Nossa missão é

conectar governo e sociedade
com soluções digitais

Nossos serviços

Nossas linhas de negócio:
O Serpro atua, em parceria com o governo

Soluções robustas e personalizadas
que movem o país

federal, para fornecer dados precisos e
atualizados à sociedade e, ainda, para tornar os

Redução dos custos em gestão e TI

serviços públicos cada vez mais digitais e
conectados com a sociedade.
Dados públicos de mãos dadas
com o mercado
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Objetivo:
Com dados de Governo, melhorar o
ambiente de negócios das empresas
brasileiras.
Como?
Através de parcerias com os Órgãos de
Governo gestores das informações,
podemos viabilizar a estruturação de
serviços de acesso à dados.
(Portaria MF 457 de 08 de dezembro de 2016)

Acesso a dados de governo

Consulta CPF: acesse dados de pessoas físicas
diretamente das bases da Receita Federal

Para empresas: Informação!
Precisa acessar dados ofciais do Governo
em tempo real para reduzir fraudes e
alavancar negócios?

Consulta CNPJ: acesse dados de pessoas jurídicas
diretamente das bases da Receita Federal
Consulta NF-E: Acesse dados de nota fscal
eletrônica diretamente do Sped
Consulta Dívida Ativa: acesse dados detalhados sobre
as dívidas ativas da União direto das bases da PGFN

As APIs Serpro podem agilizar processos,
aumentar segurança e gerar novos
negócios para sua empresa.

Consulta DU-E: acesse dados detalhados sobre a
Declaração Única de Exportação diretamente das bases
da RFB e MDIC.
Consulta Consulta Denatran: Consulta a
informações Segmento de Trânsito.
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Qual o amparo legal?
Como empresa 100% Pública, do Ministério da Economia, o Serpro
tem o compromisso com o sigilo de dados dos cidadãos brasileiros.
O serviço é um procedimento legal e legítimo amparado por lei de
disponibilização, previamente autorizada, de dados e informações
já públicos, pertencentes aos órgãos e entidades da
Administração, procedimento que, em nenhuma medida, atenta
contra o sigilo de dados do cidadão, adequada à nova LGPD.
Para cada nova API ou serviço de dados, solicitamos anuência ao órgão
gestor do dado, documentos de autorização assinados:
●

Portaria MF 457 de 08 de dezembro de 2016;

●

Portaria RFB 1384 de 09 de Setembro de 2016;

●

Portaria DENATRAN 15/2016, 135/2017, 215/2018;

●

Autorização DOU de 03/08/2017.
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Consulta CNPJ
Acesse dados de pessoas jurídicas
diretamente das bases da Receita Federal

Com a API Consulta CNPJ você tem
acesso às informações públicas do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

A consulta retorna todas as
informações do cartão CNPJ,
incluindo:
●
●
●
●

Situação Cadastral;
Tipo de estabelecimento;
Porte da empresa;
Sócios e qualifcação dos sócios.
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As vantagens da API Serpro:
●

Acesso a dados diretamente do Governo, sem intermediários

●

Segurança da informação

●

Confabilidade dos dados

●

Minimiza o risco de fraudes

●

Possibilidade de gerar novos negócios
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Quem pode contratar?
As APIs estão disponíveis para todo mercado.
Desde o pequeno empresários e startups
até as grandes instituições fnanceiras.
●

Instituições fnanceiras, Seguradoras,

●

Órgãos governamentais,

●

Operadoras de plano de saúde, Hospitais,

●

Gateways de pagamento,

●

Empresas de venda online,

●

Holdings, Cias aéreas

●

Empresas de venda e locação de imóveis,

●

Empresas de bens de consumo,

●

Lojas de departamento
e qualquer outro ramo de negócio.

Quem já está com a gente!

Cases de sucesso:

Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro
www.serpro.gov.br

