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HÁ MAIS DE
40 ANOS,

A Apsis se destaca no mercado como uma
empresa de consultoria independente
especializada em avaliações e em geração de
valor para seus clientes.

A credibilidade e a imparcialidade da Apsis fazem
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 500 laudos registrados na CVM 

Nos últimos 2 anos, identificamos e 
avaliamos mais de R$ 40 bilhões em 
processo de alocação de preço de compra

Mais de 20.000 laudos emitidos

Mais de R$ 600 bilhões avaliados nos 
últimos 3 anos em ativos

Assessoria Financeira, contábil e fiscal 
em processos de aquisição e captação de 
recursos para diversas empresas de 
capital aberto e fechado

Diagnóstico para adoção de novos 
pronunciamentos contábeis para diversas 
empresas, dos mais variados segmentos



PADRÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS



Soluções

CONSULTORIA
EMPRESARIAL



Consultoria contábil • diagnóstico adoção novos pronunciamentos • pré-ppa em operação de combinação de negócios •
teste de impairment – CPC 01 • 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 nº 11.101/05 •
Reestruturação Societária • Lei das S/A 6.404/76 • Incorporação e Cisão – Artigos 226, 227, 229, 252 e 264 • imóveis para
renda – CPC 28 • lei nº 12.973/14 e e CPC 15 • ativos intangíveis – CPC 04 • análise de viabilidade econômico-financeira
• marcação de quota de fundos de investimento • 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).

CONSULTORIA
EMPRESARIAL

Compliance • Eficiência nos Processos • Redução de Custos • Automação de Relatórios/Atividades • Redimensionamento 
de Recursos • Revisão da Estrutura Organizacional • Gestão do Conhecimento • Eficiência na comunicação • Capacitação 
e padronização.



Cases

A Apsis atuou como assessora exclusiva na
coordenação e na elaboração de avaliação
econômico-financeira, estruturação e
intermediação na venda da MAP Linhas Aéreas para
a Passaredo. Dentro desse processo de consultoria, a
Apsis realizou a avaliação dos seus ativos e
concepção do modelo de governança.

O Grupo CBO é uma empresa de navegação em
expansão com foco principal na construção e
operação de embarcações de apoio offshore de médio
porte, além de embarcações de inspeção e construção
submarina. A Apsis realiza para a empresa a
consultoria para estudo da Redução ao Valor
Recuperável de Ativos, desde 2017, de acordo com
a Deliberação CVM 639, de 07 de outubro de 2010,
que aprova o Pronunciamento Técnico CPC-01 (Teste
de Impairment).

Multinacional Brasileira, com presença global em 11
países, realiza com a Apsis a gestão dos seus ativos
desde 2015.
Recentemente, a Apsis realizou o inventário de 6
unidades fabris, proporcionando o saneamento da sua
base atual de ativos imobilizados.

A LIBRA TERMINAL SANTOS S.A. pertencente ao
Grupo Libra, e realizou com a Apsis o inventário
físico de seus ativos, a conciliação físico x contábil,
a revisão das taxas de depreciação de seus bens e
também a realização da avaliação para fins de
atendimento ao CPC 01 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos e as normas da ANTAQ.



Cases

A Apsis realizou Avaliação Ambiental com o estudo de
Plano de Descomissionamento Industrial das plantas
dos parques eólicos do Estado da Paraíba,
contemplando as etapas de desmonte dos
equipamentos; demolição das estruturas existentes,
destinação adequada dos resíduos; avaliação dos
materiais com potencial de reuso, reciclagem e venda; e
recuperação das áreas do empreendimento, de acordo
com o uso futuro escolhido.

A APSIS realizou Avaliação Ambiental com Elaboração
do Plano de Provisionamento de Desmonte do
Complexo Eólico Alto do Sertão II, abrangendo a
metodologia de desmontagem eletromecânica e
demolição civil dos parques, descrição do plano de
restauração dos terrenos afetados como reflorestamento
e recuperação do solo e demais remediações
necessárias previstas no desmantelamento.

A Lindt, empresa suíça especializada em fabricação e
venda de chocolates, realiza desde 2018 a avaliação
do valor das luvas de seus imóveis para realização do
Teste de Impairment, em atendimento ao CPC 01,
utilizando metodologia de acordo com a Norma
Técnica da ABNT nº 14.653 - Avaliação de Bens e
suas partes constituintes.

A Klabin S.A. é maior produtora e exportadora de
papéis do Brasil. Cliente da Apsis desde 2013, em
vários serviços de consultoria e avaliações.
Recentemente nomeou a Apsis para elaboração de
laudos contábeis para reestruturações societárias
realizadas, assim como para avaliação de ativos
imobilizados em atendimento do CPC15 -
Combinação de Negócios.



Cases

O Patria Investimentos que conta com um portfólio de
aproximadamente 25 empresas investidas, como
BioRitmo e Alliar, anualmente faz a marcação de
quota de seus FIPs, através da avaliação a valor
justo de suas empresas investidas utilizando a
consultoria da Apsis.

A ENGIE BRASIL ENERGIA S.A nomeou a Apsis para
elaboração de laudo societário, em atendimento à
Lei 6.404/76, em operação de incorporação da
empresa Transportadora Associada de Gás S.A., uma
subsidiária da PETROBRAS.

A Apsis avaliou várias aquisições de novas marcas
desde 2011. Adicionalmente, elaboramos laudo
societário para aumento de capital em atendimento à
Lei 6.404/76.

A Cielo S/A é a empresa líder na América Latina em
soluções de meios eletrônicos de pagamentos e uma
das maiores do mundo nesta indústria. A Apsis vem
realizando desde 2007 o Outsourcing Patrimonial
para Cielo, realizando trabalho de supervisão,
verificação e revisão dos processos, para fins de
acompanhamento de inventário de suprimentos
pertencentes à Cielo S/A, a ser realizado pelos seus
fornecedores.



Cases por segmento

Fomos contratados pela
administração da empresa para
desenvolver estudo financeiro,
fiscal e contábil para concluir
acerca da melhor estrutura de
captação de dívida com terceiros.
O referido projeto ainda englobou a
revisão das apurações de impostos
de cinco SPEs concessionárias
dos serviços de transmissão.

Nosso time de consultoria
empresarial foi contratado para
implementar matriz de riscos
global. Desenvolvemos, em
conjunto com a companhia, uma
estrutura de controles que atendia
às melhores práticas
internacionais, com priorização de
riscos e otimização dos esforços
para mitigá-los.

Auxiliamos a Companhia e sua
equipe de especialistas em
controladoria no processo de
diagnóstico e mensuração para
implementação dos CPCs 47, 48 e
06 (R2).

TelecomunicaçõesEnergia Energia



+55 21 2212-6850
E-mail: apsis.rj@apsis.com.br

Rio de Janeiro

+55 11 4550-2701
E-mail: apsis.sp@apsis.com.br

São Paulo

apsis.com.br

+55 31 98299-6678 
E-mail: apsis.mg@apsis.com.br

Minas Gerais
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