
EM PORTUGAL

GLOBAL M&A 
AND CONDERE 
OPEN NEW OFFICE 
IN PORTUGAL

GLOBAL M&A 
E CONDERE 
ABREM ESCRITÓRIO 



Temos o prazer de anunciar que a Condere, nossa firma-membro 
brasileira, abrirá um escritório em Lisboa, Portugal, para atuar como 
nosso parceiro exclusivo no país com uma equipe local experiente, 
a partir de 2020. A Condere é a assessoria independente líder no Brasil, 
especializada em fusões e aquisições e em captação de recursos.

O nosso objetivo é oferecer às empresas portuguesas o elevado nível de 
assessoria independente que compõe a base da nossa instituição, 
operando em mais de 35 países, globalmente, com um histórico de mais 
de USD 55 bilhões em negócios desde 2010.

Além disso, almejamos estreitar os laços entre Portugal e Brasil, e 
também entre Portugal e a América Latina, onde o time do Global M&A 
ficou em 1º lugar, entre as firmas de assessoria independentes em 2019.

Os sócios diretores da Condere estarão diretamente envolvidos na 
operação portuguesa.

NEW 
OFFICE 

We �re p�e�se� to �nnounce th�t Con�ere, our Br�zi�i�n member 
firm, wi�� be openin� �n office in Lisbon, Portu���, to �ct �s our 
exc�usive p�rtner in th�t countr� with �n experience� �oc�� te�m �s 
of 2020. Con�ere is the �e��in� in�epen�ent ��visor� firm in Br�zi�, 
speci��izin� in M&A �n� c�pit�� r�isin�.

Our �im is to offer Portu�uese comp�nies the hi�h �eve� of 
in�epen�ent ��visor� service th�t is the foun��tion of our 
or��niz�tion, th�t oper�tes in over 35 countries wor��wi�e with � 
tr�ck recor� of +USD 55 bi��ion in �e��s since 2010.

Besi�es th�t, our objective is to stren�then the ties between 
Portu��� �n� Br�zi�, �n� ��so between Portu��� �n� L�tin Americ�, 
where G�ob�� M&A's te�m r�nke� #1 in�epen�ent ��visor in 2019.

Con�ere's m�n��in� p�rtners wi�� be �irect�� invo�ve� in the 
Portu�uese oper�tion.

NOVO 
ESCRITÓRIO 



SOBRE O GLOBAL M&A PARTNERS

Global M&A Partners é uma sociedade entre firmas independentes 
de assessoria em finanças corporativas, que trabalham juntas para 
oferecer os melhores serviços para empresas de médio porte em todo 
o mundo. O Global M&A reúne mais de 25 empresas, com mais de 200 
senior ��visors, apoiados por mais de 100 analistas, �ssoci�tes 
e diretores, distribuídos por setores da economia.

SOBRE A CONDERE

A Condere é uma empresa de assessoria em M&A e captação 
de recursos, posicionada entre as líderes no Brasil (# 1 TTR 2017 
e Top10 Anbima 2018). Desde 2006, a Condere entregou com sucesso 
mais de 150 negócios e projetos, ultrapassando um valor combinado de 
R$ 3 bilhões e incluindo transações internacionais no Brasil, Argentina, 
México e EUA.

ABOUT GLOBAL M&A PARTNERS

G�ob�� M&A P�rtners is � p�rtnership of in�epen�ent corpor�te 
fin�nce ��visor� firms, workin� to�ether to offer best in c��ss 
services to mi�-size� comp�nies wor��wi�e. G�ob�� M&A ��thers 
over 25 firms, with some 200+ �ctive �e�� m�kers supporte� b� over 
100 business �n���sts, �ssoci�tes �n� �irectors or��nize� �roun� 
in�ustr� sectors.

ABOUT CONDERE

Con�ere is �n M&A �n� c�pit�� r�isin� ��visor� firm, r�nkin� �mon� 
the �e��ers in Br�zi� (#1 TTR 2017 & Top10 Anbim� 2018). Since 2006, 
Con�ere h�s successfu��� �e�ivere� more th�n 150 �e��s �n� 
projects, surp�ssin� � combine� �mount of R$ 3 bi��ion �n� 
inc�u�in� cross bor�er tr�ns�ctions in Br�zi�, Ar�entin�, Mexico 
�n� USA.

ABOUT
US

SOBRE
NÓS

www.globalma.com  .   www.condere.com.br


