
Atualização do Credenciamento 



Atualização da base de produtos credenciados no CFI, baseado em 

uma estratégia estruturada em etapas (blocos), utilizando como 

critérios o tempo de credenciamento do produto e a existência de 

operações de financiamento do mesmo, ao longo dos últimos anos. 
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Atualização do credenciamento 

Objetivo 

 Departamento de Credenciamento 

 Fabricantes credenciados 

 Equipe que fornece suporte aos fabricantes, especialmente 

Central de Atendimento e Ouvidoria 

Envolvidos 
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Motivadores 

1 Novo regulamento do credenciamento prevê expiração em 4 anos 

2 Muitos produtos credenciados nunca foram financiados* 

*Consultas feitas a PAC Online, refletindo as operações indiretas do BNDES 

3 Possível obsolescência tecnológica dos produtos credenciados há muito tempo 

5 Levantamento do ciclo de produto, que gira em torno de 4 anos. 

4 Possível mudança estrutural (e de IN) de produtos credenciados há muito tempo 



Blocos de atualização 

 

• Bloco 0 

• Produtos F, com tempo de credenciamento superior a 4 

anos, sem operação nos últimos 4 anos na PAC Online 

(operações indiretas) – 80% dos quais nunca operaram 

 

• Bloco 1: 

• Produtos F e FCC, com tempo de credenciamento superior 

a 8 anos 

 

• Bloco 2:  

• Produtos F e FCC, com tempo de credenciamento superior 

a 4 anos 

 



BLOCO 0 

Produtos 
credenciados 

Financiável  

(F ou FCC) 

Produtos F com 
operação nos 
últimos 4 anos 

Credenciados há 
mais de 8 anos 

Credenciados 
entre 4 e 8 anos 

Credenciados há 
menos de 4 anos  

Produtos F sem 
operação nos 
últimos 4 anos 

Credenciados há 
menos de 4 anos 

Credenciados há 
mais de 4 anos 

Produtos FCC 

Credenciados há 
mais de 8 anos 

Credenciados 
entre 4 e 8 anos 

Credenciados há 
menos de 4 anos  

Não financiável 

(NF) 

Separação de blocos 

BLOCO 1 

BLOCO 2 



 

Outubro/2016 

 

Abril/2015 

 

Outubro/2015 

Cronograma 
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Bloco 0: 

Mudança de posição 

para “NF” 

Bloco 1: 

Chamada com 6 meses 

para cumprimento 

Bloco 1: 

Mudança para “NF” de 

produtos não 

recredenciados* 

Bloco 2: 

Chamada com 6 meses 

para cumprimento 

Produtos com menos 

de 4 anos: 

Chamada ao 

completarem o tempo 

de validade 

Bloco 2: 

Mudança para “NF” de 

produtos não 

recredenciados* 

* produtos que não entraram com processo de recredenciamento ou produtos que tiveram as análises de 

recredenciamento não aprovadas 
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Papel da Central de Atendimento 

1 
Caso o fabricante tenha perdido o credenciamento e entre em contato com a 

Central, explicar o procedimento para reapresentar o produto. 

Informar ao fabricante, quando ele entrar em contato com a Central, quais são 

os seus produtos que devem ser atualizados e qual o prazo para fazê-lo. 
2 

Explicar para o fabricante quais são os passos para solicitar a atualização de 

seus produtos. 
3 

Ligar, ativamente, para os fabricantes indicados pelo DECRED para informar 

sobre a necessidade de atualização e comunicar quais são os produtos que 

devem ser atualizados e em qual prazo. 
4 
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Papel da Central de Atendimento 

1 
Caso o fabricante tenha perdido o credenciamento e entre em contato com a 

Central, explicar o procedimento para reapresentar o produto. 

Informar ao fabricante, quando ele entrar em contato com a Central, quais são 

os seus produtos que devem ser recredenciados e qual o prazo para fazê-lo. 
2 

Explicar para o fabricante quais são os passos para solicitar o 

recredenciamento de seus produtos. 
3 

Ligar, ativamente, para os fabricantes indicados pelo DECRED para informar 

sobre a necessidade de atualização e comunicar quais são os produtos que 

devem ser recredenciados e em qual prazo. 
4 
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Reapresentação de produto (NF) 

Escolher qual tipo 

de solicitação de 

credenciamento 

Se as informações da empresa estiverem desatualizadas, o Portal solicitará também o preenchimento 

dos formulários e documentação da empresa. 
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Reapresentação de produto (NF) 

Deixar nome e 

modelo vazio 

Selecionar opção 

de reapresentação 

Selecionar o 

produto a ser 

reapresentado 
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Reapresentação de produto (NF) 

Nome e modelo 

preenchidos 

automaticamente 

Produto 

selecionado 

Preencher demais 

campos do formulário 

normalmente 
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Papel da Central de Atendimento 

1 
Caso o fabricante tenha perdido o credenciamento e entre em contato com a 

Central, explicar o procedimento para reapresentar o produto. 

Informar ao fabricante, quando ele entrar em contato com a Central, quais são 

os seus produtos que devem ser atualizados e qual o prazo para fazê-lo. 
2 

Explicar para o fabricante quais são os passos para solicitar o 

recredenciamento de seus produtos. 
3 

Ligar, ativamente, para os fabricantes indicados pelo DECRED para informar 

sobre a necessidade de atualização e comunicar quais são os produtos que 

devem ser recredenciados e em qual prazo. 
4 



Dados da empresa 

Lista de 

Produtos 

Exigência de 

atualização 

Lista para recredenciamento 

Enviar arquivo pdf para o email do fabricante, que está cadastrado no Portal CFI. 
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Papel da Central de Atendimento 

1 
Caso o fabricante tenha perdido o credenciamento e entre em contato com a 

Central, explicar o procedimento para reapresentar o produto. 

Informar ao fabricante, quando ele entrar em contato com a Central, quais são 

os seus produtos que devem ser recredenciados e qual o prazo para fazê-lo. 
2 

Explicar para o fabricante quais são os passos para solicitar a atualização de 

seus produtos. 
3 

Ligar, ativamente, para os fabricantes indicados pelo DECRED para informar 

sobre a necessidade de atualização e comunicar quais são os produtos que 

devem ser recredenciados e em qual prazo. 
4 
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Atualização de produto (F ou FCC) 

Escolher qual tipo 

de solicitação de 

credenciamento 

Se as informações da empresa estiverem desatualizadas, o Portal solicitará também o preenchimento 

dos formulários e documentação da empresa. 
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Atualização de produto (F ou FCC) 

Deixar nome e 

modelo vazio 

Opção 

recredenciamento 

já vem selecionada 

Selecionar o 

produto a ser 

recredenciado 
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Atualização de produto (F ou FCC) 

Nome e modelo 

preenchidos 

automaticamente 

Produto selecionado 

apresenta código CFI 

Preencher demais 

campos do formulário 

normalmente 
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Papel da Central de Atendimento 

1 
Caso o fabricante tenha perdido o credenciamento e entre em contato com a 

Central, explicar o procedimento para reapresentar o produto. 

Informar ao fabricante, quando ele entrar em contato com a Central, quais são 

os seus produtos que devem ser recredenciados e qual o prazo para fazê-lo. 
2 

Explicar para o fabricante quais são os passos para solicitar o 

recredenciamento de seus produtos. 
3 

Ligar, ativamente, para os fabricantes indicados pelo DECRED para informar 

sobre a necessidade de atualização e comunicar quais são os produtos que 

devem ser atualizados e em qual prazo. 
4 
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