O QUE FAZEMOS
A Iter é uma Consultoria que oferece soluções customizadas a pequenas e médias empresas na área
nanceira e estratégica. Ajudamos as organizações a estruturar seus controles nanceiros e contábeis
para a condução saudável dos negócios e suporte para a tomada de decisões importantes. Nossa
proposta de valor consiste em oferecer serviços customizados de acordo com o estágio de
desenvolvimento do negócio e a maturidade empresarial dos seus gestores. Quando uma startup entra
na fase de investimentos, com a entrada de novos sócios e dos primeiros aportes de capital, é comum
necessitarem de suporte especializado para adequar a sua realidade empresarial. A Iter está apta a
auxiliar as empresas neste momento. Nossos serviços atendem aos empreendedores e seus
investidores para alavancar a aceleração e o crescimento sustentável do negócio.
.

NOSSO OBJETIVO
Buscamos parcerias com Gestoras de Fundos de Investimentos, que atuam no mercado brasileiro de
startups, e que não possuem completa estrutura para controlar e acompanhar a performance das
empresas investidas. Estamos aptos a atuar em todas as fases do processo de investimento e contribuir
da seguinte forma:
DESINVESTIMENTO

4

1
PROSPECÇÃO

+2
INVESTIMENTO

3

=

ACELERAÇÃO

1 Prospecção: auxiliamos na denição do perl dos empreendedores e projetos que receberão
investimento. Elaboração de diagnóstico da estrutura nanceira e controles utilizados (processos e
governança).
2 Investimento: participamos com as empresas escolhidas para dar suporte nos processos de
planejamento estratégico e análise nanceira, através do desenvolvimento de processos internos de
controle nanceiro, contábil e gestão.
3 Fase de aceleração: prestamos acompanhamento contínuo das empresas investidas analisando se os
objetivos e a forma de atuação estruturados estão se desenvolvendo conforme o planejado. Suporte
para alterações de rotas necessárias ao longo do percurso.
4 Desinvestimento: fazemos a modelagem nanceira para valoração do potencial do negócio e suporte
nos processos de due diligence.

ALGUNS CASOS DE SUCESSO
Participação como mediadores e responsáveis pela elaboração do modelo de valoração para a fusão de
dois bem-sucedidos escritórios de advocacia.
2 Elaboração de Plano de Negócios para startup na área de classicados digitais do ramo de revenda de
veículos.
3 Desenvolvimento de modelo nanceiro para viabilidade, avaliação e acompanhamento de
rentabilidade de base própria de cartões de crédito internacionais “private label”.
4 Estruturação de sistemas de controle nanceiros e contábeis para Agência Internacional de Modelos.
4 Desenvolvimento de sistemas e relatórios de lucratividade por cliente e por produto para Agência de
Relações Públicas.
4 Atuação como “CFO virtual” para reconhecida empresa na área de dublagem.
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NOSSO TIME
Trabalhamos por muitos anos como Executivas de grande empresa de Cartões de Crédito e
Banco nas áreas de Planejamento Financeiro e Estratégico. Atualmente prestamos serviços a
pequenas e médias empresas que não possuem porte para contratação de Diretor Financeiro,
mas não obstante precisam de suporte para desenvolver capacidade analítica e ferramentas de
gestão empresarial. O “CFO virtual” é um dos principais produtos da Consultoria.
Consideramos como maior ativo a nossa capacidade de oferecer soluções completamente
customizadas aos clientes e a habilidade de traduzir as necessidades e conceitos empresarias
para linguagem adequada aos empreendedores, dada sua formação e maturidade prossional.
Estamos prontas a auxiliar as startups brasileiras e seus investidores no crescimento e
desenvolvimento de seus negócios.
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