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Quer vender a sua empresa? Pretende conhecer o seu valor e
encontrar o comprador certo?
Nós somos a equipa certa para o ajudar!
Temos uma forte experiência e knowhow em processos de avaliação e venda de
empresas.
Possuímos uma boa rede de contactos.
Somos reservados e não prescindimos da confidencialidade.
Avaliamos a sua empresa e somos bons negociadores, defendendo os seus
interesses!
Assessoramos todo o processo, desde os primeiros contactos à assinatura do
contrato de compra/venda, incluindo a duediligence.
Mais do que chegar a um justovalor, chegaremos a um valor justo da sua
empresa!
Contactenos diretamente para analisar a sua situação
+351 917 000 020 ou emailform

em

menos de...
40 segundos... veja como como ajudamos empresários e gestores
PME | CLÍNICAS MÉDICAS | ARQUITETURA & ENGENHARIA | CRIATIVOS | STARTUPS

ver video

35 segundos... assista à nossa abordagem com o Portugal 2020
PME | EMPRESAS GRANDES | STARTUPS | EMPREENDEDORES | ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS

ver video

30

segundos...

conheça inovadoras formas de agilizar os

negócios
PME | EMPRESAS GRANDES | ORGANIZAÇÕES COMPLEXAS

ver video

testemunhos

Sóciogerente da Easy Connect, Lda.
A Easy Connect está no mercado há mais de 14
anos com uma parceria de sucesso com as
telecomunicações, no entanto, gere uma força de
vendas com 40 pessoas no momento e isso é um
desafio constante.
É exatamente assim que vemos a Bracing e a
parceria que desenvolvemos… uma união de
sinergias no sentido de potenciar a empresa, de
dotar a nossa equipa de competências fulcrais na
gestão de pessoas, na reestruturação de
processos, pois só dessa forma conseguiremos
liderar o mercado das telecomunicações em
Portugal.
As sessões da Bracing foram bastante úteis e
produtivas sendo que a característica que consigo
realçar desde logo é a capacidade de adequação
às necessidades dos clientes, dado que com
escasso conhecimento da nossa área de negócio
conseguiram darnos inputs bastante válidos e
“ao invés de nos dar o peixe, ensinarnos a
pescar”.
Por último cabeme agradecer ao David e ao
Daniel,
personificando
a
Bracing,
pela

disponibilidade e por trabalharem com tanto
afinco
e
dedicação
“dispensáveis”.

para

se

tornarem

Paulo Carvalho Alves
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