
Finanças Corporativas



Sobre a Delta
Fundada em 2000, a Delta é uma empresa brasileira de consultoria econômica 

e financeira que disponibiliza sofisticadas soluções em Desenvolvimento Local & 

Logística, Estratégia & Operações, Finanças Corporativas e Regulação Econômica. O 

diferencial destas soluções está na utilização de modernos métodos analíticos.

Nossa reputação é baseada em casos de sucesso e capacidade de pesquisa. Ética, 

inovação, trabalho em equipe, alianças estratégicas e capacidade analítica são os  

princípios adotados pela Delta para agregar valor aos seus clientes.

Finanças Corporativas
A adoção de modernos conceitos e práticas financeiras é, cada vez mais, 

fundamental para o sucesso da empresa. A sua capacidade de mensurar o valor do 

negócio, identificar novas oportunidades para a captura de sinergias e estabelecer 

novos referenciais de colaboração são elementos diferenciadores da sua dinâmica 

e sustentabilidade.

A Delta oferece diversas soluções nesta área: alianças estratégicas, avaliação & 

viabilidade econômica, fusões e aquisições e modelagem econômico-financeira 

& tributária. Estas soluções utilizam modernas ferramentas quantitativas e estão 

voltadas para a otimização das necessidades dos clientes, sejam públicos ou 

privados.



Alianças estratégicas

As alianças estratégicas são, cada 
vez mais, um direcionador importan-
te do crescimento das empresas. Es-
tas alianças variam em seu escopo e 
extensão geográfica, de relações in-
formais a complexos acordos de joint 
ventures, onde novos negócios, e mes-
mo empresas, são definidos.
A Delta possui experiência em: (i) de-
finição estratégica, (ii) identificação e 
captura de sinergias, (iii) estruturação 
econômico-financeira e tributária e (iv) 
identificação de potenciais interessa-
dos.

Fusões & aquisições

Estas operações são cada vez mais re-
levantes e desafiadoras, em um am-
biente onde as empresas estão em 
reestruturação e consolidação em ve-
locidade crescente. Ao mesmo tempo, 
a pressão para se evitar fracassos, na 
definição e execução destas opera-
ções, nunca foi tão intensa.
A Delta possui experiência em: (i) de-
finição estratégica, (ii) avaliação e 
planos de negócios, (iii) identificação 
de potenciais interessados, (iv) estra-
tégias de crescimento e (v) integração 
pós-fusão (operacional e gestão)

Avaliação & viabilidade
econômica

A avaliação e a viabilidade de proje-
tos e negócios são fundamentais para 
o sucesso empresarial. As modernas 
metodologias de avaliação permitem 
identificar lacunas materiais que po-
dem implicar em resultados não pre-
vistos e insatisfatórios para as iniciati-
vas. Nesta avaliação são consideradas 
variáveis qualitativas e quantiativas sob 
cenários alternativos.
A Delta possui experiência em: (i) ava-
liação por fluxo de caixa descontado 
(DCF), (ii) análise de decisão (DTA) e 
(iii) avaliação por opções reais (ROA).

Modelagem econômico-
financeira & tributária

As modernas ferramentas de análise 
econômica e financeira permitem a 
elaboração de projeções, cenários e 
simulações que contribuem para o en-
tendimento da dinâmica do setor de 
atividade da empresa, inserida no am-
biente macroeconômico.
A Delta possui experiência em: (i) ava-
liação por fluxo de caixa descontado 
(DCF), (ii) análise de decisão (DTA), (iii) 
avaliação por opções reais (ROA), (iv) 
análise custo-benefício (CBA), (v) aná-
lise de arranjos produtivos, (vi) análise 
de cenários econômicos e (vii) otimiza-
ção da estrutura de capital.                
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