
 
  

 

 

Tabela de Preços 

Pacote R$ 79,00 

 
 Produto Descrição Valor 
 

Cheque PF / PJ 
SóCheque Informações de Cheques Sem Fundos do Banco Central + cheque lojista SPC Brasil + informações cadastro Receita Federal. R$ 0,38 
SPCheque Analítica Informa se o cheque foi sustado, cancelado, roubado ou extraviado + CCF + cheque lojista SPC Brasil + informações cadastro Receita Federal. R$ 1,53 

 
 
 
 
 

Cadastro 

Confirme PF Informações pessoa física Receita Federal, nome completo, nome da mãe, título de eleitor e endereço. R$ 0,76 
Confirme PJ Informações pessoa jurídica Receita Federal, razão social, data de fundação, controle societário, quadro administrativo, capital social, endereço e I.E. R$ 2,07 
SPC Busca Permite localizar o número de CPF ou CNPJ, através do nome, razão social ou nome fantasia, ou parte deles. R$ 1,36 
SPC Localiza PF Informações pessoa física Receita Federal, nome completo, nome da mãe, título de eleitor, endereço, telefone fixo e celular. R$ 1,18 
SPC Localiza PJ Informações pessoa jurídica Receita Federal, razão social, data de fundação, endereço, telefone fixo e celular R$ 1,34 
 
SPC Encontra 

Possibilita buscar dados para contato com clientes cadastrados na base SPC Brasil. Quando um documento estiver cadastrado no SPC Encontra, sempre 

que ele for consultado, será emitido um alerta ao consultante, pedindo que os dados cadastrais - endereço e contato - sejam atualizados e o sistema 

enviará um e-mail com estes dados ao contato principal que contratou o produto. 

 
R$ 1,18 

Crédito 

PF / PJ 

SPC Brasil 

Serasa 

SPC Mix Mais Informações cadastro Receita Federal + registros no SPC Brasil + protesto nacional + cheque lojista + CCF + histórico de consultas + informações da 

consulta SPCheque Analítica (se informados os dados do cheque). R$ 5,21 

 
SPC Maxi 

Informações cadastro Receita Federal + registros no SPC Brasil + protesto nacional + cheque lojista + CCF + histórico de consultas + informações da 

consulta SPCheque Analítica (se informados os dados do cheque) + pendências financeiras Serasa Experian + informações da consulta SPCheque 

Analítica (se informados os dados do cheque). 

 
R$ 9,13 

Imobiliário SPC Imobiliário Parâmetro para analise de crédito oferecendo uma referencia 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. R$ 13,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insumos Crédito 

PF / PJ 

SPC Brasil 

 

+ Pefin Serasa 
 

Informações de Pendências Financeiras Serasa. 
 

R$ 3,77 
+ Participação em Empresas Participações societárias da empresa em outras sociedades. R$ 2,84 
+ Controle Societário Identifica os acionistas / sócios da empresa. R$ 2,84 
+ Ação Ações judiciais em âmbito nacional. R$ 4,88 
+ Renda Presumida Presume a renda de uma pessoa a partir de modelos, que consideram parâmetro sócio demográfico e informações cadastrais como sexo e idade. R$ 1,67 
+ Score de Crédito Solução baseada em metodologia estatística que apura a chance do consumidor consultado ficar inadimplente nos próximos 3 ou 12 meses. R$ 1,26 
+ Limite de Crédito Sugerido Sugere limite de crédito através de combinação estatística da análise de Score com a estimativa da Renda Presumida, o valor é uma referência MENSAL . R$ 2,03 
+ Faturamento Presumido PJ Disponibiliza o faturamento líquido anual estimado da empresa nos últimos 12 meses, sendo calculado por metodologia estatística. R$ 12,32 
+ Limite de Crédito PJ Sugestão de Limite de Crédito ajustado ao perfil de risco de cada empresa, de acordo com os seus dados cadastrais e uma análise econômico-financeira. R$ 12,32 
+ Alerta Óbito Alerta Óbito confronta os dados informados na consulta do CPF com as informações presentes em nossa base de óbito. R$ 1,12 
+ Alerta de Identidade PF Solução antifraude, mostra a necessidade de confirmar a documentação apresentada. R$ 6,70 
+ Gasto Estimado PJ Solução que demonstra a estimativa de gastos anuais das empresas, com base em modelos estatísticos. R$ 15,08 

+ Risco de Crédito do Setor PJ Solução que 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. R$ 15,08 

 
+ Quadro Social e Adm mais completo 

Identifica os sócios, acionistas e administradores da empresa, tendo a visão da data da entrada de cada participante na sociedade e na administração, bem 

como a nacionalidade e o percentual de partiipação no capital, cargo administrativo, estado civil e o mandato dos administradores. Também apresenta o 

resumo dos negativos dos sócio e administradores. 

 
R$ 15,08 

+ Comprometimento de Renda Mensal PF Informa, por meio de faixa de percentuais a estimativa mensal com os gastos que o indivíduo consultado tem com o pagamento de energia elétrica, água, 

gás, telefonia, moradia, transporte, educação e saúde. R$ 12,61 

+ Índice de Relacionamento no Mercado PF Informa um grau estimado de relacionamento que o indivíduo tem com o mercado, calculado com base nos dados existentes no momento da consulta. R$ 8,40 
+ Índice de Relacionamento no Mercado PJ Informa um grau estimado de relacionamento que a empresa tem com o mercado, calculado com base nos dados existentes no momento da consulta. R$ 10,10 
+ Score de Recuperação Pontuação que avalia a probabilidade do consumidor quitar o seu débito, caso o mesmo possua restrição. R$ 1,67 
+ Perfil Comportamental Perfil comportamental de consumidores PF com visões detalhadas de comportamento, atitudes, decisões de compras, entre outras características important R$ 4,12 

Crédito PF SPC Score Plus Solução baseada em metodologia estatística que apura a chance do consumidor consultado ficar inadimplente nos próximos 12 meses. R$ 6,75 



Tabela de Preços 
Pacote R$ 79,00 

 

 Produto Descrição Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédito PJ 

SPC Brasil 

Serasa 

 
SPC Relatório Completo 

Informações cadastro Receita Federal, histórico de consulta, histórico de pagamentos, relacionamento com fornecedores, registro SPC Brasil, pendências 

financeiras Serasa Experian, protestos nacionais, ações cíveis, recuperação e falências, cheques sem fundos, cancelados ou extraviados, cheque lojista 

SPC Brasil e alerta de inconsistências comerciais. 

 
R$ 27,51 

+ Participação em Empresas Participações societárias da empresa e de seus acionistas / sócios em outras sociedades. R$2,84 
+ SPC Score PJ É uma solução baseada em metodologia estatística que apura a chance da empresa consultada ficar inadimplente. R$ 5,48 
+ Faturamento Presumido PJ Disponibiliza o faturamento líquido anual estimado da empresa nos últimos 12 meses, é calculado por metodologia estatística. R$ 12,32 
+ Limite de Crédito PJ Sugestão de limite de crédito ajustado ao perfil de risco de cada empresa, de acordo com os seus dados cadastrais e uma análise econômico-financeira. R$ 12,32 
+ Gasto Estimado PJ Solução que demonstra a estimativa de gastos anuais das empresas, com base em modelos estatísticos. R$ 15,08 

+ Risco de Crédito do Setor PJ Solução que 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. R$ 15,08 

 
+ Quadro Social e Adm mais completo 

Identifica os sócios, acionistas e administradores da empresa, tendo a visão da data da entrada de cada participante na sociedade e na administração, bem 

como a nacionalidade e o percentual de partiipação no capital, cargo administrativo, estado civil e o mandato dos administradores. Também apresenta o 

resumo dos negativos dos sócio e administradores. 

 
R$ 15,08 

+ Índice de Relacionamento no Mercado PJ Informa um grau estimado de relacionamento que a empresa tem com o mercado, calculado com base nos dados existentes no momento da consulta. R$ 10,10 

SPC Relatório + Perfil Financeiro PJ Consulta SPC Relatório Completo + um resumo das principais informações financeiras obtidas a partir da Demonstração Contábil mais atual disponibilizada 

pela empresa. R$ 27,51 

 
 

Insumos 

Cadastro 

Positivo 

+ Índice de Pontualidade de Pagamento Este produto permite a análise dos pagamentos do cliente nos últimos 12 meses e informa o quanto em % o cliente costuma pagar as contas em dia. R$ 4,12 
+ Índíce de Comportamento em gastos Com essa solução, é possível saber o quanto o cliente está comprometido com pagamentos e correr menos riscos na hora de conceder crédito R$ 4,12 
+ 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. R$ 2,71 
+ Índice de consultas por segmento Apresenta quais segmentos do mercado o cliente buscou crédito nos últimos 12 meses ou quais empresas estão consultando este documento. R$ 2,71 
+ Score + Positivo Modelagem de dados, com combinações de informações da base positiva e do histórico de inadimplência, possibilitando uma análise simples e rápida. R$ 10,15 

 
 
 
 
 
 
 

 
Auto 

 

SPC Auto Estadual 
 

Informações de: Decodificador de Chassi + Tabela FIPE e MOLICAR + Rodas e Pneus de Fabrica + Base Estadual 
 

R$ 10,13 

SPC Auto Nacional Informações de: Decodificador de Chassi + Tabela FIPE e MOLICAR + Rodas e Pneus de Fabrica + Base Nacional + Histórico de Roubo, Furto e 

Recuperação R$ 14,63 

SPC Auto Nacional + Gravame** Informações de: Decodificador de Chassi + Tabela FIPE e MOLICAR + Rodas e Pneus de Fabrica + Base Nacional + Histórico de Roubo, Furto e 

Recuperação + GRAVAME R$ 20,27 

SPC Auto Estadual + Leilão Informações de: Decodificador de Chassi + Tabela FIPE e MOLICAR + Rodas e Pneus de Fabrica + Base estadual + Indício de Sinistro + Ofertas de Venda 

em Leilão R$ 25,90 

SPC Auto Essencial Informações de: Decodificador de Chassi + Tabela FIPE e MOLICAR + Rodas e Pneus de Fabrica + Base Estadual + Indício de Sinistro + Ofertas de venda 

em Leilão + Histórico de KM + Histórico de danos e avarias + Base Nacional + Histórico de Roubo, Furto e Recuperação R$ 39,42 

 
SPC Auto Completo 

Informações de: Decodificador de Chassi + Tabela FIPE e MOLICAR + Rodas e Pneus de Fabrica + Base Estadual + Indício de Sinistro + Ofertas de venda 

em Leilão + Histórico de KM + Histórico de danos e avarias + Base Nacional + Histórico de Roubo, Furto e Recuperação + Recall + Chance de Aceite em 

Seguradora 

 
R$ 45,05 

 
SPC Auto Completo + Gravame** 

Informações de: Decodificador de Chassi + Tabela FIPE e MOLICAR + Rodas e Pneus de Fabrica + Base Estadual + Indício de Sinistro + Ofertas de venda 

em Leilão + Histórico de KM + Histórico de danos e avarias + Base Nacional + Histórico de Roubo, Furto e Recuperação + Recall + Chance de Aceite em 

Seguradora + GRAVAME 

 
R$ 50,68 

Cobrança Registro e Notificação Inclui um CPF ou CNPJ no cadastro de devedores do SPC Brasil e emite uma notificação para o devedor via correio. R$ 4,33 

Observações 

1. O Associado contrata os benefícios constantes desta tabela que serão faturados e cobrados mensalmente na forma de boleto de pagamento com vencimento no    º ( ) dia do mês subsequente ao mês de utilização dos benefícios que serão 

apurados todo dia 30 (trinta) de cada mês. 

2. As transações que excederem os limites previstos em cada modalidade do pacote de benefícios, serão cobradas de acordo com os valores informados na Tabela de Preços. 

3. A associação e utilização dos benefícios do ''Sistema CNDL'' deverá atender ao ''Instrumento de Associação'', " Estatuto da CDL" e ao Regulamento do SPC". 
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