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Aquisições +
Fusões
IDENTIFIQUE O
MAIOR VALOR.
REALIZE-O MAIS
RÁPIDO.
Ao avaliar o potencial e o risco de um acordo de fusão tanto de uma perspectiva
analítica quanto operacional, rapidamente descobrimos sinergias e oportunidades
de economia que podem reduzir os riscos. Assim, ajudamos a criar e a implementar
um plano para obter estes ganhos através dos processos de optimização após a fusão,
permitindo a empresa alcançar mais rápido seu desempenho esperado.

Sua empresa luta para:
• Avaliar rapidamente o valor das
oportunidades de aquisição
• Obter uma perspectiva imparcial
sobre se um negócio faz sentido
• Descubrir rapidamente todo o potencial
de um negócio recém adquirido

Com o apoio na Aquisição e Fusão
da TBM, você:
• Compreende rapidamente o risco
operacional e de oferta e a oportunidade
de um potencial negócio
• Obtenha um plano de criação de valor
sólido para melhorar rapidamente
o desempenho do negócio em uma
empresa adquirida e capturar sinergias e
economias após o fechamento do negócio
• Reduz o risco geral da transação
• Identifica mais 20% a 30% da melhoria
do EBITDA além do que a empresa que
vende ou compra possa encontrar

Reduza o seu risco na negociação e melhore o
EBITDA impulsionando o conhecimento de suas
operações e supply chain.
DILIGÊNCIA OPERACIONAL
Tome decisões de aquisição com mais rapidez e confiança. Nossos
especialistas tomam um olhar do mundo real, de cima para baixo,
sobre como a empresa alvo está se desempenhando. Nós avaliamos
o estado atual dos negócios, comparamos as atividades operacionais
com as melhores práticas da categoria, e avaliamos as capacidades
da liderança, organização, e estrutura de custos, apresentando uma
avaliação sólida e imparcial dos riscos operacionais e oportunidades.
ANÁLISE POTENCIAL COMPLETA
Compreenda o desempenho da cadeia de uma empresa alvo e determine
seu potencial para atingir seus objetivos. Buscamos oportunidades para
acelerar as melhorias no EBITDA e liberar capital de giro, fornecendolhe uma descrição detalhada de cada oportunidade financeira.
PLANEJAMENTO DA FUSÂO
A TBM ajuda você a criar planos avançados com tempo e recursos
necessários para a fusão total das novas aquisições. Este plano
de transformação empresarial descreve melhorias de excelência
operacional e metas de ganho de crescimento.
PLANEANDO E IMPLEMENTANDO O POTENCIAL TOTAL PARA A
CRIAÇÃO DE VALOR
Após o fechamento do negócio, coloque seu plano de integração e criação de
valor em ação rápida. A TBM implementa um sistema de gestão visual sólido para
realizar melhorias diretas do EBITDA, e aplicamos nossa excelência operacional,
em supply chain e experiência em desenvolvimento de liderança para ajudá-lo a
acelerar o crescimento e capitalizar o valor total da empresa.

Resultados das Soluções em Liderança da TBM
FABRICANTE NUTRACÊUTICO

O Capital Humano Maximiza o
Investimento em Capital Privado
• Ganhos da produtividade, redução
de sucata, e melhorias na supply
chain reduziram os custos em
US$ 1,5 milhão em 12 meses
• Redução rápida do inventário
reduziu para US$ 5 milhões as
exigências do capital de giro

Obtenha o suporte pré e pós-negociação que
você precisa para identificar e agregar mais valor.
Nossa abordagem compreensiva para o sucesso da aquisição vai além
da identificação de riscos e valor potencial. Trabalhamos com você para
alcançar esse valor rapidamente implementando planos de melhoria
comprovados pós-negociação. Porque a velocidade é essencial, nós nos
mobilizamos rapidamente, colocando especialistas experientes no local
para avaliar o negócio. Então, vamos direto ao trabalho após o fechamento,
trabalhando lado a lado com você para obter sua nova aquisição nos
padrões operacionais o mais rápido possível.
Trabalhando com as Soluções em Liderança da TBM

• Vendida por 5 vezes o preço
original das ações dois anos
depois do investimento inicial

Avaliar

A avaliação da diligência operacional da TBM
qualifica o que cada cliente espera alcançar,
recebendo uma avaliação completa e imparcial
de oportunidades, riscos e o real valor potencial.

Relatório

Você recebe um relatório abrangente e
detalhado das oportunidades, economias e
planejamentos de implementação. Trabalhamos
com você para analisar os resultados e
esclarecer os problemas, certificando-se de que
as perguntas chave são respondidas, dando-lhe
confiança na sua decisão.

Planejamento

Criamos um plano para realização e criação de
valor, focando nas grandes oportunidades de
melhoria, e explicando iniciativas específicas de
excelência operacional e estratégia de fusão.

EXPORTADOR DE VESTUÁRIO
|LOCALIZADO NA INDIA

A cultura Lean aumenta a
lucratividade e possibilita o
crescimento mesmo em meio a
uma recessão
• Implementou uma transformação
Lean fábrica por fábrica apesar do
ceticismo na indústria de vestuário
• A equipe de trabalho Lean inicial rendeu
aumentos na produtividade de mais de 35%
• O programa piloto foi expandido para
quatro fábricas depois de alcançar ganhos
significativos na qualidade e fornecimento

DIGI-STAR (FABRICANTE DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS)

Ganhos De Produtividade Apoiam
O Crescimento Da Carteira de
Clientes Enquanto Evitam As
Despesas De Capital

• Aplicou os métodos de produção Lean para
todos os estágios do processo de produção

Implementar

Após a negociação, nós rapidamente lançamos
planos de melhoria, trabalhando no ponto de
impacto para gerar resultados. Implementamos
um Sistema de Gestão robusto para incorporar
contabilidade, resolução de problemas,
gerenciamento de métricas e processos de
execução efetivos para apoiar a conquista dos
objetivos da empresa.

• Apoio ao crescimento significativo das
vendas sem comprar novos equipamentos
ou adicionar linhas de produção
• Melhorou a produtividade em 25%

Identifique o maior valor. E alcance-o
rapidamente com a TBM.

A VELOCIDADE VENCE SEMPRE
A TBM é especializada em operações e consultoria de supply chain para fabricantes e distribuidores. Pressionamos o pedal do acelerador em suas
operações para torná-las mais ágeis. E nós o ajudamos a acelerar o desempenho do negócio de 3 a 5 vezes mais rápido do que seus concorrentes.
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