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COBRANÇA EDUCACIONAL
DO JEITO CERTO
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Visão geral da proposta

Prezado(a), apresentamos à V.S.ª, a nossa proposta de COBRANÇA EDUCACIONAL
do jeito certo.

O Grupo Ativos possui anos de experiência em gestão de cobranças educacionais,
usamos estratégias que visam estabelecer medidas de prevenção e correção de
clientes inadimplentes. Confira os nossos benefícios:

1 - Cobrança compartilhada;
2 - Crédito direto em Conta Corrente;
3 - Antecipação de receita recorrente;
4 - Protesto online gratuito;
5 - Sistema de gestão totalmente auditável;
6 - Possibilidade de propositura de ação Judicial sem ônus;
7 - Orientação técnica quanto a elaboração de contrato;
8 - Prestação de conta online;
9 - Inclusão de Restrição/Negativação Serasa Expirian e SPC, sem ônus;
10 - Parcelamento de dívidas em até 12 vezes no Cartão de Crédito.

Venha fazer parte do nosso time e construir uma história de alegria e sucesso!

Metas e Estratégia

Redução da inadimplência em 05 anos em até 91%;
Redução de Custos X Planejamento Conjunto (Cliente x Grupo Ativos);
Segmentação e análise comportamental do público-alvo;
Gestão Automatizada das informações financeiras;
100% da receita da sua Instituição todos os meses.



Análise do Mercado

O Mercado Financeiro aponta o segmento educacional como sendo o que
apresenta os maiores índices de inadimplência dos últimos anos.

Em maio de 2021, segundo pesquisa realizada pela Explora - Pesquisas, Métricas
e Inferências Educacionais, cerca de 50% das escolas particulares tiveram
redução da receita. Os dados mostram que saltou de 9% para 21% o número de
famílias inadimplentes durante a pandemia.

O Grupo Ativos ajuda a sua Instituição a recuperar os créditos não solvidos dos
inadimplentes, proporcionando um retorno, eficiente e seguro.

Teste nossa eficiência

Tratamento da base enviada (Clientes em Inadimplência);
Envio de SMS;
Envios de E-mails;
Cobrança (Central de atendimento);
Negociações Online ;
Parcelamento do débito em até 12 x no Cartão de Crédito.

Cobrança Compartilhada (Crédito direto na conta-corrente da sua
empresa ou instituição);
Relatórios (posicionamento da cobrança).

Teste grátis de cobrança por 30 dias para sua Instituição Educacional.

Confira nossos benefícios:

Garantias
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