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Questões Comerciais

- Seguro de Crédito?

- Empresas elegíveis: faturamento, 

setores

- Corretores especializados e não

especializados



Questões Técnicas Produto

- Globalidade?

- Limites de Crédito

- Informações financeiras

- Prazo Indenização, limite máximo 

indenização



Questões de Mercado

- Inadimplência / Recuperações Judiciais

- Recuperações de Crédito

- Financiamentos, FDICs



QUEM SOMOS
A CESCEBRASIL é uma Seguradora especializada em 
Soluções para a Gestão dos Riscos de Crédito e em Seguro 
Garantia

Com 50 anos de experiência na Europa, em

1996 iniciou as operações no Brasil nos ramo

de Seguro Garantia e em 2003 nos ramos de

Seguro de Crédito Interno e de Crédito à

Exportação. Está presente também na

América Latina em mais 6 países: Argentina,
Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela.

Em 2013, a CESCEBRASIL inovou com o

lançamento da CESCE MASTER OURO, a

solução que compreende todas as etapas

da Gestão dos Riscos de Crédito, sempre

ancorada pela alta tecnologia do Grupo
CESCE.



NOSSOS ACIONISTAS
A qualidade dos serviços que a CESCEBRASIL presta no Brasil reflete a

experiência e a soma de conhecimento tecnológico de um de seus principais

acionistas: CESCE INTERNACIONAL

Esse grupo de investidores é integrado por algumas das instituições mais

conceituadas na Europa no setor de seguros, finanças e resseguros: MUNICH RE,
Grupo CESCE, SANTANDER e BBVA
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MAGNITUDES GRUPO CESCE

Presente em 
10 países

Riscos 
Concedidos mais 
de 43 milhões         
de euros

3 milhões de 
usuários online

4.000 
classificações 
de risco ao dia

1,2 milhão de 
limites de risco 
em vigor

Informação 
Comercial, Financeira 
e de Marketing online 
de mais de 200 
milhões de empresas 
de todo o mundo

1.500 
funcionários

Mais 
de130.000 
clientes



PROSPECÇÃO MERCADO - Segmantação do mercado 
utilizando banco de dados com mais de 200 milhões de 
empresas

APROVAÇÃO DE CRÉDITO - Aprovação automática, 
preços variáveis em função do risco do devedor e não 
do vendedor

MONITORAMENTO - Monitoramento diário de todos os 
riscos em carteira

INDENIZAÇÃO - Prazos de indenização mais curtos e 
otimização no acesso ao Financiamento
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