
 

 

 

Gestão Eficaz de Cobranças 
 

Público-Alvo 

 

Responsáveis pela Gestão de Cobranças, Colaboradores dos departamentos de Contabilidade, Facturação e Tesouraria, 

etc.. 

 
 OBJECTIVO GERAL 

 
 Optimizar a sua gestão de cobranças de modo directo e rentável 
 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Efectuar um controle de crédito eficaz; 
- Elaborar procedimentos de organização na área de cobranças; 
- Ter conhecimento de técnicas de negociação em processos de cobranças; 
- Implementar métodos práticos e eficazes de cobrança;  
 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 - A Gestão do Crédito 
As Políticas De Crédito 
- Necessidade de uma Política de Crédito 
- Definição da Política de Crédito Óptima 
- Condicionamento do crédito a conceder 
- Repartição do montante do crédito a conceder 
 
O Controle de Crédito 
- Análise ABC dos Valores vencidos 
- Definição dum Plano de Acção, para cobranças dos 
valores vencidos 
i) Implementação do Plano de Acção 
ii) Acompanhamento das Acções  
- A revisão periódica dos montantes de crédito 
atribuídos 
- Como estabelecer Plafonds de Crédito 
- As fontes de informação comercial e financeira  
- O custo do crédito 
- Detecção de dificuldades 
 
2- A Cobrança 
Pressupostos de um sistema eficiente de cobranças 
- A importância do acordo escrito 
- A necessidade de facturação rápida 
- A necessidade de informações actualizadas e 
fidedignas 
 
Organização de um Serviço de Cobranças 

- Objectivos de um Serviço de Cobranças  
- Definição de um Sistema de Cobranças 
- Selecção e apresentação das informações  
- As vantagens e organização de um calendário de 
cobranças 
- Como usar a documentação de vendas 
- Organização de um ficheiro histórico de clientes 
- Classificação dos Devedores 
 
Processamento de Cobranças – acções a desenvolver 
- Controle de cobranças 
- A cobrança telefónica 
- Os aspectos jurídicos e O procedimento judicial 
- Os aspectos fiscais 
 
3- Cartas tipo e formulários para o controlo de crédito e 
cobranças 
 
4- O trabalho de equipa na gestão do Crédito e 
Cobranças 
- A comunicação entre os diversos departamentos  
- A coordenação entre os diversos serviços da empresa 
- A resolução de conflitos 
 
5- As Técnicas de Negociação nos Processos de 
Cobranças 
Os aspectos psicológicos duma boa cobrança 
- No relacionamento pessoal 



- No relacionamento escrito 
- As Técnicas de persuasão 
- A Aplicação das técnicas de Negociação no contacto 
com diferentes tipos de Clientes 
- Como lidar com pessoas difíceis 
 

6 - Produtos Financeiros e a Gestão do Crédito 
- O Factoring 
- As cartas de Crédito 
- As garantias bancárias 
- Seguros de Crédito 

 
 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 

Nº de horas: 30  horas 

Área de formação:  :  345 - Gestão 

 

 

Modalidade de Formação 

 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

 

Período para a realização do curso: 12 a 17 de Novembro de 2012 

Horário:  2ª a 6ª feira – 16h às 21h 

                 Sábado – 10h às 12h/13h às 16h 

 

  

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

 

Formador 

 

Agostinho Costa 

Licenciado em economia pela Faculdade de Economia do Porto 

 

  


