Estratégia & Operações

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.

Estratégia & Operações
A estratégia e as operações das empresas são variáveis importantes na definição da
sua dinâmica e, em última instância, do seu sucesso. Em uma economia cada vez
mais globalizada, onde as firmas são concorrentes e colaboradoras, as oportunidades
estratégicas e operacionais, internas e externas, não devem ser desperdiçadas.
A Delta oferece diversas soluções nesta área: estratégias corporativas, defesa da
concorrência, governança corporativa & tributária e integridade corporativa. Estas
soluções utilizam modernas ferramentas quantitativas e estão voltadas para a
otimização das necessidades dos clientes, sejam públicos ou privados.

ESTRATÉGIA & OPERAÇÕES - nossas soluções

Estratégias corporativas

Defesa da concorrência

Uma estratégia define como a empresa compete em um dado negócio e cadeia de produção, ou seja, como ela
pode adquirir uma vantagem diferenciada. Ela está diretamente relacionada com a escolha de um conjunto de
atributos distinto daquele adotado pelas concorrentes para disponibilizar aos
seus clientes um mix único de valor.
A Delta possui experiência em: (i) cadeias de valor, (ii) estudos econômicos
setoriais, (iii) planejamento estratégico, (iv) diagnóstico empresarial, (v)
otimização corporativa, (vi) reestruturação econômica, financeira e operacional, (vii) gestão de crises e de stakeholders e (viii) recuperação judicial.

O uso de conceitos e ferramentas econômicas na análise de fusões e de
cartéis tem sido cada vez maior. As
autoridades responsáveis pela defesa
da concorrência consideram em sua
avaliação análises empíricas, incluindo
econometria e simulações, para definir a extensão do mercado, os efeitos
competitivos e as eficiências envolvidas em operações desta natureza que
contribuem para o aumento do bem-estar social.
A Delta possui experiência em: (i) análise de eficiências (sinergias), (ii) parecer para processos judiciais e de arbitragem e (iii) simulação de cenários.

Governança corporativa &
tributária

Integridade corporativa

As externalidades positivas e negativas
decorrentes da separação do controle
e da propriedade tornam a governança corporativa um tema fundamental
nas empresas. A governança tributária
surge como uma dimensão a mais do
problema, que permite à empresa gerar valor e assegurar o compliance das
obrigações tributárias.
A Delta possui experiência em: (i) análise de stakeholders, (ii) programas de
remuneração, (iii) monitoramento e divulgação, (iv) modelagem econômico-financeira e (v) simulação de cenários.

A elaboração e implantação da Política
de Integridade Corporativa considera o
modelo de negócio, a cadeia de valor,
a estrutura de governança corporativa, a estratégia e gestão corporativa,
os processos, o sistema de controles
internos e as funções compliance, gestão de riscos, capacitação e comunicação.
A Delta possui experiência em: (i) códigos e manuais de procedimentos, (ii)
análise de stakeholders, (iii) função
compliance, (iv) gestão de riscos e (v)
adequação à Lei Anticorrupção.
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