QUEM
SOMOS
A Tratto Soluções
tem como propositura
dar um novo olhar
ao mercado de recuperação
de crédito e ativos,
com atuação no âmbito
extrajudicial e judicial.

Com sede no centro da cidade
do Rio de Janeiro, a Tratto Soluções
nasceu da fusão de duas empresas
de recuperação de créditos.
O objetivo principal é estratégico:
unir expertises de forma a alcançar
posicionamento diferenciado e
vantagem competitiva no mercado
de cobrança extrajudicial e judicial.

MISSÃO
Ser referência em excelência de serviços
ﬁnanceiros e soluções
de customer experience, em entidades
nacionais e internacionais, conectando todos
os principais stakeholders em um único grupo.

VISÃO

VALORES

Ser uma empresa engajada e
inovadora, altamente responsável
em todas as suas esferas de
atuação e amplamente conﬁável
por todos os seus stakeholders.

Atuar com fortes princípios éticos
e transparência junto aos nossos clientes;
Ser uma referência em empresa
para se trabalhar;
Dedicação à inovação tecnológica
em todos os seus processos;
Sustentabilidade global.
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COBRANÇA
CORPORATIVA
JURÍDICA
Após esgotadas todas as tentativas de recuperação
de crédito pela esfera extrajudicial, a nossa equipe
está apta a orientar o ajuizamento do débito.
Os nossos advogados estão capacitados a atender
aos nossos clientes credores em todo o território
nacional, pois também contamos com o apoio de uma
forte equipe de correspondentes jurídicos.

A

Investigação da saúde ﬁnanceira
do devedor onde ajuizamos apenas
casos passíveis de recuperação

B

Petições individuais para cada caso,
conforme jurisprudência dominante

AO OPTAR PELO
AJUIZAMENTO DO DÉBITO,
OS NOSSOS CLIENTES
CONTARÃO COM
A SEGUINTE ANÁLISE

C

Diligências junto aos órgãos de justiça

D

Atendimento direto aos credores
e advogados parceiros da carteira
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CRM
A solução User Onboarding entrega
experiências de aprendizado que
transformam os seus usuários
em embaixadores das marcas.
Trata-se de uma excelente solução para
boas-vindas ao novo usuário, retenção,
conversão e vendas.
Realizamos o planejamento, gestão
e aplicação do conteúdo de acordo com
a sua necessidade: Treinamentos técnicos
à usuários à distância; Treinamentos
especiais à usuários (eventos) à distância;
Desenvolvimento de conteúdo;
Desenvolvimento de liderança, entre
outros. Projetamos de forma consultiva
e personalizada a sua demanda.

Players como o Google, Apple,
Windows, Dropbox e Adobe utilizam
em seus softwares ﬂuxos de user
onboarding para garantir a condução
dos usuários nos softwares e o
engajamento contínuo neles.

VANTAGENS!
Diferencial competitivo e diferenciado junto aos seus usuários;
Expansão do seu contact center de forma terceirizada e integrada;
Aumento do tratamento a oportunidades novas de vendas;

%

Foco no seu core bussiness;
Aumento da taxa de retenção de clientes;
Aumento da taxa de satisfação dos clientes;
$

Redução de custos com capital humano;
Redução de custos com despesas de infraestrutura com a operação.

INSIRA ESTA EXPERIÊNCIA TAMBÉM NA SUA EMPRESA
E CONFIRA OS EXCELENTES RESULTADOS
NO RELACIONAMENTO COM OS SEUS USUÁRIOS.
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COBRANÇA
CORPORATIVA
EXTRAJUDICIAL
Desenvolvemos um projeto onde nosso foco é
integrar novas soluções estratégicas com abordagens
personalizadas, no qual nosso cliente identiﬁque a
visão, missão e valores da sua organização inserida
em nossos serviços.
Contamos com um time de proﬁssionais altamente
capacitados, e oferecemos contínuo treinamentos
para desenvolvimento e domínio de suas habilidades
e competências, para garantir uma negociação com
alto desempenho aos nossos clientes.

SÃO TRÊS AS ETAPAS DE
RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO E COBRANÇA:

A

DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
Antes do contrato prosseguir para a operação de cobrança
é realizado uma análise minuciosa do capital social da empresa,
bem como do patrimônio atual dos sócios administradores.
Nesta fase também é realizado consultas do histórico
ﬁnanceiro do ﬁnanciado inadimplente.

B

DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO
E COBRANÇA
Durante o período de cobrança extrajudicial dos casos sob a
custódia da Tratto Soluções é realizado constante monitoria
sobre o andamento qualitativo de todos os processos e
fases de cobrança.

C

DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO E LITIGÂNCIA
Após estudo prévio dos contratos enviados para a custódia da
Tratto Soluções é deﬁnido internamente a correta estratégia
de cobrança à efetivar. Após esgotadas todas as fases de
recuperação do crédito e esgotado o período de custódia
contratual, o caso seguirá para a baixa e devolução ao credor e
o débito será devidamente orientado quanto ao ajuizamento.
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