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Corporate Advisory  
Service

Nosso Corporate Advisory Service é um produto premium que fornece aos clientes 
a ampla capacidade de análise de risco político global da FTI Consulting. O serviço 
enfatiza o impacto dos desenvolvimentos políticos nos resultados comerciais, 
com foco nos temas de maior preocupação às empresas multinacionais: ambiente 
regulatório, política fiscal, política trabalhista, regras de importação e exportação, 
direitos de propriedade, estado de direito, corrupção e infraestrutura. 

Nossa vantagem está em nossa experiência e presença nos mais 
importantes mercados globais. A rede de especialistas da FTI 
Consulting atua em 82 cidades ao redor do mundo, com centros 
de investigação em Nova Iorque, Washington, Bruxelas, Londres, 
Singapura, Hong Kong, Pequim, Buenos Aires e São Paulo. O fato 
de ter especialistas in loco nos garante uma vantagem crucial 
para analisar risco político e suas implicações comerciais. Além 
disso, nossa equipe possui décadas de experiência trabalhando 
com governos em análises econômicas, políticas e sociais para 
tomadores de decisão, bem como fornecendo consultoria 
para corporações multinacionais sobre risco político, relações 
públicas, política comercial, governo e assuntos regulatórios, 
liderança, relações com a mídia e gerenciamento de crise. Isso 
nos permite obter uma perspectiva e um acesso exclusivos 
sobre acontecimentos políticos e suas implicações comerciais, 
fornecendo robusto assessoramento a altos executivos.

Mantemos nossos clientes informados sobre acontecimentos 
políticos decisivos e suas implicações comerciais, diariamente 
e semanalmente, e respondemos aos seus questionamentos 
a qualquer momento. Fornecemos atualizações centradas nas 
questões de interesse com links para análises mais detalhada e 
assuntos relacionados no portal para o cliente. Como organizações 
globais enfrentam cada vez mais desafios complexos – criados 
por mercados financeiros imprevisíveis, legislações em constante 
mudança e o aumento da interdependência global criam desafios 
cada vez mais complexos – e o acesso à inteligência geopolítica 
aplicada se tornou mais necessário do que nunca. O valor 
empresarial de cada organização depende do quanto essas 
ameaças e oportunidades são compreendidas e gerenciadas. 
Portanto, o valor de poder contar com uma consultoria 
especializada e de confiança nestes momentos é inestimável.

As empresas necessitam de uma reflexão além da notícia - elas 
precisam de análises que antecipem as implicações comerciais dos 
acontecimentos políticos. Como eleições, políticas, normas, ideias, 
conflitos e demografia podem afetar os negócios?

A prática de Geopolitical Intelligence da FTI Consulting é capaz de 
fornecer as respostas. Combinamos uma equipe de analistas políticos 
experientes, a uma plataforma global com mais de 3.400 profissionais 
ao redor do mundo. Nossa estrutura nos permite fornecer insights 
aprofundados sobre riscos e oportunidades, e colocar essas ideias 
em um poderoso quadro comparativo para que você possa fazer 
escolhas com base em informações sólidas. Com ampla experiência, 
os profissionais da FTI Consulting nas Américas, Europa, Ásia 
Pacífico, Oriente Médio e África têm fornecido consultoria estratégica 
e conquistado a confiança de diversas corporações. Nossa prática 
de Geopolitical Intelligence irá ajudar nossos clientes a navegar pelos 
desafios políticos de nossa economia global em contínua expansão.
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Notas 
Um conjunto de notas analíticas enviadas 
regularmente.

Weeklies 
3 a 4 páginas de relatórios com resumo das 
análises, fornecendo uma previsão sobre 
acontecimentos-chave e suas implicações, 
destacando itens de interesse no dashboard.

Relatórios Especiais 
Relatórios mais extensos que abordam temas 
críticos e possuem longa validade.

Web dashboard 
 Um site protegido por senha no qual os clientes 
podem acessar o conteúdo, com resumo dos 
países, comentários e análises sobre temas 
específicos. E-mails permitem acessar o painel por 
meio de um clique.

Índices/rankings 
 Uma métrica quantitativa básica capaz de 
proporcionar avaliações comparativas (entre países 
e ao longo do tempo). A pontuação é originada por 
meio de dados e análises qualitativas (atualizada 
regularmente por pesquisa).

Acesso aos analistas 
Clientes terão acesso imediato a nossa equipe global, 
e poderão agendar reuniões com os profissionais da 
FTI Consulting ao redor do mundo.

Resumos personalizados 
Clientes receberão seis resumos personalizados ao 
longo do ano. São relatórios com foco em setores e 
companhias, buscando entender como medidas e 
políticas públicas afetam as políticas de negócios que 
são relevantes para o cliente.

A cada trimestre organizamos briefings para o 
Conselho Executivo no próprio escritório das 
empresas, entregando análises personalizadas e 
direcionadas aos seus interesses.

Soluções de Consultoria 
Personalizada

Quando as circunstâncias demandam análises amplas sobre 
questões pontuais, a equipe de Geopolitical Intelligence da 
FTI Consulting pode fornecer soluções personalizadas para 
responder a quase qualquer pergunta relacionada a regiões 
ou setores específicos. Projetos customizados podem variar 
de transações específicas de due dilligence, de curto prazo, 
a análises de longo prazo para instituições com serviços em 
andamento em regiões específicas. Este serviço inclui:

Monitoramento:  Monitoramento de um setor, 
legislação ou indústria dentro de um país, com 
objetivo de manter o cliente atualizado sobre 
acontecimentos políticos e comerciais.

Projetos:  Mapeamento de stakeholders, análise 
de cenários, planejamento estratégico, avaliações 
estratégicas ou de risco-país para entrada no 
mercado e ou transações de due dilligence; métricas 
de risco quantitativas e avaliações para comparar o 
ambiente de negócios entre geografias.

Strategic Advisory Planning:  Integrar a gestão de 
risco político às operações e à estratégia dos clientes 
de uma forma sistêmica.
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Principais escritórios de 
Geopolitical Intelligence da FTI

Em um mundo que enfrenta cada vez mais riscos e instabilidades políticas, contar com 
aprofundado conhecimento sobre as medidas e as ações que geram tal volatilidade se tornou 
muito importante para a tomada de decisões em momentos críticos. A equipe de Geopolitical 
Intelligence da FTI Consulting fornece análises e insights preditivos capazes de decifrar como 
eleições, políticas, regulamentos, ideias, conflitos e demografia podem afetar os negócios.

Quem
Somos
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Mitch Silber 

Nossa equipe de 
Inteligência Política é 
liderada por Mitch Silber, 
Senior Managing Director 
da FTI Consulting. Mitch 
tem mais de 20 anos de 

experiência na área de inteligência e risco político 
global e foi diretor de Análise de Informações de 
Contraterrorismo do Departamento de Polícia de 
Nova Iorque. Ele tem experiência com implantação, 
construção e liderança de equipes analíticas 
e organizações dedicadas ao fornecimento 
de inteligência de alta qualidade e serviços de 
consultoria. Regularmente concede entrevistas 
para a mídia sobre risco político e terrorismo, é 
professor visitante na Faculdade de Assuntos 
Públicos e Internacionais da Universidade Columbia 
e membro do Council on Foreign Relations.

Roberto Simon 

Director da FTI Consulting, 
Roberto Simon lidera a 
equipe de América Latina. 
Ele é um experiente 
analista político e 
jornalista, tendo trabalhado 

em vários países da região. Simon realizou análises 
e coberturas in-loco de diversos temas, desde 
eleições a golpes de Estado. Seu trabalho já foi 
publicado em veículos de comunicação de grande 
relevância nas Américas, como ForeignAffairs.
com, O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo (no 
Brasil) e El Faro (em El Salvador). Roberto tem um 
Master in Public Policy (MPP) pela Harvard Kennedy 
School of Government e um mestrado em Relações 
Internacionais pela Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), no Brasil.

John Green 

Managing Director da FTI 
Consulting, John Green é o 
Diretor de Pesquisa do 
serviço de Geopolitical 
Intelligence. Ele tem mais de 
15 anos de experiência em 

consultoria de risco político voltada para uma ampla 
gama de clientes corporativos, financeiros e 
governamentais. John passou mais de 12 anos na 
consultoria de risco político Eurasia Group, onde 
conduziu e gerenciou pesquisas e atuou no comitê 
de gestão da empresa. Liderou equipes da Ásia e da 
África e esteve envolvido na cobertura de regiões 
como Europa e América Latina. Possui experiência 
com aplicação de dados, painéis, análises estatísticas 
e modelagem preditiva para previsão política. John é 
graduado nas universidades de Princeton e Columbia, 
e foi oficial de infantaria na Marinha dos EUA.

Jelena Vukotic 

Director da FTI Consulting, 
Jelena Vukotic lidera a 
equipe de Europa. Ela 
tem vasta experiência em 
pesquisas de risco-país 
e risco econômico, com 

conhecimentos específicos na Europa, mercados 
emergentes e tendências macro-globais. Jelena 
atuou na AIG como analista de risco de crédito, com 
foco em risco soberano, demografia e tendências 
de consumo do consumidor. Ela também trabalhou 
por seis anos como Economista Sênior para a 
Europa Emergente na consultoria econômica 
Roubini Global Economics, em Nova York. Ela 
possui mestrado em Política Comparada pela 
London School of Economics (LSE).

Nicholas 
Consonery
Senior Director da FTI 
Consulting, Nicholas 
Consonery lidera a equipe 
da região Ásia-Pacífico. 
Ele passou mais de oito 
anos na consultoria 

Eurasia Group, na qual era diretor da prática na 
Ásia e ajudou a estabelecer uma cobertura líder no 
mercado sobre China. Consonery supervisionou, 
gerenciou e fez curadoria de pesquisa na região 
Ásia-Pacífico, apoiado por uma extensa equipe de 
analistas. Ele tem diploma de mestrado em Estudos 
Asiáticos da Universidade George Washington e 
estudou em três universidades diferentes na China, 
incluindo a Universidade de Fudan, em Xangai.

Cynthia Catlett 

Cynthia Catlett é Managing 
Director da Prática de 
Investigações e Riscos 
Globais, no segmento 
de Consultoria Técnica 
e Investigativa em Apoio 

a Litígios da FTI Consulting em São Paulo, Brasil. 
Com mais de 13 anos de experiência em consultoria 
investigativa, Cynthia frequentemente atua como 
conselheira de confiança para grandes corporações, 
comitês de auditoria, e conselhos de administração, 
instituições financeiras e escritórios de advocacia. 
Sua vasta experiência na área inclui o atendimento 
a clientes dos principais setores econômicos: óleo 
e gás, varejo, energia, farmacêutica, química, 
manufatura, alimentos e medicamentos, financeiro, 
comunicações, governo, organizações multilaterais 
e sem fins lucrativos com atuação global.



Sobre a FTI Consulting
A FTI Consulting é uma consultoria empresarial global dedicada a auxiliar as organizações a proteger e aumentar o seu valor em 
um ambiente legal, regulatório e econômico cada vez mais complexo. Com mais de 4.600 funcionários localizados em 29 países, os 
profissionais da FTI Consulting trabalham de forma próxima a seus clientes para antecipar, trazer ideias e superar os mais complexos 
desafios de negócios em áreas como investigações, litígio, fusões e aquisições, questões regulatórias, reputação, comunicação 
estratégica e reestruturação de empresas. 
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Mitchell D. Silber  
Senior Managing Director 
T: +1 646 485 0575 
F: +1 212 841 9350 
mitch.silber@fticonsulting.com 

Cynthia Catlett  
Managing Director 
T: +55 11 3165 4535 
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