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 Um dos maiores desafios que as empresas enfrentam é a

inadimplência. O empresário comumente se encontra em um impasse,

vender mais produtos com a promessa de pagamento futuro, ou

vender menos, aceitando somente o pagamento à vista.

 Aceitar somente pagamentos à vista, acaba por deixar o

empreendedor muito atrás da concorrência, principalmente no Brasil,

um país que falta educação financeira e tem uma das maiores cargas

tributarias do mundo. A grande parte da população só consegue

comprar a prazo, e o empresário precisa se adequar a esse meio, por

conseguinte, enfrentar a inadimplência. 

   Desenvolver meios de defesa e proteção pode ser um dos caminhos

para reduzir este impacto no caixa da empresa. Uma das ferramentas

é uma gestão de crédito bem feita, evitando que o cliente possa se

tornar inadimplente. 

 

Introdução  

 



 

 O grande problema é quando mesmo

com uma gestão de crédito bem feita o

cliente ainda não confirma o pagamento.

A cobrança deste é um tanto complicada,

pois, ao mesmo tempo em que o

empresário precisa do dinheiro da

compra, o mesmo também não deseja

perder o cliente, e muito menos ferir o

código de defesa do consumidor, o que o

levará a ter problemas com a justiça. 

 Neste e-book você aprenderá meios de

cobrar o cliente inadimplente de forma

sutil e educada, pelo telefone. 

 Leia todas as dicas e avalie o que se

encaixa melhor a sua empresa e ao seu

tipo de cliente. No final do e-book

deixamos um bônus com 20 frases

prontas para realizar qualquer cobrança

via WhatsApp!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O inadimplente  
 Quando falamos de pessoas físicas, de acordo com estudo do Boa Vista

SCPC de 2019, os principais motivos para a inadimplência foram:

• Desemprego; 

• Diminuição da renda; 

• Descontrole financeiro;

 Analisando os três pontos, percebe-se que há uma ligação entre eles e

ao considerar a pandemia e seus impactos, é perfeitamente plausível

pensar que esse cenário persiste e piora ainda mais. Segundo os dados

do Serasa Experian divulgados pela Agência Brasil, em maio de 2021, o

número de inadimplentes no Brasil atingiu a marca de 62,56 milhões de

pessoas.

 Com os dados acima é possível perceber que a inadimplência cresce,

mas têm seus motivos. O devedor sabe que deve e tem suas razões para

não pagar, sejam elas plausíveis ou não. O grande segredo é como “toca-

lo” de alguma forma, e fazer com que lhe pagar seja uma de suas

prioridades. 

 Uma das principais formas de atingir positivamente esse cliente e se

tornar uma prioridade de pagamento, está na forma de cobrança. Uma

cobrança bem feita não causará constrangimento ao cliente, por

conseguinte, fará com que o mesmo volte a comprar e te coloque como

prioridade entre seus credores.
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Cobrando o inadimplente 

  

 

 O primeiro passo é manter os cadastros da empresa sempre atualizados.

Os dados do cliente junto à empresa farão com que seja possível uma

interação continua entre ambos, facilitando o contato, tanto para

eventuais cobranças, quanto para envio de promoções.

 Segundo passo, mantenha as planilhas ou programas de gestão sempre

atualizados. Conhecer a frequência de compra e pagamento, o ajudará a

separar o cliente mau pagador, do que o que simplesmente esqueceu

uma fatura em aberto. Além do que, saber o que cada cliente compra

dará auxílio no envio de promoções direcionadas ao gosto de cada um,

tornando uma experiência mais aberta do cliente com a empresa.

 Ao manter a atualização de ambos, cadastro e programas de gestão,

será possível reagir o mais rápido possível à inadimplência, permitindo

que a cobrança seja feita de forma mais sutil, mas, não menos eficaz.

Também evitará que cometa erros, como, por exemplo, cobrar um

cliente que não possui dívida.

 Conhecendo previamente o atraso nos pagamentos, o ponto primordial

é buscar ser o mais educado possível, tomando o máximo de cuidado

para que não haja constrangimento das pessoas.

 Uma forma simples e prática de fazer a cobrança do inadimplente é pelo

WhatsApp, o meio é reconhecido legalmente desde 2013 pelo Instituto

de Defesa do Consumidor (IDEC). Contando que os credores e

escritórios de cobrança não realizem condutas abusivas, ameaçadoras,

desrespeitosas e que não exponham o devedor, é uma ótima forma a ser

usada.
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Usando o Whatsapp para

cobrança

 

  

 

 O Whatsapp possui diversas características uteis para cobrança,

inclusive sai na frente do SMS, já que possibilita envio de documentos,

boletos e mensagens de voz de forma simples. Ainda vale ressaltar que

segundo uma pesquisa realizada pelo Grupo Croma, o aplicativo é usado

por 59% dos brasileiros como principal meio de comunicação móvel.

 Além das facilidades que o aplicativo

possui, a negociação por meios digitais

costuma ser menos invasiva, dando mais

tempo para o devedor pensar em uma

solução que agrade ambas as partes. Essa

negociação deve começar pelo credor,

enviando uma mensagem amigável, e de

forma mais personalizada possível (segundo

pesquisa do IGEO/CMS, 63% dos clientes se

irritam com abordagens genéricas). 

 Ser educado e não usar gírias no atendimento ao cliente passa uma

imagem de profissionalismo, o que é bem-visto. Usar uma frase de

cumprimento, como: bom dia, e o nome da pessoa, melhora a

comunicação em mais da metade dos casos.

 Para melhorar a cobrança, vamos dividi-la em quatro estágios: 

• Prestes a vencer;

• No vencimento;

• Depois do vencimento;

• Ultima chance;
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Prestes a vencer

 

  

 

 O dia do vencimento está próximo, mas, o cliente ainda não efetuou o

pagamento. Isso pode acontecer por simples esquecimento ou por uma

eventual crise que a pessoa esteja passando. 

 Use uma abordagem menos incisiva, mas, que ao mesmo tempo

demonstre seu objetivo. Você busca cultivar este cliente, e ainda sim,

receber do mesmo.

 Sempre comece com uma frase de cumprimento personalizada, depois

introduza a cobrança de modo sutil. Lembre-se de usar o português

correto, nunca gírias.

 A ideia é demonstrar ao cliente a sua importância para a empresa,

dando lhe oportunidades para explicar seu problema e procurar uma

resolução simples que atenda ambas as partes.

 Se possível, de acordo com o cliente, inicie uma conversa sobre

promoções ou opções da loja (isso o lembrará dos benefícios de ser

cliente daquela empresa, como um gatilho mental), convide-o para uma

visita, e depois, ao final da conversa lembre-o de sua dívida. 

No vencimento

 

  

 

 Este cliente, assim como o anterior, precisa pagar a dívida sem perder o

interesse na loja, atrasar uma vez, não o torna um cliente ruim.

 Presume-se que você já o lembrou do vencimento alguns dias antes,

então não adianta entrar em um assunto para só então fazer a cobrança,

o cliente já sabe o que sua empresa deseja. 
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Depois do vencimento

 

  

 

 Mesmo com o cliente sabendo do seu objetivo, seja cortês e sutil. Ele

precisa saber o quão importante ele é para sua empresa. Um tratamento

personalizado pode ajudar a mostrar a importância do cliente. Segundo

uma pesquisa realizada pela empresa EmailMonks, 80% das pessoas diz

fazer mais negócios com empresas que oferecem experiências

personalizadas.

 Este cliente merece mais atenção, principalmente caso não seja a

primeira vez que ocorre atraso, ou se a dívida vem aumentando com o

passar do tempo, precisa ser alertado das sanções que a empresa irá

impor sobre o mesmo, caso não efetue o pagamento.

 Também deve-se pesar a fidelidade do cliente, caso seja um ciente

antigo, que não costuma incorrer em atrasos, procure entender a

situação do mesmo e ofereça meios de resolução do problema, como

adiamento do prazo e outras formas de pagamento.

 Já com os clientes habituados ao atraso, a empresa precisará manter

uma ficha de monitoramento continuo, tanto para cobra-lo, quanto para

impor sanções e juros a conta do mesmo. O monitoramento não deve

terminar mesmo após o pagamento, pois, em futuras compras a empresa

precisará impor limites mais apertados e cobranças mais frequentes.

 Vale ressalta que, ao mesmo tempo em que a empresa deseja receber, é

preciso demonstrar educação e entendimento com o problema que o

cliente vem passando, caso ocorra um atrito entre as partes, a dívida

tente a se estender.



Última chance

 

  

 

 Assim como o anterior, este cliente também já sabe do seu objetivo ao

receber uma mensagem. É necessário que tenha paciência, trate de

forma educada e o alerte das consequências do não pagamento.

 É importante não perder a paciência e acabar tratando o cliente de

forma ríspida. Na maioria das vezes um atrito entre as partes o fará

receber por último, se coloque no lugar do cliente, você não pagaria

primeiro alguém com quem brigou. Além da falta de prioridade no

pagamento, o atrito com o comprador pode incorrer em problemas

judiciais,  já que o mesmo pode entender que a empresa feriu o código

de defesa do consumidor.

 Esse cliente deve ser cobrado algumas vezes, mas infelizmente enviar

mensagens com alta frequência provavelmente não adiantará, o lembre

algumas vezes e se mesmo com os lembretes não houver pagamento,

negative o nome do mesmo ou acione uma empresa especializada em

cobrança.

 Apesar da lei permitir cadastrar alguém como inadimplente no dia

seguinte ao vencimento da dívida, recomenda-se esperar entre 30 e 45

dias para fazer a negativação. Nesse período você deve ligar para o

devedor, informá-lo sobre o débito e tentar renegociar a dívida. Não

esqueça: antes de negativar um cliente é preciso esgotar todas as

possibilidades de negociação.
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Considerações finais 

 

  

 

 Manter o controle sobre produtos, clientes e funcionários não é tarefa

fácil para o empresário. Por isso, é ideal que se tenha um sistema

inteligente de controle, que forneça dados de forma fácil e rápida. 

 Observando os dados diariamente é possível detectar e agir rápido,

trocando ações enérgicas por ações continuas e mais eficazes no

tratamento. Cobrar o cliente de forma sutil antes do atraso e melhor que

cobrar o cliente de forma enérgica após a conta atrasada.

 Lembre-se de que a relação entre empresa e cliente deve sempre ser

respeitada. Trate-o da forma que gostaria de ser tratado, isso posicionará

sua empresa a frente das demais e evitará problemas judiciais.

 Uma forma de melhorar a relação com o comprador é via whatsapp,   o

meio possibilitará manter uma proximidade, o colodando a frente dos

concorrentes. 

 Fabricar um roteiro de tratamento personalizado a cada tipo de cliente

dará mais uniformidade à empresa e evitará erros, já que o funcionário

não terá que pensar nas respostas imediatamente. Além do que, o cliente

pode ser atendido por diversas pessoas sem que haja discrepâncias

perceptíveis  que o façam preferir entre um funcionário e outro. 

 Lembrando que o roteiro não quer dizer falar de forma genérica com

todos os clientes, a conversa deve parecer o mais personalizada

possível. Para auxiliar na confecção do seu roteiro, aqui vão 20 frases

prontas para adicionar a sua conversa via Whatsapp.
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20 FRASES PRONTAS PARA
REALIZAR QUALQUER

COBRANÇA VIA WHATSAPP 
 
  
 

1• Olá (cliente), tudo bem? Gostaria de convidá-lo para ver nossas

ofertas, e lembrá-lo sobre o vencimento da sua última compra no valor

de (valor), com vencimento de (data). Qual seria melhor forma de

pagamento para você? 

2• Bom dia (cliente), tudo bem? Conforme combinado, seu boleto vence

no próximo dia 20, esperamos você aqui na empresa para uma conversa

durante um belo café!

3• Olá (cliente), tudo bem? Gostaria de lembrá-lo que seu boleto

referente à compra no (valor) vencerá na próxima sexta-feira. Em caso de

dúvidas, não deixe de nos procurar, você é importante para nossa

empresa.

4• Olá (cliente), tudo bem? Seu boleto com vencimento no dia 22 está

próximo, estou lhe enviando o código de barras caso opte pelo

pagamento via boleto. Ou pode nos procurar para outras formas de

pagamento. Estamos aqui para melhor atendê-lo.
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Prestes a vencer 

 

  

 



No vencimento 

 

  

 

5• Olá (cliente), tudo bem? Gostaria de lembra-lo que hoje é o último dia

para pagamento de seu boleto, em anexo lhe envio a segunda via

juntamente com o código de barras.

6• Olá (cliente), tudo bem? Seu boleto vence hoje, caso precise da

segunda via ou de uma forma alternativa para pagamento, por favor  nos

informe, buscamos a melhor forma de atendê-lo!

7• Olá (cliente), tudo bem? Nosso sistema não identificou o pagamento

de seu boleto, como hoje é o último dia, há possibilidade de me

encaminhar o comprovante para que eu possa realizar a baixa?

8• Olá (cliente), tudo bem? Hoje é dia do vencimento de seu boleto

referente à compra do (produto) no dia 06. Lembramos que o atraso do

mesmo pode acarretar na cobrança de juros e comprometer seu limite

aqui na (empresa). Fico a disposição para eventuais dúvidas.

9• Olá (cliente), tudo bem? Seu boleto no (valor) vence hoje! Gostaria de

saber se prefere que lhe envie uma forma alternativa de pagamento,

estamos aqui para melhor atendê-lo. 
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Depois do vencimento 

 

  

 

10• Olá (cliente), tudo bem? Notamos que sua parcela referente ao mês

de outubro encontra-se atrasada, aconteceu algum imprevisto? Deseja

pagar de outra forma? Gostaria de alerta-lo que o não pagamento

resultará em juros.

11• Olá (cliente), tudo bem? Nosso sistema apontou um atraso no

pagamento da sua parcela, como você é um cliente importante,

imaginamos que possa ter ocorrido algum imprevisto e adiamos o prazo

até a (data), segue novo boleto atualizado.

12• Olá (cliente), tudo bem? Sua parcela referente ao mês de janeiro

encontra-se vencida, gostaria que enviássemos a segunda via do boleto

ou gostaria de pagar de outra forma? Estamos aqui para atendê-lo da

melhor forma. 

13• Olá (cliente), tudo bem? Verificamos que sua parcela referente ao

mês de novembro ainda não foi paga, gostaria de estender o prazo por

alguns dias?

14• Bom dia (cliente), tudo bem? Estamos com sua fatura do dia (data)

em aberto, no valor de (valor), podemos negociar meios alternativos de

pagamento aqui mesmo, pelo whatsapp. Para isso, basta responder essa

mensagem.

15• Bom dia (cliente), tudo bem? Nosso sistema apontou um atraso no

pagamento da sua parcela, como você é um cliente importante,

gostaríamos de ajuda-lo da melhor forma. Efetuando o pagamento hoje
não cobraremos juros. Permita que lhe envie o boleto ou nos informe o

meio pagamento de sua preferência. 
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Ultima chance 

 

  

 

16• Olá (cliente), tudo bem? Sua parcela ainda não foi quitada, hoje é o

último dia, estou lhe enviando nossa chave PIX para que o senhor possa

realizar o pagamento direto pelo seu celular;

17• Bom dia (cliente)!Temos uma ótima notícia, hoje é o dia da

renegociação de dívidas aqui da (empresa), encontramos no seu

cadastro alguns boletos em atraso, podemos conversar?

18• Olá amigo (cliente)! Nós da (empresa) estamos com uma super oferta

de quitação de dívidas, estendemos o prazo até o fim dessa semana para

todas as contas em atraso, e mais, com isenção total de juros para

pagamento via PIX, bora aproveitar?

19• Olá (cliente), tudo bem? Sua dívida pode ser renegociada até o dia

(data). Evite a cobrança de juros, venha nos visitar!

20• Olá (cliente), tudo bem? Estamos com uma proposta imperdível para

a quitação da sua dívida, gostaria de recebe-la?
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Essas foram algumas formas de iniciar uma conversa com um

inadimplente via WhatsApp. O ideal é que se coloque no lugar do

devedor, pense em como gostaria de ser tratado, e então, planeje um

roteiro que os funcionários devem seguir ao conversar com um cliente

inadimplente, temos certeza que isso será de grande valia!

Chegamos ao fim do nosso E-book, concluímos o quanto essa etapa da

negociação é importante para o bom financeiro de qualquer empresa.

Esperamos que tenha gostado do conteúdo e mais, que ele seja de

relevância no setor de crédito e cobrança do seu negócio! 

Conte sempre conosco!

-Equipe R e S Evolution
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R & S EVOLUTION

 

  

 


