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LINHA DE PRODUTOS E SERVIÇOS – CONSULTAS PESSOA JURÍDICA  

BOA VISTA SCPC – ACE BATATAIS 

 

Para o sucesso das negociações financeiras e de crédito é necessário uma séria de tomadas de 

decisões corretas e seguras. A ACE Batatais e a Boa Vista é a sua parceira neste processo e 

oferece todo o suporte de informações fundamentais para o seu negócio. 

 

Temos o produto ou serviço ideal para a sua empresa, queremos através de uma demonstração 

técnica, mostrar os benefícios para o seu negócio. Solicite uma demonstração e conheça como 

a ACE Batatais e Boa Vista pode ajudar para o sucesso de sua empresa. 

 

SCPC NET 
 

 

 

 

O SCPC NET permite a consulta de pessoa jurídica e 
física, nas transações comerciais que envolvam concessão 
de crédito e apoio ao negócio, tais como vendas a prazo, 
financiamentos, empréstimos e parcelamento em cheque. 
 

 

O SCPC NET oferece: 

 Identificação de débitos em todo o Brasil; 

 Identificação de títulos protestados na UF desejada; 

 Apontamento de até 5 telefones informados para o documento consultado; 

 Totalizadores disponíveis em cada bloco restritivo, auxiliando na completa visualização da 

situação do documento analisado; 

 Retorno da busca com visual amigável e moderno; 

 Possibilidade de acrescentar a analise as informações de cheque; 

 Disponível para pessoas físicas e jurídicas; 

 Informações de identificação, localização, restritivas em todo o território nacional, protestos 

estaduais, alerta de cheques e documentos roubados, furtados ou extraviadas e consultas 

anteriores 

 

Benefícios: 

 Assertividade na análise de crédito e redução da inadimplência. 

 Maior rentabilidade nos negócios. 

 Mais segurança e agilidade nas negociações. 

 Redução do risco de fraudes. 

 Praticidade na consulta de consumidores e empresas. 
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Para que utilizar: 

 Análise de crédito para consumidores e empresas. 

 Processos de venda a prazo com cheque, financiamentos e demais operações de crédito. 

 Checagem de informações cadastrais e alerta de documentos. 

 

 

CONSULTE PJ 
 

 

 

O Consulte PJ é um relatório modular que, alem das 
informações principais, permite a apresentação de 
outros blocos que podem ser fundamentais para 
suas decisões de crédito. Dessa forma, é possível 
consultar exatamente o que é necessário em sua 
análise. 
 

 

O que o Consulte PJ oferece: 

 Fornece informações cadastrais sobre a empresa consultada, que possibilitam conhecer o 

seu perfil (dados da empresa: localização, fundação, data de entrada e saídas de sócios, 

tempo de relacionamento com os fornecedores, ramo de atividade primário e secundário, 

etc.) 

 Fornece mensagem de atenção sempre que forem identificadas inconsistências ou 

alterações significativas sobre o comportamento comercial da empresa consultada com 

fornecedores, clientes ou parceiros comerciais. 

 Possui o “Score Comercial” – ferramenta de classificação de nível de risco da empresa 

consultada, estima o comportamento futuro, indicando a probabilidade e inadimplência nos 

próximos 12 meses. 

 Indica qual o faturamento anual da empresa com base no seu comportamento histórico. 

 Apresenta a relação de sócios, nome/razão social, CPF/CNPJ, % de participação 

societária e data de entrada na empresa. 

 Fornece relação de administradores, CPF, cargo, nacionalidade, estado civil, data de 

entrada na empresa e mandato. 

 Exibe as empresas consultadas cujos sócios e administradores possuem participações 

societárias. 

 Apresenta o volume total e a descrição mês a mês do numero de consultas efetuadas nos 

últimos 13 meses, alem do histórico das ultimas 5 empresas consulentes, permitindo a 

análise da indicação da expansão de negócios, sazonalidade de vendas, substituição de 

fornecedores ou até mesmo a possibilidade de uma fraude. 

 Fornece um resumo de títulos a vencer, títulos pagos e vencidos do CNPJ consultado em 

relação a sua própria empresa, comparando o desempenho de pagamentos com o 

mercado e o segmento (grupo) no qual a sua empresa participa (disponível apenas para 

empresas que compartilham dados). 

 Informa o tempo de relacionamento comercial entre a empresa consultada e os 

fornecedores informantes, bem como o numero total de fornecedores (disponível apenas 

para empresas que compartilham dados). 
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 Apresenta a evolução de fornecedores e de títulos a vencer nos últimos 13 meses, aberto 

mês a mês, pagamentos dos títulos, destaca os negócios mais relevantes (disponível 

apenas para empresas que compartilham dados). 

 Fornece uma lista de até 5 fornecedores com os seguintes dados: CNPJ, razão social e 

CNAE, possibilita acessar um relatório específico com mais informações (disponível 

apenas para empresas que compartilham dados). 

 Apresenta informações sobre de títulos vencidos e não pagos, obtida através da 

negativação da empresa no banco de dados da Boa Vista. A partir destas informações é 

possível conhecer a situação de endividamento da empresa consultada, o montante da 

divida em aberto e quais credores a empresa se comprometeu. 

 Apresenta informação do numero total de cheques sem fundos emitidos pela empresa 

consultada nos últimos 5 anos e os motivos. 

 Informa a quantidade e o valor total de protestos, destacando o valor e data do primeiro e 

do maior protesto. 

 Apresenta informações de recuperações judiciais, falências e ações referentes a empresa 

consultada, detalhadas por tipo, data, vara, estado e cidade. 

 

EMPRESARIAL GOLD 
 

 

O Empresarial Gold é um relatório com 
informações completas que inclui dados cadastrais, 
positivos e restritivos sobre empresas de todo o 
Brasil. Desenvolvida para industrias, atacadistas e 
distribuidores, factorings, bancos, 
telecomunicações, seguros, prestadores de 
serviços. Permite agilidade e segurança nas 
avaliações de crédito permitindo reduzir a 
inadimplência e a fraude. 

 

O que o EMPRESARIAL GOLD oferece: 

 Fornece informações cadastrais sobre a empresa consultada, que possibilitam conhecer o 

seu perfil (dados da empresa: localização, fundação, data de entrada e saídas de sócios, 

tempo de relacionamento com os fornecedores, ramo de atividade primário e secundário, 

etc.) 

 Fornece mensagem de atenção sempre que forem identificadas inconsistências ou 

alterações significativas sobre o comportamento comercial da empresa consultada com 

fornecedores, clientes ou parceiros comerciais. 

 Possui o “Score Comercial” – ferramenta de classificação de nível de risco da empresa 

consultada, estima o comportamento futuro, indicando a probabilidade e inadimplência nos 

próximos 12 meses. 

 Fornece “Score de Atacadista e Distribuidores” – desenvolvida especialmente para o ramo 

de negócio, 

 Apresenta com exclusividade informações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) de distribuidores de alimentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, 

farmácias e drogarias. Conheça os representantes legais e técnicos, autorizações, 

petições. 

 Indica qual o faturamento anual da empresa com base no seu comportamento histórico. 
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 Apresenta a relação de sócios, nome/razão social, CPF/CNPJ, % de participação 

societária e data de entrada na empresa. 

 Fornece relação de administradores, CPF, cargo, nacionalidade, estado civil, data de 

entrada na empresa e mandato. 

 Exibe as empresas consultadas cujos sócios e administradores possuem participações 

societárias. 

 Apresenta o volume total e a descrição mês a mês do numero de consultas efetuadas nos 

últimos 13 meses, alem do histórico das ultimas 5 empresas consulentes, permitindo a 

análise da indicação da expansão de negócios, sazonalidade de vendas, substituição de 

fornecedores ou até mesmo a possibilidade de uma fraude. 

 Fornece um resumo de títulos a vencer, títulos pagos e vencidos do CNPJ consultado em 

relação a sua própria empresa, comparando o desempenho de pagamentos com o 

mercado e o segmento (grupo) no qual a sua empresa participa (disponível apenas para 

empresas que compartilham dados). 

 Informa o tempo de relacionamento comercial entre a empresa consultada e os 

fornecedores informantes, bem como o numero total de fornecedores (disponível apenas 

para empresas que compartilham dados). 

 Apresenta a evolução de fornecedores e de títulos a vencer nos últimos 13 meses, aberto 

mês a mês, pagamentos dos títulos, destaca os negócios mais relevantes (disponível 

apenas para empresas que compartilham dados). 

 Apresenta a evolução de pagamentos efetuados pela empresa nos últimos 13 meses, 

permitindo a análise de pontualidade, sazonalidade, para a definição de limites de crédito e 

prazos de pagamentos. 

 Destaca os negócios mais relevantes realizados pelo cliente nos últimos 13 meses 

(disponível apenas para empresas que compartilham dados). 

 Fornece uma lista de até 5 fornecedores com os seguintes dados: CNPJ, razão social e 

CNAE, possibilita acessar um relatório específico com mais informações (disponível 

apenas para empresas que compartilham dados). 

 Apresenta informações sobre de títulos vencidos e não pagos, obtida através da 

negativação da empresa no banco de dados da Boa Vista. A partir destas informações é 

possível conhecer a situação de endividamento da empresa consultada, o montante da 

divida em aberto e quais credores a empresa se comprometeu. 

 Apresenta informação do numero total de cheques sem fundos emitidos pela empresa 

consultada nos últimos 5 anos e os motivos. 

 Informa a quantidade e o valor total de protestos, destacando o valor e data do primeiro e 

do maior protesto. 

 Apresenta informações de recuperações judiciais, falências e ações referentes a empresa 

consultada, detalhadas por tipo, data, vara, estado e cidade. 

 Indica a lista de participantes Pessoa Jurídica e Pessoa Física (sócios, administradores, 

participações em empresas) com indicações de fraudes, informando a razão social, nome, 

CPF/CNPJ, e tipo (pessoa física ou jurídica). 

 Apresenta as 10 últimas ocorrências positivas e/ou restritivas inseridas no banco de dados 

da Boa Vista sobre a empresa consultada (data e ano). 

 Apresenta as 10 últimas ocorrências positivas ou restritivas ordenadas por data de 

acontecimento (mês e ano). 

 

 



                                                         
 

 
5 

EMPRESARIAL PLATINUM 
 

 

O Empresarial Platinum é o mais completo 
relatório de pessoa jurídica. Alem de informações 
cadastrais, restritivos e comportamentais, ele 
apresenta um resumo de dados restritivos do seu 
quadro societário. E mais! Na mesma consulta é 
possível acessar um relatório detalhado dos sócios 
e administradores, sem custo adicional. 
Fundamental para tomada de decisão de crédito de 
grande complexidade e para realizações de 
negócios sustentáveis. 

 

O que o Empresarial Platinum oferece: 

 Fornece informações cadastrais sobre a empresa consultada, possibilitando conhecer o 

seu perfil. 

 Permite a análise setorial por segmento de negócios. 

 Informa a localização da empresa consultada. 

 Possui painel de controle por tipo de ocorrências (quantidade de consultas, títulos a 

vencer, históricos de pagamentos, pendências e restrições financeiras, cheques sem 

fundos, protestos, recuperação e falências, ações judiciais). 

 Informações do “Score Empresarial” indicando a pontuação e o grau de risco. 

 Fornece mensagem de atenção sempre que forem identificadas inconsistências ou 

alterações significativas sobre o comportamento comercial da empresa consultada com 

fornecedores, clientes ou parceiros comerciais. 

 Apresenta a relação de sócios, nome/razão social, CPF/CNPJ, % de participação 

societária e data de entrada na empresa. 

 Fornece relação de administradores, CPF, cargo, nacionalidade, estado civil, data de 

entrada na empresa e mandato. 

 Apresenta o representante legal da empresa. 

 Exibe as empresas consultadas cujos sócios e administradores possuem participação 

societária. 

 Apresenta o volume total e a descrição mês a mês do número de consultas efetuadas nos 

últimos 13 meses, além do histórico das últimas 5 empresas consulentes. 

 Fornece um resumo de títulos a vencer, títulos pagos e vencidos do CNPJ consultado em 

relação a sua própria empresa, comparando o desempenho de pagamentos com o 

mercado e o segmento (grupo) no qual a sua empresa participa (disponível apenas para 

empresas que compartilham dados). 

 Informa o tempo de relacionamento comercial entre a empresa consultada e os 

fornecedores informantes, bem como o numero total de fornecedores (disponível apenas 

para empresas que compartilham dados). 

 Apresenta a evolução de fornecedores e de títulos a vencer nos últimos 13 meses, aberto 

mês a mês, pagamentos dos títulos, destaca os negócios mais relevantes (disponível 

apenas para empresas que compartilham dados). 

 Destaca os negócios mais relevantes realizados pelo cliente nos últimos 13 meses 

(disponível apenas para empresas que compartilham dados). 

 Apresenta informações sobre de títulos vencidos e não pagos, obtida através da 

negativação da empresa no banco de dados da Boa Vista. A partir destas informações é 
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possível conhecer a situação de endividamento da empresa consultada, o montante da 

divida em aberto e quais credores a empresa se comprometeu. 

 Apresenta informação do numero total de cheques sem fundos emitidos pela empresa 

consultada nos últimos 5 anos e os motivos. 

 Informa a quantidade e o valor total de protestos, destacando o valor e data do primeiro e 

do maior protesto. 

 Apresenta informações de recuperações judiciais, falências e ações referentes a empresa 

consultada, detalhadas por tipo, data, vara, estado e cidade. 

 Apresenta as 10 últimas ocorrências positivas ou restritivas ordenadas por data de 

acontecimento (mês e ano). 

 

GERENCIAMENTO DE CARTEIRA 
 

 

O Gerenciamento de Carteira é uma plataforma de 
monitoramento integrada que permite a análise de 
risco e oportunidade de empresas, clientes ou 
fornecedores com base em informações completas 
de dados cadastrais, restritivos e rating. 
Tem o objetivo de auxiliar a identificar novas 
oportunidades de negócios e proporcionar mais 
agilidade na tomada de decisões, reduzindo riscos 
de fraude e inadimplência. 
 

Envia alertas por e-mail, permitindo que sua empresa acompanhe alterações no comportamento 

comercial de sua carteira de clientes e fornecedores. 

 

 

ONDE UTILIZAR: 

Prospecção: acompanhe a evolução e mudanças importantes em potenciais clientes. Saiba o 

melhor momento para apresentar uma proposta ou negociação com as empresas e fornecedores. 

O Gerenciamento de Carteira também pode ser decisivo de relacionamentos com empresas que 

outrora não eram viáveis.  

 

Gerenciamento e Otimização: tanto para cliente novos, consolidados e em potencial, gerencia e 

monitora os principais comportamentos que influenciam na tomada de decisões de crédito. 

Analise, atualizações de limites de crédito reativação de clientes inativos. 

 

Concessão: aumente a assertividade na concessão de crédito utilizando informações precisas e 

fundamentais para sua tomada de decisão. Por meio de monitoramento diário é possível 

acompanhar o histórico do comportamento comercial da empresa e realizar negociações com o 

mínimo de risco possível. 

 

Cobrança: conheça melhor e monitore as empresas, podendo elaborar estratégias de cobrança e 

de renegociação de dividas de acordo com o momento de cada decisão. 
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CARACTERISTICAS E DADOS MONITORADOS: 

Características: 

 Monitoramento integrado: rating, dados cadastrais e fiscais, inadimplencia, fraudes e 

consultas; 

 Avisos diários via e-mail; 

 Escolha do periodo de monitoramento; 

 Acesso ilimitado aos relatorios das empresas monitoradas; 

 Facilidade de inclusão individual ou de lotes; 

 Permite configurar o perfil de acompanhamentos de carteiras. 

 

Benefícios: 

 Agilidade na tomada de decisão, com avisos diários; 

 Novos negocios: acompanhamento da melhora do risco; 

 Produtividade: foco nas mudanças relevantes; 

 Redução de riscos, fraudes e inadimplencias. 

 

Dados Monitorados: 

Restritivos: protestos, ações cíveis, concordatas, recuperações judiciais e falencias, cheques 

sem fundo, pendencias e restrições financeiras, quantidade de consultas. 

Cadastrais: situação do CNPJ, razão social, ramo de atividade, endereço, socios, 

administradores e participantes em outras empresas, situação da inscrição estadual (Sintegra). 

 

RATINGS E DESTAQUES: 

Ratings: possui 11 formulas de rating, sendo uma delas a utilização do modelo de Score PJ. 

Destaques: visualização de riscos de carteiras especificas; exibição do risco global da carteira; 

historico da carteira nos últimos 12 meses; e graficos ilustrativos. 

 

FACILIDADES 

Posui telas de navegação funcional e extremamentes fáceis, permitindo a analise da quantidade 

de empresas monitoradas, numero de empresas que sofreram alterações no periodo escolhido; 

inclusão individual ou em lote; buscas especificas de empresas; downloud e envio de informações; 

classificação dos ratings; opão para personalização de monitorament; e central de ajuda. 

 

 

ALERTA 30 DIAS 
 

 

 
O Alerta 30 Dias monitora sua carteira de clientes, 
fornecedores e parceiros, deixando sua empresa atenta 
ao mercado, proporcionando alertas de riscos e 
oportunidades de negócios. 
É uma solução de monitoramento do CNPJ com 
acompanhamento de restritivos e avisos de alterações 
por e-mail durante um período de 30 dias  
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Por que utilizar o Alerta 30 Dias? 

 É uma solução de gerenciamento de CNPJ sem custos; 

 Permite o acesso gratuito a um relatório de restritivos durante um ciclo de negócios de 30 

dias; 

 Permite ações de oferta e prospecção para clientes que por alguma razão não fecharam 

negócios quando forma consultados; 

 Prioriza as ações de cobrança ainda dentro do mês da negociação; 

 Permite ajuste no limite do crédito conforme o risco de inadimplência. 

 

Como “Ganhar” este benefício? 

Ao realizar uma consulta nos relatórios da Família Empresarial (Consulte PJ, Gold e Platinum), 

automaticamente, o documento consultado fica elegível ao uso da Solução Alerta 30 Dias. 

 

Sendo Elegível basta cadastrar no nosso portal web os e-mails (até 5) que se deseja receber as 

notificações, e, diariamente, as alterações de inclusões e exclusão de restritivos dos CNPJs 

consultados serão enviadas automaticamente. 

 

Eventos monitorados na solução: 

A solução Alerta 30 Dias monitora informações restritivas fundamentais para a tomada de 

decisão de negócios.  E Dispara um e-mail ao cliente em caso de alterações (Inclusões ou 

Exclusões). 

 

A Solução ainda disponibiliza um Relatório Moderno, Gratuito e com informações restritivas 

completas para apoiar as Decisões de Negócios. 

 

 

Fonte: Boa Vista SCPC 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Associação Comercial E Empresarial De Batatais 

End: Praça Dr. José Arantes Junqueira, 90 – Centro – Batatais/SP 

Fone: (16) 3761-3700 

E-mail: scpc@acebatatais.com.br 


