CONHEÇA OS INSUMOS DO SPC BRASIL
Os insumos podem ser adicionados durante as consultas e com isso, permitir que as informações
para que os lojistas possam ser ainda mais completas e seguras. Confira as principais opções:

STATUS RECEITA
FEDERAL ONLINE

Busca a informação do consumidor junto à Receita Federal como situações
cadastrais e pendências.

SCORE DE
CRÉDITO 12
MESES

Nota atribuída, com base em metodologia estatística, com a probabilidade de
um documento/consumidor tem de honrar seus compromissos financeiros nos
próximos 12 meses.

INSUMO PEFIN
SERASA

Nada mais é que as informações de registro do banco de dados do Serasa.
Permite que a consulta seja ainda mais completa. Os dados visualizados são
fornecidos por instituições de diferentes segmentos da economia, como varejo,
indústria, prestação de serviço, entre outros.

SCORE DE
CRÉDITO 03
MESES

Nota atribuída, com base em metodologia estatística, com a probabilidade de
um documento/consumidor tem de honrar seus compromissos financeiros nos
próximos 03 meses.

INSUMO QUADRO
SOCIAL MAIS
COMPLETO

É apresentado o documento e a identificação dos sócios, acionistas e administradores
da empresa, informando a data de entrada de cada participante na sociedade e na
administração, bem como o percentual de participação no capital, o cargo
administrativo e o estado civil dos administradores. Também é apresentado o resumo
dos negativos/inadimplências dos sócios e administradores.

INSUMO
PARTICIPAÇÃO
EMPRESAS

INSUMO
PROTESTO

Uma informação que identifica se o documento consultado possui participação
em alguma empresa, sendo o valor apresentado em porcentagem.

Se o consumidor tem protesto junto aos cartórios.

INSUMO AÇÃO

É uma ação judicial movida pelo credor contra o devedor para recebimento de
um direito. São três tipos de ações que podem ser disponibilizadas, são elas,
ação de execução, busca e apreensão de bens e execução fiscal.

INSUMO PERFIL
COMPORTAMENTAL

Apresenta o perfil comportamental de consumidores PF com visões detalhadas
de comportamento, atitudes, decisões de compras, entre outras características
importantes.

INSUMO SCORE +
POSITIVO

Apresenta o perfil comportamental de consumidores PF com visões detalhadas
de comportamento, atitudes, decisões de compras, entre outras características
importantes.

INSUMO
TELEFONE
VINCULADO

INSUMO ÍNDICE DE
RELACIONAMENTO

MERCADO PF

INSUMO ÍNDICE
PONTUALIDADE
NO PAGAMENTO

São os últimos três telefones vinculados ao documento consultado.

Informa um grau estimado de relacionamento que o indivíduo tem com o
mercado, baseado em informações constantes em bases de dados. É calculado
com base nos dados existentes no momento da consulta. O registro de
consultas se refere a operações registradas no banco de dados, mas não
significa necessariamente a realização no negócio.

Permite a análise dos pagamentos do cliente nos últimos 12 meses e informa o
quanto em % o cliente costuma pagar as contas em dia.

INSUMO ÍNDICE
COMPORTAMENTO
DE GASTOS

Mostra o quanto o cliente está comprometido com pagamentos e correr menos
riscos na hora de conceder o crédito.

INSUMO ÍNDICE DE
CONSULTA POR
SEGMENTOS

Neste produto será apresentado quais segmentos do mercado o cliente buscou
crédito nos últimos 12 meses ou quais empresas estão consultando este
documento.

INSUMO

Traz a estimativa do comprometimento de renda mensal com despesas básicas
como água, luz, gás, e outras do consumidor, calculando com base nas
estatísticas e variáveis de mercado, apresentando o resultado em faixas
percentuais.

COMPROMETIMENTO

RENDA MENSAL
PF

INSUMO
MOVIMENTAÇÃO
NO CADASTRO
POSITIVO

Com este produto, é possível identificar se o cliente possui um perfil de risco de
acordo com seu período de permanência na base do Cadastro Positivo.

INSUMO LIMITE DE
CRÉDITO
SUGERIDO

É uma solução que serve como parâmetro para análise de crédito oferecendo
uma referência de valor mensal, a ser concedido ao cliente. Esse valor é
estimado a partir da combinação estatística da análise de Score com a
estimativa da Renda Presumida.

INSUMO RISCO DE
CRÉDITO PJ

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

INSUMO RENDA
PRESUMIDA SPC

É uma solução que presume a renda de uma pessoa a partir de modelos que
consideram parâmetro sócio demográfico e informações cadastrais.

INSUMO ÍNDICE DE
LIMITE DE
CRÉDITO PJ

Uma solução voltada para PJ onde se utiliza um estudo (modelagem e
estatístico) do faturamento presumido mais o perfil de risco e o Riskscoring da
empresa para apresentar um valor estimado. Serve como parâmetro para
verificar o potencial da empresa, adequar melhor uma oferta de crédito, entre
outras avaliações.

INSUMO ALERTA
DE ÓBITO

Confronte os dados informados na consulta de CPF com os dados presentes
na base do SPC Brasil. Caso haja alguma informação de óbito, será emitido um
alerta na consulta.

INSUMO ALERTA
DE IDENTIDADE

A solução Antifraudes alerta de identidade mostra através de uma modelagem
de score a necessidade de confirmar a documentação apresentada
aumentando a segurança nas vendas e na prevenção de fraudes.

INSUMO SCORE
DE
RECUPERAÇÃO

O Collection score ou “score de cobrança” é nota de probabilidade de
pagamento de clientes já inadimplentes, gerando a pontuação para o CPF
consultado de 1 a 1.000, e, quanto mais perto de 1.000, maior assertividade do
consumidor em quitar sua dívida. A cobrança incidira apenas caso o consumidor
consultado apresente restrição.

INSUMO
FATURAMENTO
PRESUMIDO

Consiste em disponibilizar o faturamento líquido anual estimado da empresa
nos últimos 12 meses. Baseado em informações cadastrais e comportamentais,
é calculado por metodologia estatística, permitindo ao cliente ajustar as
oportunidades de negócio de acordo com o potencial da empresa consultada.

INSUMO DADOS
DE CONTATO

Informa dados adicionais de contato, caso estejam disponíveis no banco de
dados.

INSUMO CCF

Informa a movimentação de cheques sem fundos.

INSUMO
CONTROLE
SOCIETÁRIO
SERASA

Corresponde à informação de sócios com o percentual de participações de cada
um deles na empresa, na construção da sociedade.

INSUMO
PARTICIPAÇÃO EM
EMPRESAS E DOS
SÓCIOS

Participações societárias da empresa e de seus acionistas / sócios em outras
sociedades.

INSUMO GASTO
ESTIMADO PJ

INSUMO ÍNDICE DE
RELACIONAMENTO

MERCADO PJ

INSUMO
RISKCORING 12
MESES SERASA

Demonstra a estimativa de gastos anuais das empresas brasileiras. É calculado
com base em modelos estáticos.

Este insumo mede o grau de relacionamento no mercado e demonstra o
comportamento em negócios da empresa nos últimos 12 meses. É calculado com base
em modelos matemáticos composto por uma série de informações da base de dados.
Com o Índice de Relacionamento no Mercado – PJ, é possível verificar o quanto o
CNPJ se relaciona com o mercado e as futuras tendências do grau de relacionamento.

Probabilidade de um documento tem de honrar seus compromissos financeiros
nos próximos 12 meses.

Em caso de dúvidas, fale conosco (31) 3817-2492

