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Especializada em recuperação de crédito, a 
Banca de Cobrança e Gestão de Ativos 
atingiu privilegiada posição no mercado 
empresarial, em decorrência dos crescentes 
sucessos alcançados na recuperação 
de crédito, contando com profissionais 
com vasto conhecimento jurídico, e 
cautelosamente treinados em negociação.



Aliada à estrutura empresarial sediada em 
Pernambuco, com filiais em Salvador, 
Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro sendo 
as últimas com correspondentes, a BCGA, 
mormente é reconhecida como excelência 
em cobrança, isto porque, pautando-se 
pela ética e reconhecimento da dignidade 
humana, consegue conduzir a negociação 
de modo a findar-se em solução amigável, 
resultando em recuperação de créditos e 
mitigação de prejuízos.



PROCESSO ARBITRAL
CCONAR - Câmara de Conciliação e
Mediação

JUSTIÇA COMUM
Washington Barros Advocacia

VIA EXTRAJUDICIAL 
Ligações, Cartas de cobranças e 
visita de cobrador externo
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3º
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Nosso sucesso na recuperação de crédito dá-se, 
sobretudo, pela estrutura que abrange dois
segmentos. Um deles é a cobrança extrajudicial. 
Após a negociação inicial feita pelo operador
de telemarketing, nossos cobradores externos
vão diretamentea os endereços do inadimplente 
levando ao devedor uma proposta de acordo 
formalizada em documentos abalizados por Lei.

Serviço de Cobrança Extrajudicial



Acompanhe todo o andamento 
da Cobrança Integrada

Durante todo período no qual os títulos estiverem 
em nosso escritório, serão enviados por meio de 
e-mail ou relatórios escritos o andamento dos 
processos de cobranças, tanto extrajudicial como
judicial, podendo  ser semanais,quinzenais ou 
mensais, ficando a critério do contratante, devendo 
impreterivelmente da formação do contrato de 
prestação de serviços. 



Processo Arbitral

Neste momento deverá ser pago os honorários do Mediador ou Arbitro no
valor de 30% (trinta por cento) do valor do processo a ser mediado ou
julgado pela via Arbitral, podendo ser negociado em mesa de audiência a
forma e condições de pagamento. Lembrando que o procedimento arbitral
ao final terá uma sentença que por força da lei é um Título Executivo Judicial 
com pleno reconhecimento pela Justiça Comum. A Arbitragem não serve apenas 
para cobrar títulos, mas também para outros tipos de conflitos. 
Para maior conhecimento visite nosso site 
www.grupobarrossa.com/juridicos  



Justiça Comum

Por intermédio do Poder Público
requer-se Execução de Crédito em benefícios
do cliente junto ao Escritório Washington Barros Advocacia,
com mais de 20 anos de experiência no mercado.



Ações Monitórias
Tornando líquido e exequível dado título

Ações Executória
Quando se pleiteia decretação do estado
falimentar do devedor empresário e consequente
habilitação do crédito no concurso de credores, entre 
outros mecanismos processuais que possibilitam a 
consecução do crédito litigado, em conjunto ou 
separadamente, se necessário. 
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Equipe BCGA

Empresas

Nossa equipe formada por operadores de 
telemarketing, Arbitros e Mediadores, advogados
e consultores estão munidos de experiência e 
preparados para superar todos esses empecilhos, 
dedicando-se ao tratamento necessário
na recuperação de patrimônios.



Disponibilizamos a excelência 
de serviços àqueles que buscam 
solução para seus créditos insolúveis. 
Tudo isso tem como objetivo ser um 
parceirona recuperação de crédito.
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Agende uma visita
com um dos nossos 
Consultores

Rua Coronel Anízio Rodrigues Coelho, 464 Boa Viagem, Recife - PE 51021 - 130

www.bcgacobranca.com | bcga@grupobarrossa.com

(81) 3326 - 0700


