Consulta SPC MIX (SPC+CHEQUE)

Registro de SPC Brasil, Dados Cadastrais, Dados de Telefone, Consulta Online ao Banco,
Informações do Poder Judiciário, Alerta de Documentos, Cheque Lojista, Consulta Realizada, Crédito
Concedido, Cheques sem Fundo - CCF, Contra-Ordem e Contumácia Alínea 21.

Insumo Pessoa Física

Insumo Pessoa Jurídica

Alerta de Óbito
Ação
Collection Score Plus
Comprometimento de Renda Mensal PF
Índice Relacionamento Mercado PF
Limite de Crédito Sugerido
Participações em Empresas
Pendências Financeiras Serasa
Protesto
Renda Presumida - SPC Brasil
SPC Score 12 Meses
SPC Score 3 Meses
Status Receita Federal Online
Telefones Vinculados docto. Consultado

Ação
Controle Societário
Gasto Estimado PJ
Índice Relacionamento Mercado PJ
Participações em Empresas
Pendências Financeiras Serasa
Protesto
Quadro Social e Administração Mais Completo
Risco de Crédito do Setor
SPC Score 12 Meses
SPC Score 3 Meses
Status Receita Federal Online
Telefones Vinculados docto. Consultado

Informações de cada 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.
Alerta de Óbito – Solução para averiguar se o documento informado possui registro de óbito,
recurso utilizado na análise de concessão de crédito e na prevenção de fraudes.
Collection Score Plus – 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.
Se o consumidor não possuir restrição a nota não será exibida em consulta, e assim cobrada
apenas a consulta realizada.
Comprometimento de Renda Mensal PF – Traz a estimativa do comprometimento de renda
mensal com despesas básicas como água, luz, gás e outras do consumidor, calculado com base
nas estatísticas e variáveis de mercado, apresentando o resultado em faixas percentuais.
Controle Societário – Corresponde à informação de sócios com o percentual de participações
de cada um deles na empresa, na construção da sociedade.

Gasto Estimado PJ – Demonstra a estimativa de gastos anuais das empresas brasileiras. É
calculado com base em modelos estáticos.
Índice Relacionamento Mercado PF – 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.
Índice Relacionamento Mercado PJ – 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.
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.
Participações em Empresas – Uma informação que identifica se o documento consultado
possui participação em alguma empresa, sendo o valor apresentado em porcentagem.
Pendências Financeiras Serasa - São apresentadas as pendências financeiras que o
consumidor possui na base da Serasa.
Protesto - Informação que apresenta títulos protestados em cartórios de todo o território
nacional.
Quadro Social e Administração 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 dos sócios e administradores.
Renda Presumida - SPC Brasil – É uma solução que presume a renda de uma pessoa a partir
de modelos que consideram parâmetro sócio demográfico e informações cadastrais.
Risco de Crédito do Setor – 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.
SPC Score 12 Meses – Nota atribuída, com base em metodologia estatista, com a probabilidade
de um documento tem de honrar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses.
SPC Score 3 Meses – Nota atribuída, com base em metodologia estatista, com a probabilidade
de um documento tem de honrar seus compromissos financeiros nos próximos 3 meses

Status Receita Federal Online – Apresenta o status do documento na Receita Federal.
Telefones Vinculados doc. Consultado – São os últimos três telefones vinculados ao
documento consultado.

