


O AFA Assessoria Financeira sabe que,  em 
um mercado dinâmico, é necessário dar 
sustentabilidade aos negócios, utilizando-se 
de inteligência e inovação. E é com este 
pensamento que implantou suas operações 
na área de Cobrança Corporativa. 

Com um conceito inovador, utilizando-se das 
mais variadas plataformas digitais, unindo 
tecnologia avançada e um atendimento 
altamente  humanizado, de ponta a ponta, 
focamos em resultados tanto no segmento B2C, 
como no B2B. 

Somos uma Assessoria  
Financeira, que busca o 
equilíbrio entre tecnologia 
avançada e humanização  
nos serviços



Nossos Serviços

Sabemos que nenhum cliente é igual ao outro, por isso, cada caso exige um atendimento único.
Cuidamos de cada detalhe olhando a particularidade do seu negócio.

Nossos serviços otimizam a recuperação de títulos 
vencidos ou a vencer, agregando valor financeiro aos 
negócios de nossos clientes, além de fortalecer sua 
marca. Confira:

Customização de ações e de régua de cobrança,  
de acordo com o segmento e o perfil do cliente;

Estruturação de área interna de cobrança em sua 
empresa;

Monitoramento de carteira de cobrança, 
elaborando relatório de diagnóstico preventivo 
em relação a possíveis riscos;  

Implementação de projetos de Repactuação 
de Contratos e Programas de Acordo;

Gerenciamento de soluções inovadoras na esfera 
administrativa e judicial;

Recuperação de crédito na área judicial 
com agilidade.



PARA SUA EMPRESA

Por que ser nosso cliente?

Business Intelligence – indicadores de gestão da 
carteira em tempo real

Discador Eletrônico  

100% de Ligações Gravadas  

Monitoria de Qualidade

Agente Digital

Chat BOT

Portal de Negociação, 24 horas, 7 dias por semana  

Omni Channel Integrado ao CRM de gestão

CRM especializado em cobrança amigável e judicial

Sistema jurídico especializado e avançado    



Por que ser nosso cliente?

PARA SEU CLIENTE INADIMPLENTE

Plataforma de Mentoria 
de Educação  Financeira - 
Consumidor

Indicadores que monitoram 
o crescimento atingido

Ferramentas de negociação  
automatizadas e humanizadas

Abordagem de fidelização, focando 
na manutenção do consumidor e nas 
oportunidades de novas vendas

Assertividade – opção do consumidor em 
escolher o canal de comunicação (Whatsapp, 
SMS, Chat, 0800, Portal de Negociação)



Durante toda a operação, o 
oferecimento de soluções 
amigáveis continua sendo 
aplicado.

Atuação em todo Território Nacional
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HUMANIZAÇÃO E TECNOLOGIA DE PONTA A PONTA

Priorizamos a independência no modo de negociar

Parabéns por ser um cliente 
“SB Invest”

Temos uma solução para ajudá-lo

Como gostaria de ser atendido? CLIENTE

Chat BOT

Whatsapp

Agente Virtual VIC

Portal de Negociação

E-mail ou SMS

Canais de Negociação
Integrados

Inadimplente

Negociador
ESPECIALISTA



Portal de negociação 24 horas, 7 dias por semana.



Nossas Instalações
MODERNIDADE E DINAMISMO

Cobrança Amigável Cobrança Jurídica



Nossos Parceiros



www.afamais.com.br


contato@afamais.com.br

Rua Afonso de Freitas, 559 | 2º Andar
Paraíso | São Paulo | CEP 04006-052

(11) 3199 6427


