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Descrição da empresa 

O Kronoos, pelo CPF/CNPJ, pesquisa, em mais de 1300 fontes, os targets até o 

4º grau de relacionamento pessoal e empresarial (apresentado um grafo), em 

todos tribunais brasileiros, bases dos Ministérios Públicos do Trabalho, COAF, 

OFAC, FATCA, OIT, para ver se é PEP – Pessoa Exposta Politicamente, se há 

processos ou autuações e buscamos quaisquer vestígios de corrupção, lavagem 

de dinheiro, escravidão, uso de trabalho infantil, terrorismo, quebra de leis 

ambientais, etc, além de SERASA, SPC, Cheques sem Fundos e Protestos, tudo 

isso em um dossiê consolidado, que leva em média de 5 a 8 minutos. 

Quantidade de clientes 

51-100 

Quantidade de colaboradores 

0-10 

Principais clientes 

Pinheiro Neto Advogados, Demarest Advogados, Cascione Advogados, KPMG, 

Universidade Estácio, IGC Partners, Vinci Partners. 

Principais concorrentes 

UpLexis 

 
Descrever a solução 

O Kronoos, pelo CPF/CNPJ, pesquisa, em mais de 1300 fontes, os targets até o 

4º grau de relacionamento pessoal e empresarial (apresentado um grafo), em 

todos tribunais brasileiros, bases dos Ministérios Públicos do Trabalho, COAF, 

OFAC, FATCA, OIT, para ver se é PEP – Pessoa Exposta Politicamente, se há 

processos ou autuações e buscamos quaisquer vestígios de corrupção, lavagem 

de dinheiro, escravidão, uso de trabalho infantil, terrorismo, quebra de leis 

ambientais, etc, além de SERASA, SPC, Cheques sem Fundos e Protestos, tudo 

isso em um dossiê consolidado, que leva em média de 5 a 8 minutos. 

Público-alvo 

Financeiras, Bancos, Escritórios de Advocacia, Consultorias, Universidades, 

Fundos de Investimentos e Gestoras; 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 

A economia de recursos é o benefício principal que o Kronoos oferece aos seus 

clientes. O dossiê gerado, além de possuir um alto grau de detalhe, é interativo. 

Todos os processos retornados são acessíveis pelos links dos tribunais 

pesquisados, assim como as manchetes na mídia ligadas ao CPF/CNPJ 

pesquisado. Demonstramos também, as relações societárias e familiares do 

https://kronoos.com/


target por meio de um gráfico, que permite que uma nova pesquisa seja gerada 

para o CPF ou CNPJ relacionado, com apenas um clique. 

Principais aspectos de inovação 

Automatização e pesquisa em tempo real em mais de 1.000 fontes. Assertividade 

por descaracterização de homônimos, utilizando CPF e/ou CNPJ para encontrar 

o target desejado. Integração com tribunais, ministérios, listas restritivas e birôs 

de crédito. Pesquisa diária em mais de 800 sites por notícias que possuem 

palavras-chaves como: lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo. Após uma 

minuciosa avaliação, as notícias são indexadas ao target. Base de dados com 

todos candidatos desde 1994 e escândalos de corrupção desde 1990. 

Principais aspectos de sustentabilidade 

O dossiê gerado pela plataforma é vasto e contém informações que, se fossem 

procuradas por vias tradicionais, exigiriam um alto consumo de energia elétrica, 

combustível (caso a informação precise ser colhida no local) e o uso excessivo 

de papéis. Nosso objetivo, além da economia de tempo, é reduzir o impacto 

ambiental, reunindo um grande número de informações por meio digital e 

acessível para os utilizadores da plataforma. 

Principais aspectos de inclusão financeira 

Nosso objetivo, além da economia de tempo e recursos, é a preocupação com 

questões que tangem as esferas social e ambiental. Nossa plataforma procura por 

crimes ambientais por meio de uma integração com inquéritos e autuações do 

IBAMA. Também pesquisamos por resultados nos 26 Ministérios Públicos do 

Trabalho, MTE e Interpol, para certificar que o target não está envolvido com 

trabalho escravo, trabalho infantil e escândalos de corrupção. 

Principais aspectos para a transformação digital 

A automatização é a força motriz no Kronoos. Nosso fluxo de trabalho é 

completamente voltado a inclusão de novas tecnologias que permitem com que 

possamos passar um produto da mais alta qualidade e dedicar nossa atenção ao 

cliente, sem nos desviarmos com práticas de trabalho ultrapassadas e que 

prejudicam nosso desenvolvimento como uma empresa que, justamente, visa 

facilitar a vida do usuário. 

Outros Benefícios 

Acompanhamento contínuo para com o cliente. Treinamento gratuito da 

plataforma. Facilidade de pagamento. Customização conforme necessidade do 

usuário. 

Descrever modelo de receita 

O modelo de receita é a cobrança por consulta (CPF ou CNPJ pesquisado). 

Modelo de comercialização 

Nosso modelo de vendas e suporte é remoto e se dá por meio da internet, por 

telefone, e-mail ou acesso remoto. As vendas e o suporte têm horários 

informados em nosso site. Nosso objetivo é oferecer um ótimo custo benefício 

aos nossos clientes, através de um produto de qualidade e em constante 

evolução. Oferecemos um teste grátis para o cliente conhecer o produto antes da 

compra. 

Estrutura para suporte técnico 

O Kronoos presta suporte em horário comercial e o tempo de resposta é menos 

de 1 hora. 

 
 

Facebook 



https://www.facebook.com/Kronoos.Compliance/?view_public_for=158760587

1559364 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/kronoos/about/?viewAsMember=true 

Instagram 

Twitter 
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