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Consultoria de estratégia empresarial e finanças corporativas

✓ Somos uma consultoria de estratégia empresarial e finanças corporativas, com soluções para decisões

operacionais, societárias e financeiras em empresas de diversos segmentos.

✓ A GlobalTrevo Consulting é uma empresa brasileira, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão

Preto e Belo Horizonte. Atualmente, temos capacidade de atendimento em todos os estados brasileiros.

✓ Nossos executivos têm larga experiência em processos de reestruturação operacional e financeira, valuation,

business plan, pesquisas de mercado, captações de recursos e processos de venda de empresas.

✓ Temos área dedicada a micro e pequenas empresas (PME) e startups. Independente de faturamento ou

segmento de operação, trabalhamos com metodologias e processos financeiros sofisticados que poderão ser

aplicados à sua empresa.
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✓ Pesquisas e Análises de mercado

✓ Análises de projetos de investimentos

✓ Business plan

✓ Planejamento estratégico

✓ Governança e melhoria de performance

Nossas áreas de atuação
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ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

✓ Avaliação de empresas

✓ Reestruturação financeira e operacional

✓ Planejamento financeiro

✓ Captação de recursos no BNDES

✓ M&A

FINANÇAS CORPORATIVAS



Estratégia empresarial

✓ Pesquisas para projetos de investimentos e novas linhas de produtos.

✓ Análise de concorrência e potenciais clientes.

✓ Análise e diagnóstico de crescimento de mercado e oportunidades.

✓ Pesquisas de satisfação e imagem.
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Pesquisa de mercado e 

satisfação

✓ Elaboração de modelo econômico operacional de longo prazo.

✓ Definição de premissas e cenários.

✓ Análises estratégicas e financeiras: estrutura de capital, SWOT, custos

projetados, TIR, retorno sobre o capital investido e payback.

✓ Alternativas de crescimento e desenvolvimento de novos negócios.

Business Plan e 

Planejamento

✓ Análise de processos operacionais e administrativos.

✓ Desenvolvimento de controles internos;

✓ Estruturação de modelo de governança corporativa e de informações

financeiras e operacionais

Governança e melhoria 

de performance



Finanças Corporativas

✓ Utilizamos o padrão sugerido pela CVM e somos credenciados no Conselho

Federal de Economia.

✓ Nossos laudos consideram: análise por fluxo de caixa descontado, por múltiplos

de mercado e avaliação patrimonial.

✓ Analisamos o valor de marca, contratos e passivos, calculando o valor total da

empresa de forma independente.
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Avaliação de Empresas -

Valuation

✓ Estudo de premissas de crescimento e ações para desenvolvimento da

operação da empresa.

✓ Propostas baseadas em análises para redução de custos e despesas.

✓ Análise de investimentos e retorno esperados.

✓ Reestruturação operacional e financeira.

Consultoria e 

Reestruturação 

Empresarial

✓ Orçamentos para empresas e projetos.

✓ Orçamentos base-zero.

✓ Projeções financeiras para análises de investimentos.

Orçamentos e 

Projeções Financeiras



Negociação e captação de recursos

✓ Processo conduzido de forma estruturada e confidencial.

✓ Definição dos potenciais interessados e dos parâmetros de valor da empresa.

✓ Elaboração dos documentos necessários e condução do processo de

negociação.
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M&A – Fusões e 

Aquisições

✓ Elaboração de projetos para captação de recursos no BNDES.

✓ Negociação de taxas e prazos de carência.

✓ Assessoria para captação de recursos com fundos de investimentos.

✓ Confecção de infomemo a ser apresentado.

Projetos de BNDES e 

investimentos

✓ Assessoria para negociação entre sócios com foco em dissolução societária.

✓ Utilização de metodologias para possibilitar o avanço nas negociações de saída.

✓ Criação de alternativas de negociação.

Negociação para 

Dissolução Societária



Missão, Visão e Valores

✓ A missão da GlobalTrevo Consulting é prestar serviços de finanças corporativas e estratégia empresarial

diferenciados e com alta qualidade, desenvolvendo produtos sob medida aos nossos clientes.

✓ A nossa visão é ser reconhecida pelo mercado local e internacional pelos serviços de qualidade e soluções

estratégicas, financeiras e operacionais para questões específicas de nossos clientes.

✓ Os valores da GlobalTrevo Consulting são:

✓ Integridade

✓ Independência

✓ Respeito

✓ Longevidade
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Setores de atuação

✓ Nos últimos anos, trabalhamos com empresas de diversos setores e tamanhos de operação, tanto no Brasil,

quanto no exterior:
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SAÚDE STARTUPS

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

EDUCAÇÃO VAREJO

INDÚSTRIAS SERVIÇOS
FUNDOS DE 

INVESTIMENTO

TELECOM



Atendimento nacional
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Escritórios

Estados com clientes



Nossas credenciais



Nossas credenciais
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Nossas credenciais
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Nossas credenciais
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Operações de M&A



Operações de M&A
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Operações de reestruturação e BNDES
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Nossa equipe



Eduardo Peres, Sócio-diretor
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✓ Economista formado pela Universidade Federal do Rio de

Janeiro e Mestre em Economia pelo IBMEC.

✓ Sócio fundador da GlobalTrevo Consulting. Responsável

por prospecção de negócios e execução de projetos de

negociação.

✓ Possui larga experiência em planejamento estratégico,

valuation e M&A adquirida ao longo de carreira

profissional na PricewaterhouseCoopers, Abril e Medial.

✓ Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

✓ Processo de venda da operadora de saúde Vitallis

Saúde S.A. para o Grupo Colsanitas da Colômbia

✓ Processo de M&A da Promed Saúde

✓ Processo de venda do CIAI para o Grupo SIS

✓ Processo de M&A da Broto Legal

✓ Captação de recursos no BNDES para diversas

empresas



Gustavo Lepore

✓ Engenharia Civil pela Faculdade Fundação Santo André

(FSA- FAENG).

✓ Atuou na área da construção civil, além do setor público

durante três anos. Na GlobalTrevo Consulting é

responsável pela análise de empresas, projetos de

reestruturação e modelagem financeira, além do apoio à

área de prospecção e execução de projetos.

✓ Alguns projetos na GlobalTrevo Consulting:

✓ Projetos de reestruturação em diversas empresas

✓ Avaliação da Rio Nave para o Bank of New York

Mellon

✓ Business plan da iON TV

✓ Avaliação e negociação da Broto Legal

✓ Avaliação e negociação da Auto Avaliar

✓ Avaliação e negociação da Promed Saúde
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Marcelo Gil

✓ Administrador de Empresas, formado pela Universidade

Ibirapuera e Pós Graduado em Administração pela

Universidade de São Paulo – USP. Na GlobalTrevo

Consulting, atua na área comercial e com a prospecção de

novos negócios .

✓ Antes de iniciar as atividades na GlobalTrevo Consulting,

foi responsável pela implantação de diversos projetos de

grande porte em estágios Green Field e Brown Field,

atuando em empresas como:Grupo Legrand, Alcoa, Vale e

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

✓ Atuando na área de Suprimentos, Importação e

Exportação, desenvolveu sólida experiência no

gerenciamento da cadeia de suprimentos, baseada em

Gestão de Pessoas, Tecnologia de Informação e Processos

ao longo dos últimos 30 anos .
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Bruno Siqueira

✓ Economista pela Universidade Federal Fluminense. Possui

experiencia na criação de startups, realização de planos

de negócios, participando da fundamentação e

estruturação da empresa Gamelyst Tecnologia, além de

breve passagem pela área comercial.

✓ Na GlobalTrevo Consulting, participa e auxilia nos projetos

de finanças corporativas, entre eles: avaliações

econômico-financeiras de empresa, análise setorial,

reestruturação e captação de recursos.
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Marina Abreu

✓ Cientista social e política formada pela Universidade

Estadual de Campinas (UNICAMP). Possui experiência em

pesquisa de mercado e opinião em consultorias e como

pesquisadora no Projeto BID (Banco Interamericano de

Desenvolvimento) sobre Saneamento Básico no Brasil e

no México.

✓ Atualmente, é mestranda no programa de Planejamento e

Gestão do Território na UFABC e pós-graduanda em

Geoprocessamento no SENAC.

✓ Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Pesquisa e

Análise de Mercado, estruturando estudos quantitativos e

qualitativos.
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Juan Moreno 

✓ Economista formado pelo Insper. Faz parte do time de

Finanças Corporativas da GlobalTrevo Consulting, atuando

em projetos de avaliação econômico-financeira de

empresas, análise setorial, reestruturação e captação de

recursos.

✓ Possui experiência na área de Fusões e Aquisições de

banco, tendo atuado com clientes de diversos setores da

economia.

✓ Na GlobalTrevo Consulting, participa e auxilia nos projetos

de finanças corporativas e estratégia empresarial, entre

eles: avaliações econômico-financeiras de empresa,

análise setorial, planejamento estratégico e M&A.
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Guilherme Bellote

✓ Economista pela Universidade Estadual de Maringá

(UEM). Atua no time de Finanças Corporativas da

GlobalTrevo Consulting com projetos de avaliações

econômico-financeiras de empresas, análise setorial,

reestruturação e captação de recursos.

✓ Possui experiência prévia na área de consultoria

financeira, análises de conjuntura macroeconômica e

estudos de viabilidade econômica.

25



Fernanda Pinheiro

✓ Cientista social formada pela Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo (PUC-SP).

✓ Estagiou em institutos de pesquisa de mercado

adquirindo experiência na área de marketing com

pesquisa quantitativa. Possui fluência na língua inglesa e

atualmente estuda mandarim.

✓ Na GlobalTrevo Consulting, atua na área de Pesquisa e

Análise de Mercado, estruturando estudos quantitativos e

qualitativos.
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www.globaltrevo.com.br


