WORKSHOP EFICÁCIA NAS COBRANÇAS II

Objetivos
Enquadramento
Como proceder a uma cobrança de modo a torná-la eficaz?
Recorrer ao tribunal, manter uma atuação extrajudicial ou,
simplesmente desistir?

Compreender a importância da informação em todo o processo de
cobrança.
Apreender as novas medidas legais de proteção ao credor;
Assegurar a cobrança no momento de contratar.

Estas são as principais questões que se colocam a quem se vê
forçado a proceder a uma cobrança, cujo exercício pode resultar
infrutífero e até mesmo penalizador para a empresa.

Identifique os sinais de alerta, estipule tempos de reação
racionais, conheça os critérios para a escolha do meio adequado ao
recebimento.
Saiba que mais de metade do insucesso nas cobranças de
créditos tem origem no próprio credor. Importa, pois, organizar o
processo e estruturar rotinas, desde o início do negócio até efetiva
cobrança.
Numa palavra, aprenda a estratégia que leva a uma cobrança
efetiva e célere, longe dos incobráveis causadores do insucesso
empresarial.

Reagir em tempo útil ao incumprimento.
Escolher o melhor meio para mais rapidamente executar e penhorar.
Saber o que é legítimo esperar de um Agente de Execução;
Conhecer quais os bens e direitos que podem ser penhorados.

Calcular os custos de uma execução.

Oradores
Paulo Castanheira Martins, Advogado Associado da BPO Advogados
Ana Paula Lindo, Advogada Convidada da BPO Advogados

Público-alvo
Empresários, Administradores, Gerentes e Diretores de Empresas, Gestores,
Diretores Financeiros, Colaboradores do Departamento de Cobrança
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