
PowerCurve Crédito
Planos que se encaixam nos seus desafios de negócios

Conte com um motor de crédito capaz de impulsionar as estratégias de análise e concessão em uma 
versão que se encaixa perfeitamente nos seus desafios de negócios. Com PowerCurve Crédito, você 
tem a flexibilidade de escolher o pacote ideal para automatizar processos em sua empresa e ganha 
agilidade e inteligência para buscar informações detalhadas sobre clientes.

Após a aplicação das regras de negócio e a validação dos dados, a plataforma gera três tipos de 
resposta: aprovada, negada ou referida (mesa de crédito). O processo ágil e automatizado aumenta a 
segurança da sua empresa para fazer novas ofertas, e você acompanha de perto o desempenho das 
operações nos relatórios emitidos em tempo real.

Escolha a versão ideal do PowerCurve Crédito para a sua empresa

Automatize o processo de 
análise e concessão de 
crédito da sua empresa

Políticas prontas para 
serem usadas, de acordo 
com as melhores práticas 
do mercado

Flexibilidade de mudança 
dos pontos de corte de cada 
política padrão

Disponibilidade de dados 
da Serasa Experian e 
Receita Federal nas políticas

Criação de listas Allow 
e Block

Até 1.000 decisões mensais

Crie você mesmo quantas 
políticas de crédito 

personalizadas quiser, 
à vontade

Políticas personalizadas 
ilimitadas, além das políticas 
prontas

Flexibilidade de mudança 
dos pontos de corte de cada 
política padrão e personalizada

Até 5 usuários com autonomia 
para criação de políticas 
personalizadas

Disponibilidade de dados da 
Serasa Experian e Receita 
Federal nas políticas

Conexão com até 4 fontes 
externas de dados de mercado. 
É necessário consultar a tabela 
de fontes para identificar quais 
estão disponíveis para consulta

Uso de dados próprios do 
cliente nas políticas (Allow / 
Block Lists + 24 variáveis)

Até 3.000 decisões mensais

Faça análises 
personalizadas e tome 

decisões ainda 
mais inteligentes

Até 2 políticas personalizadas, 
além das políticas prontas

Flexibilidade de mudança 
dos pontos de corte de cada 
política padrão e personalizada

Disponibilidade de dados da 
Serasa Experian e Receita 
Federal nas políticas

Conexão com até 2 fontes 
externas de dados de 
mercado. É necessário 
consultar a tabela de fontes 
para identificar quais estão 
disponíveis para consulta

Uso de dados próprios do 
cliente nas políticas (Allow / 
Block Lists + 24 variáveis)

Até 2.000 decisões mensais

INTERMEDIÁRIO
a partir de 

R$ 15.199/mês

AVANÇADO
a partir de 

R$ 23.847/mês

BÁSICO
a partir de 

R$ 4.921/mês

Mais 
vendido



Compare os planos do PowerCurve Crédito
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Funcionalidades presentes em todos os pacotes

O acesso aos dados é cobrado à parte e não está incluso em nenhum dos pacotes
* As decisões excedentes serão cobradas à parte
** Etapas: análises de CMA, definições de risco e de limite, combinadas no momento da negociação e com segmentação interna de cada política por parte do cliente

Acesso aos treinamentos online Uso de dados da Serasa Experian e da 
Receita Federal (se contratados à parte) Integração via API

Relatório de decisões processadas
Possibilidade de alteração de parâmetros 

de corte das variáveis das políticas 
padrão e personalizadas (se houver)

Tela para cadastro de propostas 
de crédito

Relatórios analíticos e gerenciais 
predeterminados

Versionamento de políticas e 
parâmetros de corte, com a 

possibilidade de voltar versões
Tela para análise de mesa

Workflow com alçadas de decisão Inclusão de arquivos anexos em 
cada processo

Ambiente 100% em nuvem, com 
backup automático dos dados

Processamento online e em lote

Suporte a erros e problemas de 
ambientes via call center em 

horário comercial

A disponibilidade de dados da Serasa Experian e Receita Federal é valida se já estão no contrato. Caso ainda não tenha contrato com nosso Bureau, é necessária a contratação à parte.

Caso queira um pacote maior de decisões dentro do plano escolhido e com custo unitário mais vantajoso, indique no processo de aquisição de decisões.

Os custos para aquisição dos dados da fonte externa de mercado (se existirem) são adicionais e a contratação deverá ser feita direto pelo cliente.

Ofertas, preços, especificações e disponibilidade das soluções da Serasa Experian descritos podem ser alterados sem aviso prévio. 

Para mais informações sobre termos e condições de contratação da solução, por favor, acesse www.serasaexperian.com.br/pccredito/

Serviços adicionais
Planos intermediário e avançado
A• Conexão adicional com fonte externa de dados de mercado 
B• Workshop de capacitação (6h consecutivas, em data a ser agendada
C• Treinamento com instrutor (3 dias de treinamento para até 6 pessoas
D• Configuração de políticas personalizadas adicionais

E• Consultoria para definição das 2 políticas personalizadas do
 pacote Intermediário

F• Consultoria para definição de políticas personalizadas
G• Consultoria para revisão e tunning de políticas


