SERVIÇOS

(Soluções para Gestão de Crédito)

BOA VISTA
A Boa Vista é uma empresa brasileira que alia inteligência analítica à alta tecnologia para
transformar dados em soluções para clientes e consumidores.
Criada há mais de 60 anos como SCPC, contribui com a atividade de crédito e para o consumo
equilibrado.
É precursora do Cadastro Positivo, da consulta do CPF com score e de parcerias na negociação
de dívidas.
É ainda referência no apoio à tomada de decisão (prospecção, aquisição, gestão de carteiras
e recuperação).
PRODUTOS
Define

O Define é um relatório que facilita
a venda para empresas, avaliando
o risco da negociação com o melhor
Score do mercado para análise de
pequenas e médias empresas!
Com a inteligência analítica da
Boa Vista, o Define cruza dados
cadastrais, restritivos da empresa e o
comportamento dos sócios, avaliando
sua situação atual e histórico para
recomendar se a venda deve ou não
ser aprovada.

Score Crédito PJ

O Score Crédito PJ é uma solução
que permite avaliar as chances
de uma empresa não pagar uma
dívida nos próximos 12 meses.
Usando essa informação, você
consegue criar diferentes critérios
para conceder crédito, como
oferecer mais parcelas para os
bons pagadores e um número
menor de parcelas ou venda à
vista para quem apresenta maior
nível de risco.

Gerenciamento de Carteira

Com a solução de monitoramento
de CNPJ da Boa Vista SCPC,
é possível analisar o risco e as
oportunidades da carteira de clientes
e fornecedores, com base em
informações completas de análise
de risco (rating), dados cadastrais e
restritivos tanto da empresa quanto
de seus sócios e das empresas
participadas. Principais benefícios:
redução da inadimplência com alerta
diário do movimento da carteira de
clientes e fornecedores, agilidade
nas ações de recebimento do crédito
concedido e antecipação das ações
de relacionamento.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

Os associados da ABAD/Filiadas Estaduais possuem uma tabela de preço diferenciada em relação
ao mercado em geral.

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Grupo Atacadão
• Grupo JBS
Contato:
www.boavistascpc.com.br

Central de Vendas
0800 701 7887
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