  
(endereço e telefone)

• Alerta de documentos
• Crédito concedido
• Consultas realizadas
• Restrição na base nacional de SPC
• Pendências financeiras Serasa
• Cheque lojista
• CCF (Cadastro de Emitente de 

Cheques sem Fundos)
+ Protesto
+ Ação
+ Junta comercial

Identifique 
oportunidades
• Oportunidade de novas 

vendas para clientes 
que tiveram exclusão de 
inadimplência.

• Oportunidade de 
recuperação de débitos 
em atraso de clientes 
que estão devendo e 
passaram a pagar dívidas 
em outras empresas.

Escolha a 
periodicidade de 
monitoramento

• Quinzenal

• Mensal

• Diário

• Semanal

VOLTAR PARA RELACIONAMENTO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também 
outras soluções do SPC Brasil 
para potencializar suas ações 
de relacionamento. Confira!

Entre em contato com seu  cliente
Utilize os canais do SPC Brasil para 
entrar em contato e se relacionar com 
seu cliente, divulgar promoções e fazer 
a renovação de serviços.

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes pontuais

Realize ações de  
relacionamento  

com seus clientes 

Realize ações de  
relacionamento com  

clientes inativos

SPC Message
Plataforma de envio de SMS.

Carta Campanha
Envie mala direta personalizada  
com o logo de sua empresa.

SPC E-mail Marketing
Envie e-mail marketing  
com o conteúdo que desejar.

VOLTAR PARA RELACIONAMENTO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



COBRANÇA E 
RECUPERAÇÃO

Se você precisa realizar 
ações de cobrança e receber 
pagamentos em atraso de 
forma rápida e eficaz, o  
SPC Brasil pode te apoiar.

Clique nos botões e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

Realize ações de  
cobrança automatizada

Notifique débitos em  
atraso do seu cliente

Reforce a cobrança de 
clientes inadimplentes com 

o 2º Aviso de Notificação

Identifique os clientes 
que têm mais chances de 
pagar dívidas em atraso

Envie mala direta com condições 
especiais para pagamento

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



VOLTAR PARA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO

Inclusão 
do título 

na base do 
SPC Brasil

Recuperação  
do título

1 DIA

Notifique a dívida do seu cliente 
por multicanais e registre seu 

documento no SPC com o REGISTRO 
+ AVISO DE NOTIFICAÇÃO

+
Enriqueça seu mailing e obtenha 
dados de contato do seu cliente

10 DIAS

Identifique quais clientes 
têm mais chances de pagar 

dívidas em atraso com o 
SCORE DE RECUPERAÇÃO

120 DIAS

Reforce a cobrança de 
clientes negativados 
utilizando os canais 

SMS, E-MAIL E CARTA.

360 DIAS

Envie mala direta com 
condições especiais de 

pagamento para seu cliente 
através da CARTA CAMPANHA

Conheça as soluções da régua 
automatizada e potencialize 
suas ações de cobrança!

Realize ações de cobrança automatizada

Notifique débitos em  
atraso do seu cliente

Identifique os clientes 
que têm mais chances de 
pagar dívidas em atraso

Reforce a cobrança de 
clientes inadimplentes com 

o 2º Aviso de Notificação

Envie mala direta com 
condições especiais 

para pagamento

Conte com a experiência do SPC Brasil 
para executar uma régua de cobrança 
automatizada, conforme a necessidade 
da sua empresa, e potencialize o 
recebimento de dívidas em atraso.

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Notifique débitos em atraso do seu cliente
Com agilidade e segurança, é 
possível notificar uma dívida pelos 
diversos canais do SPC Brasil!

A notificação tem 
início pelo canal mais 
eficiente. Caso o cliente 
não seja impactado, o 
fluxo de comunicação 
segue para o segundo 
canal. Veja o exemplo:

Caso o cliente não efetue o pagamento em até 
45 dias, o documento é registrado na base de 
negativação do SPC Brasil. Essa ação recupera 
até 40% das dívidas em atraso!

Envio da lista 
de CPF/CNPJ de 

clientes com dívida 
para o SPC Brasil

48 HORAS

Se não houver 
confirmação 

de leitura

48 HORAS

Se não houver 
confirmação 

de leitura

48 HORAS

Envio de e-mail 
registrado

Envio de SMS 
registrado

Carta Física

Potencialize suas ações de 
cobrança com outras soluções 
da régua automatizada:

Identifique os clientes  
que têm mais chances de 
pagar dívidas em atraso

Reforce a cobrança de  
clientes inadimplentes com  

o 2º Aviso de Notificação

Envie mala direta com 
condições especiais  

para pagamento

Realize ações de  
cobrança automatizada

Enriqueça sua lista 
de clientes com 
dados atuais e tenha 
uma comunicação 
mais eficiente.

• E-mail
• Celular
• Endereço

VOLTAR PARA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Faixa de Score: 
1 até 167

2%

Cassificação de 
recuperação:

E

Cassificação de 
recuperação:

D

Cassificação de 
recuperação:

C

Cassificação de 
recuperação:

B

Cassificação de 
recuperação:

A

Faixa de Score: 
168 até 363

5%

Faixa de Score: 
364 até 555

12%
Faixa de Score: 

556 até 698

23%
Faixa de Score: 

699 até 1.000

59%

Identifique os clientes que têm mais 
chances de pagar dívidas em atraso

O Score de Recuperação classifica em 
uma nota de 1 a 1.000 a probabilidade 
de um cliente inadimplente pagar sua 
dívida em atraso. Quanto maior a nota, 
maior será a chance de o cliente pagar.

Veja no gráfico 
a taxa de 
recuperação 
de acordo com 
cada nota:

Potencialize suas ações de 
cobrança com outras soluções 
da régua automatizada:

Reforce a cobrança de  
clientes inadimplentes com  

o 2º Aviso de Notificação

Envie mala direta com 
condições especiais  

para pagamento

Realize ações de  
cobrança automatizada

Notifique débitos em  
atraso do seu cliente

VOLTAR PARA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Escolha o melhor canal 
para entrar em contato 
com seu cliente:

Você pode também customizar a mensagem e definir 
o tom da cobrança usando os seguintes modelos:

E ainda é possível definir filtros que possibilitam 
fazer uma ação de cobrança segmentada, como:

Padrão
Texto  
padrão SPC

SMS

E-mail

Carta física

Carta Convite
Mensagem  
amigável

Customizado
Texto  
customizado

Extrajudicial
Ações  
judiciais

Qual tipo  
de registro
Vencimento ou Data 
de inclusão da dívida

Qual é o perfil  
da dívida
Faixa de atraso ou 
Permanência na base

Região que deseja 
fazer a cobrança

Valor da dívida

Tipo de pessoa
Física ou Jurídica

Reforce a cobrança de clientes inadimplentes 
com o 2º Aviso de Notificação

Envie um comunicado de 
reforço para clientes que 
ainda não quitaram seus 
débitos.

Potencialize suas ações de 
cobrança com outras soluções 
da régua automatizada:

Envie mala direta com 
condições especiais  

para pagamento

Realize ações de  
cobrança automatizada

Notifique débitos em  
atraso do seu cliente

Identifique os clientes  
que têm mais chances de 
pagar dívidas em atraso

VOLTAR PARA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Envie mala direta com condições  
especiais para pagamento

Potencialize suas ações de 
cobrança com outras soluções 
da régua automatizada:

Realize ações de  
cobrança automatizada

Notifique débitos em  
atraso do seu cliente

Identifique os clientes  
que têm mais chances de 
pagar dívidas em atraso

Reforce a cobrança de  
clientes inadimplentes com  

o 2º Aviso de Notificação

Convide seu cliente para pagar 
dívidas em atraso enviando 
uma mala direta com condições 
promocionais e vantagens que 
estimulem o pagamento. 

Você escolhe e envia 
para o SPC Brasil 
o conteúdo e a 
sugestão de layout.

O SPC Brasil produz e 
envia ao seu cliente.

VOLTAR PARA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



IDENTIFICAÇÃO 
DIGITAL

Empresas precisam realizar 
ações com validade jurídica 
no mundo digital e, para isso, 
o SPC Brasil tem a identidade 
digital essencial para você e 
sua empresa.

Clique nos botões e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

Assine digitalmente  
seus documentos

Atenda às exigências  
da Receita Federal

Emita suas notas  
fiscais eletrônicas

Assine prontuários 
médicos

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



VOLTAR PARA IDENTIFICAÇÃO DIGITAL

Você pode utilizar as soluções de 
identidade digital do SPC Brasil 
para realizar também outras 
atividades. Confira!

Atenda às exigências  
da Receita Federal

Emita suas notas  
fiscais eletrônicas

Assine prontuários 
médicos

Assine digitalmente seus documentos

Com o Certificado Digital SPC, 
você pode ter acesso aos serviços 
públicos através de sites e 
aplicativos com mais segurança e 
menos burocracia.

Além disso, é possível enviar o 
Imposto de Renda Pessoa Física 
com mais agilidade ao trazer 
informações do ano anterior já 
preenchidas e realizar o cruzamento 
das fontes pagadoras.

Escolha a melhor solução para  
sua empresa:

Certificado  
Digital Safe ID
Com acesso à nuvem, dispensando 
a necessidade de cartões ou token, 
ideal para pessoa física, com 
validade de 5 anos.

e-CPF A1 ou A3
Certificado digital físico, ideal para 
pessoa física, válido por 1 ou 3 anos.

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar as soluções de 
identidade digital do SPC Brasil 
para realizar também outras 
atividades. Confira!

Emita suas notas  
fiscais eletrônicas

Assine digitalmente  
seus documentos

Atenda às exigências  
da Receita Federal

Assine prontuários médicos

Com o Certificado Digital do 
SPC Brasil, profissionais da 
área da saúde, como médicos 
e enfermeiros, podem acessar 
dados e o histórico de consultas 
dos pacientes, além de trocar 
dados entre profissionais, 
informações sobre medicamentos 
já ministrados, tratamentos e seus 
andamentos. 

Escolha a melhor solução para  
sua empresa:

Certificado  
Digital Safe ID
Com acesso à nuvem, dispensando 
a necessidade de cartões ou token, 
ideal para pessoa física, com 
validade de 5 anos.

e-CPF A1 ou A3
Certificado digital físico, ideal para 
pessoa física, válido por 1 ou 3 anos.

VOLTAR PARA IDENTIFICAÇÃO DIGITAL QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar as soluções de 
identidade digital do SPC Brasil 
para realizar também outras 
atividades. Confira!

Assine digitalmente  
seus documentos

Assine prontuários 
médicos

Emita suas notas  
fiscais eletrônicas

Atenda às exigências da Receita Federal

Escolha  
a melhor  
solução  
para sua  
empresa:

Habilitar procurações para 
contadores.

Pesquisar pendências antes só 
disponíveis de forma presencial.

Assinar documentos online com 
agilidade e validade jurídica.

Realizar transações comerciais e 
contratuais com mais rapidez.

Cumprir obrigações com o governo, 
como emissão de NFe, acesso ao 
e-Social, envio e acompanhamento 
do Imposto de Renda.

Com o Certificado Digital SPC, 
você atende às exigências da 
Receita Federal de maneira 
simples e rápida.

Assim, você poderá:

Certificado  
Digital Safe ID
Com acesso à nuvem, dispensando 
a necessidade de cartões ou token, 
ideal para pessoa física ou jurídica, 
com validade de 5 anos.

e-CPF e e-CNPJ  
A1 ou A3
Certificado digital físico, 
armazenado em cartão, token ou 
computador, ideal para pessoa física 
ou jurídica, válido por 1 ou 3 anos.

SPC
móvel  ID

VOLTAR PARA IDENTIFICAÇÃO DIGITAL QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar as soluções de 
identidade digital do SPC Brasil 
para realizar também outras 
atividades. Confira!

Assine prontuários 
médicos

Atenda às exigências  
da Receita Federal

Assine digitalmente  
seus documentos

Emita suas notas fiscais eletrônicas

Certificado  
Digital Safe ID
Com acesso à nuvem, dispensando 
a necessidade de cartões ou token, 
ideal para pessoa física jurídica, 
com validade de 5 anos.

e-CNPJ A1 ou A3
Certificado digital físico, 
armazenado em cartão, token ou 
computador, ideal para pessoa 
física jurídica, válido por 1 ou 3 anos.

Emita notas fiscais com o 
Certificado Digital SPC e otimize 
seu tempo, além de reduzir custos 
e eliminar papéis.

Escolha a melhor solução para sua 
empresa:

VOLTAR PARA IDENTIFICAÇÃO DIGITAL QUERO OUTRA SOLUÇÃO



ADMINISTRAÇÃO  
E GESTÃO

O SPC Brasil tem ferramentas 
que podem te apoiar a 
otimizar sua rotina 
administrativa e melhorar a 
gestão de seus negócios.

Clique nos botões e conheça 
as soluções do SPC Brasil:

Confira automaticamente o 
recebimento das vendas em cartão

Adquira conhecimento online  
para a gestão da sua empresa

Gestão de notas fiscais enviadas  
e recebidas eletronicamente

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



VOLTAR PARA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Você pode utilizar também 
outras soluções do SPC Brasil 
para otimizar e melhorar a 
gestão da sua empresa. Confira!

Confira automaticamente o  
recebimento das vendas em cartão

Cobrança de  
taxas indevidas

Recebimento  
das vendas

Fraudes

Controle das  
antecipações

Cancelamento  
das vendas

Para não perder tempo  
e nenhuma venda, conte  
com o SPC Conciliador. Com 
essa solução, a conferência 
do recebimento de todas 
as vendas realizadas por 
cartão de crédito, débito ou 
cartões de benefício é feita 
automaticamente.

Realize a conferência de:

Adquira conhecimento online  
para a gestão da sua empresa

Gestão de notas fiscais enviadas  
e recebidas eletronicamente

QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também 
outras soluções do SPC Brasil 
para otimizar e melhorar a 
gestão da sua empresa. Confira!

Gestão de notas fiscais enviadas  
e recebidas eletronicamente

Atendimento à legislação 
de armazenamento de 
NFe para evitar multas.

Emissão de notas fiscais 
eletrônicas de produtos 
gratuitamente, sem custo extra 
e sem limitação de quantidade 
de armazenamento.

Agilidade e segurança 
para realizar e controlar 
acordos comerciais.

Otimização nos processos 
de controle das notas 
fiscais, podendo importar 
a base de notas fiscais 
em XML para o SPC Nfe.

Emita e armazene notas fiscais  
em uma única plataforma 
utilizando o SPC Nfe.

Entre os principais benefícios 
dessa solução, estão:

Confira automaticamente o 
recebimento das vendas em cartão

Adquira conhecimento online  
para a gestão da sua empresa

VOLTAR PARA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO



Você pode utilizar também 
outras soluções do SPC Brasil 
para otimizar e melhorar a 
gestão da sua empresa. Confira!

Adquira conhecimento online e  
melhore a gestão da sua empresa

Mais de  
2.500 artigos

Mais de  
1000 vídeos

Fórum de discussão  
com especialistas  
do mercado

Assista a vídeos e aulas dos mais 
renomados especialistas das áreas 
de vendas, marketing, finanças 
e muito mais na plataforma de 
conhecimento HSM Experience.

Assine e tenho acesso a:

Gestão de notas fiscais enviadas  
e recebidas eletronicamente

Confira automaticamente o 
recebimento das vendas em cartão

VOLTAR PARA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO QUERO OUTRA SOLUÇÃO


