Cases de sucesso
Conheça alguns dos nossos resultados mais relevantes de Due Diligence Técnica e Operacional.
Energia

Combustível

Saúde

Descrição do comprador: Produtor de energia
com 100 usinas, distribuídas por 18 países em 3
continentes, e mais de 4.300MW em operação

Descrição do comprador: Um dos principais
produtores de etanol de cana-de-açúcar do Brasil,
com 73 milhões de toneladas de cana moídas por ano

Descrição da empresa alvo: Um dos principais
grupos hospitalares com 400 leitos nas unidades
intensivas e 25 salas de cirurgia

Resultados:

Resultados:
• Redução média de OPEX em 2% nos contratos de
manutenção;
• Mais de US$ 2 milhões de CAPEX de riscos
identificados e mais de US$ 10 milhões de CAPEX
não previstos.

Resultados:

• Média de 91% de CAPEX não previstos com
base na projeção inicial do cliente;
• Mais de US$ 4 milhões de CAPEX em riscos
identificados.

Telecomunicações
Descrição da empresa alvo: Uma das maiores
infraestruturas de telecomunicações do Brasil,
com mais de 3mil clientes corporativos em
14 estados
Resultados:

• Mais de US$ 20 milhões de CAPEX não
previstos;
• Amostra de 27 sites visitados com 81%
dos ativos inspecionados.
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Automotivo

• Aproximadamente US$ 5 milhões de riscos
regulatórios identificados;
• Mais de US$ 8 milhões em oportunidades de
ganho, somente através de aumento de
receita e margem operacional.

Alimentos orgânicos

Descrição da empresa alvo: Um dos mais
importantes fabricantes de pastilhas de freio, com
mais de 30 anos no mercado

Descrição da empresa alvo: Um dos líderes no
segmento de alimentos naturais e orgânicos, com
receita bruta superior a R$ 60 milhões

Resultados:

Resultados:

• Mais de US$ 3 milhões não previstos em CAPEX
e US$ 10 milhões em preços reduzidos nas
transações;
• Determinação na adesão adequada do plano de
ação do NR12 (padrão de segurança).

• Oportunidade de dobrar a produção de um dos
principais produtos apenas com a reorganização
da utilização da máquina;
• Identificação de riscos regulatórios no
fornecimento de matéria prima orgânica.

Cases due diligence

