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Debt Advisory
Metodologias assertivas para diluir riscos e potencializar 
retornos de investimentos 

Um mercado cada vez mais competitivo e 
complexo exige grandes esforços das empresas 
que, por muitas vezes, implica na realização de 
investimentos significativos. 

Para ser assertivo na maximização de seus 
resultados econômico-financeiros, as decisões a 
serem tomadas passam desde a determinação 
da estratégia do empreendimento, escolha 
do local (site location), até a estruturação do 
capital a ser investido (funding). 

RISCO x RETORNO
Uma captação de recursos financeiros eficiente 
seja de forma tradicional, por meio de instituições 
privadas ou bancos de desenvolvimento, até as 
mais estruturadas e sofisticadas, envolvendo 
mercado de capitais, bem planejada e executada 
é uma oportunidade de maximizar retornos. A 
alavancagem financeira deve ser abordada 
como uma ferramenta estratégica à gestão para 
diluir ao máximo os riscos do empreendimento 
e potencializar a rentabilidade e valor 
da organização.

Com metodologia própria, aliada à expertise 
local, provemos soluções completas em captação 
de recursos de longo prazo para projetos de 
investimentos e alavancagem financeira. 

Nossos profissionais especializados, com 
ampla experiência e relacionamento com o 
mercado financeiro, praticam uma abordagem 
completa desde o diagnóstico inicial do 
empreendimento, incluindo as análises e estudos 
econômico-financeiros das negociações com 
os agentes financeiros, até o acompanhamento 
das aprovações e liberação dos recursos.
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Fonte: Ministério da Integração Nacional (Secretaria de Fundos 
Regionais e Incentivos Fiscais) e BNDES.

Fonte: ANBIMA.
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Fonte: IBGE e BNDES. 
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