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Serviço baseado em modelo de Agência

AGENDA
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MBA Consult 

O que fazemos? Serviço de Gestão de Crédito

Nosso Mundo

Missão e Valores

Nossas Metas



MBA CONSULT 
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3000
Funcionários em todo o mundo

Estabelecida em

1996
Sede

Cingapura

Mais de 70 milhões
De casos solucionados de devedores

US$1,8 bilhões
devolvido aos nossos clientes

14
Países

Mais de US$6 bilhões
De ativos sob gestão

27 anos
De experiência

Mais de 500
Clientes corporativos



NÓS OFERECEMOS SERVIÇO DE GESTÃO DE CRÉDITO

4

COBRANÇA

Somos referência no mercado de gestão de NPL

Resolver problemas com recebíveis.

Liquidar o saldo devedor.

Transformar devedores em clientes

confiáveis.

INVESTIMENTO

Investimento em carteiras de NPL 

das maiores e mais promissoras 

empresas internacionais no setor 

financeiro do mundo.

RESOLVER PROBLEMAS 
DE DÍVIDAS

Não transferimos o problema para o 

devedor, buscamos uma solução junto 

com ele. 

Ajuda real, soluções claras e 

preocupação com cada pessoa.

Países14 Call centers15 Idiomas18



NOSSO MUNDO

Realizamos serviços de recuperação de crédito;

Integramos produtos de TI e soluções de última geração.

Convertemos os devedores em atraso a devedores confiáveis.



SERVIÇO BASEADO EM MODELO AGÊNCIA
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Modelo de cooperação regular: atuamos como agência de outsourcing realizando serviço de cobrança de carteira de NPL 
mediante taxa.

Temos superado as expectativas de nossos clientes no decorrer dos anos e, 

com razão, lideramos os rankings de eficiência em todos os mercados globais 

essenciais.

EXPERTISE
Análise integrada da carteira de dívida 

de um cliente. Aplicamos ferramentas 

exclusivas para avaliação do banco de 

dados de devedores.

ABORDAGEM PERSONALIZADA
Um projeto =  não existe uma solução 

única para dois problemas diferentes.

KNOW-HOW
Não seguimos tendências, nós as 

definimos. O investimento em novas 

tecnologias está entre nossas prioridades.

ANÁLISE DE TI
As melhores tecnologias globais de TI 

serão integradas em seus processos de 

negócios em nosso próprio software.

TIME

Nossos funcionários são nosso maior 

valor. Cada um de nossa equipe é um 

especialista em um campo respectivo.

EXPERIÊNCIA
Cometemos muitos erros no passado, 

aprendemos com eles e estamos 

colhendo nosso sucesso agora.
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NOSSOS PARCEIROS
Realizamos atendimento baseado em agenciamento para as maiores instituições financeiras nacionais e internacionais.



CONFIANÇA
Construir relacionamentos abertos e de confiança com clientes, 

funcionários, investidores e devedores é um componente importante 

de nossa filosofia e um dos elementos-chave do sucesso financeiro da 

empresa.
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PESSOA
Em primeiro lugar, vemos uma pessoa por trás de cada 

dívida, cada funcionário ou cada parceiro. Uma pessoa que se 

esforça para ser feliz.

INOVAÇÕES

Estamos continuamente trabalhando em novas tecnologias que 

amanhã mudarão completamente as crenças das pessoas sobre nosso 

mundo. Integramos nossas soluções exclusivas e aplicamos as 

melhores práticas globais para alcançar resultados incomparáveis para 

todos os nossos parceiros.

EFFICIÊNCIA

Nossa vantagem histórica de mercado é mostrar o melhor resultado 

no menor tempo possível. Nossa eficiência e desempenho máximos 

garantem uma cooperação de longo prazo com os maiores clientes 

e investidores do mundo, expandindo nossos horizontes de 

planejamento por longas décadas.

EVOLUÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO GLOBAL



NOSSAS METAS

9

Restaurar o equilíbrio de interesses dos membros do sistema financeiro, aliviando a sociedade dos problemas de dívida.

Resolvemos 
problemas atuais de 
nossos clientes 
relacionados à 
recuperação de 
dívidas.

Implementamos 
projetos de grande 
envergadura na 
realização de 
investimentos em 
carteiras de NPL.

Melhoramos a 
educação financeira 
de pessoas em todo 
o mundo.

Resolvemos 
problemas 
financeiros de 
milhões de pessoas.

Auxiliamos na 
otimização do 
sistema global de 
crédito e financeiro.

Criamos novos 
empregos e 
reduzimos a tensão 
social nos países de 
nossa presença.

Nosso objetivo é nos tornarmos o fornecedor nº 1 de soluções 

integradas para investimento e gerenciamento de ativos problemáticos 

em mercados emergentes.



OBRIGADO 
PELA SUA ATENÇÃO

MBA SERVICOS DE 
COBRANCAS LTDA

EDUARDO.CANAL@BR.MBACGROUP.COM

BR.MBACGROUP.COM
AV DAS NAÇÕES UNIDAS 13.797
12º ANDAR BLOCO III
VILA GERTRUDES, SÃO PAULO – SP
CEP: 004794-000

mbacgroup.com

