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Utilizando o SISSPC para consultar 

1.1.  Acesso ao sistema 

Ao acessar a página do SISPC, será apresentada a tela de ‘Identificação do Usuário’. Nessa 
tela devem ser informados o Operador e a Senha de acesso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Depois de acionar o botão ‘Entrar’, o 
sistema irá verificar se o usuário está 
cadastrado e seu nível de autorização 
de acesso. 

Se o usuário estiver autorizado poderá ser visualizada a tela principal com o menu do sistema. 
Note que o campo Senha não apresenta o que foi digitado na tela, impedindo assim a 
visualização de seu conteúdo por terceiros. 
 

Caso haja dúvidas sobre acesso ao sistema, acione o link 
‘Precisando de ajuda para acessar?’ O sistema exibirá a tela 
de ajuda explicando as principais dúvidas de acesso. 
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2. Consultas 

 

O módulo de consultas do sistema disponibiliza as mais diversas informações a respeito de 

pessoas, telefones, endereços, automóveis, etc. Trata-se de informações que tem por 

objetivo apoiar a empresa na tomada de decisões, principalmente relacionadas à 

concessão do crédito.  

 
 

þ Como efetuar consultas no sistema? 
§ No submenu de Consultas, selecione o ícone da opção de consulta desejada.  
§ Será exibida a tela de Dados da Consulta. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
§ Caso a pessoa a ser consultada não possua cadastro na base do SPC/SC, o sistema 

exibe a tela de ‘Cadastro da Pessoa’, para inclusão dos dados do consultado. 
§ Caso você estiver consultando o cliente e não tiver o CMC7 basta clicar em consultar 

que o sistema dará prosseguimento na consulta. 

TToommaarreemmooss  ccoommoo  eexxeemmpplloo  aa  ooppççããoo  ddee  ccoonnssuullttaa  6622  ––  SSPPCC  PPlluuss  MMaasstteerr  

 

Informe os campos 

obrigatórios, que são 

identificados com fundo 

amarelo. 

Informe os demais campos, se 

achar necessário. 
Depois do preenchimento dos 

campos, pressione o botão 

‘Consultar’ para ativar a 

resposta da consulta. 

3º 1° 2º 

O b j e t i v o  
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§ Caso a pessoa a ser consultada esteja sendo procurada por algum Associado através 

do serviço Procura-se, o sistema exibe a tela de ‘Atualização de Endereço’, para 
inclusão dos dados de endereço da pessoa. 

 

 
 
 
§ A tela de resposta da consulta será montada de acordo com os filtrados informados. 

 

§ O conceito de cores utilizado pelo sistema segue o seguinte padrão: 

Vermelho=restrição || Amarelo =Atenção || Verde = Nada Consta || Branco = 

informações cadastrais 

DDeeppooiiss  ddoo  
pprreeeenncchhiimmeennttoo  
ddooss  ccaammppooss  ddaa  
tteellaa  aacciioonnee  oo  
bboottããoo  ‘‘SSaallvvaarr’’  
ppaarraa  ppeerrssiissttiirr  
ooss  ddaaddooss  
iinnffoorrmmaaddooss..  

  

DDeeppooiiss  ddoo  
pprreeeenncchhiimmeenntt
oo  ddooss  ccaammppooss  
ddaa  tteellaa  aacciioonnee  
oo  bboottããoo  
‘‘SSaallvvaarr’’  ppaarraa  
ppeerrssiissttiirr  ooss  
ddaaddooss  
iinnffoorrmmaaddooss..  
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Disponibiliza 

informações sobre o 

consumidor. 

Selecione o ou 

clique no nome da 

resposta desejada. 

O resumo de 

ocorrências 

disponibiliza 

diversos tipos de 

respostas, mas 

sempre serão 

identificadas por 

grupos de cores. 

Para detalhar as 

respostas, acione o 

ícone . 

Para imprimir a 

resposta, acione o 

botão  

Para realizar uma 

nova consulta, 

acione o botão 

 


