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Neste momento em que os negócios do país já estão sentindo os efeitos da pandemia, a concessão
de crédito passa a ser uma decisão de extremíssima relevância, para a qual a qualidade da
informação é imprescindível.
 

Diante disso, foi lançada uma nova plataforma de proteção ao crédito, focada no setor colchoeiro. A
chave de acesso é o cadastramento de informações do histórico da base de clientes, enviadas de
forma sigilosa e anonimizadas, proporcionando uma visão analítica e compreensiva sobre a
situação financeira dos clientes ou potenciais clientes. Ao cadastrar a sua base, o interessado passa
a ter direito a consultar todos os cadastros disponíveis, sem custo por consulta ou por login. É
informação paga por informação.
 

Exemplos de informações que estarão disponíveis na plataforma (entre outras)
• % cobranças em atraso • Índice de pontualidade • Tendência da situação de inadimplência
 

As empresas que entenderem a PPC como uma boa opção para a integrar a sua análise de crédito
devem providenciar as seguintes informações dos últimos 18 meses (mínimo 6 meses):
 

• CNPJ do fornecedor
• CNPJ do cliente
• CPF ou CNPJ do representante
• Valor da cobrança
• Data da emissão
• Data do vencimento
• Data do pagamento
• Dias de atraso (opcional)
• Nota Fiscal Eletrônica associada 
 

Para obter os detalhes para o envio das informações e acesso à plataforma, o interessado deve entrar em contato
com André Alonso por whatsapp 21 97939-9994  ou email andre.alonso@useblu.com.br
 
Vale ressaltar que a Plataforma de Proteção ao Crédito - PPC é um sistema desenvolvido por
empresa associada à Abicol, sobre a qual a associação não exerce nenhum tipo de gestão e nem
mantém parceria comercial. A adesão dos associados à PPC deve ser espontânea e voluntária,
como vem acontecendo em sistemas similares existentes focados ou não no setor colchoeiro.
 
 

Tem alguma dúvida, sugestão ou crítica a fazer sobre este Informe? Faça contato secretaria@abicol.org

PLATAFORMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PPC
Passo a passo para acesso às informações

+ Informações da PPC


