
Due Diligence
• Financeira/contábil
• Tributária e trabalhista/ 
previdenciária

• Tecnologia de informação
• Operações
• Human Capital
• Comercial
• Integridade

Valuation
• Avaliação de empresas
• Valor justo de ativos

• Valuation para disputas
• Fair value para as investidas de 
FIPs - CVM 578/579

• Teste de impairment
• Avaliação de ativo biológico

Financial Advisory
• Elaboração de relatórios 
financeiros periódicos, geração 
e acompanhamento de KPIs e 
melhoria de performance

• Business Plan e estudos de 
viabilidade econômico-financeiros

• Modelagem econômico-financeira
• Integração pós-aquisição

Em todos os 4 estágios 

Debt Advisory
• Modelagem inicial e análise 
estratégica de fontes de recursos

• Enquadramento inicial, 
estruturação de garantias e 
Term Sheet da operação

• Elaboração de projeto 
econômico-financeiro e 
coordenação na aprovação

• Elaboração de relatórios de 
comprovação dos investimentos 
e acompanhamento das 
liberações de recursos

Reestruturação
• Análises voltadas para margem 
e performance financeira

• Elaboração do plano de 
recuperação e administração 
judicial

• Otimização da estrutura 
de capital

• Reestruturação do perfil 
da dívida

• Otimização de capital de giro

Em 3 estágios 

•
Capital Markets
 IPO Readiness

• Assessoria na 
oferta de dívidas

Em 2 estágios 

Negócios eficientes

Grandes empresas 
e multinacionais

Companhias 
abertas

Qual é o estágio da sua empresa?
Proporcionamos planos customizados para 
todas as fases do seu negócio:

Alguns depoimentos de quem já teve a experiência de trabalhar com a Grant Thornton:Uma forma diferente de fazer negócios  
Somos engajados nos projetos dos nossos clientes com o

objetivo de criar uma relação de colaboração, agregando visão 
de negócio e profundo conhecimento técnico.   

Estágios

 Metodologia 
global

Expertise 
local

Experiência dos 
profissionais

Envolvimento 
direto dos sócios

Equipe muito bem preparada
 para atender demandas, 
com preço competitivo e
compromisso de entrega 

no prazo combinado.

Wilson Stucchi
Gerente Sênior da 

Mercedes-Benz Brasil

Capacidade 
técnica atrelada 

a realidade 
local e do negócio

Márcio  Vanderlei
CFO da Base Tecnologia

São flexíveis e 
se adaptaram às 

mudanças que ocorreram 
no projeto ao longo 

do tempo. 

Fábio Panucci
Diretor da Sonova

“

”

Equipe 
competente 
e preparada

José Romero Rêgo
Sócio da Koblitz Energia

“
”

Capacidade técnica 
atrelada a realidade 
local e do negócio

Juan Matias Seragopian
CFO da Bioagri Ambiental

“
”

“

”

“

”

As transformações do mercado global 
exigem cada vez mais preparo das 
empresas para identificar possíveis riscos, 
gerar oportunidades e desenvolver 
vantagem competitiva.

Para isso, o conhecimento sobre o 
desempenho das operações e estrutura de 
capital é de extrema importância para 
viabilizar transações corporativas mais 
eficientes, independente do porte e do estágio 
em que o negócio se encontra, desde startups, 
pequenas empresas, middle market, empresas 
familiares, grandes e multinacionais até 
companhias de capital aberto.

Startups e 
pequenas empresas

Middle 
market 

• Laudos para alocação de valor 
justo de ativos adquiridos/passivos 
assumidos em Business 
Combinations (PPA)
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Private equity

Venture Capital 

Aceleradoras/Investidor-anjo
/Crowdfunding

IPO



Transações

Auditoria · Consultoria · Tributos · Transações · FSI   · BPS

Eficiência, oportunidades 
e proteção ao seu negócio

Resultados

Estratégia

Valorização
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Sobre a Grant Thornton

Contate-nos
Hugo César Luna
Líder de Transações 
Recife
T +55 81 3314-8886
M  +55 81 99674-9305

João Rafael
Sócio de Transações
São Paulo
T +55 11 3886-5100
M  +55 11 97271-1546

Marcello Palamartchuk
Sócio de Transações
Curitiba 
T +55 41 3222-8432
M  +55 41 99679-8782

A Grant Thornton é uma das maiores empresas globais de auditoria, 
tributos, consultoria, transações, serviços financeiros e BPS. 
Ajudamos organizações dinâmicas a liberarem seu potencial de crescimento, 
oferecendo recomendações significativas, voltadas ao futuro. Estamos presentes 
em mais de 135 países e contamos com mais de 53.000 colaboradores, o que 
significa que podemos atender às suas necessidades e oferecer insights e 
agilidade aos nossos clientes para mantê-los um passo à frente. No Brasil, 
estamos presentes em mais de 10 cidades. Possuímos especialistas focados 
em desenvolver soluções customizadas a todos os tipos de empresas e 
segmentos, desde startups, empresas privadas, familiares, a empresas de 
capital aberto e organizações públicas no Brasil e no mundo.

Carlos Alexandre de Oliveira
Sócio de Transações
São Paulo
T +55 11 3886-5100
M  +55 11 98280-2824

E hugo.luna@br.gt.com E joao.rafael@br.gt.com

E marcello.palamartchuk@br.gt.comE carlos.alexandre@br.gt.com


