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Intralinks Dealspace é o melhor custo/benefício do mercado para a Ecil Met Tec.

Ecil Met Tec
Projetada para os mais altos padrões de qualidade e precisão, a Ecil Met Tec fabrica 
Sensores Descartáveis e equipamentos para monitoramento das variáveis dos 
processos de fusão e refino de metais.

A Ecil Met Tec ocupa posição de destaque no fornecimento de Sensores e 
Equipamentos para medição de temperatura e o teor de elementos químicos como 
H2, O2, Al e C, fornecendo seus produtos para para mais de 30 países, dentre os 
quais destacamos: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, 
Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México, 
Nova Zelândia, Peru, Turquia, Uruguai e Venezuela.

Situação
O Grupo Ecil sempre esteve envolvido em processos de M&A, atuando na maioria 
das vezes como comprador. No caso da Ecil Met Tec, a abertura do dataroom se 
tornou essencial, visto que as informações precisavam ser visualizadas por pessoas 
de diversos lugares do mundo.

Muitos documentos precisavam ser compartilhados, então havia a necessidade de 
um ambiente virtual que oferecesse segurança e praticidade, de um fornecedor com 
histórico confiável.

O escritório de advocacia envolvido no projeto indicou a Intralinks.
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mais eficiência no processo de M&A de economia de tempo pessoas envolvidas no projeto 
tiveram acesso aos documentos 

pelo dataroom da Intralinks

intralinks.com/dealspace Argentina 0 800 266 4904 

Chile +56 (2) 2446-8467

Colombia 01800 518 1570 

Costa Rica 800 3434 5656

México +52 (55) 88511141

Peru  0800 77 434

Venezuela 0800 100 5414

amlat@intralinks.com
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Solução
Bianca Barbarisi, supervisora de RH e responsável pelo dataroom do M&A da 
Ecil Met Tec Ltda., explica que conheceu o Dealspace e, após a negociação 
comercial, fechou contrato. “A Intralinks apresentou o melhor projeto, melhores 
prazos, atendimento de qualidade, serviço e preços competitivos. Foi nossa melhor 
proposta em relação a custo/benefício”, explica.

O processo de Due Diligence do M&A da Ecil Met Tec Ltda.durou cinco meses. 
“Tenho certeza de que se não fosse o Intralinks Dealspace, o projeto teria demorado 
mais dois ou três meses. O ambiente virtual trouxe mais eficiência para o trabalho 
que realizamos”, diz Bianca.

Benefícios
A facilidade de ter as informações disponíveis sem a necessidade de contato 
constante é um dos destaques mencionados pela Ecil Met Tec Ltda. Informações 
acessíveis a um grande número de pessoas e economia de tempo, que foi grande. 
Outra vantagem foi a facilidade de não haver amarras relacionadas a horário 
comercial e fuso horário.

Resultados
O Intralinks Dealspace agregou valor na questão de tempo. A empresa tinha 
pressa. Nenhuma documentação que foi disponibilizada se perdeu, o que deu mais 
segurança aos envolvidos em relação àsinformações trocadas.

Também ajudou a reduzir o risco no processo do negócio. A confidencialidade foi 
mantida. Além disso, a Ecil Met Tec Ltda. evitou a participação da área de TI, o 
que agregou mais um ponto na confidencialidade. Existia muita preocupação com 
a possibilidade de vazamento de informação entre os funcionários, o que poderia 
gerar insegurança.

A economia mais sentida pela empresa foi em relação ao tempo do projeto. “Afinal, 
tempo é dinheiro”, cita Bianca. “Se não utilizasse o Intralinks Dealspace, também 
teria mais custos: precisaria contratar pessoas para trabalhar apenas no projeto de 
fusão e aquisição, o que aumentaria os nossos custos”.

A equipe da Intralinks proporcionou uma interface muito simples de ser utilizada. O 
projeto foi todo tocado sem a necessidade de reuniões. Tudo resolvido por telefone 
e email.

“Eu mesma carreguei os documentos, liberei as licenças, já que o ambiente do 
Dealspace é muito amigável. Caso houvesse algum problema, recebia um alerta 
do sistema e entrava em contato com a assistência técnica, que esteve sempre à 
disposição”, diz Bianca.

intralinks.com/dealspace
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“A eficiência do projeto 
foi garantida graças ao 
Dealspace da Intralinks. 
A interface é amigável 
e a segurança é total. 
Dessa maneira, indico o 
Intralinks Dealspace para 
qualquer empresa que 
vá iniciar um processo 
de M&A”

Bianca Barbarisi,  
supervisora de RH e responsável 

pela Due Diligience do M&A da 
Ecil Met Tec.

A Intralinks (NYSE: IL) permite que empresas globais compartilhem conteúdo e colaborem com os parceiros de negócios, sem 
perderem controle sobre a informação. através da plataforma intralinks, empresas, parceiros e terceiros podem compartilhar e 
trabalhar em conjunto, até mesmo nos documentos mais confidenciais — mantendo a conformidade com políticas que atenuam 
riscos corporativos e regulatórios. a intralinks tem mais de 15 anos de experiência, e uma história de possibilitar transações e 
colaborações comerciais de grande importância, com valores superiores a us$ 19 trilhões. a intralinks, cuja sede é em nova york, 
é um fornecedor comprovado de soluções de sólida colaboração corporativa. além disso, a empresa opera onze escritórios em
quatro continentes.


