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SOBRE A FATORA

A FATORA Inteligência Empresarial é uma Consultoria
Especializada em Estratégias de Negócios. 

Nesses 18 anos de atuação, vem desenvolvendo
soluções sob medida para os Clientes.

Hoje, firmada como Consultoria em Inteligência
Integrada, tem como premissas auxiliar no
crescimento, sustentabilidade, controle e informação
segura, para todos os segmentos do Mercado.

ESTRUTURA PROFISSIONAL

Contando com uma equipe capacitada e pronta
para atender às necessidades específicas de
cada Cliente, os profissionais trocam
experiências e conhecimentos, além de estarem
se atualizando constantemente. 

Com vasta experiência no desenvolvimento de
Projetos Empresariais, leva para o Mercado as
melhores Soluções.

ALCANCE DE ATENDIMENTO

A FATORA oferece atendimento 24 horas,
podendo ser realizado em qualquer local do
Brasil e no exterior.

Nos momentos cruciais, conte com o apoio da
equipe da FATORA.



Fábio Eugênio Luz, membro e fundador da FATORA em 2004, Consultor
Especializado em Finanças Corporativas, com cursos de Valuation e
Planejamento Orçamentário pela Fundação Getúlio Vargas, FIPECAFI,
entre outras Instituições de ensino. Antes da FATORA trabalhou na Big
Four Deloitte Touche Thomatsu, como diretor de Consultoria por mais de
cinco anos, respondendo por projetos de Valuation, Planejamento
Empresarial e M&A. Na Trevisan Auditores foi diretor nas áreas de
Auditoria e Consultoria por quatro anos.

Claudia Luz, membro da FATORA, respondendo pelas áreas
administrativa e financeira da empresa. Advogada graduada pela FMU/ SP,
atuou em empresas nacionais e internacionais, e escritórios de advocacia:
Manhães Moreira Advogados Associados, Braga e Marafon Consultores e
Advogados, Azevedo Sodré Advogados, e departamento contencioso da
PriceWatherhouseCoopers
claudialuz@fatora.com.br

fabioluz@fatora.com.br

Luciano Campanha, membro da FATORA, Economista e Contador, pós-
graduado na área de Administração de Recursos Humanos pela Fundação
Getúlio Vargas/ FGV. Conta com mais de vinte e cinco anos de experiência
profissional nas áreas de Auditoria, Consultoria, Controladoria e RH.
Trabalhou e realizou diversos projetos em empresas multinacionais,
dentre elas a Big Four Deloitte, Compuware/Dynatrace (USA) e Hexagon AB
(Suécia). Especialista em consultoria na área de Finanças Corporativas,
Recursos Humanos, Compliance e implementação de controles internos.
Realizou diversas operações de fusões, aquisições e incorporações no
Brasil e no exterior. 
lucianocampanha@fatora.com.br

http://fatora.com.br/
http://fatora.com.br/
mailto:lucianocampanha@fatora.com.br


Consultoria
 alinhada à realidade

da sua empresa

São Paulo - SP
Avenida Ibirapuera, nº 2033, 8º andar
Moema | São Paulo | SP | 04029-901
(11) 4873-1046

fatora@fatora.com.br

(11) 91280-7035 
www.fatora.com.br 

Engajamento da Liderança
Análise SWOT
CANVAS
Mapa Estratégico (BSC)
Controle (BI)

Planejamento Estratégico

Consultoria Financeira para M&A
 Governança Corporativa
Compliance
Due Dilligence

Valuation
Business  Brokers (Intermediação)
Mentoria em Negócios

Projetos Especiais

Negócios

SOLUÇÕES

Tradicional ou OBZ
Controle (BI)
Solução Personalizada (Tecnologia)

Planejamento Orçamentário 

RH Estratégico

Revisão do Fluxo de Caixa
Revitalização Financeira
Viabilidade Econômico-financeira

Finanças

http://www.fatora.com.br/

