PowerCurve Crédito
Decisões automatizadas para concessão de crédito com autonomia e agilidade para o seu negócio
O PowerCurve Crédito é a plataforma plug and play e pré-configurada da Serasa Experian, de tecnologia em nuvem,
que automatiza as decisões de concessão de crédito.
Ele busca informações sobre um cliente a partir do CPF e/ou CNPJ e aplica regras automáticas de negócios para
tomar a melhor decisão, proporcionando mais eficiência, segurança e agilidade para a sua operação. É ideal para
empresas que possuem demandas menos complexas e com baixa necessidade de customização.
A solução oferece flexibilidade e autonomia para parametrizar políticas de crédito e regras de negócios, e possibilita
acompanhar a efetividade de sua operação por meio de relatórios em tempo real.
Transforme seu processo de concessão de crédito com tecnologia, velocidade e precisão!

Saiba como funciona a nossa solução:

Acesso web
ou via API
O acesso à
plataforma é feito via
web, pelo navegador
de sua preferência.
A integração da
solução é feita de
forma simples aos
sistemas que sua
empresa já utiliza

Parametrização
de políticas

Parametrização
de políticas

Decisão
automática

Em interface amigável,
você configura os
parâmetros disponíveis
e aplica as suas regras
de negócio

A plataforma aplica
a política de crédito
selecionada e faz
consultas a bases de
dados internos, da
Serasa Experian e da
Receita Federal

Retorno com a
resposta mais
adequada para cada
CPF/CNPJ analisado

Acompanhamento de todo o desempenho de sua operação de
crédito por meio de relatório em tempo real

Aprovada
Rejeitada
Referida

(Mesa de crédito)

O PowerCurve Crédito chegou para transformar o processo de concessão de crédito para pessoas físicas, por meio
de decisões ágeis e seguras, garantindo padronização e mais qualidade para suas análises.
Conheça todos os benefícios de uma plataforma SaaS (Software as a Service – em tradução livre “Software como
serviço” – disponível via internet) que é integrado com a nossa ampla base de dados, inteligência de análise e
expertise em decisões para concessão de crédito para potencializar os resultados do seu negócio!

Integração baseada em API
Uma API flexível que facilita a
conectividade entre sistemas

Autonomia e flexibilidade
Permite configurar políticas de
crédito e regras de negócios,
de acordo com as suas
necessidades

Rápida implementação
Plataforma disponível para
uso em dias

Decisões automatizadas

Pacotes e preço flexível
Preços transacionais com
baixo custo inicial. Reduza
a barreira à entrada e
pague pelo que usar

Tenha acesso a um
processo de concessão
de crédito inteligente
e ágil

Dados e analytics

Inovação contínua

Políticas pré-configuradas,
base de dados unido
à inteligência analítica
exclusiva, geram
informações relevantes
para tomada de decisão

Novas versões e melhorias
disponíveis por meio de
atualizações automáticas

Plataforma integrada
Inclusão de serviços Experian,
como dados e análises de
crédito / fraude

www.serasaexperian.com.br/pccredito
youtube.com/serasaexperianmkt
linkedin.com/showcase/serasa-experian-decision-analytics/
facebook.com/serasaexperian
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Para mais informações, entre em contato com um Executivo de Vendas da Serasa Experian ou acesse
nossos canais digitais. Vamos ajudá-lo a fazer os melhores negócios.

