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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 la documentação do negócio 
e focar na execução de sua transação.

Para mais informaçoes, por favor contacte-nos.

Histório do cliente
Um fundo de capital de risco de tecnologia de 
médio porte com escritórios na Irlanda, Grã-
Bretanha e EUA precisava de um serviço para 
se comunicar com investidores e investidores 
em potencial gerenciando todo o fluxo interno 
de comunicação.

Solução da EthosData
1  A EthosData assumiu um papel de 

liderança ajudando o cliente a desenhar 
e estruturar todo o fluxo de informação 
para adaptá-lo à sua atividade.

 2 Utilizando o serviço de data room virtual 
da EthosData, o projeto foi lançado em 
duas semanas e em 2 meses o cliente 
transferiu todo o seu fluxo de informações 
para o EthosData.

3 Isso incluiu levantamento de fundos, 
relatórios de fundos, monitoramento de 
investimentos e documentos de gestão 
interna, fusões e aquisições do lado da 
venda.

Benefícios
1- O cliente pôde compartilhar as 

informações confidenciais relativas com 
os investidores e consultores espalhados 
por diferentes escritórios, localizações 

geográficas e fusos horários com um 
clique de um botão.

2-  Aproveitando a funcionalidade de Q&A da 
plataforma, o cliente conseguiu responder 
rapidamente às dúvidas relacionadas aos 
documentos carregados. Isso tornou 
todo o processo mais fácil, responsivo e 
acessível

3-  A função de relatório ajudou o cliente a 
avaliar o nível de interesse dos vários 
investidores potenciais e forneceu uma 
indicação das possíveis preocupações e 
pontos de negociação

Estudo de caso: 

Data Room Virtual para un fundo de VENTURE CAPITAL 


