Apresentação Institucional

Credenciais da 2Finance
-Rápida análise da situação da empresa, elaborando relatórios que permitam ao
empreendedor e seus dirigentes compreenderem a real situação da empresa e a real
capacidade de resolução dos problemas;
-Elaboração de plano de trabalho de forma justa e coerente com as necessidades da
empresa;
-Apresentação do cenário real aos dirigente e proposição a forma mais rápida, viável e justa
de resolução das questões prementes;
-Elaboração de fluxo dos trabalhos que serão desenvolvidos pela 2Finance para
acompanhamento e gestão da empresa de forma a garantir o cumprimento da execução das
iniciativas estratégicas.
Valores:
Inovação
Transparência
Rapidez
Confidencialidade
Responsabilidade
Entusiasmo

Sócios 2Finance
Wendell Finotti
Tem larga experiência em gestão financeira e operacional de empresas em momentos de crise, crescimento e
reestruturação. Atuou como CFO em empresas em recuperação judicial, renegociando dívidas com credores
operacionais, bancários, de garantia real e quirografários. Anteriormente atuou como Diretor Geral na
multinacional francesa Haulotte Group, onde alavancou o faturamento e restabeleceu uma posição consolidada
do share de mercado do segmento para o grupo. Nos grupos Carrefour e Martins Distribuição, gerenciou áreas
de negócio e vendas, desenvolveu soluções de gestão e finanças para franquias.
É formado em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia, tem MBA em Gestão Empresarial pela
FEA-USP e especialização em Turnaround pelo Insper.

José Miguel Gonçalves
José Miguel possui amplo conhecimento na área financeira, tendo atuado como gestor em grandes instituições
financeiras nacionais.
Possui vasta experiência na estruturação de negócios e linhas de crédito para empresas dos segmentos middle e
corporate, além de demonstrada capacidade de adaptação a diversos segmentos de atuação, tendo mais de 25
anos de experiência atuando em empresas de expressão como Banco Safra, Banco Votorantim, Red Asset
Management, entre outras, atuando nos setores financeiro, indústria, B2B, Atacado, Varejo BNDES e
Agronegócios.
É graduado em Comunicação Social e Marketing pela Universidade São Judas e cursa Direito na mesma
instituição.

Serviços

Proteção Patrimonial

Aumento de Lucratividade
e Implantação de
Processos

Assessoria na
Profissionalização da
Gestão

Vendas, Aquisições e Fusões de
Empresas (M&A)

Elaboração de Plano de
Negócios

Turnaround, Renegociação
de Dívidas e Recuperação
Judicial

Serviços 2Finance
Proteção Patrimonial
Assessoria na separação dos bens dos sócios dos ativos da empresa.
A Proteção Patrimonial se resume à aplicação criteriosa do Direito para a garantia e preservação do
patrimônio pessoal ou empresarial, por meio da análise de situações de risco inerentes a qualquer
negócio.
O Risco do negócio tem causas diversas, tais como crises econômicas, falecimento de pessoas chave do
negócio ou de familiares, sucessão natural, concorrência, aumento da carga tributária, regulamentação de
determinado mercado.
O uso de institutos jurídicos, a disposição na legislação, para efetivar a proteção do patrimônio de
empresários, herdeiros, profissionais do mercado, homens públicos, é mais importante do que a busca por
mecanismos contestáveis para a proteção de bens, tais como uso de Offshore ou incorporações, sem
qualquer fundamento econômico razoável (cujo uso não deve ser simplesmente descartado, mas realizado
sobre uma base econômica sensata), compra e venda simuladas, venda por interposta pessoa.
A Proteção Patrimonial é medida salutar para a Sociedade em sua totalidade, uma vez que preserva
porções patrimoniais, garantindo a preservação de riquezas.
A Proteção Patrimonial não é mero planejamento tributário, mas se presta à proteção de herdeiros,
preservação da Sociedade empresária, transparência da administração, viabilidade econômica e
operacional do negócio em si. Logo, harmonizar os objetivos da proteção patrimonial vão além da questão
tributária.

Serviços 2Finance
Venda, aquisição e fusão
de empresas (M&A)
A 2Finance trás aos seus clientes o assessoramento para compra, venda ou fusão de
empresas. Para essas necessidades a 2Finance elaborar o Valuation ou Fair Value que é
o serviço de dimensionar o valor real e justo da operação das empresas que se tenha
interesse.
Nossos serviços compreendem:
 Analisar a empresa, seus resultados e contingências
 Entendimento da melhor forma de venda de participação (integral, controle ou minoritário
com direção financeira por parte do comprador) de acordo com os anseios do vendedor;
 Apuração do valor de mercado – Através do Valuation ou Fair Value
 Aprovação do Valuation com os interessados
 Intermediação da venda – Representa os interessados, preservando sua imagem e nome.
 Elaboração de Data Room
 Preparação e apoio em processos de Due Diligence

Serviços 2Finance
Aumento de Lucratividade
e Implantação de
Processos
A 2Finance assessora na definição e implantação de rotinas administrativas, financeiras e
contábeis para que sua empresa tenha total segurança nos processos internos e oportunidade
para aumento de sua lucratividade. Após termos mapeado todos os processos da sua empresa, a
2Finance fará suas contribuições:

Ações que visam o aumento
da Lucratividade
 Redução de custos e despesas
 Implantar orçamento operacional
 Implantação de métricas de
apuração de custos por produto ou
serviço, família ou categoria;
 Implantação de régua de
precificação de produtos e serviços;
 Planejamento tributário visando
redução da carga tributária
 Revisão de cálculos de impostos
sobre a Receita e sobre o Lucro

Adequação dos Processos
Administrativos/Financeiros
 Rotinas operacionais, financeiras, controladoria e
tesouraria
 Apoio ao processo decisório
 Análises Financeiras contínuas
 Resultado Operacional com análises gerenciais
 Indicadores de resultado operacional
 Análise de giro de estoque/Serviços
 Acompanhar metas de vendas
 Indicadores de resultados de vendas
 Análise gerencias de vendas
 Implantação de sistemas Integrados (ERP)

Serviços 2Finance
Elaboração de Plano de
Negócios

A 2Finance assessorará na elaboração do seu novo empreendimento. Nosso trabalho
compreende descrever os principais processos envolvidos, detectando potenciais pontos de
atenção para desenvolvimento do negócio.
Descrevemos a estratégia, elaboramos plano de viabilidade econômico-financeira e assessoramos
na captação de recursos estruturados para compra de imóveis, máquinas e equipamentos bem
como para atender à necessidade de capital de giro da empresa.
O produto Busisness Plan 2Finance é estabelecer Metas, Compromissos, Prazos e Contingências.
As Metas: são realistas para atingir. Estas serão específicas, mensuráveis e estabelecidas com
limites temporais.
Os Compromissos: A tarefa a empreender será assumida por todos os envolvidos
Prazos: Serão estabelecidas datas-chave, subdividindo a meta final e permitindo uma
monitorização contínua e uma medição da evolução no tempo
Contingências - Eventuais obstáculos deverão ser antecipados e estratégias alternativas deverão
ser formuladas.

Serviços 2Finance
Assessoria na
Profissionalização da
Gestão
Entendendo os desafios de empresas familiares com o crescimento sustentado da companhia no
cenário competitivo global, a 2Finance assessora seus clientes na estruturação da estrutura de
Governança Corporativa que garanta o controle do negócio pelos sócios, aliado à Gestão Executiva
de profissionais de mercado.
Nossos serviços compreendem:
-

Estruturação da área de controladoria para garantir aos sócios informações gerenciais fidedignas
e de qualidade para monitorar o desempenho dos executivos da empresa;

-

Definição do papel do conselho, seus membros e formação dos comitês por tema de trabalho
(financeiro, operacional, fiscal, entre outros) e seu relacionamento com os membros executivos;

-

Definição de metas de desempenho para monitoramento do desempenho dos executivos
profissionais.

Serviços 2Finance
Turnaround,
Renegociação de Dívidas
e Recuperação Judicial
A 2Finance tem como objetivo ser um ponto de apoio ao empreendedor, proprietário ou dirigente de
empresas que estejam passando por momentos de readequação financeira, seja para realizar
investimentos ou momentos de dificuldade para pagamento de compromissos assumidos junto a
instituições financeiras, fornecedores, trabalhadores e fisco. Aliamos as mais modernas, difundidas e
praticadas técnicas de gestão financeira e de fluxo de caixa à experiência de profissionais 2Finance
Nossos serviços compreendem:
 Analisar o perfil do endividamento (longo ou curto prazo) x ativos financiados com capital
de terceiros (longo ou curto prazo);
 Cálculo do ponto de equilíbrio econômico e de caixa;
 Elaborando relatórios que permitam ao empreendedor e seus dirigentes enxergarem os
cenários de possibilidade futura para a companhia;
 Elaboração de plano de trabalho de forma justa e coerente para atender os objetivos da
empresa;
 Apresentação das possibilidades de cenário real buscando a melhor alternativa para
atendimento dos objetivos do cliente;
 Renegociação de dívidas com bancos, instituições financeiras, fornecedores e trabalhadores
 Elaboração de fluxo de caixa futuro para acompanhamento e gestão da empresa de forma a
garantir o cumprimento das obrigações assumidas.
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