Entre de vez na era da
gestão de crédito
automatizada.

CONSULTAS DEPS
Automatize tarefas e melhore o
resultado da análise de crédito
Além de automatizar todo o processo de gestão de crédito e
acessar ligeiramente o maior número de banco de dados de
pessoas físicas e jurídicas, você pode otimizar suas consultas
dentro da plataforma Depsnet. Assim você economiza nas análises
com os provedores e agiliza o processo, automatizando tarefas e
deixando o resultado da sua análise de crédito ainda melhor.

Quais
consultas
Deps você
pode adquirir?

Otimiza: Sim ou Não
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Otimiza: Completo

05

Faturamento Presumido

06

Cadastro Mais PJ

07

Receita Federal

08

Sintegra

09

Cadastro Mais PF

10

Nada Consta
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OTIMIZA: SIM OU NÃO

Com a consulta Otimiza: Sim ou Não é possível identificar se o
CNPJ consultado possui restrição de CCF (cheque sem fundo),
protestos e ações.

Reduza os custos com
provedor e obtenha
ainda mais segurança
na análise de crédito

Com baixo custo, sua empresa pode realizar as consultas com
mais frequência, aumentando a segurança na tomada de
decisão de crédito.

Na plataforma Depsnet configure a realização de uma consulta
Otimiza: Sim ou Não em dias determinados para clientes que
possuem demanda de limite de crédito, assim, caso o cliente
não possua restrição, a plataforma atualiza a análise de
crédito, prorrogando a data de validade da classificação.
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OTIMIZA: COMPLETO

A consulta Otimiza: Completo complementa a consulta
Otimiza: Sim ou Não, detalhando as restrições do cliente.
Quando o CNPJ possui restrição, é identificado valores,

Economize
com a consulta
Otimiza: Completo

quantidade, datas das ocorrências de protestos, CCF e ações.

Ela possui um melhor valor custo benefício comparado com
relatórios fornecidos em consultas de provedores.

O algoritmo de análise é reprocessado considerando as
informações, atualizando classificação, limite sugerido e risco,
validade da análise.
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FATURAMENTO PRESUMIDO
Potencialize a
sugestão de limite de
crédito no Depsnet

Na ausência de informação de histórico de pagamentos vindos
do provedor, utilize a informação de Faturamento Presumido.

Segmento, região, quantidade de funcionários, idade da
empresa, regime tributário, sócios, dados econômicos e outras
informações são consideradas e combinadas. O acesso ao
faturamento real de empresas permite à plataforma Depsnet
buscar empresas com mesmo perfil, cruzar os dados de perfil
e aferir o valor aproximado do seu faturamento presumido.

06

CADASTRO MAIS PJ

Obtenha informações referente do quadro societário,
participações em empresas, telefones, e-mails de contato e
cadastro no Simples Nacional. Identifique outros CNPJs que

Amplie a qualidade das
análises, complementando o
cadastro e reduzindo riscos

integram o quadro societário e em quais outras empresas o
CNPJ consultado tem participação.

Com informação de dados de sócios e participação de um
CNPJ, o Depsnet poderá sugerir ou mesmo formar grupos
econômicos de forma automática, resultando em uma única
classificação e sugestão de limite para o grupo.
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RECEITA FEDERAL

Economize na análise de crédito, utilizando a consulta à
Receita Federal como primeira dentro do fluxo de consultas,
automatizando o cadastro de clientes e eliminando erros de

Qualifique sua base de
dados com consultas
automatizadas à
Receita Federal

digitação.

Com a validação da situação do CNPJ e do ramo de atividade,
a plataforma não consulta provedor de informação caso haja
retornos negativos que impeçam a liberação de crédito.

Elimine retrabalho com a situação cadastral do cliente
validada antes do faturamento, sendo desnecessária
atividades em outros setores da empresa.
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SINTEGRA

Economize na análise de crédito com a consulta automatizada
ao Sintegra, afim de validar a inscrição estadual. Definindo
esta consulta como a segunda* a ser feita dentro do fluxo de

Elimine retrabalho e
diminua a necessidade
de consultas ao
provedor

análise, caso a informação de retorno seja negativa
impedindo a liberação do crédito, o sistema não precisa
consultar o provedor de informação.

E mesmo antes de faturar o pedido, já tenha a situação
cadastral do seu cliente, validada. Caso não seja possível
faturar para o cliente, esta consulta proporciona a eliminação
do retrabalho visto que se evita atividades setoriais
desnecessárias.
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*quando a primeira consulta executada pelo
Depsnet for a consulta Deps à Receita Federal.

CADASTRO MAIS PF

As consultas abaixo, via Depsnet, funcionam como
pré-requisito para realização de consultas em provedores de
informação, sendo uma opção econômica.

Economize ganhando
agilidade e qualidade
na análise de crédito

Consulta à Receita Federal: busca a situação do cadastro
com o órgão competente como nome, cpf, nome da mãe.
Renda Presumida: utilizado para formar ou calibrar a
sugestão de limites no Depsnet, a metodologia utiliza dados
fornecidos por instituição financeiras como IBGE, CAGED e
receita federal afim de presumirmos a renda da pessoa.
Participações: traz relação de CNPJs que o CPF possui
participação.
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NADA CONSTA

A consulta proprietária Deps Nada Consta permite que
empresas que utilizam o Depsnet e o portal de serviços Deps
troquem informações entre si, dentro de um grupo, com o

Tenha mais segurança
trocando informações
por meio de uma rede
de relacionamento

objetivo de identificar dívidas.

Desta forma, aderindo ao Nada Consta sua empresa
compartilha a informação dos clientes devedores, identificando
títulos em aberto e emitindo alertas para o grupo.

Quando esta consulta é configurada como a primeira no fluxo
de análise, esta ação acarreta o enriquecimento do dado dentro
da consulta e a possível redução de custos com o seu provedor.
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É possível
substituir as
consultas aos
provedores
pelas consultas
DEPS?

SIM!
Para análise de Pessoa Jurídica, é possível substituir a
consulta no provedor. Nesse caso, sua empresa precisa
contratar o combo de consultas que contempla:

Consulta à Receita Federal
Faturamento Presumido
Consulta Otimiza: Completo

No entanto, qualquer uma das consultas Deps podem ser
utilizadas como informação complementar às que vêm do
provedor, tornando o resultado da análise de crédito do
Depsnet ainda melhor, mais assertivo, ágil e econômico!

deps.com.br
+55 48 3430 0163
tainara@deps.com.br

