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O mundo pede
novas alternativas
ENTENDA COMO A INICIAL
ASSURANCE SERVICES
PODE AJUDAR

www.inicial.adm.br

Auxiliando empresas
dinâmicas a liberarem seu
potencial de crescimento
COMMITTED TO YOUR
COMPANY’S CHALLENGES

Any Media

NÃO HÁ FORMULA ÚNICA PARA O ÊXITO, MAS AS EMPRESAS DE SUCESSO
APRESENTAM CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

Independente de seu objetivo
estratégico, a Inicial Assurance Services
terá profissionais e áreas
especializadas que poderão agregar com
conhecimento e expertise.
O que nos diferencia é que temos
interesse genuíno em entender seu
negócio, seus desafios e ambições.

Nosso sucesso é definido pelo sucesso de nossos clientes

Na Inicial Assurance Services descobrimos
o que é importante para sua empresa e
tornamos isto a nossa prioridade

Nossa missão é desenvolver uma
economia vibrante e íntegra com o
mercado, clientes, pessoas e
comunidades.

Valores
todos têm!
1
Participação
efetiva dos sócios

2
Dedicação e
atenção contínua
ao longo do
trabalho

O que nos diferencia é o método
INICIAL de praticá-los no dia a
dia, proporcionando ao cliente uma
excelente experiência de negócio.

3
Antecipação de
tendências e
soluções técnicas

4

5

Respostas ágeis
e com conteúdo
relevante

Linhas de serviços
conectadas

Somos grande o suficiente
para fazer a diferença e
temos a estrutura ideal para
tomar decisões rápidas.

A
competitividade
atual
exige
organizações enxutas e dinâmicas,
gerenciadas com métodos eficazes que
agreguem valor efetivo ao cliente.
Assim, a Inicial Assurance Services
oferece serviços para atender às
necessidades específicas de cada
cliente.

A Inicial Assurance Services proporciona ao seu
negócio um plano customizado aos seus desafios e
objetivos.
Em que estágio de crescimento sua empresa se encontra hoje ?

Startup

Pequeno
porte

Médio
porte

Grande
porte
Companhia aberta
listada em bolsa

Temos as competências necessárias para oferecer soluções que auxiliam
no crescimento de startups, empresas privadas e/ou familiares, companhias
abertas e organizações públicas.

Nossos Serviços
Auditoria
Consultoria
Transações
Treinamento Empresarial

Auditoria
Profissionais experientes e expertise global que asseguram
conhecimento técnico e respostas assertivas, agregando
valor ao seu negócio e credibilidade e confiança aos investidores.

Auditoria e revisão das demonstrações contábeis
Auditoria interna
Auditoria de balanço
Auditoria de processos
Auditoria de fraudes
Opinião sobre temas contábeis complexos
Procedimentos acordados para emissão de relatórios especiais
Emissão de laudos de avaliação contábil
Asseguração sobre as informações não financeiras
Equipe especializada em IFRS
Diagnóstico contábil, fiscal e de controles internos para implementação ou melhoria de
governança corporativa

Consultoria em IFRS
Trabalhamos para criar, transformar e proteger o valor de sua empresa.
Cada vez mais a adequação à norma internacional de contabilidade IFRS se faz
necessária. Empresas de alto desempenho que desejam abrir capital e empresas
que já possuem capital aberto devem adequar-se a essa Norma.
A Inicial Assurance Services oferece suporte especializado neste processo de
transição e adequação.

Consultoria empresarial em IFRS - Tributário e Societário
Adoção inicial
Processos em IFRS
Revisão das Demonstrações financeiras

Transações
Descobrimos e avaliamos o real valor e potencial do seu negócio
para buscarmos oportunidades estratégicas de expansão
alinhadas aos objetivos da sua organização.
Laudo de Impairment
Laudo de Valuation
Due diligence
Fusões & aquisições
Reestruturação financeira
Avaliações patrimoniais

LAUDO DE VALUATION
O cálculo do valor de uma empresa é um processo complexo que combina análise
estratégica com modernas teorias financeiras. É uma ferramenta essencial para decisões
estratégicas que agreguem valor à empresa e para processos de fusão,
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incorporação, venda ou procura de sócio.
Ajudamos os SÓCIOS/ ACIONISTAS e os administradores das empresas a determinarem o valor de
suas operações e avaliarem oportunidades relacionadas a transações típicas do mercado, tais como
aquisições, vendas ou fusões de empresas, tendo como objetivo auxiliá-los a maximizarem o
resultado de suas negociações.
Quando a sua empresa precisa dos nossos serviços de Avaliação de Empresas:
> Avaliações para transações de fusões, aquisições e alienações de controle;
> Compra e venda de empresas;
> Suporte a negociação de empresas;
> Disputas, reorganizações societárias ou reconhecimento de valor das cotas dos Acionistas/sócios;
> Elaboração de Laudos de Avaliação para órgãos reguladores e disputas jurídicas;
> Avaliação de intangível/goodwill : marcas,patentes,clientes,tecnologia,direitos autorais,etc...
> Economia tributária na amortização de Ágio/Deságio (Emissão de Laudo Técnico);
> Teste de Impairment
> Formação de Joint-Venture

LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL
O Laudo de Avaliação Contábil é exigido nos casos de incorporação, fusão e cisão de
sociedades, de acordo com as legislações do Código Civil, Lei da Sociedades por Ações
e CVM.
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Para a realização do laudo de avaliação contábil o auditor independente, no papel de perito, deve
atender à NPA nº 14 (Normas e Procedimentos de Auditoria) emitida pelo IBRACON – Instituto
Brasileiro dos Auditores Independentes.
De acordo com a NPA nº 14 a avaliação contábil consiste na determinação do valor de componentes
específicos ou de todos os componentes do balanço patrimonial de uma entidade em determinada
data, o laudo de avaliação contábil poderá compreender o:
• Patrimônio líquido contábil (ou, ainda o acervo líquido contábil formado por todos os componentes
do balanço patrimonial); ou
• Acervo líquido contábil formado por determinados ativos e passivos especificamente selecionados
pela administração da entidade solicitante do laudo de avaliação.
Temos experiência em emissão de laudo de avaliação contábil do patrimônio ou do acervo
líquido para incorporação, fusão e cisão de sociedades, e a INICIAL pode orientá-los e ajudálos à cumprir as exigências legais mencionadas, exceto CVM, de acordo com suas
necessidades e atos societários.

LAUDO DE IMPAIRMENT
A aplicação do Teste de Recuperabilidade do ativo ou Teste de Impairment
(Impairment test) é assegurar que o valor registrado de um ativo seja recuperável
pela capacidade de gerar receita (dinheiro) pela sua venda ou pelo uso.
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O teste de impairment de ativos de longa duração visa evidenciar e mensurar a perda de
capacidade de recuperação do valor contábil desses ativos, identificando a perda em
função da
avaliação desse critério.
Assim, o Teste de Impairment verifica se o valor recuperável do ativo (pelo valor líquido de
venda ou valor de uso – Fluxo de caixa descontado – é superior ao valor líquido contábil do
ativo (valor original menos as depreciações acumuladas).

Educação em IFRS
Outro aspecto é a nossa vocação educacional
em IFRS.
Somos uma instituição capacitadora do Conselho
Federal de Contabilidade, possuindo inúmeros
cursos pontuados pelo seu respectivo programa de
educação continuada (PEC).
Nossos cursos possuem uma tecnologia da
educação incomparável no mercado,
disponibilizando aos contabilistas e demais
preparadores inúmeros casos práticos adotados no
mercado, apoiando-os assim na interpretação e
aplicação dessas complexas regulamentações
internacionais as quais vem sendo absorvidas
pelos órgãos reguladores no Brasil.

1.) LIDERANÇA
2.) GESTÃO DE RISCO

NOSSA
GOVERNANÇA
TÉCNICA

Criamos e desenvolvemos um
cenário onde a qualidade e a
excelência são
o "core business" do nosso

forma dinâmica, pois
compreendemos e gerenciamos
os riscos existentes

negócio

3.) HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

4.) SATISFAÇÃO DE
CLIENTES

Desenvolvemos capacidades,

Realizamos anualmente

habilidades e experiência de

uma pesquisa de satisfação

nossos profissionais para que eles

para oferecer sempre as

possam conduzir e oferecer

A INICIAL ASSURANCE SERVICES
tem o compromisso de acompanhar o
cliente por toda sua jornada na empresa
e proporcionar a ele o melhor serviço.
Afinal, cumprimos com rigorosos
padrões de qualidade, possuímos
profissionais certificados e processos
que garantem a segurança da
informação de nossos clientes.

Facilitamos o crescimento de

serviços com eficiência

5.) OPERAÇÕES
Nós criamos procedimentos claros
e fáceis de entendimento para
que nossos profissionais
possam orientar as equipes de
forma ágil e eficiente, favorecendo

melhores ferramentas e
melhores profissionais

6.) GESTÃO DE
DOCUMENTOS
Administramos os dados e
registros de nossos clientes
para proteger a

confidencialidade,

manter a integridade e garantir
acesso ao trabalho realizado

o controle de qualidade.

7.) CONTROLE DE
QUALIDADE

8.) GARANTIA DE QUALIDADE
E MONITORAMENTO

Fazemos análises e revisões

Monitoramos e avaliamos os

para garantir um elevado padrão

projetos de acordo com nossos

de qualidade antes da entrega

padrões de qualidade, na busca

de cada trabalho.

contínua de aperfeiçoar a
prestação de nossos serviços

Temos expertise global para ajudá-lo a estruturar o
futuro da sua empresa nos mais diversos setores
da indústria.

Alguns dos nossos clientes

TAESA
Aguas do Brasil
Casa Da Moeda
Casa Ronald Mcdonald
Abengoa
Norteq Química
Endemol Rede Globo
Queiroz Galvão
Baker Tilly Brasil
Luvep-Volvo

TEVISA
Omni Taxi aéreo
Banco Brasil Plural
Abengoa
Braselco
Unimed
Corbion
Petrobras
BR Distribuidora
CTCEA

Unisys
Totvs
GL Events
UTSCH Brasil
Lorenge
BANESTES
BNDES
PREVI
NISSAN
Wine

Eduardo Assumpção
CNAI: 4483 / CRC RJ 091102/O-0 / IBRACON: 5621

Auditor, Contador, Economista, Palestrante, Consultor e Professor em IFRS

Curriculo Resumido
Sócio da empresa Inicial Assurance Services (www.inicial.adm.br) (2010 – 2022).
Atualmente é Auditor (Registrado no CNAI do CFC) /Professor/ Instrutor/ Palestrante, Consultor em IFRS /
NBC, avaliador de ativos, e vem atuando junto a empresas dos mais variados segmentos: serviços,
mineração, logística, tecnologia, imobiliária, indústria e agronegócios. Bacharel em Economia (1989) e
Contabilidade (1992), pós-graduado em Gestão de Negócios (IBMEC-RJ) (2000), pós-Graduado em
Administração (SANTO AMARO – SP - 1995). Estudou língua inglesa e Busines Administration por três
anos nos USA – University of California – Extension Riverside and Los Angeles (1995-1998).
Especializado em Análise de Processos de Negócios, Administrativos, Financeiros e Contábeis. Possui
mais de 35 anos de experiência profissional em auditoria interna e externa, bem como *Administrador*,
*Contador* e *Controller* atuando em empresas Nacionais e Internacionais de Médio e Grande Porte.
Ministrou mais de 250 edições do Cursos de Atualização em IFRS 40 horas, entre cursos abertos e “in
company” e mais de 60 edições dos cursos de Finanças Aplicada aos Aspectos em IFRS, Laudo de
Impairment, Consolidação das Demonstrações Financeiras entre inúmeros seminários e palestras,
distribuídos ao longo dos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Minas
Gerais, Goiás, Belo Horizonte, São Paulo e Rio Grande do Sul.
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...EM QUALQUER REGIÃO DO BRASIL,
A INICIAL ASSURANCE SERVICES ESTÁ PRESENTE...

Rio de Janeiro
CONTATE-NOS
(21) 98718-0988 (whatsapp)
www.inicial.adm.br
inicial@inicial.adm.br

Avenida Ernani do Amaral peixoto, 334 - grupo 503
Niterói - Rio de Janeiro

