Compras de recebíveis, avaliações
e consultoria
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“Temos os recursos para
financiar as maiores
transações e examinamos
situações e oportunidades
que os outros podem
ignorar.”
Indústrias atendidas
Fabricantes
Distribuição
Varejo
Saúde
Serviços financeiros/Bancos
Educação
Automotivo
Contratação governamental
Serviços profissionais
Serviços de utilidade pública/Telefonia

Ajudamos empresas a alavancar seus recebíveis atuais e
futuros para atender às suas necessidades financeiras. Para
empresas que procuram uma alternativa ao empréstimo
tradicional, o factoring de recebíveis é uma forma eficaz que
possibilita às empresas a rápida obtenção de capital. O
dinheiro é disponibilizado imediatamente. O financiamento
é baseado na qualidade de seus recebíveis, e não na força de
sua empresa. Empresas de qualquer porte podem obter
financiamento em questão de dias sem o tempo e a despesa
de um empréstimo bancário garantido ou aumento da linha
de crédito.

especialistas

Somos
em recebíveis, com mais de
cem anos de experiência na estruturação de operações
denominadas de recebíveis para fabricantes, distribuidores,
varejistas e prestadores de serviços profissionais em todo os
Estados Unidos. Podemos examinar rapidamente sua carteira
de recebíveis e recomendar a solução de financiamento ideal
para você e sua empresa.

US$ 5 bilhões

A VION tem o respaldo de mais de
em títulos de fundos privados. Temos os recursos para
financiar as maiores transações e examinamos situações e
oportunidades que os outros podem ignorar.

pensamos criativamente

Nós
. Nossa
equipe de liderança é elaborada a partir de experiências com
operações bancárias comerciais, crédito e cobrança ao
consumidor, lei de falências e desenvolvimento de negócios.
Somos engenheiros financeiros que vão encontrar maneiras
de resolver problemas que outros não conseguem.

bons parceiros de negócios

Somos
.
Estamos aqui para ajudá-lo a aproveitar oportunidades, ganhar
dinheiro, e crescer. Não queremos o patrimônio da sua
empresa e não fazemos uma infinidade de exigências para
conceder o financiamento.Você mesmo controla a sua
empresa. Como seus parceiros de financiamento, estamos
totalmente comprometidos com seu sucesso e iremos
trabalhar lado a lado para ajudá-lo a atingir seus objetivos.

Compra de
recebíveis
Recebíveis do consumidor
A VION vai pagar em dinheiro pelos seus recebíveis,
em qualquer ponto do ciclo de vida, do começo ao fim.
Temos os recursos financeiros para dar uma resposta
imediata, proporcionando liquidez e soluções imediatos
para qualquer balanço. Não limitamos nosso interesse a
recebíveis em boas condições— A VION está disposta
e é capaz de adquirir, administrar e recolher todas as
contas, incluindo as adimplidas, inadimplidas, readimplidas, não pagas e eliminadas.
Somos capazes de comprar contas de todos os tipos:
• Securitização de C/R
• Contratos de plano de pagamento (APPs, Payment
Plan Agreements)
• Julgamentos
• Créditos em liquidação
• Contas de consultoria de crédito ao consumidor
(CCCS, Consumer Credit Counseling)
Nossa equipe de gestão líder da indústria pode ajudar
qualquer empresário, gerente de turnaround, ou
instituição de crédito, enfrentando problemas de
liquidez, restrições de compromissos e conformidade.
Também temos soluções disponíveis para lidar com
as necessidades específicas que afetam indústrias
especializadas, como assistência médica, automotiva
e educação.

Recebíveis comerciais
Factoring de recebíveis
Spot Factoring: a VION vai comprar um único pool de
contas a receber em uma base local para acelerar o
fluxo de caixa para uma finalidade específica (fazer uma
aquisição, pagar uma dívida, pagar impostos, gestão de
balanço) ou para sair de uma operação descontinuada
ou divisão de liquidação.
Flow Factoring: a VION vai comprar originações em
curso de recebíveis comerciais e de consumidores para
apoiar as necessidades de capital de empresas “em
transição”. Empresas jovens, empresas em alto crescimento, gestões de aquisições, devedores-em-posse,
turnarounds, exercícios bancários, todos podem se
beneficiar de uma linha de crédito de factoring adequadamente estruturada.
Somos especializados no trabalho com empresas em
indústrias ímpares ou em situações especiais, com
recebíveis especializados que as tornam incapazes de se
qualificar para os empréstimos tradicionais baseados
em bens ou em bancos comerciais.
Licitações de liquidação

Estamos aptos a oferecer dinheiro para pools de ativos
recebíveis em processo de liquidação pela 363 – vendas
de falência ou vendas de credores segurados pelo
Artigo 9. Daremos o lance primário. Todas as categorias
de recebíveis de consumidores e comerciais são
avaliadas para a compra. Os pools qualificados
precisam justificar um preço de compra mínimo
de US$ 5 milhões.
Compras de débito por dificuldades financeiras

Se você é credor segurado ou não segurado de um
empréstimo em situação de deterioração, A VION vai
considerar a compra de sua posição com um desconto,
poupando-lhe o tempo e as despesas do processo de
reestruturação ou liquidação. O valor mínimo do
empréstimo pendente deve ser de US$ 25 milhões.
Todos os setores considerados.

Avaliações
A VION fornece as avaliações mais abrangentes e
precisas do valor da carteira de recebíveis no setor
de serviços financeiros. Por mais de uma década,
muitas das maiores instituições de crédito do país
tem contado com os especialistas da VION para
avaliações detalhadas e análise de processos
necessários para tomar decisões seguras em
relação ao valor das carteiras de recebíveis de
consumidores e comerciais.
Como principal compradora de recebíveis, temos
uma experiência incomparável em avaliação. Cada
carteira é modelada para os cenários de
preocupação, Capítulo 11 e liquidação. Avaliamos
as funções internas de negócios e seu impacto
sobre a carteira, incluindo a força de gestão, vendas,
atendimento ao cliente, processo de aprovação de
crédito, estratégia de cobrança, tecnologias de
informação e recuperação de desastres. Somos
especialistas em nosso entendimento das
tendências de mercado e em flutuações que
afetam o valor da carteira.
Seja você credor, administrador (trustee) ou parte
outorgada, a VION pode identificar o valor dos
recebíveis colateralizando os seus interesses.
Fornecemos nossas avaliações com um programa
de garantia opcional: se o risco de inadimplência
for alto, A VION fornecerá uma garantia* para a
compra de recebíveis pelo preço de avaliação ou
pela quantidade avançada.
Após a entrega de uma avaliação, podemos
acompanhar os preços e tendências que podem
afetar o valor da carteira. Oferecemos manutenção
de avaliação constante em base trimestral,
semestral ou mensal, para notificar os clientes
sobre as mudanças no mercado e nas suas
garantias.
* Por uma taxa adicional.

A VION ajuda as empresas a eliminar o risco, controlar
custos e aumentar a rentabilidade em todo o seu ciclo
de recebíveis. Somos um recurso único para consultoria completa de gestão de recebíveis, incluindo:
• Controles
• Organização
• Documentação
• Processo
• Tecnologias
• Relatórios
• Gestão
• Atendimento ao cliente
• Jurídico
• Subscrição e cobranças
• Contabilidade
• Treinamento
• Investimento
• Compliance

Consultoria de processos
A abordagem multidisciplinar de nossa equipe
combina a competência de experientes profissionais
do setor. Nossos principais executivos têm experiência em leis, crédito e cobrança, investimentos bancários, e financiamentos. Temos conhecimento e
experiência para identificar e resolver problemas de
maneiras comprovadas, práticas e de baixo custo.
Vamos adaptar nossa equipe de estudo e nossos
serviços para alinhá-los às suas necessidades e
objetivos exatos. Em cada contrato, trabalhamos para
identificar oportunidades de melhoria e implementar
mudanças com velocidade e valores finais maximizados. Nossos serviços de consultoria podem ajudar
qualquer organização de gestão de recebíveis a
melhorar a eficiência, a rentabilidade e o atendimento
ao cliente.
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A VION Receivable Investments, com sede em
Atlanta, nos Estados Unidos, é uma empresa
internacional de prestação de serviços de
investimento em recebíveis para empresas de
gestão de contas a receber de consumidores
e comerciais. A VION disponibiliza uma fonte
simples e abrangente de especialização em
factoring de recebíveis comerciais e compra de
recebíveis de consumidores, além de avaliações
e consultoria de processos.

VION Receivable Investments
400 Interstate North Parkway SE
Suite 800
Atlanta, GA 30339
877.845.5242 tel.
678.815.1557 fax
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