
Gestão de Cobranças, Controle e 
Recuperação de Crédito 

Controle os créditos aos seus clientes sem 
perder a sua fidelização! 

OBJECTIVOS 

 Potenciar a comunicação com o cliente; 
 Otimizar a Gestão de Cobranças de forma direta e rentável; 
 Esclarecer diferentes interpretações ou mal entendidos; 
 Acolher de forma pró-ativa, simpática mas determinada as comunicações de 

todas as partes 
 Articular o telefone, a carta, o e-mail e a visita para alcançar uma maior eficácia 

na Gestão de Cobranças; 
 Negociar a forma de pagamento das dívidas em prol de benefícios mútuos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
As Cobranças 

Política, Objetivos e Estratégia de pagamentos e cobranças na empresa  
Causas típicas do incumprimento das obrigações 
O cliente devedor é tipificável? 

Tipos e fase de Cobrança: Prós e Contras 
A comunicação e as ferramentas de cobrança 
Cobrança Telefónica, Cobrança Postal e Cobrança Presencial 

A Comunicação na Cobrança 
Identificar obstáculos na comunicação 
Técnicas para melhorar a comunicação: comunicação assertiva  
A comunicação não explícita 

Planeamento da  Cobrança 
Intervenientes no processo de aquisição e de pagamento  
Quem represento e o que defendo? 
Com quem falo no cliente e qual o seu poder de decisão?  
Qual a situação e o histórico do cliente 
Enquadramento exógeno da situação  
Validação prévia de possíveis reclamações  

Organização e gestão da cobrança 
Registo de atividades de cobrança e avisos de vencimento  
Controlo da receção de meios de pagamento 

Execução da Cobrança 
Meio de execução da cobrança  
Objeções à cobrança e suas justificações 
Reclamações como justificação do incumprimento  
Operacionalização imediata 

A Atitude na Cobrança 
Postura física, proxémica, vocabulário adequado (e inadequado) 
Gestão de Silêncios e de tom de voz 
Escuta Ativa e assertividade 

Negociação 
Preparação 
Quais as cedências possíveis por parte da empresa? 
Capacidade de autonomia, Argumentação e Teoria dos Jogos (Win-Win) 

Pós-Cobrança 
Registo para posterior uso e disseminação da informação  
O quê e como se poderia ter evitado? 
Vantagem de uma aplicação de CRM 

Preparação para Contencioso 
Preparação do processo 
Garantia de registo da informação 

BENEFÍCIOS 

 Proceda à cobrança dos valores em dívida mantendo a 
satisfação dos clientes; 

 Faça uma gestão controlada dos créditos dos seus clien-
tes; 

 Auxilie os seus clientes na Gestão de Cobranças; 
 Perceba quais as melhores técnicas e métodos para cada 

cliente em específico  
 

DESTINATÁRIOS 
 Responsáveis Administrativos e Financeiros; 
 Gestores e auxiliares de gestão; 
 Colaboradores da área de cobranças e/ou de faturação; 
 Comerciais e todos os que tenham as cobranças a cargo. 
 

CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO 
 Turmas com um máximo de 12 formandos;  
 Utilização de meios audiovisuais e informáticos ade

quados;  
 Documentação e material de suporte à formação. 
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HORAS 

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Consultora de Formação:___________________________________  E-Mail:_________________________ 

Horário:______________________________________________ 

Data Prevista de Início: _____ de _____________________ de 20____ 
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