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Desde 1999 atuando na área de tecnologia e informações 
para crédito, o Grupo Check Express é hoje um dos mais 
renomados do Brasil em desenvolvimento de soluções 
completas e inovadoras para meios de pagamento, crédito 
e serviços financeiros. Tem como clientes mais de 30 mil 
pontos de venda espalhados por todo o território nacional, 
além de bancos, financeiras, indústrias, companhia aérea, TV 
por satélite e empresas de call center, entre outros.

O acertO nO 
repOsiciOnamentO dO negóciO

aplataforma tecnológica do Check Express 
Group é acessada através de uma sólida rede 
de telecomunicações com alto nível de se-
gurança, disponibilidade e contingência. Os 

sistemas funcionam 365 dias por ano, 24h ininter-
ruptamente, operando cerca de 1,5 milhão de tran-
sações mensais, com duplo sistema de redundância 
e contingência de telecomunicações.

Possui uma trajetória diferenciada, que faz de sua 
estrutura tecnológica uma das mais reconhecidas do 
mercado e referência mundial da Microsoft:
• Foi uma das três primeiras empresas brasileiras a uti-
lizar a Plataforma .Net com Web Services e XML.
• Foi a primeira empresa da América Latina a receber 
o selo .Net Connected Premium da Microsoft.
• É uma das primeiras empresas no mundo (entre 
as seis primeiras do Brasil) a implantar soluções no 
Marketplace do Office 2003.
• É a primeira empresa da América Latina a sub-
meter seus sistemas a testes de performance no .Net 
Solution Center da Diveo.
• É a primeira empresa da América Latina a dispo-
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nibilizar seus produtos no .Net Connected Directory 
– Diretório Mundial de Soluções em Web Services.
• É uma das quatro empresas consideradas referência 
mundial da Microsoft na área de Financial Services, 
apresentada no.Net Momentum, em News Orleans, 
ao lado da Nasdaq Stock Market, entre outros.

Este arrojado avanço tecnológico permite que 
a empresa cresça de forma acelerada, mantendo a 
capacidade de planejamento de novos projetos que 
apresentam execução em tempo recorde, superando-
se cliente a cliente.

O Check Express Group é composto por oito empresas 
de participação destacada nos mercados em que atuam:
• Consultas e crédito: Check Express
• Rede multiserviços: LigNet
• Meios de pagamento: ExCommerce 
e Exacard
• Documentação e certificação digi-
tal: Cartorionet
• Serviços financeiros: Vimex e 
ProxService
• Database marketing: Dataminer

ÁrEAS DE ATUAçãO

Consultas e Crédito
Soluções para consultas de che-

ques e informações para vendas, 
concessão de crédito e gestão de 
carteiras PF e PJ; busca, alerta e 
negativação de inadimplentes.
• Consultas de Cheque e Vendas
• Informações para Scoring, Crédito e Risco
• Ferramentas para Cobrança e Inadimplência

EmprESA: CHECk ExprESS S.A.

Rede Multiserviços
Rede de captura de dados (acquirer) com 30 mil 

pontos de venda atendidos em todo o Brasil. Fabrica-
ção e comercialização de equipamentos e aplicativos 
de meios de acesso a redes eletrônicas.
• Rede de PDV/POS (30.000 pontos)
• Mobile Solutions
• Hosting e Outsourcing

EmprESA: LIGNET rEDE mULTImíDIA LTDA.

Meios de Pagamento
Plataforma de serviços pré-pagos, correspondente 

bancário, arrecadação de valores no varejo. Cartões 
de débito, crédito e relacionamento.
• Serviços Pré-Pagos (recarga de celulares)
• Cartão de Débito, Crédito, Benefícios e Relacionamento
• Pagamento/Recebimento de Numerários (Corres-
pondente Bancário)

EmprESAS: ExCOmmErCE COmérCIO 
DIGITAL LTDA. E ExACArD 
ADmINISTrADOrA DE CArTõES LTDA.

Documentação e Certificação Digital
Portal de informações cadastrais, certidões carto-

riais e documentação legal. Autoridade registradora 
e emissora de Certificados Digitais.
• Assinatura Digital, e-CPF, e-CNPJ

• Cadastros de Pessoas Físicas e 
Jurídicas
• Certidões e Documentação Legal

EmprESA: CArTOrIONET 
SErvIçOS LTDA.

Serviços Financeiros
Antecipação de recebíveis, operações 

de empréstimos consignados e vendas de 
produtos para bancos e financeiras.
• Antecipação de Recebíveis sobre 
Cheques, Duplicatas e Cartões
• Promotora de Vendas
• Produtos e Serviços Financeiros

EmprESAS: prOxSErvICE SErvIçOS 
FINANCEIrOS LTDA. E vImEx FACTOrING 
E FOmENTO mErCANTIL LTDA.

Database Marketing
Bases de dados para geração de informações sobre 

pessoas, empresas e mercados. Ferramentas para 
processamento e tratamento de base de dados.
• Listas Segmentadas para Marketing Direto
• Tratamento e Enriquecimento de Base de Dados de 
Terceiros
• Hábitos de Consumo e Situação Creditícia de 
Prospects

EmprESA: DATA mINEr DADOS  
E INFOrmAçõES LTDA. 

Soluções Segmentadas
O Check Express Group possui tecnologia apli-

O Check Express 
Group é 

composto por 
oito empresas 
de participação 
destacada nos 
mercados em 

que atuam



CASE STUDIES

1�

cada de ponta e oferece a seus 
clientes produ-
tos completos 
com total qua-
lidade, seguran-
ça e otimização 
de investimen-

tos. Mais do que uma vantagem competitiva, sua 
infra-estrutura permite desenvolver as mais variadas 
soluções integradas a inúmeros sistemas comerciais 
e financeiros.

EmprESAS E INDúSTrIAS

O Check Express Group comercializa soluções 
voltadas a empresas e indústrias. Tais produtos 
contemplam diversas etapas do ciclo de negócios, 
oferecendo estrutura completa para gerenciar crédito, 
monitorar a carteira de clientes e reduzir a inadim-
plência.

Aquisição de Clientes
• Base de Dados para Prospecção
• Promotora de Vendas
• Call Center

Captura de Transações
• Meios de Acesso
• Meios de Comunicação

Crédito, Score e Risco
• Redução de Risco e Fraudes na Aceitação de 
Cheques
• Aceitação de Cheques em Vendas pela Internet
• Redução de Risco e Golpes nas Vendas a Prazo
• Autorizador de Crédito para Vendas Parceladas
• Cartões de Créditos para os Clientes
• Cartões de Compras para Funcionários
• Empréstimos para Funcionários

Recuperação de Inadimplência
• Cobrança
• Busca de Inadimplentes
• Negativação de Inadimplentes

Serviços Agregados
• Recarga de Celulares Pré-Pagos
• Correspondente Bancário
• Documentação e Certificação Digital
• Relatórios e cadastro internacional para exportação 
e importação

BANCOS E FINANCEIrAS

O Check Express Group apresenta soluções com-
pletas voltadas a bancos e financeiras. Tais produtos 
contemplam diversas etapas do ciclo de negócios, ofere-
cendo estrutura completa para otimizar operações coti-
dianas e até mesmo potencializar ações comerciais:

Aquisição de Clientes
• DataBase Marketing
• Promotora de Vendas

Captura de Transações
• Meios de Acesso
• Meios de Comunicação
• Rede NSP (Network Solution Provider)

Plataformas Autorizadoras
• Autorizador de Crédito, CDC e Empréstimo Pessoal
• Autorizador de Cartões
• Autorizador de Antecipação de Recebíveis
• Autorizador de Empréstimos Consignados
• Correspondente Bancário
• Autorizador de Serviços Pré-Pagos

Crédito, Score e Risco
• Confirmação de Dados Cadastrais
• Consulta Comportamental
• Consultas de Cheques
• Consultas de Crédito
• Gestor de Risco
• Consultas Empresariais
• Cadastros Nacionais e Internacionais
• Scoring
• Documentação e Certificação Digital

Inadimplência
• Busca de Inadimplentes
• Negativação de Inadimplentes 

vArEJO

O Check Express Group possui soluções com-
pletas e seguras para auxiliar as operações de co-
mercialização no varejo. São produtos que ajudam 
a conhecer o cliente antes do momento da compra, 
reduzem os riscos envolvidos na concessão de crédito 
e agregam serviços ao comércio:

Aquisição de Clientes
• Base de Dados para Prospecção
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Captura de Transações
• Meios de Acesso

mEIOS DE COmUNICAçãO

Crédito, Score e Risco
• Redução de Risco e Fraudes na Aceitação de Che-
ques Aceitação de Cheques em Vendas pela Internet 
Redução de Risco e Golpes nas Vendas a Prazo Au-
torizador de Crédito para Vendas Parceladas Cartões 
de Crédito para os Clientes

Recuperação de Inadimplência
• Busca de Inadimplentes Negativação de Inadim-
plentes

Serviços Agregados
• Recarga de Celulares Pré-Pagos Correspondente 
Bancário
• Documentação e Certificação Digital

ESTrUTUrA

O Grupo Check Express tem 80 revendas cre-
denciadas e devidamente treinadas e certificadas 
distribuídas estrategicamente por todo o Brasil. Sua 
sede comercial está localizada na cidade de São Paulo 
e conta com 200 colaboradores diretos.

Os negócios estão estruturados sobre uma pla-
taforma tecnológica que suporta 15 milhões de 
transações/ano, demandadas por milhares de esta-
belecimentos comerciais que acessam produtos e 
serviços das empresas do grupo e seus parceiros de 
negócios.

mArkETING pErFOrmANCE – CHECk 
ExprESS GrOUp: ESTrATéGIA DE 
rEpOSICIONAmENTO FAZ, Em DOIS 
ANOS, EmprESA DUpLICAr SUA 
OpErAçãO E ALAvANCAr rESULTADOS 
FINANCEIrOS

Problema: um novo consumidor
Oferecer conforto, praticidade e agilidade ao con-

sumidor se tornou um aspecto fundamental para 
captar novos clientes e garantir segurança e rentabi-
lidade ao negócio. Assim, desde o pequeno varejo até 
as grandes redes passaram a buscar serviços que vão 
da consulta de cheques, passando pela autorização 
de crédito, até diversificação de cartões de crédito e 
débito aceitos como meio de pagamento.

A Check Express en-
trou nesse mercado em 
1999 e, em pouco tempo, 
tornou-se uma das maiores 
provedoras de informações 
e soluções para análise e 
gerenciamento de crédito e 
risco do Brasil, com serviços 
de consultas de cheques e 
autorização de crédito em 
todo o território nacional. 

Porém, o avanço dos 
meios de pagamento eletrô-
nicos sobre as formas tradi-
cionais afetou a utilização 
de cheques no varejo. Esta tendência fez com que a 
Check Express percebesse que teria de reposicionar 
seu negócio a partir das necessidades e expectativas 
do consumidor.

Diagnóstico: riscos e oportunidades 
O contexto ainda estava se configurando, mas 

a Check Express estudou o cenário e o diagnóstico 
foi claro: o mercado da empresa estava mudando e 
a concorrência, aumentando. Seria preciso ampliar 
sua área de atuação para novas fronteiras.

Diante deste problema, a empresa decidiu trans-
formar os entraves mercadológicos em oportunida-
des: analisou ameaças, identificou espaços, conside-
rou suas próprias competências e definiu um novo 
horizonte. Mais que isso: em um movimento ousado, 
decidiu dar uma virada no negócio e adotar outro 
posicionamento, atuando em novos mercados.

Plano: soluções completas e inovadoras 
em tecnologia e meios de pagamento

A primeira grande guinada da Check Express foi 
mudar sua forma de ver e entender o mercado. A 
decisão estratégica foi mudar do foco “no” cliente 
para o foco “do” cliente. Muito mais que uma suti-
leza gramatical, esse enfoque implicava uma grande 
transformação na empresa, levando sua atuação, 
antes direcionada ao produto, para a visão do cliente. 
Assim, começou a buscar alternativas diferenciadas, 
que apresentassem sinergia e combinassem suas 
principais vantagens competitivas para atender às 
demandas de novos meios de pagamento. 

A estratégia para a ampliação de seus mercados 
configurou-se em um novo posicionamento: ofere-
cer soluções completas e inovadoras em tecnologia 
e meios de pagamento. O objetivo foi materializado 
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de forma empreendedora pela liderança da empresa: 
a criação do Check Express Group. 

Em uma nova configuração, com oito unidades 
de negócios, o Check Express Group investiu na pre-
paração do ambiente interno, especialmente de seu 
capital humano e tecnológico. A partir daí, buscou 
fortes parcerias e oportunidades de desenvolvimento 
de soluções inovadoras com clientes de perfil de van-
guarda, que fossem alinhados à estratégia desenhada 
pela empresa.

Execução: o empreendedorismo e a 
excelência de um time vencedor

Em qualquer empresa, por mais que a defini-
ção de objetivos e estratégias seja qualificada, é na 
execução que se ganha ou se perde o jogo. Nesta 
etapa, são necessários liderança e espírito inovador 
para promover uma transformação capaz de mobi-
lizar recursos financeiros, tecnológicos e humanos, 
visando a tornar possível o que foi planejado e, por 
fim, competência para fazer acontecer com paixão 
e excelência.

Para atingir os objetivos, ampliar a presença 
no mercado nacional e a oferta de valor para cada 
cliente, o Check Express Group combinou empre-
endedorismo e excelência com a liderança e o talento 
de suas equipes internas. 

Campanhas publicitárias em veículos segmenta-
dos, comunicação dirigida, ações promocionais, cam-
panhas de incentivo, ações de patrocínio, ações de 
relacionamento - com revendedores, colaboradores e 
clientes - ações na internet, repaginação de produtos, 
iniciativas sociais e, principalmente, atuação segun-
do o foco “do” cliente permitiram que as unidades 
de negócios apresentassem-se ao mercado de forma 
tão sinérgica entre si que, em um mesmo cliente, 
conseguissem suprir todas as necessidades ligadas 
a informações para crédito e meios de pagamento. 

Parceiros e clientes como a Gol Linhas Aéreas, Car-
refour, Grupo Pão de Açúcar, Vivo, Oi, Microsoft, 
SKY, TIM e Banco Alfa, entre outros, são exemplos 
do alto nível de integração e envolvimento do Check 
Express Group na geração de soluções inovadoras. 
Todas as novas soluções concebidas foram colocadas 
no mercado com uma resposta altamente positiva, 
revertida em aumento de clientes e de faturamento. 

Resultado: atuação inovadora, resultados 
diferenciados

A visão inovadora e empreendedora do Check 
Express Group tem gerado resultados impressio-
nantes para clientes, consumidores finais e para o 
próprio negócio. 

Todo o empenho do grupo não teria sentido se 
não houvesse uma contribuição positiva para a socie-
dade e para os seus clientes. Além disso, o resultado 
da empresa enche a todos os seus colaboradores de 
orgulho.

O Check Express Group alcançou as metas, 
consolidou sua imagem no mercado, solidificou a 
atuação das 8 empresas e atualmente atende a uma 
carteira de clientes composta por dezenas de milhares 
de lojas espalhadas por todo o país.

De uma empresa de 31 funcionários e R$ 14 mi-
lhões em volume de negócios gerados em 2004, em 
apenas 2 anos, o Check Express Group transformou-
se em um grupo de 8 empresas, 320 funcionários e 
negócios gerados da ordem de R$ 158 milhões.

Estes resultados demonstram que a atuação do 
Check Express Group é um exemplo de como o 
marketing, aliado à visão estratégica, paixão pelo 
negócio e uma equipe talentosa e motivada pode 
levar à superação de obstáculos e a resultados sur-
preendentes. Mais do que um negócio bem-sucedido, 
a trajetória do Check Express Group é um caso de 
empreendedorismo e inovação em marketing.

José mário de Paula ribeiro Jr. é presidente do Check Express 
Group
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