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 Quando as médias e pequenas empresas conseguem um cliente de grande porte geralmente 

não se atentam para uma análise mais apurada sobre a situação financeira daquela empresa. Nem 

sempre dispondo de um competente setor de análise de crédito, acreditam que  não correm risco de 

eventuais perdas e o consideram  “uma potência” e vendem tudo o que podem, quando muito compram 

uma análise que reflete apenas o momento presente dispensando qualquer cuidado com uma analise 

mais apurada.

 Cada vez mais executivos financeiros estão inovando na administração de contas a receber 

através da utilização do Seguro de Crédito. A analise de crédito, o gerenciamento de risco, a gestão da 

carteira de clientes estão sendo gradativamente transferidos para as Seguradoras de crédito que 

fazem – em tempo real e durante um ano  – o monitoramento da carteira de clientes nacionais e 

internacionais. 

 Com visão global, experts treinados conseguem identificar empresas com risco de entrar em 

dificuldades financeira, alertando os executivos clientes quando uma empresa relacionada, cliente do 

tomador, atrasa os pagamentos a qualquer outro fornecedor.

 A custos muito baixos, em torno a 1% (um por cento), o fornecedor  pode evitar prejuízo até 

mesmo se seu cliente pedir Recuperação Judicial,  caso em que a seguradora vai pagar o fornecedor e 

entrar na fila de espera para receber  os créditos, mesmo que demore anos.

 Ao contratar o Seguro  de Crédito o fornecedor sabe que a transferência de risco vai eliminar o 

PDD, vai equilibrar o fluxo de caixa, a aquisição de suprimentos, a produção, a venda, a distribuição e até 

mesmo as operações bancárias se tornam mais baratas.
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 Usado pela maioria de empresas em todo o mundo, o Seguro de Crédito agora está se tornando 

a salvação de muitas empresas no Brasil, com ótimos resultados, principalmente nestes dias incertos 

da economia mundial.  
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