


SOBRE



A DUO Financial foi
fundada em 2013 com
a vontade de construir
ummundomelhor,
ajudando as pessoas
de forma genuína.

UMARAZÃO
PARA EXISTIR



Nós buscamos parcerias com
empresas bem intencionadas para
que juntos possamos tornar seus

negócios bem sucedidos e rentáveis.

DUO= PARCERIA



Nossa meta é simplificar,
possibilitando que os nossos

clientes foquemno crescimento
sustentável do seu negócio.



Propomos soluções completas de
outsourcing financeiro, ajudando nossos

clientes a administrar seu capital e
obter recursos financeiros.



Gestão administrativa e
financeira

Elaboração orçamentária

Reestruturação de
Dívidas

Mentoria/membros de
Conselho

Nós prestamos assessoria
em quatro áreas diferentes:



Com presença em São Paulo, Curitiba, Recife
e Londres, queremos levar nossas soluções
para os mais diversos lugares e cenários.



SOLUÇÕES



Nossas soluções são personalizadas
e desenvolvidas para alcançar a
maior eficiência de acordo com o
momento de cada empresa.

MOMENTOS DIFERENTES,
SOLUÇÕES DIFERENTES.



Para empresas que
estão iniciando suas
operações ou em

estágio de introdução.

Criação de uma
Governança e Cultura Forte

Suporte na Captação de
Dívida e Capital

Organização Financeira

Mentoria



Para empresas em
estágio dematuração
ou de crescimento.

Planejamento Estratégico

Melhoria de Lucratividade

Fortalecimento da
Governança

Planejamento para
Crescimento de Vendas

Preparação para IPO

Otimização de Custos

Organização Financeira

Processo Orçamentário



Empresas commuita
dívida, prejuízos pequenos

ou outras dificuldades
financeiras, mas que
podem se recuperar.

Reestruturação de Dívida

Fortalecimento da
Governança

Planejamento Estratégico

Planejamento para
Crescimento de Vendas

Otimização de Custos

Organização Financeira



Como nosso lema já diz, nós
nascemos para ir além da expectativa.
Confira nossas soluções para os mais
diversos tipos de necessidades.

NÓS FAZEMOSMAIS



Saiba para onde a sua empresa está
caminhando, como melhorar a performance dos
negócios e ter controle das receitas e custos.

Entenderemos o contexto atual da sua empresa

Montaremos projeção de cenários

Definiremos Metas e Plano de Ações

Revisaremos periodicamente o plano definido, através
de uma análise do que foi planejado versus realizado



MÓDULOS
Apartir de 2022, todos os

nossos cursos estarão em

ambiente digital. Assim,

você e sua empresa,

acessarão remotamente

todo o nosso conteúdo.

O processo educacional é crucial para uma
sociedade mais consciente e responsável. Aprenda
comquem faz, nos nossos cursos e treinamentos

personalizados para clientes e parceiros.

Estamos disponíveis para a elaboração de um treinamento
especifico para sua empresa ou você, abordando os temas abaixo:

Finanças Públicas

Finanças Empresariais

Finanças Pessoais



Nunca duvide que um pequeno
grupo de pessoas conscientes
e engajadas possa mudar o
mundo. De fato, sempre foi
assim que o mundo mudou.

-MARGARETMEAD
Antropóloga cultural norte-
americana cujo trabalho foi
uma das maiores influências
para a revolução sexual
feminina.



LIDERANÇA



Fundou a DUO Financial em 2013, e
contribuiu commais de 15 anos de
experiência no mercado financeiro,
em bancos como BankBoston, Bank
of America e HSBC, atendendo
clientes das mais variadas indústrias
e níveis de complexidade. Agregou,
nos últimos anos, como CFO,
experiência no setor de saúde.

SÓCIA ADMINISTRATIVA

FernandaNunes Terracini



Se juntou a Duo Financial em
setembro de 2015, após 25 anos de
experiência no mercado financeiro.
Atuou em bancos como BankBoston,
Bank of America, Itaú, HSBC e
Santander. Esta experiência
possibilitou um forte conhecimento
de várias indústrias, planejamento,
projeções e gestão de equipes.

SÓCIA ADMINISTRATIVA

Maggie A. Peart



Ampla vivência no mercado financeiro
obtida com atuação por mais de 30
anos em Bancos. Com essa experiência
adquiriu profundo conhecimento em
análise econômico financeira e
planejamento estratégico dos mais
variados segmentos e portes de
empresas. Habilidade em treinamento
e desenvolvimento de equipes.

ASSOCIATE

Sandra Gonçalves



Profissional commais de 25 anos de experiência
em Vendas, Riscos e Gestão de Pessoas, sempre
em instituições de 1ª linha.

Engenheiro Elétrico formado pela Poli-USP com
MBA em Gestão Empresarial pela FGV e
Especialização em Finanças pela FIA-USP.

Iniciou a carreira como Trainee no BankBoston
em SP e assumiu funções nas áreas de Crédito,
Leasing e no Corporate Bkg. Atuou no Corporate
e Large Corporate dos Bancos ABN AMRO,
Santander e Votorantim, como Banker e
Superintendente Comercial, tanto em SP como
nas 3 principais capitais da região NE.

ASSOCIATE

Carlos Eduardo Lins



Integrou a equipe da DUO em 2018.
Formado em Administração de
Empresas pelo Insper-SP em 2019 e
pós-graduado em Finanças pela
mesma instituição. Possui
experiência com planejamento
estratégico, análises financeiras,
projeções, reports econômicos e
finanças corporativas.

ASSOCIATE

Luiz Fernando Saddi Mahfuz



Ingressou na Duo emmarço de 2017,
após 5 anos no mercado financeiro,
mais especificamente, em FIDC’S.
Graduada em Matemática, com pós
graduação em Gestão Financeira.

GERENTE FINANCEIRA

Amanda T. Lima



contato@duofinancial.com.br
www.duofinancial.com.br

Juntos podemos
fazer muitomais.


