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Em nossa abordagem para TI DD, o foco está em identificar riscos materiais, incluindo possíveis obstáculos para 
o negócio, com base em análise de dados; desenvolver uma compreensão do ambiente geral de TI, determinar 
possíveis impactos no pós-negociação, seja uma fusão ou uma separação; mapear quaisquer melhorias e despesas 
significativas necessárias durante a transação e sinergias potenciais que podem acelerar criar ou restrições à 
transação.

Na era da tecnologia da informação, uma due diligence completa 
requer uma avaliação detalhada dos ativos, sistemas, processos, 
políticas e procedimentos de TI, antes da realização de qualquer 
transação. Nossa due diligence de TI fornece aos compradores uma 
visão clara dos recursos de tecnologia da empresa target, identifica 
e avalia os principais riscos do ramo e indica os pontos que podem 
impactar o negócio.
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A Deloitte tem apoiado milhares de transações ao redor do mundo. Visite nosso site M&A Consulting para 
saber como podemos suportar seu negócio.

Pilares-chave da nossa abordagem de due diligence de tecnologia

 Captura o contexto do negócio e entende quais são os objetivos. É essencial avaliar a estrutura de TI da 
empresa target e sua capacidade para apoiar seus planos;

 Antecipa os possíveis obstáculos para o negócio por meio da identificação de riscos na análise cruzada com 
outras áreas funcionais (DD Financeira, DD Fiscal, DD Comercial, etc.);

 Fornece uma análise de custos de TI da empresa target. Uma vez que o custo com tecnologia é um dos 
maiores em qualquer empresa, o adquirente precisa entendê-los antes de tomar a decisão de compra;

 Além de identificar os riscos, a análise destaca os pontos fortes da empresa target. O equilíbrio entre os 
pontos fortes e fracos pode determinar o sucesso de sua negociação.
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