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Maximize suas oportunidades com a Boa 
Vista SCPC 

 
Vigência 31/03/2023 - Atualização 01/04/2022 

 
 

RELATÓRIOS INFORMAÇÃO 

 
 
 
 

 
SCPC 

BÁSICO 
(391) 

 

É um produto simples com objetivo de auxiliar na decisão de concessão de crédito fornecendo 
informações de registros de débitos de Pessoas Físicas em nível nacional, além de outras 
informações. 

 

Aplicações: 
Análise de crédito de Pessoas Físicas; Apoio nas decisões de crédito. 

 

Informações do relatório: 
 

Dados Cadastrais 
- Síntese cadastral; 
- Endereço de instalação do telefone quando informado no momento da consulta; 
Dados restritivos 
- Registros de débito nacional; 
Outros 
- Consultas anteriores ao CPF; 
- Alerta de furto, roubo ou extravio de documentos; 

 

Benefícios: 
Acesso ao banco de dados de registros de débitos com abrangência nacional. É considerado o 
maior Banco de dados de inadimplentes do Brasil, oferecendo maior segurança nas operações de 
crédito. 

 

*Não consulta protesto de 
cartórios* 

 
 

 
ACERTA 
CHEQUE 

(332) 

 

A solução Acerta Cheque oferece ferramentas analíticas que possibilitam uma visão integrada do 
indivíduo e do cheque, a partir de uma análise completa e detalhada das informações individuais e 
de mercado, além do comportamento histórico. Este produto é considerado a solução mais 
completa do portfólio de Pessoa Física voltado a validação de cheques, pois integra todas as 
visões e informações necessárias para uma decisão assertiva. 

 

Cadastral: Identificação simples; Nome da Mãe; Data e local de nascimento; N° de título de eleitor; 
Confirmação de telefone fixo; Confirmação de cep; Situação do CPF na Receita Federal; Estado 
Civil; Qtda. de dependentes; RG(Data de emissão, UF e emissor); Informação de óbito; 
Cheques: CCF; Alerta de cheques furtados, roubados ou extraviados; Alerta de cheques sustados; 
Histórico de consultas e cheques; endereço da agência bancária; 
Comportamento: Consultas anteriores; alerta de documentos; 
Analítico: Sugestão aprova/ não aprova cheque; 
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ACERTA 
CADASTRAL 

(333) 

 

A solução Acerta Cadastral, produto da família Acerta, oferece uma série de dados que possibilitam 
uma visão integrada do indivíduo, a partir de uma análise completa e detalhada das informações do 
indivíduo. Esta é considerada a solução mais completa do portfólio de relatórios cadastrais Pessoa 
Física, pois integra todas as informações cadastrais necessárias para uma assertiva tomada de 
decisão. 

 

Informações cadastrais: Nome; CPF; Nome da mãe Situação do CPF; Data de Atualização; Região 
de Origem do CPF; Data de Nascimento; Nacionalidade; Sexo; RG; Órgão Expedidor; Data de 
Emissão RG; UF RG; Grau de Instrução; Quantidade de Dependentes; Estado Civil; Título de Eleitor; 
Óbito. 

 

Localização: Endereço; Bairro; Cidade; UF; CEP; Telefone(s) (até 3 telefones). 
 

Confirmação do endereço por telefone: Telefone Informado; Documento Assinante; Nome 
Assinante; Endereço; Bairro; CEP; Cidade ; UF. 

 

Confirmação do endereço por CEP: CEP informado; Endereço; Bairro; Cidade; UF. 
 

Outras grafias – sem limite na quantidade de retornos: Nome; CPF; Data de Nascimento; 
Endereço Bairro ; Cidade; UF; CEP. 

 

Telefones vinculados (Até 3 Telefones): Telefone; Endereço; Cidade; Bairro; UF e CEP. 
 

 

 

ACERTA 
ESSENCIAL 
POSITIVO 

(353) 
 

ou 

 
ACERTA 

ESSENCIAL 
SEM 

INFORMAÇÃO 
POSITIVO 

(288) 

 
Utiliza informações negativas e positivas do consumidor para conferir uma visão integrada 
do indivíduo e mercado: Além das informações cadastrais e restritivas, o produto conta 
ainda com o novo modelo de Score Positivo PF, que combina as informações do SCPC 
(cadastrais, consultas e restritivos) às novas informações do Cadastro Positivo (hábitos de 
pagamento). 

 

Cadastral: Identificação simples (Nome, CPF, Data de nascimento, Nome da mãe, 

Participação em empresas) 
 

Restritivo: Registro de débito; Cadastro de cheque sem fundo - CCF; Protesto; Ações; 

Falências; 
 

Comportamental: Alerta de documentos; Consultas anteriores; 
 

Comportamento com informação positiva: Score Híbrido; Renda presumida. 

 

ACERTA MAIS 
POSITIVO 

(354) 

ou 

 
 

ACERTA MAIS 
SEM 

INFORMAÇÃO 
POSITIVO 

(289) 

 
O relatório utiliza informações negativas e positivas do consumidor para conferir uma visão 
integrada do indivíduo e mercado: Além das informações cadastrais e restritivas, o produto 
conta ainda com o novo modelo de Score Positivo PF, que combina as informações do 
SCPC (cadastrais, consultas e restritivos) às novas informações do Cadastro Positivo 
(hábitos de pagamento). 

 

Cadastral: Identificação simples (Nome, CPF, Data de nascimento, Nome da mãe, 

Telefones vinculados, Participação em Empresas); 
 

Restritivo: Registro de débito; Cadastro de cheque sem fundo - CCF; Protesto; Ações; 
Falências; 

 

Comportamental: Alerta de documentos perdidos, extraviados, roubados; Consultas 

anteriores; Outras grafias; 
 

Comportamento com informação positiva: Score Híbrido; Renda presumida; 

Decisão Aprova / Reprova; 
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ACERTA 

COMPLETO 
POSITIVO 

(395) 
 

ou 

ACERTA 

COMPLETO 
SEM 

INFORMAÇÃO 
POSITIVO (286) 

 

É um relatório, que utiliza informações negativas e positivas do consumidor para conferir uma visão 
integrada do indivíduo e mercado: Além das informações cadastrais e restritivas, o produto conta 
ainda com o novo modelo de Score Positivo PF, que combina as informações do SCPC 
(cadastrais, consultas e restritivos) às novas informações do Cadastro Positivo (hábitos de 
pagamento). 

 
Por que utilizar? 

 
Esta é considerada uma das soluções mais completas do portfólio de Pessoa Física, pois integra 
todas as visões e informações necessárias para uma assertiva tomada de decisão além de contar 
com um novo modelo de Score Positivo que combina informações do SCPC às novas informações 
do Cadastro Positivo (hábitos de pagamento), agregando ainda mais valor ao relatório. 

 

• Possibilita adequar prazos, limites e valores de acordo com o perfil de risco do consumidor; 
• Inteligência aplicada à informação para apoio na tomada de decisão. 

 
Quais informações retornam? 

 
• Inteligência: um modelo de avaliação de risco (score de aprovação) e renda presumida; 
• Dados cadastrais completos e de localização (melhor endereço e melhor telefone), 
participação em empresas; 
• Restritivos: Débitos, protestos, ações, falências empresariais; 
• Comportamento: Alerta de documentos e consultas anteriores; 
• Opção de consulta gratuita a cheque: Simples (CCF, Cheques devolução usuário, cheques 
sustados motivo 21 e contumaz) e Completa (todas as informações da consulta simplificada + 
detalhamento do cheque consultado); 
• Confirmação gratuita de endereço a partir de telefone e CEP. 

 
 

DEFINE 
CADASTRO PJ 

(624) 

 

 
. IDENTIFICAÇÃO 
- Nº do CNPJ; - Razão Social; - Nome Fantasia; - Razão Social Anterior; - NIRE; - 
Condição/Situação do CNPJ; - Data de Fundação; - Data de Encerramento; -Inscrição Estadual; - 
SINTEGRA; - Natureza Jurídica; - Qtd de Filiais; - CNAE Principal; -Segmento; - Capital Social; - 
Capital Atual; 

 
LOCALIZAÇÃO 
- Endereço; - Cep; - Telefone; 

 
INCONSISTÊNCIA 
- Mensagem de Alerta de Fraudes 

 
 

 
DEFINE 

RISCO PJ 
(623) 

 

. IDENTIFICAÇÃO 
- Nº do CNPJ; - Razão Social; - Nome Fantasia; - Situação do CNPJ; -Inscrição Estadual; - 
Natureza Jurídica; - Qtd de Filiais; - CNAE Principal; 

LOCALIZAÇÃO 
- Endereço; - Cep; - Telefone; 

COMPORTAMENTAL (SINTÉTICO E ANALÍTICO) 
- Comportamento c/ sua empresa; - Tempo de relacionamento c/ fornecedores; - Títulos a Vencer; 
- Histórico de Pgtos; - Referenciais de Negócios; - Principais Fornecedores; - Segmentos; 

CONSULTAS 
- Total de Consultas (últimos 12 messes); - CNPJ/CPF (últimas consultas); 

RESTRIÇÕES 
- Pendências e Restrições Financeiras/ Registros de Débito; - Cheques sem Fundo(CCF); - 
Cheque Sustado pelo motivo 21; - Devoluções Informadas pelo Usuário; - Protestos; - 

INTELIGÊNCIA APLICADA 
- Score Empresarial; 
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DEFINE 
NEGÓCIO PJ 

(622) 

 

IDENTIFICAÇÃO 
- Nº do CNPJ; - Razão Social; - Nome Fantasia; - Situação do CNPJ; -Inscrição Estadual; - Natureza 
Jurídica; - Qtd de Filiais; - CNAE Principal; - Segmento; - Capital Social; 

LOCALIZAÇÃO 
- Endereço; - Cep; - Telefone; 

INCONSISTÊNCIA 
- Mensagem de Alerta de Fraudes; 

QUADRO SOCIAL 
- Sócio/Acionista; - CNPJ/CPF; - Data de Entrada; - Participação; 

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS 
- CNPJ; - Razão Social; - Participação %; 

 

COMPORTAMENTAL (SINTÉTICO E ANALÍTICO) 
- Comportamento c/ sua empresa; - Tempo de relacionamento c/ fornecedores; - Títulos a Vencer; - 
Histórico de Pgtos; - Referenciais de Negócios; - Principais Fornecedores; - Segmentos; 

CONSULTAS 
- Total de Consultas (últimos 12 messes); - CNPJ/CPF (últimas consultas); 

RESTRIÇÕES 
- Pendências e Restrições Financeiras/ Registros de Débito; - Cheques sem Fundo(CCF); - Cheque 
Sustado pelo motivo 21; - Devoluções Informadas pelo Usuário; - Protestos; - Recuperação e 
Falências Empresarias; 

INTELIGÊNCIA APLICADA 
- Score Empresarial; - Recomendação de Decisão. 

 

 
 
 
 
 

 
DEFINE 

LIMITE PJ 
(621) 

 

IDENTIFICAÇÃO 
- Nº do CNPJ; - Razão Social; - Nome Fantasia; - Situação do CNPJ; -Inscrição Estadual; - Natureza 
Jurídica; - Qtd de Filiais; - CNAE Principal; - Segmento; - Capital Social; 

LOCALIZAÇÃO 
- Endereço; - Cep; - Telefone; 

INCONSISTÊNCIA 
- Mensagem de Alerta de Fraudes; 

QUADRO SOCIAL 
- Sócio/Acionista; - CNPJ/CPF; - Data de Entrada; - Participação; 

RESTRIÇÕES DOS PARTICIPANTES 
- Consultas; - Título a Vencer(PJ); - Registros de Débito; - Pendência e Restrições Financeira; - 
Cheques sem Fundo(CCF); - Protestos; - Ações Cíveis; - Falência e Recuperação Judicia l(PJ); -
Sócios e Administradores (PJ); - Outras Participações; 

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS 
- CNPJ; - Razão Social; - Participação %; - Restrição da empresa participada; 

COMPORTAMENTAL (SINTÉTICO E ANALÍTICO) 
- Comportamento c/ sua empresa; - Tempo de relacionamento c/ fornecedores; - Títulos a Vencer; - 
Histórico de Pgtos; - Referenciais de Negócios; - Principais Fornecedores; - Segmentos; 

CONSULTAS 
- Total de Consultas (últimos 12 messes); - CNPJ/CPF (últimas consultas); 

RESTRIÇÕES 
- Pendências e Restrições Financeiras/ Registros de Débito; - Cheques sem Fundo(CCF); - Cheque 
Sustado pelo motivo 21; - Devoluções Informadas pelo Usuário; - Protestos; - Recuperação e 
Falências Empresarias; 

INTELIGÊNCIA APLICADA 
- Score Empresarial; - Recomendação de Decisão; - Faturamento Presumido; - Limite de Crédito; 

OPCIONAIS 
- ANVISA; - Empresas no mesmo endereço; - Informações da folha de cheque; - Histórico de 

Consultas; 
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INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS 

DEFINE PJ 

 

 
951 – QUADRO SOCIAL  ; 952 – QUADRO SOCIAL C/ RESTRIÇÃO  ; 953 – PARTICIPAÇÃO EM 
EMPRESAS ;  954 – PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS C/ RESTRIÇÃO ; 955 – DECISÃO 
APROVA / REPROVA ; 956 – FATURAMENO PRESUMIDO ; 957 – LIMITE DE CRÉDITO ; 959 – 
ANVISA ; 960 – EMPRESA NO MEMSMO ENDEREÇO ; 961 – FOLHA DE CHEQUE; 921 – 
ADMINISTRADORES; 922 – SÓCIOS  ; 923 – PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS ; 924 – 
PARTICIPAÇÃO SÓCIO  ; 925 – AÇÕES CÍVEIS ; 927 – CHEQUE DEVOLVIDO USUÁRIOS ; 928 
- CHEQUE SEM FUNDO ; 929 – CHEQUE SUSTADO; 930 – FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL ; 931 – PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES ; 932 – PROTESTOS ; 933 – QUANTIDADE DE 
CONSULTAS ; 936 – PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS C/ RESTRIÇÃO  ; 938 – CADASTRAL  ; 
946 - RESTRITIVO ; 947 – QUADRO SOCIAL ; 948 – PARCIPAÇÕES  ; 968 – QUADRO   SOCIAL 
COM  RESTRIÇÃO ; 969 – PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA COM RESTRIÇÃO ; 

 

 

DEFINE 
NEGÓCIO 
POSITIVO 

(625) 

 
 
 
 
 

ou 

 
 

 
DEFINE 

NEGÓCIO SEM 
INFORMAÇÃO 

POSITIVO 
(280) 

 

 
É um relatório completo que apresenta dados cadastrais, quadro societário e participações, 
informações restritivas, Score de Crédito, uma Recomendação de Negócio e informações sobre 
Hábito de Pagamento das empresas obtidas através do Cadastro Positivo. Como feature, com custo 
adicional, é possível enriquecer o relatório com as restrições de todos os participantes e das 
empresas participadas, além das informações analíticas como: Limite de Crédito e Faturamento 
Presumido. 

 
INFORMAÇÕES POSITIVAS 
• Pontualidade 
• Compromissos 
• Crédito Obtido 
• Comprometimento Futuro 
• Tempo de Relacionamento com Fornecedores 
• Acontecimentos Importantes 
INFORMAÇÕES ANALÍTICAS 
• Score Empresarial contemplando informações positivas 
• Recomendação de Decisão contemplando informações positivas 
DEMAIS INFORMAÇÕES 
• Cadastral Completo 
• Localização 

• Restritivos Completo 
• Consultas 
• Alerta de Inconsistência 

• Participações em empresas 
• Quadro Societário 
• Gera o Alerta 30 dias: monitoramento gratuito das informações restritivas do documento consultado 
por 30 dias 
• Features que podem ser adicionadas à consulta: 

-Resumo das Restrições dos Participantes 
-Resumo das Restrições das Participações 
-Informações Analíticas: Faturamento presumido e limite de crédito. 
-Extras e complementos: ANVISA; empresas no mesmo endereço; informações da folha de 

cheque; histórico de consultas; detalhes de todas as ocorrências das participações, consultas e 
restritivos. 

Todas as features e extras podem ser adicionadas ao relatório, com custo adicional, 
sem a necessidade de fazer uma nova consulta (exceto informações da folha de cheque). 

 

DEFINE RISCO 
POSITIVO 

(627) 

Ou 

DEFINE RISCO 

SEM 
INFORMAÇÃO 

POSITIVO 
(282) 

 

 
Identificação 
- Nº do CNPJ; - Razão Social; - Nome Fantasia; - Situação do CNPJ; -Inscrição Estadual; - Natureza 
Jurídica; - Qtda. de Filiais; - CNAE Principal; - Cep; - Telefone; - Endereço 

 

Restrições 
- Pendências e Restrições Financeiras/ Registros de Débito; - Cheques sem Fundo(CCF); - Cheque 
Sustado pelo motivo 21; - Devoluções Informadas pelo Usuário; - Protestos; - Consultas (últimos 12 
messes); - CNPJ/CPF (últimas consultas); 

 
Inteligência Aplicada 
- Score Empresarial; 
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CHEQUE 
(906) 

 

Confirmação do Nome ou Razão Social do CPF / CNPJ, Situação junto à Receita Federal, 
Pendências Internas, Cheque Sem Fundo, BACEN, CCF, Cheque sem fundo varejo, Cheques 
Sustados, Extraviados, Roubados e Cancelados em âmbito nacional, confirmação de Telefone e 
Endereço, últimos telefones consultados, últimos cheques emitidos a vista – 15 dias, últimos 
cheques emitidos a prazo – 90 dias para o documento consultado. 

(Não consulta SCPC) 

 
 
 
 
 

 
VALIDA ID 

(222) 

 

Um jeito fácil de validar informações cadastrais! 
 

Já pensou em ter uma solução completa, rápida e dinâmica, que integra todas as 
informações cadastrais de seus clientes? 

 

Com o Valida ID você tem todas as informações necessárias para validar, enriquecer e completar 
a sua base, garantindo eficácia e qualidade para o sucesso das estratégias do seu negócio. 

 

Benefícios para seu negócio 

Autonomia e Flexibilidade - facilidade nas consultas com retorno de atributos que fazem mais 
sentido para a sua busca. 
Redução de Riscos de Fraude - valide todas as informações cadastrais de um cliente e evite 
possíveis fraudes. 
Versão Web com maior facilidade de uso - layout de fácil entendimento e 4 chaves de entrada. 
Padrão: CPF | Diferencial: E-mail, telefone e nome completo. 

 

Integração de Informações Cadastrais 
 

Autopreenchimento Cadastral - seu cliente preenche apenas o CPF e o Valida ID 
devolve automaticamente outros dados cadastrais. 
Validação Cadastral - valide as informações da sua base de clientes, mantendo-as corretas, 
atualizadas e garantindo maior retorno nas suas ações. 
Encontre Clientes - com apenas o nome completo de um cliente da sua base, você enriquece e 
encontra outras informações, como endereço e telefone, por exemplo. 

 

Conheça os módulos disponíveis 
Você conta com informações completas, na medida que precisar, utilizando o módulo que 
mais se encaixa sua necessidade. 

 

*** CADASTRAL - CADASTRAL COMPLETO – LOCALIZAÇÃO – QUALIFICAÇÃO*** 

 
 
 
 
 

CARTA DE 
AVISO + 

REGISTRO DE 
DÉBITO NO 

SCPC 

 

 
O registro de débito SCPC acompanhado da carta de aviso, você informa clientes inadimplentes 
sobre a inclusão de seus nomes no registro de devedores do SCPC. No momento que recebe a 
notificação, o consumidor é incentivado a quitar seus débitos para que seu nome não fique exposto 
no mercado, evitando que o seu acesso ao crédito seja bloqueado. A carta de aviso informa 
também o valor da dívida e os dados da empresa credora, além de avisar sobre o prazo de até dez 
dias para a realização do pagamento. Se isso não ocorrer, o CPF do cliente fica classificado como 
inadimplente para milhares de empresas e instituições financeiras de todo o Brasil. 

 
PARA QUE UTILIZAR: 

• Para incentivar o devedor a iniciar a negociação; 

• Na Carta de Aviso você informa os dados de contato da sua empresa; 

• Para registrar os nomes inadimplentes em relatórios da Boa Vista Serviços, utilizados por 
milhares de empresas e instituições financeiras; 

O QUE A SUA EMPRESA GANHA: 

• Respaldo da marca SCPC para incentivar a recuperação de crédito de seus clientes; 

• Índices mais altos de pagamento de dívidas comparados a qualquer outra ação de 

cobrança; 

• Mais retorno dos devedores na quitação de débitos pela possibilidade de quitação em 
qualquer lugar do Brasil e a qualquer momento pela internet, por meio do boleto 
bancário; 

 
Aviso 

Eletrônico de 
Débito (AED) – 
E-mail PF/PJ 

 

O Aviso Eletrônico de Débito (AED) é uma solução inovadora que comunica a inclusão de 
devedores 
no banco de dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC através do e-mail Seguro 
Boa Vista, garantindo a mesma legitimidade da Carta de Aviso de Débito, e aumento na taxa de 
recuperação. Com uma taxa de recuperação maior do que o da carta comum, o comunicado por e-
mail garante uma eficiência maior na cobrança de débitos sendo superior na recuperação em 
relação a carta, pela facilidade de acesso do consumidor. 
Caso o e-mail não seja enviado por algum motivo, em 3 dias, é disparada a carta como 
contingência. 
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Aviso 

Eletrônico de 
Débito (AED) – 

SMS PF/PJ 

 

O Aviso Eletrônico de Débito é uma solução inovadora que comunica a inclusão do 
documento (CPF e CNPJ) de clientes inadimplentes no banco de dados do Serviço 
Central de Proteção ao Crédito – SCPC por meio SMS Boa Vista. 

Benefícios: 

- Maior recuperação; 

- Mais agilidade e alcance do comunicado; 

- Elimina o impacto de atraso por eventuais greves dos Correios; 

- Sustentabilidade, pois não utiliza papel; 

- Oferece mais privacidade ao consumidor, entre outros. 

 


