
Transações

Due Diligence
Orientação e suporte para obter os
melhores resultados em suas transações

Para obter melhores resultados a aproveitar as oportunidades do 
mercado, criando ainda mais valor à transação, você precisará de:

• uma compreensão detalhada da empresa-alvo;

• identificação e compreensão dos principais impulsionadores 
de negócios;

• entendimento de todas as questões relevantes e de suas métricas 
(i) contábeis, como receitas e lucratividade, (iI) não contábeis, 
como por exemplo EBITDA normalizado, margens e dívida líquida e 
(iii) operacionais, como satisfação de clientes;

• análises claras, conclusivas e recomendações.

Uma operação de M&A bem-sucedida requer 
aconselhamento. A Grant Thornton trabalha com 
clientes em todo o mundo, agregando valor aos 
processos de fusões e aquisições, fornecendo uma 
análise abrangente do negócio, identificando 
riscos e oportunidades.

Cada transação realizada pode afetar a 
posiçãocompetitiva da empresa e suas oportunidades 
de crescimento no futuro. Seja como comprador ou 
vendedor, garantir que você tenha uma orientação 
correta para tomar decisões conscientes é fundamental.

Com soluções integradas e customizadas, analisamos os detalhes e 
descobrimos respostas assertivas às questões complexas relacionadas ao 
seu investimento, aquisição ou alienação.

Oferecemos uma abordagem completa para as diligências por meio 
dos serviços de Due Diligence contábil, financeira, fiscal, trabalhista, 
previdenciária, operacional, comercial, capital humano, TI e de estratégia, 
conforme detalhado no quadro a seguir.
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