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Um processo de cobrança eficiente é um grande aliado das 
organizações para garantir a integridade de seu fluxo de caixa 
e também seus relacionamentos com clientes inadimplentes.

De acordo com nossos clientes, com 
uso do Gestor de Cobrança, houve 
um aumento de 90% na efetividade 
de acordos de cobranças, otimização 
de tempo da equipe e o processo se 
tornou rastreável.

Cobrar clientes inadimplentes sem 
desestruturar as bases de 
relacionamento arduamente 
conquistado é um grande desa�o 
para as organizações. Por outro
lado, o não pagamento de receitas 
programadas pode gerar danos 
signi�cativos no �uxo de caixa e, em 
alguns casos, comprometer a 

rentabilidade das organizações que 
contam com esses recursos em seu 
próprio planejamento �nanceiro. 

Diante deste contexto, contar com um 
sistema de gestão de cobranças 
automatizado pode ajudar as empresas 
a administrarem essa função de forma 
estruturada e com menor risco.

Aplicativo desenvolvido no SAP, fornece a seus clientes a estruturação de um 
processo de cobrança padronizado e mais e�ciente. A solução possibilita a 
implementação de abordagem padronizada e políticas de renegociação prede�nidas, 
conferindo mais e�ciência operacional às equipes de cobrança que passam a ter 
autonomia para propor cenários de negociação para os clientes.

O sistema conta com uma ampla integração com outros sistemas de gerenciamento 
de clientes e contas a receber, o que possibilita a emissão automática de avisos de 
cobrança e o envio de cartas de renegociação. 

Além disso, possui work�ow para aprovação de negociações, integração com o 
sistema do Serasa e módulo de indicadores que permite a mensuração de 
performance da equipe de cobrança.



VANTAGENS PARA SUA EMPRESA:
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de serviços que incluem desenvolvimento de projetos de TI, alocação de profissionais e soluções de mobilidade.
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MAIS GOVERNANÇA

AGILIDADESEGURANÇA PROCESSOS PADRONIZADOS

Cálculos
realizados
pelo SAP.

Interface orientada 
à negociação com 

o cliente.

Padronização do atendimento ao 
cliente inadimplente.

Taxas de juros, multas 
e outras políticas 

predefinidas.

Fácil acesso 
aos títulos 
em aberto.

100% dos valores recalculados de 
acordo com as políticas de 

cobrança da empresa.

Registro do histórico da 
renegociação padronizado e 

centralizado no SAP ECC.

Materiais de apoio (contrato de confissão 
de dívida, carta de cobrança) 

homologados pelo depto. Jurídico e 
emitidos pelo SAP ECC.

Utilização da identidade 
visual da empresa para a 

comunicação com os 
clientes inadimplentes.

Contabilizações 
realizadas sem 

intervenção manual.

Geração automática 
de termos de 

quitação.

Otimização de 
etapas do processo 

de cobranças.

Emissão de relatórios 
gerenciais 

pré-formatados.

Rastreabilidade de 
todas as operações 

realizadas no 
workflow de 
aprovação.

Integração com Serasa 
e sistema de bloqueio 
de novas operações 

de clientes.


