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Faturamento Presumido – Consiste em disponibilizar o faturamento 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. 
 
Gasto Estimado PJ – Demonstra a estimativa de gastos anuais das empresas brasileiras. É 
calculado com base em modelos estáticos. 
 
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 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. 
 
Participações em Empresas – Uma informação que identifica se o documento consultado 
possui participação em alguma empresa, sendo o valor apresentado em porcentagem. 
 
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. 
 
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. 
 
Riskscoring 6 Meses – Avançada ferramenta estatística da SERASA baseada em informações 
cadastrais e comportamentais da empresa e dos sócios, continuamente atualizadas, que indica 
a probabilidade de a empresa tornar-se inadimplente. 
 
Riskscoring 12 Meses – Avançada ferramenta estatística da SERASA baseada em informações 
cadastrais e comportamentais da empresa e dos sócios, continuamente atualizadas, que indica 
a probabilidade de a empresa tornar-se inadimplente. 
 
Status Receita Federal Online – Apresenta o status do documento na Receita Federal. 
 


