Certificados Digitais
Serasa Experian
Sua assinatura digital com validade jurídica.

Mais do que uma assinatura,
a credibilidade da sua empresa
no ambiente digital
O Certificado Digital é um dispositivo eletrônico
que permite ao proprietário se identificar e assinar
documentos digitalmente com segurança e validade
jurídica no Brasil. Uma das soluções mais modernas
quando falamos de segurança da informação no
ambiente virtual. É a forma mais confiável de
legitimar uma identidade na internet, garantindo
a autenticidade de pessoas, empresas, equipamentos,
sites e até aplicações.

Por que Serasa Experian?

Tenha
segurança
em suas
transações
online

Tenha mais
agilidade
no seu trabalho,
realizando
processos pela
internet
Renove seu
certificado
PF com mais
facilidade

Reduza
seus
custos

Ganhe tempo
e reduza
a burocracia

Qualidade
e credibilidade
para o seu
negócio

Saiba mais sobre os tipos e usos dos
Certificados Digitais Serasa Experian
e-CNPJ
É o certificado digital para empresas. Permite que os
serviços online sejam realizados com total segurança,
como, por exemplo, o envio de demonstrativos com
assinatura digital para a Receita Federal e muitos outros:
Faça a assinatura digital de demonstrativos fiscais
e contábeis para o Sistema Público de Escrituração
Digital (SPED)
Acesse o Sistema da Caixa Econômica de
Conectividade Social para realização de serviço
de FGTS
Consulte a situação fiscal da empresa, emita
certidões, faça cadastro de procurações
na Receita Federal, Conectividade Social etc

e-CPF
É o certificado digital da pessoa física. Ele garante sua
identidade na internet, além de oferecer mais segurança
nas suas transações, permitindo que você assine
documentos digitalmente. É essencial para profissionais
da área de contabilidade, área médica, advogados etc.
Faça serviços online, como acesso e consulta
ao Imposto de Renda, acesso a declarações
antigas, declarações pré-preenchidas etc
Assine digitalmente documentos eletrônicos
com validade jurídica
Faça transações online, cadastro de procurações
eletrônicas, assinatura de contratos de câmbio etc

NF-e

Protectweb

É um Certificado Digital
especialmente criado para
atender às empresas com
grande volume de emissão
de nota fiscal.

Certificados
internacionais
ou nacionais, que
garantem a segurança
para servidores, sites
e aplicações.

Maximize suas oportunidades
com a Serasa Experian
Para empresa:

Concessão de
Crédito

Gestão de
Clientes

Soluções para
eliminar as
incertezas
na hora de
conceder crédito.

Tenha uma visão
gerencial
e detalhada
da sua carteira
de clientes.

Recuperação
de Dívidas

Proteção contra
Fraude

Certificado
Digital

Recupere crédito
com eficiência
e sem perder
clientes.

Não existe
crescimento
sem segurança.

Sua assinatura
digital com
validade jurídica.

Marketing
Melhore a
divulgação
e as vendas dos
seus produtos ou
serviços.

Para você:

Análise e Gestão
de Fornecedores

Serasa Consumidor

Descubra
e gerencie
os melhores
parceiros
para sua empresa.

Soluções para
ajudar a proteger
o seu nome e ter
uma vida financeira
saudável.

Seja qual for o desafio, apoiamos você e sua empresa
com o que há de melhor em inteligência de dados
Apoiamos
6 milhões
de negócios
por dia,
disponibilizando
dados sempre
atualizados
e confiáveis

Parte do Grupo
Experian,
colocamos à
sua disposição
experiência e
cobertura global,
oferecendo
o melhor em
inteligência de
dados

Uma das 100
companhias
mais inovadoras
do mundo,
segundo a
Revista Forbes

Fale com um de nossos consultores ou acesse
os canais digitais. Vamos ajudá-lo a fazer
melhores negócios.
serasaexperian.com.br
3004 7728
Capitais e regiões metropolitanas

0800 773 7728

Serasa Experian - São Paulo
Al. dos Quinimuras, 187 - CEP 04068 900
São Paulo - SP - Brasil
Serasa Experian - São Carlos
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 100
CEP 13571410 - São Carlos - SP - Brasil
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Demais localidades
(apenas para chamadas de telefones fixos)

