Hoje somos uma
boutique law firm
com uma vasta
experiência e
know-how em
litigância há mais de
15 anos, totalmente
vocacionada para
a recuperação
de créditos

Maria do Rosário Mattos e Associados,
Sociedade de Advogados, RL
distingue-se por estar totalmente
vocacionada para a Recuperação de
Créditos, com uma atitude dinâmica,
capacidade de resposta e qualidade
dos serviços prestados, suportada
numa equipa coesa e prestando um
serviço de âmbito nacional.

Recuperação de Crédito

Eficiência
e obtenção
de resultados

Gestão
Personalizada

A Maria do Rosário Mattos e
Associados tem vindo a fazer na área
da recuperação de créditos grandes
apostas em termos de investimento
tecnológico, formação e metodologias
de trabalho, o que faz com que seja
hoje considerada no mercado (por
exemplo entre as instituições bancárias
com que trabalha) um dos escritórios
que cobra com maior eficácia (em
tempo e montantes), ocupando
sempre, seja qual for a perspectiva de
análise, os melhores rankings dos seus
Clientes na recuperação de créditos
face aos concorrentes.

Para além do conhecimento, da
competência jurídica e operacional
e da organização de tarefas e reporte
serem exemplares e à prova de
qualquer entrevista, teste ou avaliação,
sublinha-se ainda o facto de cobrir
todo o território nacional (a Sociedade
está onde existem créditos por cobrar)
e a grande flexibilidade para se ajustar
às metodologias de trabalho e regras
contratuais de cada Cliente.

“É um facto que
nos colocamos em
número 1 do ranking
de cada novo Cliente
que trabalhamos.
É isso que nos
motiva a fazer
sempre melhor.“
Maria do Rosário Mattos

Mais de 10.000
processos
em curso,
constantemente
monitorizados

A prestação de um serviço com um
conceito “full service”, de elevada
qualidade profissional, conjugada
com a competência técnica e uma
abordagem prática e construtiva, uma
identidade própria e valor acrescentado
ao trabalho realizado, traduzem-se em
características distintivas reconhecidas
por cada um dos seus Clientes:
• Procedimentos de client care
• Especialização profissional
• Métodos de gestão profissional
• Actuação preventiva e pró-activa
• Dinamismo e paixão.
O sucesso da Recuperação de
Crédito da Maria do Rosário Mattos e
Associados reside ainda nas seguintes
factualidades:
• Interligação entre a competência
jurídica e a gestão, porque a
recuperação não é só Direito;
• Controlo das despesas no âmbito
da recuperação, com vista à sua
minimização, ou seja, mais receitas
com menos custos.

Crescimento
anual
sustentado
dos níveis de
recuperação

Vantagens competitivas

Sistema

> Sistema integrado
de gestão e controlo
> Resultados optimizados
> Controlo das despesas
do Cliente
> Métricas objectivas

Resultados

> Competência técnica
> Especialização
> Experiência
> Formação contínua

Controlo

> Pró-activa
e preventiva
> Representação
em todo o País
> Tramitação electrónica
e desmaterializada
> Parcerias
com AE’s e AI’s

A Maria do Rosário Mattos
e Associados apresenta-se como
alternativa às demais sociedades
de advogados ao gerir uma rede
de parceiros especializados,
assegurando assim uma supervisão
e acompanhamento de todas as fases
de Recuperação de Crédito.
A complexidade da ordem jurídica
e o elevado número de Clientes e
as suas exigências do ponto de vista
quantitativo, qualitativo e de timing de
resposta não se compadecem com um
modelo de advocacia assente na mera
acumulação de pessoas e tarefas.

Timings
entre fases
processuais
abaixo
da média

Com uma organização interna pensada
na satisfação dos crescentes desafios
da modernidade e da especialização,
para cada Cliente há uma Advogada
que assume a coordenação da equipa
respectiva e é responsável pelo
trabalho que é produzido e pela gestão
do relacionamento com o Cliente.
Dependendo da complexidade ou
da diversidade dos assuntos em
causa, são constituídas equipas de
trabalho multidisciplinares que reúnem
Advogadas de áreas diferentes numa
única equipa coordenada por uma
Advogada responsável, resultando
desta colaboração um trabalho
integrado e focado nas necessidades
dos Clientes.

A Maria do Rosário Mattos
e Associados sentiu igualmente
a importância do aumento das
Insolvências, que passaram a
constituir um factor crítico para os
seus Clientes, pelo que tem dedicado
especial atenção a este Departamento
e desenvolvido especiais competências
nesta área.

O processo de
Recuperação
de Créditos está
enquadrado num
sistema integrado
de gestão, porque
a recuperação
não é só Direito

A Sociedade
está
onde existem
créditos
por cobrar

Abordagem
prática e
construtiva
com identidade
própria

De acordo com as necessidades
do Cliente, são apresentados mapas
estatísticos em termos globais
ou por segmentos, em que são
introduzidas situações pontuais
que o Cliente entenda como
particularmente relevantes.
Dando especial atenção ao detalhe
e conhecendo bem o mercado,
a Maria do Rosário Mattos
e Associados antecipa soluções,
constribuindo também este factor
para se encontrar na vanguarda
da Recuperação de Créditos.

Com esta política de actuação
e atitude no mercado, e ao trabalhar
numa relação estreita com os seus
Parceiros, a Maria do Rosário Mattos
e Associados tem vindo a ganhar
reconhecimento e a fidelizar Clientes,
contando-se entre eles algumas
das maiores e mais prestigiadas
empresas do País.
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e Administradora da Tronitec – Componentes Eléctricos, S.A.
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