
Saia dessa!
Inadimplência: o que fazer?

Principais causas 
da Inadimplência:
• Dificuldades financeiras pessoais
• Desemprego
• Falta de controle nos gastos
• Compra para terceiros
• Atraso no salário
• Renda comprometida com outras despesas
• Redução de renda
• Doenças
• Má fé

Preparamos algumas dicas para evitar 
a inadimplência na sua empresa:
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Aposte no bom atendimento e na construção 

de um relacionamento saudável com seus clientes. 

Organização e comunicação são elementos 

essenciais. Essas ações visam melhorar a saúde 

financeira para a empresa, tendo capital de giro 

e resultados financeiros positivos.

Entender os motivos que levam os clientes 

à inadimplência pode ajudar a empresa 

a se proteger e ter formas de minimizar 

o impacto da inadimplência na saúde 

financeira.

• Estabeleça política de crédito, considerando 
limites e prazos de pagamento

• Solicite a apresentação de documentos 
pessoais (identificação, comprovante de 
residência, comprovante de renda)

• Atualize os cadastros

• Consulte o serviço de 
proteção ao crédito

• Analise o histórico do cliente 
em pagamentos ou financiamentos 
anteriores

• Incentive o uso de cartões 
de crédito e débito

• Defina critérios para 
aceitação (ou não) 
de cheques
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Fonte de pesquisa: Serasa e Boa Vista Serviços

Como recuperar valores?
• Mantenha uma política de renegociação de dívidas 
• Conceda descontos para os inadimplentes mais antigos
• Utilize as formas de cobrança existentes para recupe-
ração de créditos:

- instantânea: quanto mais rápida e eficaz, menor será 
a dívida. Recomenda-se iniciar com 3(três) ou 10(dez) 
dias de atraso no pagamento. Pode ser feito por 
telefone, e-mail ou carta.

- Cobrança tradicional prévia: efetuada após 30(trinta) 
dias de atraso no pagamento. Essa modalidade geral-
mente é efetuada por equipe treinada e atenta as 
normas do código de defesa do consumidor. 

• Outra alternativa a ser avaliada para evitar a 
   inadimplência é o financiamento através de financeira, 
   considerando que há garantia de recebimento por 
   parte da instituição, pois é esta que assume o risco 
   da inadimplência.

Enviar carta de cobrança 
com aviso de recebimento 

comunicando o débito e dando prazo 
de 5 (cinco) dias para regularização.

Notificação, com aviso de recebimento 
ou pelo Cartório de registro de títulos
 e documentos, de que o nome será 

protestado e incluído nos órgãos 
de proteção ao crédito (SPC/ Serasa). 
Após esses procedimentos é emitido 

o título ao Cartório de Protestos. 

1ºPASSO

2ºPASSO

Lembre-se: O envio de título a protesto nada custa para o 

credor, nem depósito prévio é exigido. O pagamento das 

despesas é de responsabilidade exclusiva do devedor, no ato do 

pagamento do título ou quando do cancelamento do protesto.

Lei 9.492/97, art.19 e 26, combinada com o artigo 325 do NCC.

Alguns passos para colocar em pratica a cobrança 
tradicional prévia:


