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Nossa abordagem permite que o comprador 
obtenha uma compreensão  profunda da 
empresa-alvo, de suas operações, estrutura 
organizacional, riscos e principais 
considerações para a separação do negócio 
(caso o negócio seja concluído) e sua 
sustentabilidade no futuro. Nossas análises 
incluem a base de custo, planos de 
crescimento, necessidades de CAPEX, custos 
únicos e recorrentes para operar como negócio 
autônomo, além de indicadores de 
desempenho, validação e identificação de 
sinergias.

Enquanto as due diligences financeira, fiscal e jurídica fornecem a base para avaliar 
o valor econômico e garantir que o SPA proteja o preço pago, a due diligence 
operacional (DDO) visa o futuro e responde à pergunta “O que faremos quando 
o negócio for nosso?”. Nossa abordagem é muito versátil e cobre análises que 
fornecem informações durante todo o ciclo de negociações. Dado que a quantidade 
de atividades aumenta após a assinatura do SPA – contrato de aquisição de ações, 
nosso relatório de DDO fornece conteúdo chave para estruturar o processo de 
blueprint e check-list para o dia 1.

Introdução à due diligence operacional

The future of the deal

Follow us

A Deloitte tem apoiado milhares de negócios em todo o mundo. Visite nosso site: M&A Consulting para 

saber como podemos apoiar o seu negócio.

Pilares fundamentais da nossa abordagem de due diligence operacional

✓ Identificar vantagens operacionais e potência da empresa-alvo

✓ Determinar as principais dependências operacionais e custos únicos da separação do negócio alvo

✓ Identificar ações e investimentos necessários pela nova liderança para acelerar a geração de valor

✓ Validar as sinergias identificadas para apoiar a avaliação do negócio e identificar oportunidades adicionais

✓ Compreender o histórico e o atual desempenho da empresa e os seus procedimentos e testar a estimativa de 
ganhos por mudanças em melhoria operacional

✓ Validar a capacidade da cadeia de suprimentos (ex. suprimentos, armazenamento e distribuição)

✓ Mapear potenciais oportunidades de otimização organizacional

Benefícios da due diligence operacional 

Avaliação operacional

Fornece uma visão sobre o modelo 
operacional da empresa alvo, suas 

capacidades operacionais, desempenho, 
procedimentos, políticas e identifica 

potenciais riscos

Previsões e vantagens

Destaca os principais riscos e fraquezas 
nos planos de crescimento futuro da 
empresa-alvo e busca considerações 
adicionais para alavancar durante o 

processo de negociação

Sinergias

Mapeamento e validação de sinergias 
importantes, com foco em áreas-chave 

como linha de base, custos únicos, 
planejamento e fases

Impactos da separação

Identifica as principais dependências 
operacionais com o vendedor (ex.: 

sistemas, infraestrutura, ativos, CSC) 
e impactos para a separação 

e operação independente

Pilares
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