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A palestra reforçou uma máxima de conhecer o ambiente de trabalho, focar nas pessoas para obter resultados expressivos e buscar sucesso nos 
negócios.

pelos seus



O Gerenciamento de Carteira é 
uma solução de monitoramento 

de empresas desenvolvida de 
forma inteligente e funcional

GERENCIAMENTO
DE CARTEIRA

Uma Plataforma de Monitoramento 

 Integrada que permite a análise de 

risco e oportunidades de empresas, 

clientes ou fornecedores com base 

em informações completas de dados 

cadastrais, restritivos e rating.

Vamos falar? 
(35) 3831-2674 / 3832-2503

Tudo o que você precisa saber para vender e receber

“Será que eu aprovo essa venda?”

“Como eu faço uma análise mais segura?”

“Qual o potencial desse cliente?”

Conheça a família Acerta, novidade da Boa Vista SCPC que reúne todas as 

respostas que você precisa para acertar nas vendas e aumentar seus lucros!

Principais benefícios

Maior tranquilidade:

Melhores resultados:

Redução de custos:

Vamos falar? 
(35) 3831-2674 / 3832-2503

 ajudamos você a realizar a análise do risco, 

com base nos dados da Boa Vista SCPC, e sugerimos se o negócio pode ser 

com informações mais completas e detalhadas há mais 

chances de evitar vendas para consumidores com alta probabilidade de se 

tornarem inadimplentes.

sugerimos o valor mais adequado de crédito para cada 

evita gastos futuros com ações de cobrança e falta de 

pagamento dos produtos e serviços.

22/05 a 28/08/18

SCPC Net PJ-123

Acerta-07

Empresarial Platinum-03

Pessoal Gold-9

Consulte PF-19

SCPC Score PF-305

Acerta Cadastral-03

Inclusão-932

Exclusão-865



ACE e Sebrae realizaram o Curso Bootcamp-Empreendedorismo em Ação
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Modelo Verão Modelo Inverno

ACE lança uniforme para seus colaboradores 

ACE e Sicoob Credibelo estudam parceria no POS (maquininha de cartão de 
crédito) aos associados 



Segue logo abaixo programação para os Meses de Outubro e Novembro



Colégio Cidade de Campo Belo Ltda

Flávio Ximenes

Ortoclimed Odontologia Ltda
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