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Nome do responsável legal 
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Ano de fundação 
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Website 

https://www.goliza.com.br/ 

Descrição da empresa 

A goLiza é uma plataforma de conexão digital que vai transformar a forma 

como as empresas se conectam: UM CADASTRO, INFINITAS CONEXÕES. 

Por meio de um cadastro único na goLiza, as empresas conseguem se conectar 

de maneira rápida e fácil, podendo consumir e disponibilizar todas informações 

e documentos cadastrais sempre atualizados. Além de conectá-las, a plataforma 

também possibilita o controle de pendências, alterações e controles de acessos. 

Nos propomos a fazer diferente, valorizando o recurso das empresas, o tempo 

das pessoas e melhorando a qualidade do processo como um todo, levando 

simetria de informação para o mercado. 

Quantidade de clientes 

0-10 

Quantidade de colaboradores 

0-10 

Principais clientes 

RTM e BASF. Em processo de fechamento de contrato com demais empresas 

Principais concorrentes 

Serasa Fornecedor 

 
Descrever a solução 

A goLiza é uma plataforma de cadastro que serve tanto para fazer a gestão de 

informações e documentos da sua própria empresa quanto para receber de 

parceiros comerciais (bancos, fornecedores e/ou clientes). Através da 

plataforma, é possível compartilhar seu cadastro para todos que precisar, e 

também receber o cadastro sempre atualizado das empresas com que se 

relaciona, ou seja, manter todas as empresas online e conectadas através da 

goLiza: com um cadastro único, sua empresa consegue fazer infinitas conexões 

com outras empresas, gerando mais negócios, e de forma mais eficiente 

Público-alvo 

Empresas e bancos, independente do setor ou porte, pois a plataforma busca 

otimizar toda a gestão cadastral entre empresas (bancos, fornecedores e clientes) 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 

Simplificação do processo de onboarding, disponibilidade de informações para 

análise de empresas, economia de tempo e recursos pelos cadastros estarem 

centralizados, foco na operação core , integração com banco de dados para 

mantê-los sempre atualizados, disponível online em nuvem 24/7, melhor 

experiência do cliente que não terá mais retrabalho, menor exposição ao risco, 
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monitoramento de alterações cadastrais, gestão de pendências em dashboard 

único, controle de acesso com perfis para melhor governança e segurança, 

fechamento mais ágeis de negócios, ações comerciais efetivas, conformidade 

com LGPD, cadastros sempre atualizados, etc. 

Principais aspectos de inovação 

Levar simetria de informação para o mercado, promovendo infinitas conexões 

através de um único cadastro. 

Principais aspectos de sustentabilidade 

Digitalização total do processo cadastral entre empresas, não sendo mais 

necessária a impressão de milhares de folhas com formulários, fichas cadastrais, 

documentos, etc e logística de documentos para assinaturas, reconhecimento de 

firmas, entre outros. 

Principais aspectos de inclusão financeira 

Facilidade de abertura de conta bancária PJ com todos os documentos já 

centralizados e manutenção dos mesmos sempre atualizados. 

Principais aspectos para a transformação digital 

Plataforma 100% digital para transformar a relação entre bancos e empresas em 

relação a troca de informações e documentos cadastrais. 

Outros Benefícios 

Compartilhamento de documentos privados, OCR para transformar documentos 

em dados analíticos, assinatura digital e eletrônica, entre outros. 

Descrever modelo de receita 

A cobrança é feita levando em consideração 3 variáveis da empresa/banco: nº de 

CNPJs próprios, nº de usuários que terão acesso a ferramenta, e nº de conexões 

que a empresa possui. 

Modelo de comercialização 

B2B, venda direta pela equipe comercial da goLiza, além de representantes 

comerciais. 

Estrutura para suporte técnico 

FAQ na própria plataforma, equipe disponível por telefone e e-mail em caso de 

dúvidas. 
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