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ESTUDO DE CASO:

Dataroom virtual para um potential desinvestimento.

Histórico do cliente.
Uma indústria europeia de médio porte teve 
que organizar um data room para um possível 
desinvestimento de médio porte. O cliente 
tinha 8 sites em 6 países em áreas muito rurais 
na Europa, Ásia e América Latina.

Desafio
1- Os documentos não estavam organizados 

ou indexados.

2- O cliente não tinha formas de gerir os 
recursos internos para preparar os 
documentos.

3- O cliente tinha um relacionamento  
existente com outro  fornecedor  global de 
VDR que comunicou ao cliente que não 
tinha experiência para realizar o  
projeto.

Solução EthosData
1- A EthosData designou dois de seus 

Coordenadores de Negócio sênior para 
a transação. Os coordenadores de 
negócios viajaram para 4 dos lugares e 
organizaram fisicamente todos os 
documentos e os prepararam para 
serem digitalizados.

2- Três dos locais exigiram digitalização no 
local.

Benefícios
1- A experiência dos coordenadores de 

negócios ajudou o cliente a organizar e 
executar a digitalização e upload de 
documentos em pouco tempo.

2- O Data Room foi lançado em menos de 
uma semana.

3- A equipe de suporte à transação 
assumiu o gerenciamento do data 
room sob as instruções do cliente, o 
que eventualmente os ajudou a se 
concentrar mais na transação e 
maximizar o seu valor, em vez de gastar 
tempo gerenciando o conteúdo e as 
permissões dos participantes 
envolvidos.

A EthosData fornece salas de dados virtuais 
e servicios de compartilhamento de arquivos 
confidenciais, permitindo que as organizações 
compartilhem informações confidenciais de 
forma segura e eficiente.  Nossa premiada 
plataforma de VDR facilita o trabalho de 
empresas, banqueiros, advogados e outras 
instituições; e nossa equipe dedicada de 
coordenadores de negócios economiza tempo. 
Fundada en 2007, mais de 100.000 usuários 
se envolveram com a plataforma em negócios 
bem-sucedidos no valor de mais de US $ 1 
trilhão.

O uso de um data room virtual permite gerenciar com segurança toda a documentação do negócio 
e focar na execução de sua transação.

Para mais informações, por favor contacte-nos.


