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Descrição da empresa 

A Negocie Online, Fintech do Grupo Accesstage, nasceu em 2014 com 
o objetivo de proporcionar uma nova abordagem no processo de 
cobrança das empresas. Por meio do Autosserviço Digital e Inteligência 
Artificial a plataforma da Negocie Online promove a cobrança 100% 
digital com estratégias que permitem as empresas migrarem o seu 
atendimento convencional de voz para o mundo digital, oferecendo uma 
experiência totalmente omnichannel. Nossa missão é integrar de forma 
transparente todas as etapas da gestão do Churn, desde a prevenção 
até a recuperação de crédito. 

Quantidade de clientes 
0-10 

Quantidade de colaboradores 
11-50 

Principais clientes 
SKY Brasil, Mobly e Wex Card. 

Principais concorrentes 
Flex, Services Digital, Negocia Fácil, Acordo Certo e Digicob. 

 
Descrever a solução 

Nossa solução de cobrança digital foi concebida para integrar de forma 
transparente todas as etapas de relacionamento com o cliente. Diferente 
do modelo tradicional de cobrança, utilizando-se de tecnologias como 
I.A, BOT, Computação Cognitiva, Portal de Negociação Web e Mobile, a 
plataforma de autosserviço digital gerencia de forma integrada todo o 
processo de negociação e acionamento massivo ao cliente através dos 
canais de SMS, E-mail, Push Notification, Agente Virtual, entre outros, 
criando uma régua de acionamento inteligente preservando o canal mais 
efetivo para cada perfil de cliente. O portal permite que as empresas 
estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Público-alvo 
A plataforma é direcionada para empresas de diversos segmentos de 
atuação e que demandam alto volume de títulos em cobrança, 
interações recorrentes e acionamento digital aos clientes no processo de 
cobrança, desde a prevenção até a recuperação de crédito. 
Adicionalmente, em função de termos um consumidor cada vez mais 
conectado, migrar para o mundo digital é um dos grandes motivadores 

http://www.negocieonline.com.br/


dos nossos clientes a nos contratar, independente do seu segmento de 
atuação. 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 
As atividades da sociedade, sejam nas relações interpessoais ou entre 
as empresas e seus clientes, são impactadas pela transformação digital. 
Na adoção de um modelo digital de cobrança as empresas se alinham 
com este novo perfil do consumidor conectado realinhando o processo 
de localização dos mesmos interagindo no canal de sua preferência. A 
melhor experiência dos consumidores no atendimento digital é percebida 
pelo crescimento consistente na busca deste canal para negociar suas 
dívidas. É importante destacar como principais benefícios com a 
migração para uma estratégia digital: melhor localização, canal único de 
cobrança, eficiência operacional e otimização dos recursos de 
atendimento. 

Principais aspectos de inovação 
O perfil do consumidor mudou. E, contatar um cliente que se encontra 
em um momento de inadimplência e ainda garantir uma boa experiência, 
trouxe um novo desafio para as empresas. Mas, quando utilizado 
soluções tecnológicas, dados e inteligência, o processo de cobrança 
passa a se conectar diretamente com a inovação. Por meio de uma 
estratégia digital, ao conhecer o perfil do cliente, a empresa os separa 
de acordo com o momento e necessidade, além de identificar qual canal 
de comunicação é mais bem-sucedido para cada perfil de cliente. A 
combinação da cobrança aliada a inteligência cognitiva tornou o 
ambiente digital propicio para negociação de dívidas. 

Principais aspectos de sustentabilidade 
A migração para um modelo de autosserviço digital onde o cliente se 
auto serve sem a necessidade de interações humanas é um diferencial 
no processo de atendimento demandando cada vez menos recursos e 
atendimento humano. Apostar em soluções tecnológicas para a 
prevenção e recuperação de crédito adotando uma estratégia digital 
garantem a recuperação de crédito de forma ágil, segura e eficaz. O 
Autosserviço promove confiança e segurança aos clientes já percebido 
pela redução de custos com chamadas improdutivas. A negociação 
digital permite flexibilidade aos usuários que podem acessar o seu 
débito e analisar a oferta de negociação a qualquer hora e de qualquer 
lugar. 

Principais aspectos de inclusão financeira 
Prover uma solução que facilite o relacionamento entre empresas e seus 
clientes está diretamente ligado com uma melhor gestão do churn. 
Oferecer para o cliente um modelo que traga comodidade, agilidade e 
mobilidade em sua negociação contribui diretamente para uma melhor 
experiência. Esta melhor experiência esta diretamente ligada em como 
os clientes enxergam a sua relação com as empresas e contribui 
diretamente por mantê-los ativos na base, mesmo após um momento de 
descontrole financeiro. 

Principais aspectos para a transformação digital 
Abordagens inconvenientes por meio de um atendimento convencional 
ainda são comuns no mercado e na recuperação de crédito não seria 
diferente. Com o objetivo de tornar a experiência de atendimento única e 



agradável, a estratégia de cobrança digital da Negocie Online consolida 
em um único ambiente todas as regras de negócios integradas com os 
canais de atendimento digital. Essa integração orquestra todas as ações 
da régua de acionamento de maneira inteligente, promovendo sempre 
uma melhor experiência na jornada da transformação digital dos nossos 
clientes. 

Outros Benefícios 
• Plataforma em nuvem disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana; • 
Estratégias Inbound e Outbound que garantem o engajamento do 
cliente; • Motor de negociação integrado aos principais canais de 
comunicação das empresas como Site e APP; • Assistente virtual de 
BOT integrado aos diversos canais digitais como SMS, WhatsApp, 
Messenger, WebChat; • Por meio do BOT permitir a emissão de boleto 
bancário, troca de método de pagamento, realizar um pagamento via 
cartão de crédito, débito, ou múltiplos cartões de crédito. 

Descrever modelo de receita 
A plataforma tem um modelo de receita “As a Service” onde, através de 
uma oferta de serviços completa, assumimos a operação digital de 
nossos clientes. 

Modelo de comercialização 
A plataforma é comercializada de 2 formas: no modelo de participação 
no sucesso da operação ou, para os clientes que contratam em um 
modelo de implementação total da estratégia digital (White Label), 
através de um modelo onde é cobrado por CPF hospedado por mês na 
plataforma + custo por chamada de assistentes virtuais (BOT). 

Estrutura para suporte técnico 
A plataforma Negocie Online está 100% na nuvem da AWS onde, já 
possui um modelo de disponibilidade aderente aos mais exigentes 
padrões do mercado. Adicionalmente possuímos uma estrutura própria 
que opera este ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana que é 
responsável por: parametrização de novas campanhas, gestão da 
disponibilidade do ambiente e manutenção da plataforma. 

 
Facebook 

https://www.facebook.com/Negocie-Online-
471456663426112/?ref=settings 

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/15806258/admin/ 

Instagram 
Twitter 
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