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com amplo conhecimento do mercado brasileiro, sólida rede de contatos e projetos liderados

por executivos sênior, a operacionaliza de qualquer

segmento no Brasil e em qualquer estágio do ciclo de vida: de startups a empresas consolidadas.

para executar sua missão, a atua como um “ ” para os seus Clientes,

disponibilizando serviços customizados para suportar a implementação de iniciativas estratégicas

que estão alicerçadas em transações da cadeia de Fusões & Aquisições, incluindo, dentre outras:
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a é uma empresa-boutique de consultoria em estratégia empresarial, especializada

em viabilizar transações de e focada em maximizar o valor a ser gerado

por essas transações para os seus Clientes, sejam esses os “Compradores” ou os “Vendedores”.



serviços de 

serviços de 

para apoiar seus Clientes na execução de suas estratégias, seja no ”sell side” ou no ”buy side”, a

oferece um completo portfólio de serviços em torno de transações de M&A, incluindo

os serviços de e os de :
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⚫ validação de objetivos, expectativas e do plano de trabalho

⚫ aprofundamento no conhecimento da Empresa e mercado onde atua

⚫ recomendação de ações (para aumento da atratividade e do valor da Empresa)

⚫ coordenação de auditorias, due diligences e pareceres técnicos (se requeridos)

⚫ suporte no estruturação de planos e elaboração de projeções financeiras (≥ 5 anos)

⚫ apuração do Valor da Empresa (Fluxo de Caixa Descontado e comparativo de mercado)

⚫ definição das condições gerais de contorno da transação (ideal vs mínima)

⚫ desenvolvimento da Tese de Investimento e modelagem completa da transação

⚫ definição do perfil ideal do Comprador / Investidor e da estratégia de ida ao mercado

⚫ mapeamento de mercado (Brasil e exterior) e análise dos potenciais “alvos”

⚫ preparação e envio de material de divulgação da Empresa (e transação)

⚫ engajamento com interessados, incluindo apresentações executivas 

⚫ coordenação e gerenciamento das propostas (vinculantes ou não)

⚫ negociação completa de todos os aspectos inerentes à futura transação

⚫ documentação dos termos acordados através de Memo of Understand (MOU)

⚫ coordenação do data room e due diligences requeridos pelo Comprador / Investidor

⚫ coordenação da elaboração de contratos (Compra & Venda, Acordo de Acionistas, etc)

⚫ coordenação do Closing da transação, até a efetiva liquidação financeira da mesma

❶ entendimento

❷ avaliação

❸ modelagem

❹ prospecção

❺ negociação

❻ fechamento

utilizando sua metodologia “ ”, a lidera todo o processo visando a

(integral ou parcial) da Empresa ou a de investidores (Family Offices ou Fundos),

de forma que a transação gere os resultados estratégicos e financeiros desejados pelo “vendedor”



⚫ validação de objetivos, expectativas e plano de trabalho

⚫ definição do perfil desejado da Empresa-alvo a ser comprada

⚫ definição das condições de contorno e da estrutura da transação

⚫ mapeamento de mercado e análise dos potenciais “alvos” 

⚫ engajamento inicial para o entendimento de intensões

⚫ coleta de informações preliminares para avaliação

⚫ diagnóstico detalhado (estratégico, jurídico, operacional, financeiro)

⚫ estimativa do seu Valor de Mercado (normalização dos Demonstrativos)

⚫ análise de riscos & oportunidades, com as recomendações de curso de ações

⚫ modelagem completa transação (societária, jurídica, financeira, etc)

⚫ preparação e apresentação de Carta de Intensões (oferta não vinculante)

⚫ negociações preliminares para assinatura de um Memo of Understand (MOU)

⚫ coordenação de due diligences (legal, fiscal, contábil, ambiental, etc)

⚫ analise dos relatórios e proposição de eventuais ajustes para a transação

⚫ preparação e apresentação de Oferta Vinculante, com seus Termos & Condições

⚫ defesa da proposta e negociação de todos os aspectos inerentes à futura transação

⚫ coordenação da elaboração de contratos (Compra & Venda, Acordo de Acionistas, etc)

⚫ coordenação de todo processo de Fechamento até a liquidação financeira da transação

❶ alinhamento

❷ prospecção

❸ avaliação

❹ proposição

❺ validação

❻ fechamento

utilizando sua metodologia “ ”, a lidera todo o processo visando a

(parcial ou integral) de uma Empresa, a entre Empresas, ou uma ,

de forma que a transação gere os resultados estratégicos e financeiros desejados pelo “comprador”
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❹ implementação

❶ entendimento

❷ estruturação

❸ planejamento

⚫ motivadores e estrutura geral da Transação

⚫ capacidades (operacionais, financeiras, humanas, etc)

⚫ cultura e valores corporativos (de cada uma das Empesas)

⚫ expectativas gerais: acionistas, funcionários, clientes e parceiros

⚫ modelagem do “end-state” (estrutura desejada depois da Integração)

⚫ fundamentos da Integração: objetivos, estratégia, prioridades, governança

⚫ mapeamento de riscos, oportunidades, interdependências, barreiras e gargalos

⚫ definição, modelagem e priorização dos Integration Work Streams (IWS)

⚫ plano de Geração de Valor e de Captura de Sinergias 

⚫ plano de implementação por IWS (cronogramas, recursos, etc)

⚫ plano de continuidade operacional (incluindo plano de mitigação de riscos)

⚫ plano de Comunicação (Clientes, Parceiros, Funcionários) e de integração Cultural 

⚫ seleção, contratação e gerenciamento de provedores de serviços

⚫ coordenação da implementação de cada IWS (alinhamento com plano)

⚫ captura de sinergias e mapeamento de oportunidades de geração de valor

⚫ reporte da evolução da execução e documentação detalhada da Integração
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a metodologia utilizada pela em consiste de quatro etapas,

onde o principal objetivo é de Aquisição/Fusão,

levando-se em consideração os objetivos iniciais da Transação e as características da Empresas



a alicerça a sua oferta de serviços e a sua atuação no mercado na experiência prática

de profissionais sênior, que atuaram em renomadas empresas durante suas carreiras executivas:

● Presidente e CEO da Boutique Daslu

● Presidente e CEO do Grupo Pasmanik

● Diretor Comercial da C&A Modas LTDA

● Diretor Geral da Santal Equipamentos

● Diretor Administrativo no Grupo Jacto

● Presidente da RR Donnelley Moore

● VP de Contas Globais na DAMCO-MAERSK

● Vice-Presidente de Logística Mundial da HP

● Vice-Presidente de Logística Américas da HP

● Presidente, CEO e Conselheiro da Itautec S.A.

● Presidente e Diretor Geral da HP Brasil Ltda.

● VP de Vendas & Marketing da HP LatAm

● Presidente e CEO da TGP Networks

● Diretor da Phillips Capital Latin América

● Diretor da Unidade de Serviços da Itautec

● CFO da Ceva Logistics América Latina

● CFO da Convergys IMG Brasil

● Controller da HP Brasil

● CFO da Convergys IMG Brasil

● CFO da Vivax / Canbras

● Controller da Philips Brasil

a IN.business conta ainda com uma capacitada equipe de analistas
e complementa a sua oferta e atuação através de uma sólida rede
de parceiros especializados, incluindo escritórios jurídicos, empresas
de auditoria e consultores independentes, como forma de garantir
a entrega de sua proposta de valor para os seus Clientes.

● Diretor de ALM e Funding no Itaú BBA

● Diretor de Relações com Investidores no Unibanco

● Diretor de Investimentos no Unibanco

● Diretor da Unidade Computação da Itautec

● Diretor da Unidade de Serviços da HP Brasil

● Diretor da Unidade Computação da HP Brasil



① venda das unidades de Automação (Bancária & Comercial) e de Serviços para a OKI

② planejamento e coordenação de cisão operacional, financeira e jurídica da Itautec

③ planejamento e implementação da descontinuidade do negócio de Computação 

algumas das principais transações nas quais os profissionais da atuaram, ao longo
de suas respectivas carreiras, de forma decisiva para a sua concretização e para o seu sucesso:

entre                           e                        (1997)

da                              a partir da (1999)

na ③ (2013)

da ② (2013)

da                          para a ① (2013)

da (50%) para a (2016)

entre              e (2008)

entre                           e                      (1999)

entre              e (2002)

entre              e (2006)

entre              e                                  (2011)

entre          (BR)  e            (PT)              (2017)(2017)da (33%) para a (family office) 

da                        para a (2003)

entre              e (2010)

entre a           (BR)  e a             (PT)              (2016)

da                              pela (2012)

entre a                   e a  (1991)
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a desenvolve todos os seus projetos embasada em três elementos fundamentais,

que formam a sua proposta de valor para seus Clientes e definem o seu diferencial competitivo:

❶ processos sempre conduzidos por executivos sênior, incluindo CEOs e CFOs

⚫ comprovada experiência na gestão operacional de grandes empresas nacionais e multinacionais

⚫ sólida experiência na modelagem e implementação de projetos complexos de fusão & aquisição 

⚫ alta agregação de valor à operação do cliente, através da proposição de melhorias operacionais

⚫ ampla rede de contatos no Brasil e exterior, com facilidade de interlocução nos níveis executivos 

❷ liderança de toda a transação, desde a sua modelagem até a sua concretização   

⚫ total alinhamento com os objetivos do Cliente e com a sua percepção de geração de valor

⚫ manutenção do foco da organização nas atividades operacionais durante toda a transação

⚫ visão holística de todo o processo visando qualidade, assertividade, objetividade e sigilosidade

⚫ preservação da relação entre as partes, que poderão vir a ser futuros sócios com a transação

❸ atuação em total parceria com o cliente, refletida no seu modelo de remuneração

⚫ foco em fazer a melhor transação para o Cliente, com balanceamento entre risco e valores

⚫ número reduzido de projetos por ano para assegurar qualidade, assertividade e senioridade

⚫ atuação proativa e embasada em valores sólidos como transparência, sinceridade e isonomia

⚫ sincronização do seu fluxo de recebimento com o fluxo de recebimento negociado para o Cliente



a executa sua missão com base num conjunto de cinco princípios & valores sólidos,

praticados no exercício de suas atividades diárias e refletidos em suas ações, relações e atitudes:

na condução dos nossos negócios e dos negócios dos nossos clientes
1

em tudo que fazemos para assegurar qualidade e real agregação de valor
2

com a geração de resultados concretos e relevantes para nossos clientes
3

na condução dos projetos para atender às expectativas de nossos clientes
4

em todas as nossas relações com nossos Clientes, parceiros e funcionários
5



“Queria agradecer muito ao Mario (da ) pela contribuição decisiva para

que nossa operação avançasse. Nem todos perceberão de imediato o alcance

material do que estou a dizer, mas de fato só com interlocutores tecnicamente

habilitados e com distanciamento/frieza negocial é possível atingir consensos

como os que conseguimos. E sem gerar suspeita e nem desconfiança, pois a

negociação foi sempre leal e, sem gerar conflitos pessoais, foram evitados muitos

confrontos entre quem vai ter que se entender no dia-a-dia, sem gerar nenhuma

intranquilidade e oferecendo segurança a quem não está habilitado ou habituado às

questões mais técnicas destas negociações (financeiras, jurídicas, etc.). Assim, foi

criado um clima de verdadeira confiança entre as partes. Muito obrigado, Mario!”

depoimento espontâneo do sócio fundador de um Fundo de Investimentos Europeu após a aquisição
de duas empresas (Brasil e Estados Unidos), cujos proprietários foram assessorados pela



“queremos virar uma referência para o mercado de

Fusões & Aquisições no Brasil . . . não (apenas) pelo

volume de transações, mas, principalmente, pela

qualidade de nossos serviços e pelo valor gerado a

nossos Clientes, sendo essa a base de sustentação

de nossa respeitabilidade e de nosso sucesso !!”

Mario Anseloni (sócio fundador da IN.business)



www●inbz●com

inbusiness@inbz●com

(+55 11) 5505●3400

IN.business Consultoria & Gestão Empresarial
Rua James Joule, 92 (cj 51) ⚫ 04576.080 ⚫ São Paulo/SP ⚫ Brasil 


