EMPRESARIAL GOLD

Empresarial Gold é o relatório comercial mais abrangente do Brasil, com dados cadastrais
positivo e de inadimplência.
Benefícios







Agilidade e segurança nas avaliações de crédito
Acesso às informações de sócios, administradores e participações, sem custo adicional
Redução da inadimplência e fraude, além do aumento da rentabilidade
Redução dos custos operacionais no processo de análise de crédito
Assertividade na tomada de decisão por meio de análise detalhada de empresas de um
mesmo setor de atuação, sem custo adicional
Evita que atacadistas e distribuidores negociem com empresas que estão irregulares junto
à ANVISA, prevenindo penalidades como multas e apreensão de produtos

Para que utilizar
Realizar a avaliação cadastral de forma detalhada, com a possibilidade de relacionar os
produtos da empresa com o seu ramo de atividade
 Definir limites de crédito e prazos de pagamento
 Consultar até cinco CNPJs de uma única vez
 Consultar o Score Empresarial, Faturamento Presumido e Score Atacadistas e Distribuidores
juntamente com o relatório. Para esse serviço, é cobrada uma tarifa extra
 Comparar a data de entrada dos sócios de uma empresa com a data de fundação,
identificando a existência de alterações recentes em seu quadro social
 Converter o gerenciamento de carteira de texto para PDF
 Analisar o cadastro das empresas junto à ANVISA. Essa ferramenta, exclusiva para
atacadistas e distribuidores, traz o número do registro, status da autorização, petições de
renovação, tipo de autorização e a classe de atividade que a empresa pode exercer


Conteúdo do relatório
Localização
Score Empresarial
Score Atacadistas e Distribuidores
Cadastro na ANVISA
Importantes informações adicionais
Faturamento presumido para os próximos 12 meses
Comportamento com a sua empresa*
Informações sobre os 10 principais sócios
Administradores (Estado Civil e mandato)
Participações em empresas
Consultantes dos últimos 12 meses
Tempo de relacionamento com fornecedores
Títulos a vencer
Principais fornecedores
Pendências e restrições financeiras
Extra pendências (até 100 ocorrências registradas para o CNPJ)
Total de cheques sem fundos emitidos
Protestos
Extra protestos (até 100 ocorrências)
Recuperações, falências e ações judiciais




























Inconsistências dos participantes (PF e PJ)
Inadimplência dos participantes
Informações complementares
Informações mais recentes
Empresarial segmento (hábitos de pagamentos atuais, históricos e futuros de empresas de
um mesmo setor) *Disponível apenas para clientes que compartilham informações.

Informações Adicionais




Score Empresarial
Score Atacadista
Faturamento Presumido

