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CARO ASSOCIADO,

TEMOS COMUNICADOS
IMPORTANTES PARA VOCÊ
Novas Consultas ACERTA
As consultas de Pessoa Física da Boa Vista SCPC evoluíram. A partir
de 1º de novembro, a nova família ACERTA vai reunir, em apenas
quatro modalidades, todas as informações de PF que você precisa
para vender com ainda mais segurança e conforto. Págs. 2 e 3

Atualização de
portfólio e tabela de
preços de consultas
Visando atender as novas demandas do mercado, a ACEO está
modernizando seu portfólio de Relatórios e Informações de PF.
Usuários já podem acessar a nova tabela de consultas. Pág. 4

Novo menu
de acesso
Mais novidades: A ACEO reformulou a área de acesso ao sistema do
SCPC. Moderno e ágil, o novo layout facilita a navegação do usuário e
completa o pacote de melhorias ao associado que utiliza os serviços
da Boa Vista SCPC. Pág. 4
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Novas Consultas ACERTA
Atenta às mudanças do mercado e visando sempre a otimização de seus serviços e produtos, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco apresenta a ACERTA, a nova família de
consultas de Pessoa Física. A partir de 1º de novembro, as quatro modalidades de consultas
ACERTA reunirão todas as informações de PF necessárias para uma venda segura.

Por que o novo portfólio?

Os dados cadastrais, restritivos e comportamentais observados isoladamente não são mais
suficientes para uma concessão de crédito segura. Atualmente são necessárias análises mais
consistentes e robustas, que avaliem a situação atual e o comportamento do consumidor no
mercado de crédito.

Confira como fica o novo portfólio:
Consultas Substituídas

Novas Consultas a partir de 01/11/2016

Caro associado,

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe e fale com
um de nossos consultores pelo telefone 3651-7755 ou e-mail scpc@aceo.com.br
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Associado, atenção para
as alterações nas consultas
de Pessoa Física
Visando atender as novas demandas do mercado, a ACEO está modernizando seu portfólio de Relatórios e Informações de Pessoa Física, com a chegada da família ACERTA. A partir
de 1º de novembro o usuário terá a acesso a novas consultas, mais ágeis, sintéticas e ainda
mais e precisas. A ACEO e a Boa Vista SCPC reafirmam seu compromisso com a qualidade da
prestação de nossos serviços e produtos, reforçando a segurança de nossos clientes em suas
transações. A nova tabela de consultas e preços já está disponível na área exclusiva ao usuário:

www.aceo.com.br
TABELAS

MENU DIVERSOS
TABELA DE VALORES

Nova área de Consultas
Como parte da reformulação dos produtos de Pessoa Física da Boa Vista SCPC oferecidos
pela ACEO, nossos associados terão acesso a um novo layout na área exclusiva aos usuários
do sistema. Mais moderno, ele permite uma navegação mais prática e ágil no momento de
fazer suas consultas, cadastrar negativações e acessar informações. Não deixe de acessar o
sistema para conhecer as novas ferramentas que já estão a sua disposição.
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