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Trabalhamos pelo 

equilíbrio
das relações de 

consumo
no Brasil
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Nosso conhecimento Nossa expertise Tomadas de decisão

COMPORTAMENTOS INTELIGÊNCIA 
ANALÍTICA

DECISÕES 
OTIMIZADAS+ =

Transformamos 
COMPORTAMENTOS em 
RESPOSTAS para seus 
desafios e planos.
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1894

Origem na 
Associação 

Comercial de 
São Paulo

Base de Dados
SCPC – Serviço 

Central de 
Proteção ao 

Crédito

1955

A Boa Vista é 
criada e 

assume o 
SCPC

2010 2011

Compramos a 
operação da 
Equifax no 

Brasil

* LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

Mas o que faz da Boa Vista tão 
boa em COMPORTAMENTO ?

2019

Operação do 
Cadastro 

Positivo, em 
vigor desde 

julho de 2019

Adequação à 
LGPD*, em 
vigor desde 

setembro em 
2020

2020
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Atuação Nacional

Cobertura em todas as 
cidades brasileiras

Parceria com mais de 2 mil 
Entidades representativas 
do varejo

Mais de 100 canais de 
vendas indiretas

Mais de 60 anos de 
experiência no mercado  
de crédito
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1,2 milhão de 
clientes diretos e 
indiretos

1 bilhão de 
registros de débito

7 milhões de 
consultas por dia

3,3 bilhões de 
consultas a score
por ano

6 bilhões de 
ocorrências 
registradas

40% do mercado

Nossos números
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Identifique e localize     
os clientes certos

PROSPECÇÃO

Automatize e amplie 
suas operações de 

vendas, tanto no cross
sell como no upsell

CONCESSÃO

Aprimore seu processo 
de cobrança e melhore 

seus resultados

RECUPERAÇÃO

Padronize e monitore a 
forma como você 

acompanha e desenvolve 
sua carteira de clientes

GERENCIAMENTO

Atuamos em todos 
os momentos do
seu negócio!
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Cadastro Positivo
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O cenário econômico gerado 
pelo Covid-19 tem provocado 
grandes desafios. Todos 
procuram avaliações de risco 
de qualidade num ambiente 
de poucas certezas.
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Com o Cadastro Positivo, 
as informações são mais 
abrangentes, dando 
segurança para a tomada de 
decisão de crédito. 

Com ele é possível 
aumentar o crédito para os 
bons pagadores, diminuir a 
inadimplência e, 
consequentemente dar um 
boom na economia do país.
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Histórico do Cadastro Positivo

Documento de
02 de setembro de 1959
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Começa em 
2011 com a 

necessidade de 
autorização 
prévia dos 

consumidores 

Em 8 anos o 
número de  

participantes é de 
10 milhões de 

pessoas físicas e 
empresas

Os bancos já 
participam e 

enviam 
informações do 
histórico desde 

2013

Histórico do Cadastro Positivo

Alteração na lei em 
2019 permitindo a 

inclusão automática 
dos consumidores, 

sem a necessidade de 
autorização prévia
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Mas afinal, o que é
Cadastro Positivo?
Pense no seu currículo, lá tem todas as informações 
sobre o seu histórico de trabalho, certo?

Então, o cadastro positivo funciona da 
mesma forma. Nele é possível encontrar 
o histórico financeiro da empresa ou 
pessoa física. 
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Anos
30 40 502518 65 ...

Comportamentos Negativos
Antes do Cadastro Positivo entrar em vigor

Comportamentos Positivos
Cadastro Positivo em vigor

Cada detalhe importa

20
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Anos

Comportamentos Negativos
Antes do Cadastro Positivo entrar em vigor

Comportamentos Positivos
Cadastro Positivo em vigor

Cada detalhe importa

Nova 
Empresa

Cartão de 
crédito

Cheque sem 
fundo

Alteração de 
sócio

Capital de 
giro

Ação      
cível

Pagamento 
pontual

Pagamento 
antecipado
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‣ Informações de pagamento (em dia, em atraso ou com ausência)

‣ Compromissos financeiros

‣ Pagamentos relativos às operações de crédito

‣ Pagamentos de serviços continuados (água, luz, gás, telefone, internet 
e TV por assinatura)

O que não entra no Cadastro Positivo?

Transações 
pagas à vista

Saldo em     
conta corrente

Investimentos Renda / 
Faturamento

Aposentadoria

Quais são as informações?
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De onde vem essas informações?
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Com grande 
capacidade de 

geração de insights, 
indicadores e 

scores, 
transformamos um 
enorme volume de 

informações em 
decisões mais 

assertivas e 
dinâmicas.

de observações
na base

141 bilhões

novas variáveis 
preditoras

+3.700
de modelos de 
crédito

3ª geração

testes de modelos 
realizados 
somente no 
primeiro semestre

+250
clientes usando 
os produtos nas 
suas operações

+ 13 mil

de CPFs
+100 milhões
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E quais os benefícios?

Para empresas

Crescimento nas vendas

Diminuição dos riscos de 
inadimplência

Definição de limites de crédito mais 
adequados

Segurança e proteção da empresa
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E quais os benefícios?

Para consumidores

Aumento do score (pontuação de crédito que 
mostra quais são as chances de você pagar uma 
conta nos próximos 6 meses)

Melhores condições de financiamento 
com bancos e instituições financeiras

Taxas e prazos mais favoráveis junto 
aos fornecedores

Maiores e melhores ofertas de crédito

Milhões de brasileiros não bancarizados
podem ter acesso ao crédito
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Estados Unidos

89% de aumento de 
consumidores com 
acesso à financiamento

44% de redução da taxa 
de inadimplência

Egito

136% de aumento no 
volume de crédito   
(2008-2016)

62% de redução da taxa 
de inadimplência (+90d)

Hong Kong

Redução da 
inadimplência de 14%
para 3%, em 3 anos

Redução do pedido de 
autofalência de 25 mil
para 5 mil empresas

Itália

83% de aumento do 
público elegível a crédito 
nos bancos
Maior parte das empresas são 
PME (e sem relacionamento 
bancário) a utilização de 
comportamento de pagamento   
da conta de água

A certeza de que o Cadastro Positivo
funciona e muito bem!
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Define Negócio Positivo

Utilização das informações do 
Define Positivo para negociações 

com outras empresas.

As informações positivas 
aumentaram em

36% as vendas

+ 40,2% - 35,3% + 48%

Ganho na 
Aprovação
Ganho na 
Aprovação

Redução 
Inadimplência

Redução 
Inadimplência

Ganho 
KS

Ganho 
KS

E os números comprovam:
Case | Score Híbrido (Positivo + Negativo) x Score Negativo

Utilização de um 
atacadista de médio 

porte
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Sigam-nos no Linkedin e Facebook! 
Vejam as novidades e muito mais:

facebook.com/BoaVistaSCPC

linkedin.com/company/boavista

Alessandro Soares

suporte@aciaonline.com.br
11 9 9627 9575
11 4411 5544

Associação Comercial e Industrial de 
Atibaia
Rua José Pires, 239 – Centro
Atibaia/SP


