Reestruturação e
Recuperação de Empresas

A Grant Thornton conta com equipes
capacitadas de especialistas
multidisciplinares para executar
atividades que se complementam
no âmbito de uma reestruturação de
empresas ou em insolvência com a
qualidade e a objetividade que um
processo requer.
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Nossos
serviços
Reestruturação
e Recuperação
de Empresas
Avaliar e acompanhar o plano de recuperação
da empresa a fim de monitorar o cumprimento do
mesmo, incluindo os seguintes aspectos:
• Modelo de Negócios e Planejamento Estratégico
• Análise de Mercado e Cenários
• Modelagem Financeira e Operacional
• Modelagem e Gestão de Fluxo de caixa,
• Investimentos e Capital de Giro
• Monitoramento e Controle de Operações
• Gestão do Portfólio de Projetos e Processos
Cruciais da Accounting Advisory

Excelência
Operacional
• Implementação das Práticas de Governança
Corporativa
• Redesenho da Estrutura Organizacional e
Dimensionamento de Quadro Operacional
• Definição de Indicadores de Desempenho (KPIs) para
Gestão efetiva
• Avaliação de Processos com foco em Riscos e Controles
• Avaliação de Controles Gerais de Tecnologia, incluindo
perfis de acesso e segurança da informação
• Redesenho e otimização de Processos com foco na
Melhoria de Desempenho

Busca e suporte
na recuperação
de ativos
Temos expertise de uma equipe global para busca
e identificação de ativos, tanto no Brasil quanto no
exterior, incluindo paraísos fiscais (Offshore).

• Plano de Redução de Custos
• Recuperação Judicial

Forense
• Investigação de atos irregulares ocorridos antes
e durante o processo
• Utilização de tecnologia forense para análise
em massa de dados

Mediação
de Conflitos
Com uma atuação independente e imparcial, agilizamos
a resolução de conflitos por meio de técnicas forenses e
propondo alternativas viáveis para temas controversos,
evitando assim o prolongamento do litígio.
• Renegociação de dívidas
• Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos

• Avaliação e identificação de potenciais conflitos
de interesse

• Mensuração de ressarcimento de danos e lucros
cessantes

• Preparação de evidências para utilização como
prova pericial em juízo

• Dissolução societária
• Avaliação de pleitos em contratos de Infraestrutura e
Construção

Dependo das características dos serviços, podemos
trabalhar com estrutura flexível de honorário, incluindo
um percentual do valor reestruturado e recuperado, no
caso de serviços de recuperação de ativos.
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Nossos diferenciais
• Somos reconhecidos como líderes
globais em recuperação de ativos e
administração judicial em processos
de insolvência, agora com atuação no
Brasil;
• Reconhecimento pelo Who’s Who Legal
(WWL) – em Reestruturação, Insolvência,
Recuperação de Ativos – 10 de nossos
líderes foram ranqueados como Global
Elite de um total de 26 ranqueados dos
quais não são advogados;
• Experiência global em casos
complexos de recuperação de ativos
e administração judicial no combate
à fraude contra credores e lavagem
de dinheiro;
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• Recuperamos mais de US$ 3,5 bilhões
ao longo dos últimos 8 anos;
• Experiência offshore, incluindo
os principais centros financeiros,
permitindo a análise e o monitoramento
de estruturas mais complexas;
• Temos equipes e estruturas globais
que atuam com as melhores práticas e
recursos tecnológicos de ponta;
• Somos membros da INSOL
International’s Group of Thirty-Six.

Sobre a Grant Thornton
Nossa trajetória centenária, com origem americana e internacionalizada a
partir de uma fusão britânica, contribui para mantermos o reconhecimento
como uma das líderes globais em serviços independentes de auditoria,
consultoria, tributos, transações e BPS.
Temos expertise para apoiar e potencializar o crescimento sustentável de nossos clientes por meio de
qualidade, inovação, credibilidade, agilidade e metodologias globais. Contamos com abordagens e
equipes multidisciplinares de diferentes linhas de serviços, especialidades e indústrias para compartilhar
nossos conhecimentos e experiências, criar e gerar valor aos negócios dos nossos clientes.

No mundo

Europa
CIS

42 países
16.423 pessoas

11 países
1.125 pessoas

Oriente
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Américas

10 países
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40 países
17,390 pessoas
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Possuímos escritórios nos
US $4.8bn
47,000
principais centros
de negócios
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people
e contamos com
uma equipe
(2016)
de mais de 800 colaboradores.

701
oﬃces

Estamos
130
120
presentes
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countries

10 cidades
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Contate-nos
João Rafael
Sócio de Reestruturação
T (11) 97271-1546
E joao.rafael@br.gt.com

Hugo Luna
Sócio de Reestruturação
T (81) 99674-9305
E hugo.luna@br.gt.com

Marco Aurélio
Sócio de Reestruturação
T (21) 97665-5858
E marco.aurelio@br.gt.com

Vitor Pedrozo
Sócio Líder de Forense
T (11) 97563-1778
E vitor.pedrozo@br.gt.com
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linkedin.com/company/grant-thornton-brasil

+51 11 3886-5100
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