Vantagens da
negativação de
devedores

O que é a negativação de
devedores Serasa?
Inclusão de devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, como Serasa Experian.
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A empresa ou consumidor não
paga uma conta em dia

O credor registra a dívida na
Serasa Experian
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2

A Serasa Experian envia uma
carta cobrança com prazo de
dez dias para regularização

Encerrando o prazo, ocorre a
negativação e o CNPJ ou CPF
passa a constar no cadastro de
inadimplentes
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27%

ÍNDICE DE
RECUPERAÇÃO

RECUPERA-SE EM
ATÉ 10 DIAS

47%

-

D E S VA N TA G E N S

VA N TA G E N S

+

Prescreve em cinco anos

Processo menos burocrático
Pode ser feito online
Baixa mais rápida
Tem custo mais baixo

OPINIÃO DOS INADIMPLENTES COM RECUPERAÇÃO
DAS DÍVIDAS VIA NEGATIVAÇÃO SERASA

12,3%

71,4%

48,8%

apontaram como principal
vantagem não precisar falar
com um negociador.

dos inadimplentes preferem ser
abordados fora do horário
comercial ou nos ﬁnais de
semana

aﬁrmam já ter negociado
dívidas por meio de canais
digitais

Menor custo
Negociação direta com o cliente

VANTAGENS EM
RELAÇÃO AO
PROTESTO

Baixa mais rápida (72h)
Flexibilidade para redução de juros
Negativação direta, sem intermediação de cartórios

Vantagens destacadas
pelos usuários
PRATICIDADE

HORÁRIOS FLEXÍVEIS

DISCRIÇÃO

47,4%

23,5%

16%

Se você busca reduzir os prejuízos da
inadimplência com rapidez, pouca
burocracia e baixo investimento, a
Negativação Serasa é o melhor
caminho. Com ele, o inadimplente
entra no banco de dados de nível
nacional, e você aumenta suas
chances de receber, em função da
quantidade e diversidade de negócios

que se pautam nas informações do
Serasa para liberação de crédito e de
compras a prazo. Combine inteligência
de mercado com ferramentas de
cobrança
eﬁcazes,
como
a
Negativação Serasa, contando com
um Parceiro que atenda a todas as
suas necessidades de suporte e de
atendimento
com
agilidade
e
segurança.

Fale com um consultor especialista em cobrança da Parceria
Soluções Empresariais e entenda quais são os melhores
recursos de cobrança Serasa para o seu negócio!
(54) 98146 0140

(54) 99703 1659

