TRANSFORMANDO
IDEIAS EM

NEGÓCIOS

LUCIANO BRAVO

QUEM SOMOS
A Inteligência Comercial atua como uma empresa de estruturação técnica e ﬁnanceira, possuindo
com seus players ﬁnanceiros acesso direto a produtos soﬁsticados de aporte de capital.
Somos representantes exclusivos e membros do board da Savel Capital Partners, que
representa diretamente fundos de divida estruturada, tais como, o Kennedy Funding, ADBD
entre outros.
Com conhecimento multidisciplinar estamos aptos a projetos em agronegócio, energia,
infraestrutura, indústria e logistica.
Nosso foco é executar e entregar para cliente capital perene com juros e prazos compatíveis
com a necessidade, atendendo todas as fases do investimento: Capex, Giro (Working Capital) e
Reperﬁlamento de dívidas.
Com nosso modelo CODI criamos a sequência exata para um crescimento sustentável ﬁnanceiro
com objetivo de criar empresas com baixíssimo endividamento e forte geração de caixa.

MISSÃO E VALORES
Criar condições adequadas para que empresários e empresas brasileiras possam estruturar o
seu projeto de crescimento de forma correta e ter acesso a linhas de crédito internacionais.

INOVAÇÃO

SINERGIA

COMPROMETIMENTO

ÉTICA

TRANSPARÊNCIA

VISÃO 360º

ATUAÇÃO
Com uma rede de parceiros e proﬁssionais de alta performance, oferecemos produtos
soﬁsticados nas seguintes modalidades:
Operações Estruturadas
Aporte de capital com modelos customizados, utilizando garantia real ou ﬁnanceira, com range
de aporte entre USD € 1.000.000 - 300.000.000. *Valores maiores sob consulta
Capital Start
Aporte de capital para empréstimos ponte, com objetivo de capitalização rápida do cliente,
visando tranquilidade na entrada em operações estruturadas.
Estruturação de Garantia
Engenharia ﬁnanceira de alta performance, para constituição de garantias válidas para
Operações Financeiras Estruturadas. (Imobiliária, SBLC e Stock Options)
Perﬁl da operação estruturada:
• Recurso liberado nos EUA/Europa/Brasil
• Juros simples médios 3,5% - 9,0% ao ano
• Carência de 3- 10 anos na operação • Garantias colaterais bancária, imobiliária, recebível ou SBLC.
• Prazo médio de liberação 45 - 60 dias bancários
• Prazo de pagamento 6 -20 anos

SERVIÇOS

Internacionalização de
empresas para
processos de ACI

Consultoria para
estruturação de projetos
(Metodologia CODI)

Constituição de
instrumentos financeiros
(SBLC ou Bonds)

Estruturação de
garantias bancárias e
imobiliárias para ACI

Serviços
Especializados na Área
Financeira

APORTE DE CAPITAL INTERNACIONAL (ACI)
Processo pelo qual uma empresa brasileira, dotada de um agente de estruturação/advisor, uma
estrutura jurídica internacional e de crédito, pode acessar capital em fundos e bancos do exterior

HARD-LENDER
Operação de crédito
com foco em
garantias reais
(próprias ou de
terceiros) em trench
único e formato
ﬂexível de utilização
pelo cliente.

CORPORATE
FINANCE
Operação de crédito
em formato de
ﬁnanciamento,
composto de um mix
de garantias e com
base em Project
Finance ou uso sob
demanda especíﬁca

BONDS
Operação de crédito
com emissão de
títulos de dívida no
mercado estrangeiro.
Recomendado para
grandes projetos
Greenﬁeld,
Brownﬁeld e projetos
de expansão

STOCK FUNDING

CASH-BACKED

Operação de crédito
que utiliza ações de
empresas listadas na
bolsa (B3) como fonte
principal de garantia.
Recomendado para
empresas com
necessidades de
expansão por aquisição,
implantação de novas
unidades e/ou novos
modelos de negócio

Operação de crédito
com lastro em
recursos depositados
em contas
internacionais.
Recomendada para
empresas que
possuem lastro
ﬁnanceiro disponível
e desejam ﬁnanciar
grandes projetos

VANTAGENS DO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO
• Acesso a centenas de fundos e
bancos internacionais (EUA e
Europa)
• Criação de uma estrutura
ﬁnanceira em moeda forte
• Acesso cada vez mais fácil a
novas solicitações de crédito

SIMPLIFICAÇÃO DOCUMENTAL
• Operações internacionais não geram
endividamento no BACEN
• Uso de garantias operacionais e não
operacionais, próprias e de terceiros
• Alavancagem ﬁnanceira de 50% a
250% do faturamento anual da
empresa
• Não há necessidade do cliente
demonstrar capacidade de
pagamento

LIQUIDEZ
• No ACI, há isenção de tributos
sobre o capital principal (Lei 4131)
• Capacidade de unir em uma
única operação demandas de
CAPEX, OPEX e repactuação de
dívidas sob regime de juros
simples
• Linhas de crédito de US$3MM a
US$300MM

ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE PARA PROCESSO DE CRÉDITO
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ANÁLISE QAQ ESTRUTURA FINANCEIRA
+ ESTRUTURA GARANTIA
+ RACIONAL DO SÉCULO

DD DO ADVISORY
EUROPA/EUA

APROVADO /
REPROVADO

ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS
O método CODI (Desenvolvimento, Implantação, Operação e Comercialização) desenvolvido
pela Inteligência Comercial, possibilita que o cliente estruture seu negócio do ínicio ao ﬁm,
com segurança e eﬁcácia.
IMPLANTAÇÃO
Desenvolvemos e atuamos side by side como gestores e conselheiros durante a fase de
estruturação física do negócio, deﬁnindo produtos, preços e prazos
DESENVOLVIMENTO
Criação do plano de negócios pautado nas 6 áreas de conhecimento que conferem solidez e segurança
ao negócio. Nesta fase, incluímos uma subscrição para investidores e/ou ﬁnanciamento internacional
OPERAÇÃO
Implantação da equipe operacional do novo negócio. Deﬁnimos o perﬁl dos gestores e identiﬁcamos
proﬁssionais comprometidos com o êxito do empreendimento e que garantirão o retorno desejado
COMERCIALIZAÇÃO
Junto com o cliente, deﬁnimos os drives da operação comercial e do mix de produtos.
Colaboramos para montar a equipe comercial, seus objetivos e redes de representantes

ÁREAS DE CONHECIMENTO
A Metodologia CODI possibilita que os empreendedores visualizem o seu negócio
em 6 áreas de conhecimento:

COMERCIAL

ENGENHARIA

JURÍDICO

TÉCNICO

POLÍTICA

FINANCEIRO

AMBIENTAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEIRA
• Consultoria para abertura de contas e empresas no exterior (EUA e Europa) no modelo cross-border
• Vistos para os EUA (categorias EB5e E2)
• Suporte técnico e ﬁnanceiro para recebimento dos aportes e pagamento das prestações no exterior, com
taxas e prazos diferenciados e baixa burocracia
• Avaliação e consultoria técnica/operacional para clientes que já possuem operações de crédito internacional
• Consultoria para investimentos nos EUA e Europa
• Cessão temporária de garantias imobiliárias para operações de aporte de capital até R$ 10 bilhões em lastro
• Execução de instrumentos ﬁnanceiros bancários com linhas de crédito usando ativos minerários, imobiliários
e cash-collateral em bancos referenciais
• Criação de contas para arranjo de pagamentos com emissão de cartões
• Estruturação de projetos Greenﬁeld e Brownﬁeld

Conheça mais sobre como internacionalizar o seu
negócio com liquidez, simpliﬁcação documental e
serviços especializados na área ﬁnanceira.

VÍDEOS
Conﬁra os nossos vídeos no Youtube abordando
temas sobre ACI (Aporte de Capital Internacional).

ENTREVISTAS
Conﬁras as entrevistas feitas pela
Inteligência Comercial para outros veículos.

APRESENTAÇÕES
Conﬁras algumas de nossas apresentações com informações
importantes sobre ACI (Aporte de Capital Internacional).

(+55) 11 3192-3764 | (+55) 11 99736-2010
bravo@inteligenciacomercial.com
www.inteligenciacomercial.com

AvenidaPaulista,726,cj1707
BelaVista–SãoPaulo-SP

