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HÁ MAIS DE

40 ANOS,

A Apsis destaca-se no mercado como consultoria

independente especializada em avaliações e

geração de valor para seus clientes.

A credibilidade e a imparcialidade da Apsis faz

com que suas entregas sejam eleitas como

referência para a tomada de decisão de grandes

empresas.

Mais de 23 milhões de ativos inventariados 

e conciliados nos últimos 3 anos

2.000 clientes, sendo 80% empresas 

de grande porte

Mais de R$ 65 bilhões em imóveis 

avaliados nos últimos 5 anos

Mais de R$600 bilhões avaliados nos 

últimos 3 anos em ativos

Mais de 500 laudos registrados na CVM 

Mais de 20.000 laudos emitidos

Nos últimos 2 anos, a Apsis emitiu 100 laudos

para fins de alocação de ágio, identificando 

mais de R$40 bilhões



PADRÃO INTERNACIONAL



Consultoria Contábil  • Diagnóstico Adoção Novos Pronunciamentos • Pré-PPA em Operação de Combinação  de Negócios  

•  Teste de Impairment – CPC 01  •  Cisão – Artigo 229 • Incorporação – Artigo 226 E 227  •   Avaliação de Ativos Biológicos 

e Produtos Agrícolas – CPC 29  •  Avaliação de Stock Option – CPC 10  •  Avaliação Para Fins de Compra e Venda  •  

Fairness Opinion  •  Recuperação Judicial Lei 11.101/05  •  Lei das Sociedades Anônimas  •  Imóveis Para Renda – CPC 28  

•  Lei nº 12.973 E CPC 15  •  Ativos Intangíveis – CPC 04 • Análise de Viabilidade Econômico-financeira • Marcação de 

Quota de Fundos de Investimento • Reestruturação Societária • Oferta Pública de Ações – OPA.

Inventário com emplaquetamento (RFID/Código de barras)  • Conciliação Físico x Contábil • Integração entre 

contabilidade e manutenção  • Confecção de cadastro contábil (Componentização) • Avaliação de Ativos Imobilizados 

para fins diversos  • Exigências Contábeis (IFRS/CPC/CFC) • Controle Patrimonial da movimentação  de bens durante a 

execução  do projeto  • Outsourcing Patrimonial  • Projetos/ Serviços especializados para Setor de Telecomunicações, 

Energia e Radiodifusão.

Estudo de viabilidade econômico-financeira de projetos  • Estudo de highest & best use para terrenos incorporáveis  •

Gestão de portfólio Imobiliário – Cubus  • Vida útil econômica, valor residual e valor  de reposição  • Análise da 

rentabilidade de carteiras imobiliárias  • Análises lease vs buy e stay vs go  • Perícia Judicial  • Execução de projetos 

destinados à revisão da planta de valores de cidades/municípios  • Avaliação para diversos fins: Seguro, Garantia  

Bancária/ Dação, Valor de  Compra e Venda  • Renegociação de contratos e gestão de portfólios de renda  • Vistoria e 

medição em obras  • Site Hunter.

Cálculo do balanço de determinação  •  Avaliação de ativos tangíveis e intangíveis, passivos e 

contingências  •  Estudos de responsabilidade  •  Avaliação para atualização patrimonial  •  Inventários 

e partilhas  •  Ações expropriatórias para fins de desapropriação  •  Ações renovatórias e revisionais de 

aluguel  •  Contestação e/ou impugnação de laudo pericial



Consultoria em governança corporativa para alinhamento às melhores práticas  • Implementação dos órgãos de 

governança através de conselhos de administração e consultivo, incluindo o recrutamento e a seleção de membros 

independentes  • Preparação da governança da empresa para estruturação de dívidas de longo prazo (BNDES) e/ou 

Fusões & Aquisições (M&A)  • Consultoria para estruturação da Secretaria de Conselho  • Reestruturações estratégicas 

de conselhos em atuação  • Matriz de Risco

Fusões e Aquisições (M&A) •  Vendas totais ou parciais •  Captação de recursos junto a Fundos de Private Equities 

•  Assessoria estratégica de crescimento através do escopo de “M&A - Buy Side” •  Due Diligences •  Joint 

Ventures •  Alianças estratégicas •  Reestruturações financeiras •  Financeiro-imobiliária:  compra, venda,  sale & 

lease back e build to suit.

Plano Básico Ambiental (PBA)  •  Perícias e Due Diligences ambientais •  Avaliações Ambientais para 

atendimento aos Princípios do Equador  •  Planos de Fechamento de Minas  •  Planos de 

Descomissionamento de Plantas Industriais •  Projetos e Programas Ambientais para finalidades 

específicas •  ISC (Índice de Sustentabilidade Corporativa).

Procura de terrenos – Site scouting  •  Conceituação e definição de programas superfícies: best and 

highest use of land •  Estudos de mercado – Análise de viabilidade econômica-financeira •  

Identificação e seleção de operadores •  Business Plan •  Financiamento •  Arquitetura e equipamento  

•  Negociação e articulação com Operadores •  Asset Management •  Comercialização e canais de 

distribuição •  Eficiência operacional



Cases

A Aliansce, ao anunciar a compra de participações da Pargim em 

cinco shoppings centers, contratou a Apsis para auxiliá-la. Na 

operação, que movimentou R$ 574,7 milhões, a empresa adquiriu 

porcentagens de cinco outros shoppings e o controle total da 

âncora C&A do Carioca Shopping. A Apsis foi responsável por 

avaliar todos os ativos imóveis envolvidos na operação e 

fundamentar o valor do ágio gerado. 

A Gol anunciou, em 2011, uma parceria com a proposta de viabilizar 

um aumento de capital através da emissão de novas ações. Essa 

operação foi possível devido ao aporte de capital da Delta Air Lines, 

no valor de US$ 100 milhões, o que resultou na aquisição de 2,9 a 

3% das ações. A operação, que resultou em um aumento 

significativo do capital social da Gol, foi suportada pelos laudos de 

avaliação da Apsis. 

A Apsis conduziu com exclusividade um processo competitivo de 

venda de controle da RHMED, empresa de serviços de saúde 

ocupacional e medicina do trabalho, tendo atraído Private Equities 

com atuações relevantes no Brasil. O resultado foi a aquisição pelo 

Axxon Group, gestor de fundos de Private Equity.

A Cielo, credenciadora multibandeira, é líder em soluções para 

meios eletrônicos de pagamentos no Brasil. Com mais de 1,2 

milhão de clientes ativos e presente em 5.511 municípios 

brasileiros, a empresa cobre 99% do território nacional. 

A Apsis presta serviços de outsourcing patrimonial para a Cielo 

desde 2007 e vem implantando o processo de gestão de ativos em 

todos os equipamentos (terminais POS/PIN PAD). 
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