
Recuperação de  Recebíveis 



O Escritório 
 
O Escritório Roquette Advogados 
Associados foi fundado em Goiânia a mais 
de 35 anos. Conquistamos ao longo desse 
período uma solida carteira de clientes 
atuando principalmente nas áreas cível, 
tributaria, trabalhista, família, comercial e 
cobrança.  
 
Com uma equipe de profissionais 
experientes, atualizados e comprometidos 
com os melhores resultados, o nosso 
Escritório continua a proporcionar 
soluções personalizadas e eficientes. 
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Roquette Recuperação de Recebíveis 

Cobrança Completa 
 
A nossa área de Recuperação de 
Recebíveis atua na prestação de 
serviço de cobrança administrativa e 
judicial para carteiras de pessoas físicas 
e jurídicas.  
 
A Roquette Recuperação de Recebíveis 
esta preparada para oferecer a seus 
clientes uma atuação completa na área 
de cobrança. 

• Cobrança PF e PJ 
• Cobrança Amigável 
• Pré-Jurídica 
• Judicial 

Nossa Atuação 
 
Nossa atuação na cobrança busca atingir a 
plena eficiência, sem esquecer que os 
inadimplentes/devedores são clientes dos 
nossos clientes, portanto os tratamos com 
todo respeito, consideração e atenção.  
 
Utilizando métodos e ferramentas 
tecnológicas, aliado a uma equipe de 
profissionais preparados e competentes, a 
Roquette Recuperação de Recebíveis tem 
proporcionado a seus clientes excelentes 
resultados.  
 
Podemos atuar em qualquer região do 
Brasil. 



Estrutura de Serviços  
Serviços integrados e com tecnologia 
• Cartas 
• E-mail 
• SMS 
• Whatsapp 
• P.A. Digital 
• Boleto on-line 
• Negociador 
• Ajuizamento e acompanhamento  
• Site responsivo e interativo Estrutura por Demanda 

Podemos estruturar uma solução personalizada e 
segmentada conforme o perfil da carteira do nosso 
Cliente: 
• Cobrança Presencial 
• Higienização de Base de Dados 
• Discagem automática 
• Chat Online 
• URA 
• Receptivo 0800 
• Gravação de áudio dos contatos 
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Nossas Soluções 

 
O nosso Sistema de Gestão de Cobrança 
automatiza todas as etapas do processo.  
• Importação da remessa de títulos; 
• Registro, controle e agendamento dos 

contatos de cobrança; 
• Posição consolidada da carteira; 
• Registro e recebimento de acordo; 
• Prestação de contas com credor; 
• Integração e envio de cartas e SMS; 
• Integração com Bancos;  
• Geração de arquivos de baixa; 

Entre outras soluções. 

E mais 
 
• Módulo Credor – Um módulo onde o 

cliente pode acompanhar o desempenho 
do nosso trabalho em tempo real, com 
toda praticidade e transparência; 

• Formatação de Campanhas; 
• Alinhamento de Alçada; 
• Régua de Cobrança para devolução ou 

ajuizamento de títulos; 
• Sistema na Nuvem - Proporciona 

Mobilidade, Segurança e Controle;  



(62) 3942-1522  
Av. T-2, 917 – St. Bueno – Ed. Mercúrio 
Goiânia – GO.  CEP: 74210-010 
www.roquette.com.br 

http://www.roquette.com.br/

