ValideInfo - Cobre Mais Cobranças Empresariais
Assessoria em Recuperação de Crédito
Uma empresa de Cobranças Empresariais, especializada na recuperação de crédito e
do cliente, com profissionais que atuam a mais de 10 anos no ramo.
Contribuímos com serviços realizados de acordo com a necessidade da empresa, oferecendo
suporte através de atendimentos diferenciados e personalizados, fidelizando seus clientes e
fortalecendo sua marca.
Nossos Princípios são norteados pela Ética, Transparência e Foco no resultado!

Quem somos
O ValideInfo possui a empresa Cobre Mais Cobranças que trabalha com afinco e
seriedade para levar aos seus clientes o melhor serviço que puderem oferecer.
E esse serviço é focado em fazer variados tipos de cobrança, inclusive quando você
acha que nada mais pode ser feito.
Entramos no jogo para que nossos clientes recebam de seus devedores e ainda
continuem como clientes das empresas que estão em dívida. Prezamos muito pela boa
relação dos credores e dos devedores que atendemos. E para isso temos uma equipe
muito bem preparada para fazer a cobrança do jeito certo e sem criar mais problemas
para nossos clientes.
Vamos em busca de soluções e não de criação de mais problemas. Nossa equipe de
cobrança passa por diversos cursos para conseguir abordar os inadimplentes sem que
eles se sintam pressionados ou ameaçados. Mais do que ativos, somos especialistas
em trazer de volta bons relacionamentos.
Confira abaixo mais informações de nossos serviços e práticas.
Serviços
- Cobranças Extras Judiciais
- Cobranças Judiciais
- Consultoria e Terceirização de Negócios
Como funciona
Possuímos a mais alta tecnologia para recuperarmos o crédito de nossos clientes no
menor prazo possível.
Vale dizer que, TODOS OS CUSTOS COM AS AÇÕES DE COBRANÇA, seja com as equipes
para atuação exclusiva na sua carteira, nas ações de URA (unidade de resposta
audível), e de SMS (mensagens de texto), o B.I. (inteligência do negócio), a higienização
do cadastro (localizando novos dados cadastrais da empresa e dos seus sócios,
telefones, e-mails, celulares, locais de trabalho, etc.), e o envio de e-mails (ferramenta
utilizada como apoio dos negociadores), para localizar, contatar e recuperar o crédito
do devedor, serão sempre da Cobre Mais.
A empresa Cobre Mais é especializada na recuperação de crédito e do cliente, com
profissionais que atuam a mais de 10 anos no ramo.
Entre em contato, estamos à disposição: relacionamento@valideinfoweb.com.br

