
Benefícios da due diligence comercial (não exaustivo)

• Obter uma análise abrangente da indústria cobrindo tamanho e tendências do mercado, drivers disruptivos, novas tecnologias, 
riscos regulatórios e fatores macroeconômicos resultando em certos headwinds e tailwinds;

• Ter portfólio de clientes analisado com base em pesquisas, entrevistas e discussões sobre o mercado de atuação da empresa;

• Ter visão do panorama competitivo da empresa, incluindo posicionamento de novos entrantes, digitalização no setor, players 
internacionais e expansão de empresas dominantes.
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Introdução à due diligence comercial
Nos últimos anos, a due diligence comercial adquiriu popularidade devido à crescente complexidade dos produtos e serviços disponíveis no 

mercado, bem como pelo número ascendente de novas e estreitas especializações que demandam uma avaliação adequada do potencial de 

crescimento da empresa target. Além de acelerar a decisão de investimento do comprador, a due diligence comercial também oferece 

possibilidades claras para captura de receita adicional durante a fase de pós-aquisição.
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Pilares-chave de nossa abordagem de due diligence comercial

A Deloitte tem apoiado milhares de transações ao redor do mundo. Visite nosso site M&A Consulting para 

saber como podemos suportar seu negócio.

5 minute reading series
Deloitte M&A LatAm Due diligence em M&A

Indústia / Mercado

Analisa o mercado alvo da target e mapeia 
o valor incremental para os clientes 

decorrente de seus produtos, serviços e 
tecnologias

No contexto da globalização atual, expansão dos negócios para novos mercados e crescente concorrência, é crucial ter uma estratégia 

comercial. A falta de uma estratégia robusta deixa espaço para os concorrentes capturarem receitas e ganharem participação no

mercado. A abordagem da Deloitte ajuda nossos clientes a compreender claramente a posição comercial da target, tomar uma decisão 

ciente do investimento e agir rapidamente sobre as lacunas identificadas

Clientes

Identifica os critérios de compra do cliente 
e como a marca, os produtos, a tecnologia 

e os serviços da target são percebidos

Concorrentes

Avalia o posicionamento da target em 
relação a seus concorrentes e mapeia os 
desafios competitivos que impactam seu 

crescimento

Projeções de expanção

Analisa as oportunidades da target
melhorar sua receita (por exemplo, 

otimização de preços, retenção de clientes 
e incentivos)

Pilares de 
análises
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