
                                                                                                                                 

 

 

 

 
 

 

CRÉDITO PESSOAL - TREINAMENTO AO PARCEIRO 
FORMA DE PAGAMENTO: CARNÊ/BOLETO 

 

 

> 1 – Login 
> 2 – Fluxo de contratação 
 2.1 – Pré-cadastro da proposta                                           2.5 – Análise de crédito 
 2.2 – Consulta status da proposta                                     2.6 – Impressão de CCB 
 2.3 – Cadastro da proposta                                                   2.7 – Formalização e liberação do contrato  
             2.4 – Envio de documentação                                               2.8 – Impressão dos boletos/carnê 

 



                                                                                                                                 

1 – Login – Sistema Função Web 

- Endereço de Acesso: https://emp.focusfinanceira.com.br 
 

 

  
 

 

Acesso ao Sistema Função/Focus Financeira 

Inserir os dados de Usuário e Senha e clicar em “Entrar” 

 

Clicar em “CP/CDC LOJISTA/CONSIGNADO” 

Clicar em “WEB AUTORIZADOR” 

v 

 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.1 – Pré-cadastro de Proposta 

 

 

 

 

 

 

 Clicar em: 

> Cadastro 

    - Proposta - CP 

Digitar e/ou selecionar todos os campos 
em amarelo (obrigatórios) e clicar em 

“Confirmar” 

 

 

Ao clicar em “Confirmar”, um pop-up 
irá aparecer informando que as 

consultas aos bureaus de crédito 
estão sendo efetuadas 

 
TEMPO MÉDIO 
DE RESPOSTA: 
10 SEGUNDOS! 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.2 – Consulta status da Proposta 

 
 
 

 
 

 

 

  
 

 

 Clicar em: 

> Esteira 

    - Aprovação / Consulta 

 

Verificar o status da proposta 
no campo “Atividade” 

CADASTRO RECUSADA 

FIM PROSSEGUIR 

Caso o status da Atividade 
seja “Cadastro”, clicar no link 
e prosseguir com o cadastro 

da proposta 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.3 – Cadastro da Proposta 

 

 

              

 Digitar o valor e número de 
parcelas, selecionar Tabela e 
Tipo de Vencimento e clicar 

em “Calcular” 
 

Preencher todos os dados em 
AMARELO, pois são obrigatórios 

Planos disponíveis 

Preencher os telefones corretos 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.3 – Cadastro da Proposta 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Ao preencher todos os dados, 
clicar em “Gravar” 

 
Ao gravar a proposta, clicar em 

“Confirmar”, e a proposta 
seguirá para análise de crédito 

APROVADO RECUSADA 

FIM 
ENVIAR DOCUMENTAÇÃO 

ANÁLISE Caso o status da atividade seja 
“Aprovado” ou “Análise”, clicar no link e 
prosseguir com o envio da documentação 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.4 – Envio de documentação 

 

 
 

 

 

 Clicar em “Documentação” 

Clicar no “clips” para anexar 
a documentação necessária 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.4 – Envio de documentação 

 

 

 

 

 

Seguir os seguintes passos 
para anexar os documentos: 

1: Clicar em “Escolher 
arquivo” 

2: Selecionar o arquivo e 
clicar em “Adicionar” 

3: Clicar em “Anexar” 

4: Clicar em “OK” 

5: Clicar em “Fechar” 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.4 – Envio de documentação 

 
 

 

 

 

 

Seguir os seguintes passos para 
aprovar a documentação anexada: 

1: Clicar em “Aprovar” 

2: Clicar em “OK” 

 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.5 – Análise de crédito 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUSADA 

APROVADO PENDENTE 

Ao enviar a documentação, a 
proposta pode ser aprovada ou seguir 

para análise de crédito. Na análise, 
existem três caminhos possíveis:  

FIM 

IMPRIMIR A CCB E 
COLETAR ASSINATURA 

DO CLIENTE 

ALGUMA INFORMAÇÃO 
OU DOCUMENTAÇÃO 

PRECISA SER 
ESCLARECIDA PARA 

DECIDIR SE A 
POROPOSTA SERÁ 

APROVADA OU NÃO 

ESCLARECER A INFORMAÇÃO OU 
ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO RESTANTE 
PARA A PROPOSTA SER REANALISADA 

 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.6 – Impressão de CCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao clicar em “APROVADA”, 
irá aparecer a tela para 

impressão de CCB 

 

 

Seguir os seguintes passos 
para imprimir a CCB: 

1: Em “Tipo Documentação”, 
selecionar “CCB – MANUAL” 

2: Clicar em “Visualizar” 

3: Será feito o download da 
CCB em pdf 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.6 – Impressão de CCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a CCB assinada em 
mãos, seguir os seguintes 
passos para anexar e 
aprovar a CCB: 

1: Anexar a CCB assinada no 
campo destinado ao 
respectivo documento 

2: Clicar em “Aprovar” 

3: Clicar em “OK” 

  



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.7 – Formalização e liberação do contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após enviar a CCB assinada, a 
proposta seguirá para a mesa de 

Formalização do contrato 

 

FORMALIZAÇÃO/CHECAGEM 
DE DOCUMENTAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO 
NÃO OK? 

FIM 

APROVADO 
PENDÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO OK? 

REGULARIZOU? 

NÃO 

SIM 

RECUSADO 

Após aprovação da mesa, a proposta 
será liberada para pagamento na 

conta corrente informada pelo cliente 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.8 – Impressão dos boletos 

 
 

 

 
 

 

 

 

Após aprovação da mesa de 
formalização, a proposta 
vai aparecer com o status 

“LIBERAÇÃO” 

 

Depois de alguns minutos, a proposta com o status 
de “LIBERAÇÃO” irá desaparecer da relação de 
propostas em Aprovação/Consulta 

Neste momento, acessar o seguinte caminho: 

> Esteira 

  > Aprovação/Consulta (Canceladas e Integradas) 

 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.8 – Impressão dos boletos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao consultar a 
proposta, clicar em 

“BOLETO” 

 

Clicar em “Visualizar” 

 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.8 – Impressão dos boletos 

 

 

 

 

  Envio por e-mail opcional 

Seguir os seguintes 
passos para imprimir 
e salvar os boletos: 

1: Clicar em “Boleto” 

2: Clicar em “OK” 

3: Aguardar os boletos 
serem registrados 

4: Abrir o download 
do arquivo 

5: Clicar em “Fechar” 



                                                                                                                                 

2 – Fluxo de contratação 

2.8 – Impressão dos boletos 

 
 

 

 
Seguir os próximos passos para concluir o 
processo de contratação de empréstimo pessoal: 

1: Clicar em “Confirmar” 

2: Clicar em “Confirmar” 

E assim será concluída a operação de crédito 
junto a Focus Financeira! 

 


