
Tema do case  
Bom Pra Crédito: Transformar o mercado de crédito brasileiro em um ambiente digital, 
conveniente, inteligente e mais barato para credores e tomadores. 
 
Categoria a que corresponde dentro do Prêmio 
Competitividade 
 
Resumo 
A empresa buscou de maneira inovadora e tecnológica criar o primeiro shopping online 
de crédito do país. Nela, os clientes conseguem acessar e contratar todas as opções de 
crédito disponíveis para o seu perfil de risco. Para isso, há um constante aprimoramento 
e inclusão de novas funcionalidades a fim de trazer sempre a melhor experiência possível 
tanto para tomadores quanto para credores. 
 
Breve descritivo da empresa 
Atuando como plataforma de interface entre tomadores e credores, levamos agilidade, 
conveniência, inteligência, segurança e transparência no processo de concessão de 
crédito. Na visão do credor, desenvolvemos uma ferramenta com múltiplos módulos 
disponíveis que podem auxiliam nas diversas etapas do ciclo de crédito, desde apenas a 
possibilidade da contratação online até a solução end-to-end. Enquanto na visão do 
tomador, com apenas um cadastro possibilitamos a avaliação de diversas opções de 
crédito, além da conveniência do processo de contratação ser 100% digital. 
 
Desafios 
Criar um modelo de negócio inédito que promova um engajamento tanto de usuários que 
contratarão diversificados produtos de crédito através da plataforma, quanto de credores 
que irão usufruir de todas as funcionalidades disponibilizadas para a oferta de seus 
produtos de forma bastante conveniente e segura. 
Para isso, a empresa utiliza-se de tecnologia de ponta no desenvolvimento de portal de 
crédito objetivando que a marca Bom Pra Crédito seja referência no assunto crédito (one-
stop-shop) e garantindo grande conveniência e praticidade para o tomador. Enquanto para 
o credor produzimos uma plataforma web-service que permite a atuação em todas as fases 
do ciclo de crédito (oferta, decisão de crédito, formalização, cobrança e gestão) com a 
garantia de um processo seguro, ágil e inteligente. Isso traz ao credor a oportunidade de 
novos negócios, aumento na capilaridade e redução de custos. 
 
Solução 
Implementamos a ferramenta de auto-serviço do credor com módulos de gestão online do 
processo, gestão de posicionamento do produto no mercado, política de crédito, política 
de cobrança, marketing automation e simulador de estratégias vencedoras.  
Para o tomador criamos uma experiência de cadastro de proposta, visualização de ofertas 
e formalização totalmente digital. 
Atualmente disponibilizamos a oferta de empréstimo pessoal com garantia (veículo e 
imóvel) e sem garantia, cartão de crédito, consignado e renegociação de dívida através 
das 26 instituições financeiras cadastras na plataforma (financeiras tradicionais, redes 
varejistas e fintechs). Já são mais de 1 milhão de solicitações por mês e mais de R$ 250 
milhões em créditos concedidos. 
 

 



Modelo de negócio 

 O Bom Pra Crédito é o primeiro shopping de crédito online do Brasil. Nós somos 
um marketplace onde juntamos quem quer crédito com quem pode e quer emprestar. O 
nosso propósito é bem claro: levar mais e melhores ofertas aos usuários através de uma 
plataforma inteligente e eficaz. 

 

 Esse modelo de negócio digital traz uma competitividade cada vez maior ao 
tradicional mercado bancário, uma vez que garante maior capilaridade e redução de custos 
aos credores (instituições financeiras) que ofertarem seus produtos através da plataforma, 
além de maior previsibilidade nos resultados, já que conta uma enorme  quantidade de 
informações disponíveis e algoritmos avançados para cálculo de risco e tomada de 
decisão. 

 Esse aumento de competitividade beneficia também diretamente o tomador 
(usuário) pois além de ter ao seu alcance melhores serviços, tanto em preço quanto em 
atendimento, tem a conveniência de, com o preenchimento de apenas um cadastro,  
conseguir visualizar todas as ofertas disponíveis para o seu perfil e selecionar aquela que 
estiver mais próxima do seu interesse e/ou necessidade. 

 

Experiência do credor 

O Bom Pra Crédito disponibiliza uma experiência ao credor que pode ser contratada de 
forma modular garantindo uma grande versatilidade no atendimento às suas necessidades 
e na integração aos seus sistemas vigentes. Nessa experiência, além do uso dos módulos 
específicos, um conjunto de dados / variáveis permite que o credor cadastre previamente 
suas estratégias de segmentação de público, decisão de crédito, marketing automation e 
formalização. 



 

As funcionalidades existentes atualmente da experiência do credor são as seguintes: 

Gestão online: a ferramenta do Bom Pra Crédito possibilita que o credor acompanhe e 
faça a gestão online todo o fluxo de sua operação. 

 

 



 

Modelos de score e política de crédito: Com a integração de dados de bureaus externos, 
informações geográficas e de geo-localização, social info, conectores de conta corrente e 
big data desenvolvemos e fornecemos modelos de score e políticas de crédito adequados 
à necessidade de cada parceiro. 

 

Segmentação de público: Disponibilizamos variáveis para que de forma simples e ágil 
o credor possa cadastrar o público que deseja receber, deixando a sua avaliação mais 
acurada e reduzindo o seu custo. 

 



Marketing Automation: Com tecnologia de ponta, desenvolvemos uma ferramenta que 
auxilia o engajamento do cliente durante toda a experiência de concessão. Em todos os 
pontos de controle há a possibilidade de nos comunicarmos com o cliente e/ou credor (e-
mail, SMS, Whatsapp). 

 

Listas de pré-aprovação: Há a possibilidade do credor subir uma base de pré-aprovação 
agilizando o processo de avaliação / oferta. 

    

 

Experiência do tomador  

A jornada do tomador se inicia com um único cadastro, através de valor e prazo desejados, 
dados cadastrais e informações da conta corrente. As informações de acesso a conta 
corrente são opcionais visando uma melhor oferta / avaliação de crédito.   



 

 

Após o preenchimento do cadastro, todas as instituições que aprovarem o perfil de risco 
do tomador apresentam a sua oferta em uma tela única com todas as condições de crédito 
disponíveis. 

 



Todas as opções de todos os parceiros são expostas para o tomador. Não há nenhuma 
priorização de oferta por parte do Bom Pra Crédito. A escolha é feita pelo cliente levando 
em consideração as variáveis que ele julgue importantes (valor aprovado, taxa, prazo, 
agilidade no processo, marca etc.). 

Após a escolha o cliente segue par ao processo de formalização desenvolvido com 
tecnologia proprietária. O processo consiste em 3 passos: 

1. Biometria facial;  
2. Upload e avaliação de documentos obrigatórios;  
3. Assinatura digital do contrato.  

 

 

 



Case de Sucesso 

Uma reconhecida instituição financeira se mostrou interessada em fazer parte do mercado 
Bom Pra Crédito. Seu principal objetivo era entrar no mercado de concessão de 
empréstimos online e aumentar sua capilaridade. Isso realmente era uma limitação para o 
seu modelo vigente até então pois toda sua operação era exclusivamente em loja física. 

O Bom Pra Crédito auxiliou o credor em todas as frentes do processo, atuando end-to-
end na oferta do produto empréstimo pessoal. As entregas foram as seguintes: 

Marketing: Geramos mais de 100 mil solicitações de crédito já no primeiro mês de 
operação; 

Conectores e avaliação de crédito: Desenhamos uma política de crédito em conjunto, 
onde o modelo de credit score BPC foi a ferramenta no processo decisório; 

Oferta: Disponibilizamos o painel do parceiro mostrando o posicionamento do parceiro 
dentro do mercado BPC em relação a taxa, valores e prazo. Isso permitiu um ajuste na 
oferta ao usuário de forma a aumentar expressivamente a conversão; 

Formalização: Todo o processo de formalização e avaliação de documentos foi feito pelo 
BPC, permitindo alta escalabilidade ao processo;  

O sucesso da parceria foi observado logo no primeiro mês de operação quando atingimos 
os patamares esperados de produção, com muita qualidade, eficiência e segurança. 

 

 


