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Para consulta de score não há necessidade de 
autorização do consumidor

Mais de 90% dos CPFs consultados já retornam 
com Cadastro Positivo

Informações que só os bancos tinham acesso já são 
refletidas no produto

Cadastro Positivo
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A modelagem mais precisa 

e completa irá fomentar:

Por que o Cadastro Positivo está 
mudando a análise de crédito?

Aumento na 
Aprovação e 
Efetivação do 

crédito;

Limites e 
parcelas mais 
adequadas;

Redução da 
taxa de 
default e 
menores 
perdas.

Mais de 20 
milhões de 

pessoas terão 
acesso ao 
crédito nos 
próximos 

anos
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VISÃO 
SUPERFICIAL

Mundo Atual

Poucas 

informações 

para análise de 

crédito e 

observando 

apenas o 

comportamento 

de mau pagador. 

Mudança de Paradigma

Informações 

Simples e 

Escassas
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VISÃO 
COMPLETA

Mundo Novo

Observação do 

comportamento 

completo do 

consumidor 

relativo às 

operações de 

crédito.

Mudança de Paradigma

Informações 

Abrangentes e 

Complexas

TOMAR DECISÕES 

OBSERVANDO 

DADOS NÃO É MAIS 

UM CAMINHO VIÁVEL
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Somente os 

modelos 

analíticos são 

capazes de 

extrair todo o 

valor possível e 

transformar em 

uma única 

entrega para 

nossos clientes.

Score é a Solução mais Importante
Modelos Analíticos na Nova Realidade
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Benefícios 

O que já acontece Agora  

• Informações com 

inteligência desde  o 

produto mais básico

Vendas 

rápidas e 

seguras 

Transparência   • Sem surpresas, sem adicionais

• Ganhos de aprovação muito 

superiores com o uso das 

informações do Cadastro 

Positivo;

• Muito mais oportunidades de 

vendas;

• Melhoria contínua, ganhos 

automáticos na aprovação, sem 

impacto no cliente e sem 

necessidade de manutenção.

• Sem cobrar por uma 

informação que não recebeu 

(dado positivo)



INTERNO

As notas e pontuações de 

crédito podem ser consultados 

sem autorização do consumidor 

no momento da consulta.

A mudança na lei impactou a forma como 
conhecemos os relatórios!
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Portfolio Acerta PF

PRODUTOS
ACERTA 

ESSENCIAL
ACERTA MAIS

ACERTA 

COMPLETO

ACERTA 

ESSENCIAL 

POSITIVO 

ACERTA MAIS 

POSITIVO 

ACERTA 

COMPLETO 

POSITIVO 

CADASTRAL x x x x x x

telefones vinculados x x x x

participação empresas x x x x

RESTRITIVOS x x x x x x

ações x x x x x

falências x x x x

CHEQUES x x x x x x

COMPORTAMENTO x x x x x x

outras grafias x x x x

consultas por segmento x x

alerta fraude PJ x x

score x x x x x x

renda presumida x x x x x x

decisão x x x x

limite x x

CP - Painel de controle x

Com informação positiva

Sem informação positiva
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Blocos de Inteligência

Unimos a exibição do score e da 

decisão de forma mais transparente 

e agora explicamos a 

recomendação Boa Vista, se 

aprovamos ou negamos e o porquê.
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0 100 De 0 a 1000 reais

101 200 De 1001 a 2000 reais

201 300 De 2001 a 3000 reais

301 400 De 3001 a 4000 reais

401 500 De 4001 a 5000 reais

501 600 De 5001 a 6000 reais

601 700 De 6001 a 7000 reais

701 800 De 7001 a 8000 reais

801 900 De 8001 a 9000 reais

901 999 De 9001 a 9990 reais

Acima de 10000 reais

Sem informação

TABELA 1

Pontuação de Comprometimento de Parcelas e Rotativos 

1000

-

0 100 De 0% a 10% dos compromissos

101 200 De 10% a 20% dos compromissos

201 300 De 20% a 30% dos compromissos

301 400 De 30% a 40% dos compromissos

401 500 De 40% a 50% dos compromissos

501 600 De 50% a 60% dos compromissos

601 700 De 60% a 70% dos compromissos

701 800 De 70% a 80% dos compromissos

801 900 De 80% a 90% dos compromissos

901 1000 De 90% a 100% dos compromissos

Sem informação-

TABELA 2 - 

Nota de Pontualidade das Parcelas

Possibilita analisar

comprometimento e pontualidade 

ajudando nas políticas de limite de 

crédito, preços, taxas, prazo de 

pagamento etc.

Bloco Painel de Controle
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Período 

promocional
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Cadastro Positivo
Primeiro mês de degustação 

Paga o preço de 

tabela do Acerta 

Positivo ou preço 

negociado

X+ 30 

/2020

Cliente testa por 30 dias 

pagando o preço do 

relatório negativo mais 

utilizado

Período de degustação

X/2020

Fim do período 

promocional
Início do período 

promocional
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ACERTA 

ESSENCIAL

POSITIVO

ACERTA 

MAIS 

POSITIVO

ACERTA 

COMPLETO 

POSITIVO

Como o Cadastro Positivo 

está começando, as 

informações vão entrando 

aos poucos!

E se não retornar dado do 

Cadastro Positivo na 

consulta?

Acerta Positivo

CONSULTA AO RELATÓRIO

Com isto os ganhos de 

aprovação serão 

automáticos utilizando o 

portfolio Positivo.

SIMNÃO

TEM DADOS NO CADASTRO POSITIVO?

ACERTA 

ESSENCIAL

ACERTA 

MAIS

ACERTA 

COMPLETO

Transparência na cobrança 
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Cadastro Positivo 

é na Boa Vista

Obrigado!


