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O foco da CONSULTING BRAZIL é a estruturação de Projetos para
obtenção de Recursos Financeiros para empresas que enfrentam
desafios com a globalização da economia, o ambiente competitivo, a
reestruturação empresarial, o acesso a capital e a necessidade de
investimento para novos projetos.

Nosso Foco de Atuação

Apoiando Empreendedores e Empresários em todo o Brasil, no Programa de Fortalecimento da Massa Salarial e
contribuindo na geração de mais Emprego e Renda no Pais.

A CONSULT BRAZIL trabalha no desenvolvimento de projetos através de linhas Especiais
de Crédito sendo:

» Linhas do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e,
» Linhas Especiais do FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador, pós-fixadas e pré-fixadas

com juros especiais, junto aos agentes financeiros,

para obtenção de recursos de investimentos em geral, implantação, expansão,
modernização, aquisição de máquinas e equipamentos e capital de giro, tudo para sua
empresa.



BNDES – O que pode ser apoiado



PLANEJAMENTO 

E

GESTÃO

Análise de Viabilidade do Projeto e 

Cliente. Análise da empresa e seus 

sócios

Cadastro e estabelecimento de 

Limites de Créditos junto a 

instituição financeira

Nossa Metodologia

A CONSULTING BRAZIL desenvolveu uma metodologia simples e objetiva, 
formada de 4 fases totalmente integradas através de um planejamento e 
gestão de todas suas etapas.

Construção do Projeto Financeiro

Protocolo em banco

Portfolio do Banco – Limite de 

Crédito Aprovado.



ANÁLISE DE 

VIABILIDADE

 Análise do CNPJ e 

Sócios

 Análise do Contrato 

Social

 Análise Contábil, 

Faturamento

 Pesquisas Fiscal, 

Tributária, Fóruns, SPC, 

SERASA, etc

 Elaboração de Laudo 

Técnico

1

Entendimento das Fases da Metodologia

PRE PROJETO

2

PROJETO 

FINANCEIRO

3

NEGOCIAÇÃO 

BANCÁRIA

4

 Parecer Técnico

 Contrato Consultoria

 Juntada de documentos

 Protocolo Cadastro

 Abertura de Conta 

Corrente em Banco

 Atualização de Cadastro

 Ajustes Contábeis

 Negociação Bancária

 Estabelecimento de 

limite de crédito inicial

 Definição de estratégia 

com cliente

 Caracterização da 

Empresa, aspectos 

atuais de Produção e 

Mercado, situação 

Econômico – Financeira

 Concepção do Projeto, 

Objetivos, Engenharia, 

Mercado, impacto Sócio 

Ambiental

 Projeto de Investimento / 

Financiamento

 Protocolo do Projeto

 Enquadramento de 

Linhas de Financiamento

 Simulação de Crédito

 Proposta de Negócio 

Banco

 Orçamentos

 Garantias para 

Financiamento

 Fechamento da 

Negociação

 Contrato de 

Financiamento em 

Cartório

 Limite Inicial Crédito

 Proposta de 

Relacionamento com 

banco

 Projeto para 

Financiamento
 Portfolio Financeiro do 

Banco

 Contrato Cliente

Produtos gerados em cada Fase da Metodologia



A experiência de Julio que trabalhou na área bancária e também a alguns anos trabalha
com este tipo de projeto se junta com um basto conhecimento na estruturação de
projetos de Adrián que trabalhou em empresas multinacionais, que junto de sua equipe
formam uma empresa sólida e comprometida com seus clientes. A 16 anos vem atuando
no mercado nacional com uma carteira de mas de 2.000 clientes.

Sempre com vistas para um atendimento personalizado, a CONSULTING BRAZIL possui
excelentes serviços, planejados para maximizar resultados financeiros de seus
CLIENTES e superar expectativas em todas as oportunidades. Possui diversas técnicas,
procedimentos e métodos estrategicamente elaborados para analisar e programar
ações que tragam resultados rápidos e eficazes.

Nossa EQUIPE

A CONSULTING BRAZIL é formada pelos sócios Julio Xavier e Adrián
Bevilacqua que possuem grande e diversificada experiência no mercado
nacional na estruturação de projetos financeiros.



Ética: padrões de comportamento

baseados na legalidade, no respeito ao
indivíduo e ao meio ambiente, e no total
alinhamento com os objetivos de seus
clientes.

Dedicação: ”não há sucesso sem comprometimento”. Os profissionais da

CONSULTING BRAZIL quando iniciam um novo projeto procuram inserir-se no
universo do CLIENTE e os sócios atuam diretamente no dia-a-dia dos projetos
juntamente com suas equipes.

Nossos Valores



 Mais de 12 anos no mercado

 Mais de 2.000 clientes em todo Brasil

 Parcerias com instituições financeiras

Alguns Clientes



 Tudo para modernizar e ampliar a sua empresa, franquia, industrias,
fábricas e outros. Financiamento de Mão de obra, Capital de Giro,
Investimento com Instalações, Mobílias, Reformas, Utilitários,
Padronização, Modernização, Aquisição de Maquinas, Caminhões,
Cavalo Mecânico, Galpão tudo para sua empresa.

 Investimento em Geral até 12 anos para pagar, taxa fixada em TJLP +
cesta bancária, carências de até 2 anos

 Rápidas liberações, próximo a 90 dias após protocolo no agente
financeiro (média de 70 dias após assinatura do contrato)

Um Exemplo – BNDES Automático



 Nossa parceria com os bancos credenciados. Nosso Parecer Técnico de Consultoria é 
protocolado junto no processo que resulta num reforço positivo, visto que temos 
inúmeros processos já aprovados. 

 Maior segurança da instituição financeira – a Consultoria apresenta empresas com 
“cadastro positivo” de total interesse da instituição bancária, pois já teve um prévio 
trabalho de seleção / qualificação, garantindo a relação com o banco. Com 
resultados e interesses mútuos e recíprocos com a instituição.

 Agilidade no processo, em colocar de uma única vez todos os pontos e roteiros, 
alinhados com o banco, isentando burocracias do cliente.

 Técnicas atualizadas, metodologia estruturada, em sintonia fina com a central de 
crédito para enquadramento de programas e linhas de crédito ao cliente.

 O cliente não investe em “tentativas” e sim em um processo estruturado com maior 
assertividade para o sucesso do projeto.

Porque nos Contratar



 Taxa de Consultoria Inicial: Referente a despesas inicias do Projeto,
protocolos e consulta inicial. Pago na assinatura do Contrato com o
Cliente (valor baixo).

 Sucess Fee: Sobre o valor liberado em conta. Pago somente na
aprovação do crédito ao cliente, previsto em contrato com nota fiscal
da consultoria.

Todo o trabalho de consultoria especializada, poderá ser financiado também dentro

do projeto financeiro e restituído pelo agente financeira credenciado.

Importante ter desde o início o acompanhamento da Consultoria 

orientando o passo a passo para não ter riscos financeiros. Nossa 

empresa é formada por profissionais qualificados que já trabalharam 

muitos anos nas instituições Credenciadas do Governo. 

Nossa Proposta Comercial


