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1. O que a minha empresa ganha consultando os relatórios da família ACERTA, novo 
portfólio de produtos Pessoa Física?  
 
Dados Cadastrais, Restritivos e Comportamentais observados isoladamente não são 
suficientes para analisar transações. Diante deste cenário, visando garantir maior apoio para 
o negócio dos nossos clientes, a Boa Vista SCPC lançou a família ACERTA: novos 
relatórios para consulta de CPFs, que agregam soluções analíticas para transações mais 
seguras e maximizar os resultados financeiros do seu negócio. 
 
Dessa forma, sua empresa ganha:  
 

 Tempo: Dedicando-se a novas vendas sabendo que a solução Boa Vista SCPC irá 
sugerir a melhor negociação para sua empresa. 

 Tranquilidade: Mais apoio para realizar as vendas com importantes informações 
dos relatórios. 

 Melhores vendas: Ferramentas de análises para vender mais dentro da capacidade 
do cliente. 

 Redução de custo: Evitar gastos futuros com falta de pagamento e ações de 
cobrança 
 

2. Quais relatórios estão disponíveis na família ACERTA, novo portfólio de produtos 
Pessoa Física? 
 
São 3 (três) novos relatórios, sendo eles: 
 

 Acerta Essencial: Cadastrais + Restritivos + Comportamento + Renda Presumida + 
Avaliação de Risco (Score) 

 Acerta Mais: Acerta Essencial + Sugestão Aprova / Não Aprova 

 Acerta Completo: Acerta Mais + Sugestão de Limite de Parcela 
 

3. Quais dados CADASTRAIS são apresentados nos relatórios da família ACERTA? 
 
Todos os relatórios disponíveis na família ACERTA apresentam dados mais detalhados para 
conhecer os consumidores que negociam com a sua empresa. 
 

 Identificação: Exibe a data de nascimento do cliente consultado, nome, nome da 
mãe, cidade de nascimento, estado civil, grau de instrução, nacionalidade, UF de 
nascimento, quantidade de dependentes, número do RG, data de emissão do RG, 
órgão expedidor do RG, UF de emissão do RG e sexo. 

 Situação do CPF na Receita Federal: Informa a situação do CPF na Receita Federal, 
data de atualização e região de origem do documento. 

 Confirmação de telefone fixo: Apresenta o endereço de instalação referente ao 
telefone fixo informado no momento da consulta. 

 Localização: Informa o bairro, CEP, cidade, UF, endereço e até três telefones 
informados  pelo consumidor consultado em transações com empresas do mercado. 
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Os relatórios ACERTA MAIS e ACERTA COMPLETO apresentam ainda outras opções de 
telefone, caso necessite atualizar o cadastro ou entrar em contato com o seu cliente. 
 

 Telefones vinculados: Exibe até 5 (cinco) telefones vinculados ao documento 
consultado, detalhando o número, cidade, bairro, endereço, UF e CEP. 

 
Caso necessite saber se o cliente possui empresas em seu nome, o ACERTA COMPLETO 
pode te ajudar. 
 

 Participações em Empresas: Caso o cliente consultado possua relacionamentos 
como sócio/acionista/administrador e/ou representante legal em uma empresa, essas 
informações serão apresentadas. Para cada empresa apresentada, há um hiperlink 
de uma nova consulta tarifada para o relatório EMPRESARIAL GOLD. 
 

4. Quais dados RESTRITIVOS são apresentados nos relatórios da família ACERTA? 
 
Todos os relatórios disponíveis na família ACERTA apresentam dados restritivos que 
permitem avaliar se o cliente com o qual sua empresa negocia possui pendências 
financeiras. 
 

 Registros de débitos: Indica dívidas vencidas e não pagas informadas à Boa Vista 
SCPC, por empresas e instituições financeiras. São apresentados os seguintes 
detalhes referentes aos débitos: valor, cidade, número do contrato, data da ocorrência, 
informante, situação e UF. 

 Títulos Protestados: Exibe os títulos protestados em todo o Brasil para o documento 
consultado.  A Boa Vista SCPC consolida as informações de mais de 3.000 (três mil) 
Cartórios de todo o País. 
 

Caso existam ações cíveis movidas em relação ao seu cliente, os relatórios ACERTA MAIS 
e ACERTA COMPLETO apresentam essa informação. 
 

 Ações Cíveis: exibe o valor da ação, autor, cidade, data, processo, tipo, UF e Vara. 
 
O relatório ACERTA COMPLETO também informa participações em empresas com falência 
decretada.  
 

 Falências Empresariais: Indica se seu cliente participa, ou participou, de empresas 
que tiveram falência decretada. 

 
5. Quais dados COMPORTAMENTAIS são apresentados nos relatórios da família 

ACERTA? 
 
Todos os relatórios disponíveis na família ACERTA apresentam um alerta em caso de 
informações importantes em relação aos documentos do seu cliente e o histórico completo 
de consultas no mercado. 
 

 Alerta de documentos: Exibe um alerta de ocorrência de documentos furtados, 
roubados, extraviados e/ou de uso indevido, inseridas na base da Boa Vista SCPC por 
solicitação do seu cliente. 

 Consultas anteriores: Apresenta as consultas realizadas na Boa Vista SCPC para o 
documento do seu cliente nos últimos 3 (três) meses, mais o mês vigente,  por 
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empresas do mercado. Os dados apresentados são: data da realização da consulta, 
empresa consultante e quantidade de consultas. 
 

Para ajudar a identificar possíveis golpes, os relatórios ACERTA MAIS e ACERTA 
COMPLETO também indicam outras opções de identificação apresentadas pelo seu cliente 
no mercado. 
 

 Outras grafias: Exibe dados distintos de identificação informados pelo seu cliente 
em outras compras, como: nome, RG, data de nascimento, Estado, Cidade, Bairro, 
CEP, Endereço e telefone. 

 
O ACERTA COMPLETO apresenta ainda consultas anteriores por segmento, que ajuda a 
identificar se o seu cliente possui histórico de compras em empresas com atividades 
semelhantes à sua, e um alerta de fraude caso exista inconsistências em empresas que o 
seu cliente possui, ou possuiu, participação. 
 

 Consultas anteriores por segmento: índica o volume de empresas que consultaram 
seu cliente nos últimos nos últimos 3 (três) meses e identificam seus respectivos 
segmentos de atuação. 

 Alerta de fraude (inconsistência PJ): Exibe um alerta de fraude sempre que 
informações adicionais importantes, em uma ou mais empresas vinculadas ao 
documento consultado, forem identificadas pela área de risco da Boa Vista SCPC. 
 

6. Quais soluções ANALÍTICAS estão disponíveis nos relatórios da família ACERTA? 
 
Além das informações Cadastrais, Restritivas e Comportamentais, os novos relatórios 
permitem acesso às seguintes soluções Analíticas: 
 

 Renda Presumida: Solução da Boa Vista SCPC que retorna a renda mensal 
presumida para o documento consultado, baseada nas informações históricas de 
comportamento de nosso banco de dados combinadas com informações do IBGE. 
Com essa informação, é possível validar a renda e saber o potencial de compra dos 
clientes. 

 
 Avaliação de risco (Score): Ao consultar o Score, sua empresa evita vender para 

consumidores com alto potencial de se tornarem devedores nos próximos meses. 
Como exemplo, um estudo realizado pela Boa Vista SCPC apresentou que apenas 
19,5% de clientes consultados por uma empresa apresentavam “Nada consta” para 
restrtitivos, porém, 41,4% apresentavam altíssimo risco de se tornarem devedores 
nos próximos meses – o que não seria observado sem consultar o Score. 

 
 Sugestão Aprova / Não Aprova: Baseada em uma robusta política de crédito 

desenvolvida pela Boa Vista SCPC, aliada a informações fornecidas por sua 
empresa, esta solução apresenta, de forma simples, uma sugestão de aprovação, ou 
não, do crédito solicitado pelos seus clientes. Dessa forma, é possível reduzir a 
quatidade de consumidores analisados, tornando as transações mais rápidas e 
assertivas. 

 
 Sugestão de Limite de Parcela: Combinando a renda, gastos com itens básicos e o 

nível de risco, aliada a informações fornecidas por sua empresa, a Boa Vista SCPC 
apresenta uma sugestão de parcela. Com essa informação, sua empresa pode 
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oferecer a parcela adequada à capacidade de pagamento de cada consunmidor e, 
assim, reduzir o impacto financeiro de não receber uma prestação. 

 
7. Quais são as consultas adicionais disponíveis nos relatórios da família ACERTA? 

 
As soluções analíticas estão disponíveis em todos os relatórios da família ACERTA. Veja na 
tabela abaixo quais informações estão disponíveis em cada relatório. 

 

Importante: Caso seja consultado mais de 1 (um) Score no mesmo relatório, haverá custo 
adicional para os modelos excedentes. 
 

8. Por que as informações CADASTRAIS apresentadas nos relatórios da família ACERTA 
são importantes para o meu negócio? 
 
As informações CADASTRAIS ajudam a conhecer quem negocia com sua empresa, antes 
mesmo de fechar o negócio. A Boa Vista SCPC possui uma das maiores base de 
identificação, endereço e telefones do Pais, possibilitando reduzir o risco de fraudes nas 
transações, atualizar cadastros e localizar clientes. 
 

9. Como as informações RESTRITIVAS apresentadas nos relatórios da família ACERTA 
podem ajudar minha empresa? 
 
Informações RESTRITIVAS representam a “fotografia” atual do consumidor em relação às 
suas pendências e restrições financeiras disponíveis na nossa base de dados e outros 
órgãos parceiros da Boa Vista SCPC. Com essas informações, sua empresa reduz a 
chance de fechar negócio com clientes que possuem restrições e evita gastos futuros com 
cobrança e negativação. 
 

10. Qual a importância das informações COMPORTAMENTAIS apresentadas nos 
relatórios da família ACERTA? 
 
O bloco de informações COMPORTAMENTAIS permitem o monitoramento e passagens da 
pessoa física pesquisada, apontando seu comportamento para uma avaliação de venda 
mais segura. Este bloco apresenta as informações e/ou ações informada pelo consumidor 
no mercado, assim possibilita que sua empresa identifique alterações ou suspeitas de 
fraude/calote de seus clientes. 
 

11. Quando devo utilizar as soluções ANALÍTICAS disponíveis nos relatórios da Família 
ACERTA? 
 
Diante do cenário atual, crise econômica e aumento da inadimplência, é imprescindível 
análises inteligentes e robustas para tornar as vendas mais assertivas. Baseada no histórico 
no mercado dos consumidores, a Boa Vista SCPC oferece soluções como o potencial de 
compra dos consumidores, avaliação de risco, sugestão “Aprova / Não Aprova” e sugestão 
de limite de parcela, as quais possibilitam maximizar o retorno financeiro das transações.  

SOLUÇÃO ACERTA ESSENCIAL ACERTA MAIS ACERTA COMPLETO

Avaliação de Risco (Score)   

Renda Presumida   

Sugestão Aprova / Não Aprova Custo adicional  

Sugestão de Limite de Parcela Custo adicional Custo adicional 
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12. Quais são as chaves (dados de pesquisa) necessárias para consulta aos relatórios da 

família ACERTA? 
 

 Acerta Essencial 

 
Obrigatórias: CPF, Modelo de Score e Tipo de Crédito 
Não obrigatórias: Nº do Telefone, CEP e Consulta ao Cheque  
Opcional (custo adicional): Sugestão Aprova / Não Aprova e Sugestão de Limite de 
Parcela 

 
 Acerta Mais 

 
Obrigatórias: CPF, Modelo de Score e Tipo de Crédito 
Não obrigatórias: Nº do Telefone, CEP e Consulta ao Cheque  
Opcional (custo adicional): Sugestão de Limite de Parcela 

 
 Acerta Completo 

 
Obrigatórias: CPF, Modelo de Score e Tipo de Crédito 
Não obrigatórias: Nº do Telefone, CEP e Consulta ao Cheque 
 

IMPORTANTE: Caso seja selecionada a opção de Consulta ao Cheque, alguns dados serão 
obrigatórios e outros opcionais, conforme abaixo: 
 

 Caso seja selecionada a opção Parte Superior do Cheque: 
  

Número do Banco: obrigatório.  
Número da Agência: obrigatório 
Número da Conta: Corrente: opcional 
Dígito da Conta Corrente: opcional 
Número do Cheque: obrigatório 
Dígito do Número do Cheque: obrigatório 
Total de Cheques: opcional 
Data do Cheque: opcional 
Valor do Cheque: opcional 

 
 Caso seja selecionada a opção Parte Inferior do Cheque: 

 
CMC7: obrigatório 
Total de Cheques: opcional 
Valor do Cheque: opcional 
 

13. Os relatórios da família ACERTA são recomendados para quais empresas? 
 
Os relatórios da família ACERTA são recomendados para empresas de todos os portes e 
segmentos.  
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14. Quais são os meios de acesso disponíveis para os relatórios da família ACERTA? 
 
 Internet (web) 
 String de dados 
 

 

 

 
 

  

 


