
                                                                                                               

 

 

 

 
 

 

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

 

> Acompanhamento das Propostas               > Anexando Documentos 

> Regularização de Pendências                        > Impressão de Boletos 

 



                                                                                                               

ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA

 

 
 

 

Para verificar o status da Proposta, clicar em: 

Esteira >  

            - Aprovação/Consulta 

Status da Proposta  



                                                                                                               

DEFINIÇÕES DOS STATUS E ÁREAS RESPONSÁVEIS 
 

 

 

 AND - CADASTRO – Cadastro de proposta (atuação PONTO DE VENDA) 
 AND - FINALIZA CADASTRO – Finaliza o cadastro de proposta (atuação PONTO DE VENDA) 
 AND - GERA OPERAÇÃO – Gera o número da operação da proposta (atuação PONTO DE VENDA) 
 AND - TELA DE CONFIRMAÇÃO – Tela de confirmação da inclusão da proposta (atuação PONTO DE VENDA) 
 AND - VERIFICA CLIENTE – Verifica se o solicitante tem contrato ou outra proposta na base (atuação SISTEMA) 
 AND - CONSULTA – Enviada para análise da política FOCUS – Crédito Pessoal (atuação SISTEMA) 
 AND - AGUARDA – Aguarda a conclusão da análise da política FOCUS – Crédito Pessoal (atuação SISTEMA) 
 AND - RETORNO – Retorno da análise da política FOCUS – Crédito Pessoal (atuação SISTEMA) 
 AND - ERRO – Erro na execução da política FOCUS – Crédito Pessoal (atuação MESA DE CRÉDITO) 
 AND - REPROCESSA – Reenvia a proposta para nova execução da política FOCUS – Crédito Pessoal (atuação MESA DE CRÉDITO) 
 AND - DOCUMENTAÇÃO – Upload da documentação do cliente (atuação PONTO DE VENDA) 
 AND - ANALISTA – Análise manual, Mesa de crédito, alçada analista de crédito (atuação MESA DE CRÉDITO) 
 AND - GERENTE – Análise manual, Mesa de crédito, alçada Gerente de crédito (atuação MESA DE CRÉDITO) 
 AND - DIRETORIA – Análise manual, Mesa de crédito, alçada Diretoria (atuação MESA DE CRÉDITO) 
 AND - COMITE – Análise manual, Mesa de crédito, alçada Comitê de crédito (atuação MESA DE CRÉDITO) 
 PEN - PENDENTE – Proposta pendente para verificação do ponto de venda (atuação PONTO DE VENDA/MESA DE CRÉDITO) 
 REC - RECUSADA – Proposta recusada, sem direito a reanálise  
 CAN - CANCELADA – proposta cancelada 
 APR - VALIDAÇÃO – Verificação manual da documentação anexada (atuação MESA DE CRÉDITO) 
 LIB - APROVADA – Proposta aprovada, disponível para impressão da CCB (atuação PONTO DE VENDA) 
 LIB - RECALCULO – Recalculo da data base da operação (atuação SISTEMA) 
 LIB - ANEXAR CCB – Anexar a CCB assinada pelo cliente (atuação PONTO DE VENDA) 
 LIB - BOLETO – Impressão de boleto da operação (atuação PONTO DE VENDA) 
 LIB - INTEGRAÇÃO – Proposta encaminhada para integração (atuação SISTEMA) 
 INT - INTEGRADA – Proposta integrada com sucesso (atuação SISTEMA) 

 



                                                                                                               

DETALHES DA PROPOSTA

Para detalhar a situação da 
proposta, clicar neste campo  

Histórico e detalhamento da Proposta 



                                                                                                               

ATUANDO NAS PROPOSTAS NÃO RECUSADAS 

 

 
 

 

Toda e qualquer ação na 
Proposta deverá ser feito 

clicando neste campo. 



                                                                                                               

PROPOSTAS PENDENTES

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ao clicar sobre uma proposta 
pendente, o motivo da 

pendência vai constar no 
campo “Observações”  

*** ATENÇÃO *** 

TODA PROPOSTA 
PENDENTE, É 

NECESSÁRIO ANEXAR: 

- RG 

- COMPROVANTE DE 
RENDA 

- COMPROVANTE DE 
RESIDÊNCIA 

 

Após anexar os documentos, 
seguir os três passos: 

1) Escrever alguma 
observação no campo 
“Inserir Novas Observações” 

2) Clicar em “Gravar” 

3) Clicar em “APROVAR” 

 



                                                                                                               

ANEXANDO DOCUMENTOS 

 
 

 

Passo a Passo para atuar 
nas propostas que são 
necessárias envio de 

documentação 

Clicar no link para 
anexar os documentos 

Campo “Atividade” 

 

Passar o mouse sobre 
o “clips” para anexar o 

documento 



                                                                                                               

ANEXANDO DOCUMENTOS 

 

         

 

Clicar em “Escolher Arquivo” 

Ao clicar, será aberto uma 
janela para selecionar o Arquivo 

Ao selecionar o arquivo, clicar em “Adicionar” 

Após clicar em “Adicionar”, o arquivo 
irá aparecer como “Pendente” 

Clicar em “Anexar” 



                                                                                                               

ANEXANDO DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos que já 
foram anexados, 
ficam em negrito 

Após a confirmação do arquivo 
anexado, clicar em “Fechar” 

Após anexar todos os 
documentos clicar em 

 “APROVAR” e 
confirmar a Aprovação 



                                                                                                               

IMPRESSÃO DE BOLETOS 

 
 

 

Passo a Passo para 
realizar a impressão 
dos boletos de uma 
proposta Aprovada 

Após clicar na proposta 
aprovada, o sistema irá 

liberar a CCB para 
impressão e assinatura 

Caso a CCB já esteja 
assinada, clicar em 

“Aprova” 

Caso a CCB não esteja 
assinada, clicar em 

“Visualizar”, imprimir a 
CCB, colher as 

assinaturas e anexá-la 

 



                                                                                                               

IMPRESSÃO DE BOLETOS 

 
 

 
 

  

Ao anexar a CCB 
assinada, bem como as 

demais 
documentações, clicar 

em “APROVAR” 

O próximo passo é 
clicar em “Visualizar” e 

os boletos serão 
gerados em um único 
documento pdf, em 

outra janela 

Ao clicar em 
“Confirmar” a proposta 

será integrada no 
sistema e enviada para 
pagamento (Liberação 
do Crédito), concluindo 

o processo!!  


