
 
 

Steinbock: Consultoria de resultados 

de impacto rápidos e duradouros 

Abordagem holística no negócio e atuação mão na massa nas operações é o segredo 

na busca pela otimização de resultados financeiros e operacionais 

Criada em 2010 com o objetivo de colaborar para o aumento da performance e a 

maximização de resultados dos clientes, a Steinbock é uma consultoria única no Brasil.  

A partir de uma abordagem holística, conecta estratégia de negócio e finanças com 

questões operacionais específicas, atuando em toda cadeia de valor com foco em 

transformar ações e implementações na operação em resultados concretos para o 

negócio.   

Comandada pelo engenheiro e executivo Matheus Munford, a consultoria conta com 

uma equipe multidisciplinar de alto nível, com passagem pelas maiores empresas do 

mundo. “Conectamos o pragmatismo alemão com a criatividade brasileira. Realizamos 

análises, desenvolvemos conceitos e implementamos na prática as melhorias e inovações até 

que os resultados de fato aconteçam”, explica o diretor da Steinbock, Matheus Munford.  

Estes resultados podem ser mensurados a partir de diversos indicadores que impactam 

desde os resultados financeiros, fluxo de caixa, até o operacional com a aderência e 

redução de prazos, aumento de produtividade, eficiência, entre outros.  

Com apenas cinco anos de atuação a Steinbock possui uma grande bagagem em projetos 

dentro e fora do país. Sua experiência passa por projetos em setores como o da 

construção pesada, petróleo & gás, manufatura, indústria automotiva, além também de 

atuar junto ao setor público.  

Dentre os principais cases da empresa destacam-se a atuação no aumento de 

performance construtiva dos maiores aeroportos internacionais do Brasil (Guarulhos e 

Galeão); o programa de produtividade na conversão de sondas FPSO; e mais recentemente um 

Turnaround de empresa líder no setor de metalurgia.  Assessorou também em projetos fora do 

país como o desenho e ramp-up da nova fábrica da Embraco México, Aumento de Performance 

na Embraco China e em diversas obras de infraestrutura na América Latina e África. 

A expertise multidisciplinar da Steinbock permite que a empresa atenda um grande número de 

necessidades de seus clientes. Dentre os serviços prestados pela consultoria estão: 

 Serviços de Operacionais 

o Resultados Rápidos e Aumento de Liquidez 

o Excelência Operacional & Lean 

o Produtividade & Otimização de Processos 



 
 

o Ramp-up Management (estruturação e arranque) 

o Operational Due Dilligences 

o Logística e Supply Chain 

 

 Serviços de Restruturação e F&A 

o Restruturação e Turnaround 

o Fusões e Aquisições 

“Fundamentalmente procuramos equilibrar atuação em processos, pessoas e gestão, 

através de uma abordagem objetiva com implementações rápidas, mão na massa e 

orientadas à agregação de valor. Buscamos relações duradouras com nossos clientes 

através da superação de desafios e resultados de impacto – sejam financeiros, 

estratégicos, de competividade, de perpetuidade, de conforto. É isso que nos move. ” 

finaliza Munford. 

 

 

 

 

 


