


Bem vindo à Fácil de Pagar.

Inovação, inteligência e flexibilidade entregando alta performance na cobrança do contas a receber.

Somos uma plataforma de negociação 100% digital.
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Conheça nossa página, assista aos nossos vídeos
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Processo do contas a receber

Fase adimplente Fase amigável Fase Restritiva Fase Judicial

• 2ª via
• Cadastro ruim
• Correio de greve
• Alteração de vencimento
• Gestão de recorrência
• Pagamento parcelado

• Não recebi o boleto...
• Desconto de multa
• Parcelamento
• Prorrogação

• Protesto
• SPC
• SERASA
• Opções de pagamento
• Política de descontos

• Advogados
• Custas processuais
• Perdas

Relacionamento com clientes Cobrança



BigData Analytics Omni-channel CRM aplicado
Plataforma 

Responsiva
Plug and Play

5 pilares tecnológicos da plataforma Fácil de Pagar



Processo contínuo, planejado e automatizado

Fase adimplente Fase amigável Fase Restritiva Fase Judicial

o Envio do boleto por todos os meios digitais
o Monitoramento de abertura do boleto
o Lembrete de pagamento

o Cobrança constante, planejada e inteligente
o Atualização de valores
o Opções de pagamento

o Atualização 
cadastral

o Envio digital
o Baixa de protesto 

pelo celular

o Constituição 
de mora



• Plataforma White-label
• Negocia dívidas onde o cliente 

está: celular, tablet e notebook;
• Permite ofertar muitas 

variedades de negociação, 
incluindo ofertas comerciais;

• Possui módulo de simulações, 
aumentando a confiança do 
devedor em negociar sua dívida;

• Alta conveniência: o cliente usa 
no seu tempo;

• Disponível 24 x 7

Relação de Notas Fiscais em aberto

CEDENTE: Industria de Bens e Produtos LTDA

SACADO: Distribuidor de peças LTDA

Valor total em aberto: R$125.864,12

Os recursos NÃO transitam pelas contas correntes da Fácil de Pagar!





Amplitude nacional Não cobra 

emolumentos 

adiantados

Permite baixa de 

protesto pelo celular

Protesto Digital: diferencial competitivo exclusivo

Sem papel, sem 

custos operacionais

100% digital

Propaga Restrição 

financeira



Meios de contato

SMS

E-mail

Bot Voz

Whatsapp

Personalização

Logo do cliente

Cores do cliente

Sempre em nome do 

cliente

Tipo de Cobrança

A vencer

Pontual

Recorrente

Vencida

Renegociação

Diferenciais

BigData

CRM

White-label

Plug and Play

Plataforma Digital de 

alta performance

Faixas de # Títulos Implantação Carteira a vencer

Plataforma White-Label Régua 3 contatos Semanal Quinzenal Mensal Protesto Digital Renegociação

até 250 / mês R$99,00 R$0,60

de 251 a 1000 / mês R$399,00 R$0,58

de 1001 a 5000 / mês R$2.000,00 R$0,55

Acima de 5000 / mês R$3.000,00 R$0,50

Mensalidade R$/título/mês

Valor mensal, contratado 

em pacote anual

Valor por título enviado à 

cobrança

Percentual incidente apenas sobre valores recebidos

Sucess Fee

10%

Extras

R$12,00 R$50,00

Intensidade

R$0,25R$0,40R$0,75

Carteira Vencida / Inadimplente

Valor pago por título em cobrança, 

apurado mensalmente.

Tarifa por EventoTarifa por título

Valor pago sempre que o evento 

ocorrer.

Cash Management

Boleto registrado

Cartão de Crédito

Recursos transitam 

na conta do cliente

Dash board de 

acompanhamento

Relatórios de gestão

R$99,00
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