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INTRODUÇÃO
Para que uma empresa cresça da maneira desejada, é preciso efetuar
uma série de medidas. Nesse sentido, ter um plano e modelo de negócios,
ao lado de um planejamento estratégico detalhado, é fundamental.
No entanto, o pleno desenvolvimento de qualquer PME também depende da
disponibilidade de soluções que facilitem e agilizem as tomadas de decisão.
Uma dessas ferramentas é a Consulta CNPJ. Utilizado todos os dias
por gestores de organizações dos mais variados portes e segmentos
de mercado, o recurso é indispensável para o alcance e a estabilidade
do sucesso do negócio. Sabemos, entretanto, que nem sempre é fácil
entender as razões dessa importância.
Por isso, criamos este e-book, no qual você verá por que a Consulta
CNPJ faz tanta diferença no modo como você gerencia sua empresa
e conquista melhores resultados. A seguir, confira tudo o que precisa
saber sobre o assunto.
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Desde que seja registrada na Receita Federal e, assim,
obtenha seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas), a empresa pode emitir nota fiscal e receber pelos
serviços prestados ou produtos comercializados. Além
de pagar funcionários, ela também precisa declarar seus
tributos em dia.
O Consulta CNPJ é, justamente, um dispositivo que
possibilita verificar essas e outras informações atreladas
ao referido número de registro das organizações. Portanto,
trata-se da solução usada para investigar a trajetória de
uma empresa a partir de sua fundação e, simultaneamente,
se ela tem uma vida financeira saudável.
De forma semelhante ao CPF (Cadastro Nacional de Pessoas
Físicas), o número do CNPJ fornece detalhes valiosos sobre
uma organização. Em ambos os casos, os cadastros servem
para que a Receita Federal monitore as movimentações
fiscais de pessoas físicas e jurídicas, respectivamente.
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A consulta dos dois cadastros também é feita
constantemente por empresas antes de fechar novos
negócios. No caso específico do Consulta CNPJ, o serviço
cumpre a função tanto de detalhar a situação de potenciais
clientes PJ quanto de comprovar a credibilidade de
parceiros, como os fornecedores. Com o Consulta CNPJ da
Serasa Experian, a versão completa revela:

• atividades econômicas da empresa consultada;

• informações societárias;

• dívidas junto a instituições financeiras
ou a outras empresas;

• informações cadastrais (data da fundação,
status do CNPJ na Receita, endereços etc.);

• Serasa Score com dados positivos;

• limite de crédito;

• cheques;

• processos judiciais;

• protestos;

• registro de falência.
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No meio empresarial, confiança é algo que se mede por
meio de dados, e não apenas palavras. Afinal, esse é o

HISTÓRICO DE CLIENTES
E PARCEIROS

modo profissional de gerir um negócio.
Quando começamos a nos envolver com alguma pessoa
Renovar parcerias, contratar novos fornecedores,

ou empresa, a busca de informações sobre ela é algo

terceirizar ou não o setor de cobranças: essas e muitas

natural e, por isso, já esperado. Na hora de contratar novos

outras decisões passam a ser bem mais rápidas e

colaboradores, por exemplo, certamente, você se preocupa

tranquilas quando são respaldadas em informações reais,

em verificar quais são os antecedentes profissionais das

que geram um conhecimento valioso para o gestor.

pessoas candidatas às vagas.
O mesmo raciocínio se aplica à consulta de CNPJ.

É justamente nesse contexto que o serviço de consulta

Por intermédio dos dados obtidos durante o procedimento,

de CNPJ mostra toda sua relevância no dia a dia de

você tem acesso ao histórico de quem quer fazer negócio

PMEs. Por isso, vamos entender melhor isso em partes,

com sua empresa. Com base no passado e no presente,

destacadas a partir de agora.

fica mais fácil efetuar previsões com maior nível de acerto.
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TOMADA DE DECISÃO
Com a consulta de CNPJ, você decide se inicia ou não um

Se você tem um cliente assíduo e que produz um bom

novo relacionamento a partir de uma análise objetiva, capaz

faturamento mensal, por exemplo, é preciso cautela ao

de trazer à tona a verdadeira situação das instituições

recusar um novo parcelamento devido ao aparecimento

envolvidas. Os dados ajudam, inclusive, a tomar a iniciativa

de uma dívida vinculada ao CNPJ dele. Caso o valor seja

de abrir certas exceções, como a liberação de crédito em

baixo, convém levar esse tipo de detalhe em conta antes de

circunstâncias especiais.

colocar barreiras precipitadas.
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Fornecedores, por sua vez, também devem ser avaliados,

A grande diferença de ter uma solução de consulta de

com a intenção de atestar a qualidade das relações deles

CNPJ completa é que você deixa de tomar deliberações

com outras empresas. Aqui, é interessante observar a

pautadas em fatores exclusivamente subjetivos. Uma

saúde financeira dos possíveis parceiros. Na prática, um

vez que o objetivo é proteger ao máximo a saúde do seu

histórico de dívidas constantes sinaliza outros problemas,

negócio, consultas rápidas e precisas são essenciais.

como o comprometimento da aquisição de insumos e da
entrega dos materiais solicitados nos prazos acordados.
Todo esse cuidado se torna ainda maior nas primeiras
Como há uma rede interdependente, qualquer abalo em um

negociações com clientes ou fornecedores. Após fechar

dos elos da corrente tende a prejudicar a fluidez operacional

negócio, a relação deve permanecer algum período sob

em curso. Fornecedores com histórico ruim ligado a

análise. Afinal, por mais que o processo de consulta seja

outras empresas, importantes para a continuidade de seus

otimizado e seguro, ele dá início a uma espécie de voto de

processos, ampliam o risco. Logo, a negociação merece um

confiança. Por sinal, isso explica a igual importância de

tom superior de ponderação.

monitorar a situação do CNPJ com frequência.
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SEGURANÇA
A cautela vale para qualquer operação que, em maior ou
menor grau, coloque o patrimônio da empresa em risco.
Se seu público-alvo é composto de outras empresas,
isso significa que os valores vinculados às transações de
compra e venda podem chegar a montantes elevados.
Dessa maneira, todo cuidado é pouco, principalmente,
pelo fato de que, infelizmente, existem muitos fraudadores
atuantes no mercado. Com o avanço da tecnologia em
várias frentes, cabe salientar que os golpes também se
tornam mais sofisticados com o passar do tempo.
Para evitar o pior, via contato de dados falsos ou
desatualizados, é necessário se apoiar no maior número
possível de fontes confiáveis. A partir da consulta de CNPJ,
você compara as informações fornecidas com aquelas
disponibilizadas pelo banco de dados usado no procedimento.
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A esse respeito, note que a Serasa Experian contém o

Ainda quanto a esse fator, repare que os cuidados que você

maior acervo de dados da América Latina. Esse aspecto é

toma com relação à segurança também se refletem na

determinante para aumentar a proteção contra tentativas

imagem da marca perante público e possíveis investidores.

de ações fraudulentas que envolvam o seu negócio.

Assim, as medidas protetoras ajudam a ampliar a reputação

A razão é simples: quanto maior a base utilizada para

da sua empresa, o que confere a ela, entre outras coisas, maior

consulta, mais profunda é a análise em si.

diferencial competitivo em seu ramo de atividade econômica.
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INADIMPLÊNCIA
Às vezes, o problema não é a veracidade das informações,

Já com o auxílio de ferramentas desenvolvidas e aprimoradas

e sim, a propensão dos clientes e fornecedores a repetir

para realizar esse tipo de ação, a predição ganha força e

certos hábitos, como atrasar pagamentos que interrompem

exatidão. Mediante o estabelecimento de relações entre

todo um ciclo de compromissos. Medir isso sozinho é difícil,

critérios previamente definidos, existem algoritmos que

para não dizer quase impossível.

apontam uma porcentagem de risco de inadimplência.
Essa vantagem a mais, na verdade, depende da oferta de
um mecanismo projetado para calcular esse índice. É o
caso do Serasa Score, disponibilizado em conjunto com a
solução completa de Consulta CNPJ da Serasa Experian.
Integrado aos dados positivos, o serviço extra mostra que
a verificação do estado do CNPJ deve caminhar lado a lado
com a análise de crédito.
Agora que entendemos a importância da Consulta de CNPJ
para PMEs, vamos entender como você consegue realizar
ela no seu dia a dia!
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Agora que você já reconhece, em detalhes, por que o hábito
de consultar o CNPJ de seus clientes e parceiros promove
o crescimento e estabilidade do seu negócio, chegou o
momento de saber como colocá-lo em prática. Para realizar
uma consulta simples, basta acessar a página da Receita
Federal, feita exatamente para isso.
Lá, você verá um campo para digitar o número a ser
conferido. Logo em seguida, serão disponibilizados o
comprovante de inscrição e o status cadastral do CNPJ,

Antes de tudo, saiba que, por razões de segurança, não

que varia entre:

é possível consultar a situação de uma empresa apenas
a partir do CPFs dos sócios. Portanto, ter o CNPJ é

• ativo;

• baixado;

• inativo;

• nulo;

realmente necessário.

Caso haja alguma dúvida ou inconsistência de dados,
• suspenso;

• cancelado.

descubra o número a partir da base de acesso concedida
pela junta comercial da região correspondente à empresa.

• inapto;

Para tanto, basta informar o nome dela no site adequado.
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CONSULTA DE CNPJ
DA SERASA EXPERIAN
Para uma consulta aprofundada, você tem à disposição

O detalhamento dos dados varia de acordo com o tipo

o Consulta de CNPJ da Serasa Experian. Uma vez que o

de consulta contratada. No nível mais básico, somente

produto esteja liberado para utilização, tudo o que você

informações de cadastro (endereço, telefone, data de

precisa fazer é digitar o número a ser analisado e aguardar

fundação etc.) são disponibilizadas. Um pouco acima, já

a exibição do relatório na tela.

é possível emitir relatórios que apontam o endividamento
com bancos e outras instituições.
O terceiro nível é a consulta intermediária, que já passa a
relatar a existência de problemas vinculados a cheques,
como falta de fundos, cancelamentos e roubos.
Protestos e eventuais pedidos de falência ou processos
judiciais também estão nesse pacote. O mesmo vale
para o Serasa Score com dados positivos — o qual
comentamos anteriormente.
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Com a versão completa, outros dados enriquecem ainda
mais o relatório, como:
• identificação e participação dos sócios;
• nomes de sócios antecessores;
• controle societário;

Por outro lado, negócios efetuados pela primeira vez
com um cliente ou fornecedor exigem avaliações que

• volume de consultas do CNPJ na Serasa — com as
respectivas datas e registro de quem consultou;

contemplem uma maior quantidade de minúcias. Em
algumas circunstâncias, saber se a empresa foi consultada
em demasia nos últimos meses pode ser um indício de

• limite de crédito com dados positivos.

problema à vista.

Como critério para definir qual busca usar, o principal

Não à toa, a consulta completa é a mais utilizada pelos

norteador é o risco operacional compreendido.

gestores. Saiba, entretanto, que na Serasa, você tem

Negociações de perigo moderado, por exemplo, demandam

a liberdade de recorrer ao tipo de análise que julgar

consultas intermediárias, às quais demonstram alguns

necessária. Então, a decisão entre uma avaliação básica,

detalhes das dívidas.

intermediária ou repleta de detalhes é sua.
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CONCLUSÃO
Sabemos que administrar uma PME no Brasil não é algo
necessariamente simples. Por isso, desenvolvemos e
aperfeiçoamos nossas soluções continuamente para que
você tenha uma infraestrutura alinhada às necessidades
do seu negócio.
Neste e-book, mostramos não só o que é a Consulta
CNPJ, mas listamos os motivos que justificam seu
uso cotidiano nas PMEs. Ficar com receio de fechar
grandes vendas a prazo pelo medo de não receber o valor
acordado é coisa do passado. Para expandir o negócio,
você precisa se libertar desses obstáculos.
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CONCLUSÃO

Mediante o suporte da Consulta de CNPJ da Serasa
Experian, você toma decisões de forma rápida, precisa
e sem comprometer o patrimônio erguido com tanto
esforço. Além de facilitar o processo de concessão de
crédito, nossa solução traz detalhes preponderantes para
traçar os perfis financeiros dos clientes de um modo
mais apurado.
Ao mesmo tempo, você adquire vantagem competitiva,
pois passa a ter mais chances de fechar acordos com
os melhores fornecedores do mercado. Tudo isso,
porque delibera com base em um filtro poderoso, pronto
para promover relacionamentos que realmente sejam
promissores para ambas as partes envolvidas.
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GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!
QUERO ACESSAR O BLOG AGORA MESMO!

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa
Experian é responsável pela maior base de dados da
América Latina e oferece os relatórios mais precisos e
eficazes do mercado. Juntos, eles apoiam empresas,
empreendedores e consumidores em suas decisões de
crédito, além de oferecer soluções para gestão de riscos,
marketing e certificação digital.
Desde 2007, é parte do grupo Experian, a maior referência
mundial em serviços de informação. E, por meio de
soluções tecnológicas e inovadoras, aa Serasa Experian
desvenda o poder dos dados para ampliar oportunidades
para pessoas e empresas.

