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MELHORE OS
RESULTADOS
DA SUA
EMPRESA COM
A E

DO SPC BRASIL



Mais do que análise 
de crédito e registro, 
o é uma 
empresa de dados 
que une tecnologia 
e inteligência para 
entregar as melhores 
informações sobre 
o consumidor.

Conectamos o Brasil 
através da informação:

de empresas utilizando o SPC

de consultas/mês

de ponta



em tempos 
de pandemia
COVID 19



Indicadores de 

Número de dívidas
- fevereiro 2020/março 2020.

Concentração de dívidas
Bancos , Comércio , 
Comunicações , Água/Luz .

Total de inadimplentes
- Equivale a 39,45% 

da população adulta.

Média de dívidas de  pessoas negativadas
- Aumento de 1,95%.

com dívidas de até R$ 500,00.
com dívidas de até R$ 1.000,00.



Projeto de Lei  PL 675/2020

No dia 09 de abril, foi aprovado o Projeto de Lei 
n. 675/2020, que tem como objetivo suspender 
a negativação por 90 dias a partir do dia 20/03. 
O texto seguirá para aprovação do Senado 
Federal e sanção do Presidente da República.

Impactos da 

no processo de 
registro de dívidas



Devido ao atual cenário de crise, o SPC 
Brasil, em conjunto com os demais birôs 
e através da ANBC (Associação Nacional 
dos Birôs de Crédito), acredita que a 
colaboração é fundamental e fará toda a 
diferença para a sociedade. Portanto, a 
partir de 17 de abril de 2020, a exibição 
do registro das dívidas em todos os birôs 
de crédito passará, temporariamente, 
para 45 dias corridos a partir da data da 
postagem da notificação.

Impactos da 

no processo de 
registro de dívidas



 Oportunidade de 
reposicionamento do propósito 
da empresa frente à pandemia;

 Atuação com comunicação 
humanizada; 

 Divulgação do aplicativos com 
funções para renegociação;

 Direcionamento de leads de 
interesse de contato para 
centrais de acionamento digitais;

 Utilização de árvores de decisão 
para negociação via WhatsApp, 
Facebook, agentes virtuais e 
chatbots;

 Integração dos aplicativos e das 
plataformas com meios de 
pagamentos (débito).

Reação e 

das empresas



Empresa do ramo alimentício, ponderações da coordenadora 
de crédito e cobrança 

“Fica claro que a palavra de ordem para o momento é 
‘Reinventar-se’, ‘Renegociar’, Preservar o 
relacionamento com base na ‘Boa-fé’. A tendência é a 
utilização dos meios tecnológicos juntamente com os 
padrões de abordagem menos agressiva e soluções de 
cobrança, somando tecnologia e abordagem amigável.”

Open Talk, março/2020, ponderações de vice-presidente da 
empresa Paschoalotto

“Cabe ao universo de consumo o engajamento de todos 
para que paradigmas sejam quebrados. Perceber a 
capacidade de reação. O cliente que não era 
inadimplente, se colocar na posição de assessoria no 
mercado do crédito. O posicionamento do credor deve 
ser ‘acolhedor’.”

Paulo Ferezin, sócio-líder de Varejo e de Alimentos e Bebidas 
da KPMG no Brasil.

“Em linhas gerais, os casos de sucesso já revelam que, 
no futuro, não haverá varejo sem tecnologia. O setor 
todo estará muito mais digitalizado.”

Reação e 

das empresas



 Acionamento em contratos que possuem 
contato com o cliente para conversão 
imediata;

 Aumento de descontos em contratos 
próximos à rolagem de PDD (acima de 
180 dias);

 Prorrogação de carência do primeiro 
pagamento para contratos renegociados 
(de 45 para até 90 dias, considerando o 
valor já pago); 

 Conversão de valor pago em bônus e 
descontos em faturas próximas (empresas 
de cosméticos);

 Acordos nos autos de busca e apreensão;

 Escala de trabalho de 50% home office 
em call center seguindo as orientações 
de sanitização do Ministério da Saúde.

Atuações de 
combate utilizadas 
pelas empresas em 
suas estratégias de 
cobrança



Atuações de 
combate utilizadas 
pelas empresas em 
suas estratégias de 
cobrança

 Segmentação de desconto para dívidas 
com até 60 dias de atraso, considerando 
o grupo de risco (idosos, autônomos e 
desempregados);

 Isenção de juros/multa até 45 dias após o 
vencimento;

 Concessão de desconto para contratos a 
vencer (contratos a partir de 70% pago);

 Parcelamento de faturas a vencer em até 
6 vezes (empresas de cosméticos);

 Negociação de prorrogação de recebíveis 
por serviços prestados (assessoria de 
cobrança).



Se você precisa realizar ações de 
cobrança e receber pagamentos 
em atraso de forma rápida e eficaz, 
o SPC Brasil pode te ajudar.

COBRANÇA E 
RECUPERAÇÃO



Para eficácia no processo de 
cobrança, é preciso mudar a forma 
de fazê-la com foco na utilização 
de análise especializada na 
segmentação dos clientes 
inadimplentes, ações voltadas ao 
perfil da carteira, usabilidade 
digital e segmentação de canais 
direcionados à atuação eficiente, 
com menor custo e alavancagem 
dos indicadores de recuperação.

RELACIONAMENTO FLEXIBILIDADE

PERSONALIZAÇÃO

RECEBIMENTO COMUNICAÇÃO



O objetivo é agregar a eficiência, 
agilidade e inteligência no processo 
de cobrança de nosso Associado, 
subsidiando soluções que possam 
auxiliá-lo para definir quem, como, 
quando e qual canal de acionamento 
utilizar, através de uma análise 
especializada de sua carteira, e 
direcionar os fatores decisivos para 
maximizar seu processo de 
recuperação de dívidas no cenário 
atual de inadimplência.

Qual é o objetivo 
da Régua de 
Cobrança SPC?



RÉGUA DE 
COBRANÇA 
SPC



A Brasil 
direcionará as ações de acordo 
com a análise e sugestão de 
ações com a expertise de nossos 
especialistas em sua carteira, 
segmento e necessidade.

Avaliamos sua carteira ativa na base de 
registros ativos no SPC Brasil ou a carteira de 
inadimplentes disponibilizada por arquivo.

Realizamos o processamento do Score de 
Recuperação e, assim, a segmentação dos 
clientes inadimplentes com maior 
probabilidade de pagamento.

Com a expertise dos especialistas em cobrança 
do SPC Brasil, sugerimos uma régua de 
cobrança adequada às soluções de cobrança e 
o acionamento digital personalizado.

Disponibilize em sua empresa um canal de 
negociação personalizado.

Consolidamos os dados avaliados 
ponderando a pontuação do Score de 
Recuperação com a safra da dívida. 



Algumas empresas estratégicas já utilizaram a 
régua customizada e conseguiram recuperar sua 
inadimplência em níveis recorde. Veja:

Carteira de dívidas
 Média de atraso de 120 dias.
 Ticket médio R$ 625,00.
 Consumidor C, D e 6yy.
 18 a 28 anos - não bancarizado.

Atuação em dívidas
 45 a 180 dias de atraso.
 Faixas de classificação A, B e C.

78% da base enriquecida (celular e e-mail).

92% de envio e entrega 
confirmados pelas operadoras.

40% de entrega confirmada 
com média de abertura em 15%.

em dívida baixadas.

dívidas faixas 
62 a 90 dias de atraso.

nos canais de 
atendimento digital/telefônico.

Recuperação de , 
investido em ações sobre o valor recuperado.

Empresa 1
Segmento de crediário 
direto ao consumidor 
em private label



Algumas empresas estratégicas já utilizaram a 
régua customizada e conseguiram recuperar sua 
inadimplência em níveis recorde. Veja:

Empresa 2
Segmento de crediário 
direto ao consumidor 
em private label

Carteira de dívidas
 Média de atraso de 210 dias.
 Ticket médio R$ 915,00.
 Consumidor C, D e E.
 24 a 36 anos.

Atuação em dívidas
 Atraso centralizado em 91 a 180
 Faixas de classificação A, B e C.

85% da base enriquecida (celular e e-mail).

98% de envio e entrega 
confirmados pelas operadoras.

12% de entrega confirmada 
com média de abertura em 36%.

em dívida baixadas.

dívidas faixas 
121 a 360 dias de atraso.

nos canais de 
atendimento digital/telefônico.

Recuperação de , 
investido em ações sobre o valor recuperado.



A Régua Automatizada de Cobrança é composta por diversas soluções 
de cobrança do SPC Brasil que, em ordem cronológica, disponibiliza ao 
empresário uma estratégia completa para recuperação de débitos em 
atraso de sua carteira a partir da inclusão da dívida em nossa base.

Inclusão do 
título na base 
do SPC Brasil

1 DIA
Notifique a dívida do seu cliente 

por multicanais e registre seu 
documento no SPC com o 

REGISTRO + AVISO DE 
NOTIFICAÇÃO

+
Enriqueça seu mailing e obtenha 
dados de contato do seu cliente

10 DIAS
Identifique quais clientes têm mais 
chances de pagar dívidas em atraso 

com o SCORE DE RECUPERAÇÃO

30 DIAS
Negocie com seu cliente pela 

plataforma NEGOCIAR 
DÍVIDAS ONLINE

120 DIAS
Reforce a cobrança de 

clientes negativados com o 
2° AVISO DE NOTIFICAÇÃO

360 DIAS
Envie mala direta com condições 
especiais de pagamento para seu 

cliente através da CARTA CAMPANHA

Recuperação 
do título



REGISTRO OMNICHANNEL
Em tempos de transformação digital, cobre seu cliente através dos canais mais 
relevantes para ele utilizando o Registro Omnichannel. 

É uma régua de inclusão 
de registros multicanal, 
na qual é possível parametrizar 
o intervalo entre o envio do 
SMS, E-mail e Carta, bem como 
enriquecer dados para uma 
comunicação mais precisa.

Enriquecimento Por SMS Por e-mail Por carta



SCORE DE RECUPERAÇÃO
Identifique os clientes que têm mais chances de pagar dívidas em atraso.

O Score de Recuperação classifica em uma nota de 1 a 1.000 a probabilidade de um 
cliente inadimplente pagar sua dívida em atraso. Quanto maior a nota, maior será a 
chance de o cliente pagar. Veja no gráfico a taxa de recuperação de acordo com cada nota:

2%
Classificação de recuperação: E

Faixa de Score: 1 até 167

5%
Classificação de recuperação: D

Faixa de Score: 168 até 363

12%
Classificação de recuperação: C

Faixa de Score: 363 até 555

23%
Classificação de recuperação: B

Faixa de Score: 556 até 698

59%
Classificação de recuperação: A
Faixa de Score: 699 até 1.000



NEGOCIAR DÍVIDA ONLINE
É uma plataforma online de negociação de dívidas entre empresas 
e consumidores, de fácil usabilidade, oferecendo ao consumidor 
a possibilidade de negociar seu débito através do site, aplicativo 
SPC Consumidor e Balcão Entidades, CDLs e Associações Comerciais.

Proporciona agilidade e 
comodidade ao empresário e 
também ao consumidor, além 
de maior rentabilidade/ROI nas 
ações de cobrança, diminuição 
de custo operacional de 
cobrança/terceirização, ações 
de sobreposição de operação 
ativa (call center/assessoria).

www.negociardivida.com.br



2º AVISO DE NOTIFICAÇÃO
Reforce a cobrança de clientes inadimplentes com o 2º Aviso de Notificação.

Reforce a cobrança de clientes inadimplentes com o 2º Aviso de Notificação do 
SPC Brasil contando com os canais eletrônicos, modelos customizados e filtros 
de seleção da base ativa do SPC Brasil.

Escolha o melhor canal
para entrar em contato
com seu cliente:

SMS

Você pode também customizar a mensagem e definir
o tom da cobrança usando os seguintes modelos:

Padrão
Texto
padrão SPC

Customizado
Texto
customizado

Carta convite
Mensagem
amigável

Extrajudicial
Ações
judiciais

E ainda é possível denifir filtros que possibilitam
fazer uma ação de cobrança segmentada, como:

Qual tipo 
de registro
Vencimento ou Data 
de inclusão da dívida

Tipo de pessoa
Física ou Jurídica

Qual é o perfil 
da dívida
Faixa de atraso ou
Permanência da base

Região que deseja 
fazer a cobrança

Valor da dívida

E-mail

Carta física



CARTA CAMPANHA
Reforce a cobrança com os clientes que ainda não pagaram, porém de forma mais 
atrativa, com vantagens imperdíveis e template de acordo com a sua necessidade.

É uma mala direta em que o 
conteúdo é livre e a empresa 
pode divulgar condições 
promocionais de pagamento 
de forma mais atrativa, 
mutirões de negociação, 
ações de venda e crédito.



OBRIGADO!
produtos@spcbrasil.org.br
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