EXPERTS
WITH
IMPACT

QUEM SOMOS
A FTI Consulting é uma empresa global independente de
consultoria, dedicada a auxiliar as organizações a gerenciar
as mudanças e mitigar os riscos: operacional, reputacional,
financeiro, político, regulamentar, transacional e jurídico.
Individualmente, cada prática é líder em seu campo específico,
formada por especialistas reconhecidos pela profundidade
de seus conhecimentos e um histórico de causar impacto.
Coletivamente, a FTI Consulting oferece um conjunto abrangente
de serviços projetados para ajudar os clientes a gerir mudanças
e reduzir o risco do ciclo de negócios – desde a gestão proativa
de riscos até a capacidade de responder rapidamente a situações
inesperadas e ambientes dinâmicos.

IMPACTANDO
MUDANÇAS E RISCOS
EM TODO O CICLO
DE NEGÓCIO

COMO FAZEMOS A
DIFERENÇA
A FTI Consulting possui quatro pilares que permitem
impactar significativamente os riscos e as mudanças
mais críticas e complexas de nossos clientes.
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Experiência
Definitiva

Cultura que faz a
Diferença

Nossos profissionais são
especialistas, com experiência
prática em aplicar seu
conhecimento para gerar
impactos decisivos.

Nossa cultura e estilo de
trabalho refletem um viés
para soluções tangíveis e uma
tenacidade para soluções que
fazem diferença significativa.

Serviços
Abrangentes

Experiência
setorial

Nossas práticas lidam com
riscos complexos e mudanças
de maneira independente e
compreensiva. Dessa forma é
possível abordar de maneira
abrangente as questões
interligadas enfrentadas pelos
nossos clientes.

Nossos grupos da indústria
estão atuando com
profissionais que possuem
muitos anos de experiência
de operação e gestão em 16
setores.

IMPACTO
Estamos comprometidos
em gerar um impacto
positivo e tangível para
os nossos clientes.
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EXPERIÊNCIA DEFINITIVA
Nossos profissionais são líderes reconhecidos em suas áreas,
não só pelo nível de clareza e compreensão que trazem, mas
também por sua capacidade de identificar respostas práticas
e viáveis para questões complexas. No panorama geral, a
FTI Consulting é inigualável na profundidade e amplitude de
conhecimentos que são utilizados em nossos clientes.

Melhores Empresas
de Consultoria em
Gestão da América
(2016)

Empresa de
Relações Públicas
do Ano (2014-2016)
M&A Atlas Awards

Forbes

#1 em Gestão de
Crises por 10 anos
consecutivos (20072016)
The Deal

Empresa
Especialista do Ano
em Arbitragem
(2015-2016)

Relatório Holmes,
EMEA Consultoria
de Relações Públicas
do ano (2015)

Who’s Who Legal

Holmes Report
EMEA Sabre Awards

Os 20 Mais
Promissores
Provedores
de Solução de
Visualização de
Dados (2016)
CIOReview

Melhor empresa
em serviços de
Advocacia (2016)
Corporate Counsel

Empresa do ano
de Consultoria em
Turnaround Global
(2016)
Turnaround
Atlas Awards

#1 em Serviços de
Consultoria em
Apoio a Litígios
em Propriedade
Intelectual (2016)
The National
Law Journal

CULTURA QUE FAZ A DIFERENÇA
Nosso estilo de trabalho e abordagem refletem nosso
compromisso de fazer uma diferença significativa.

Experiência
em comunicação e
abordagem focados
em resultados

Colaboração
com clientes e
colegas.

Criteriosidade
em situações
complexas e
multipartidárias.

Profissionalismo
em nosso
compromisso
de trabalhar
com o mais alto
comprometimento.
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SERVIÇOS
ABRANGENTES
Toda empresa enfrenta riscos: é inerente a tudo que as
empresas e instituições fazem.

Transacional
Assessoria Contábil
Antitruste e Concorrência Econômica
Comunicação com Mercados de
Capitais
Serviços de Advisory Carve-Out
Due Diligence
Interim Management
Banco de Investimento

A forma como os riscos são gerenciados gera

oportunidades.

Comunicação M&A
Integração M&A
Second Requests
Gestão de Back-Up em Securitização
Finanças Estruturadas
Impostos
Serviços Transacionais
Valuation
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Operacional

Jurídico

Política & Regulamentação

Envolvimento dos Funcionários e
Comunicação de Mudanças

Assessoria Contábil

Antitruste e Concorrência Econômica

Litígios em Antitruste

Combate a Lavagem de Dinheiro

Interim Management

Falência e Processos Judiciais

Centro de Políticas e Economia da Saúde

Performance Improvement

Reivindicações e Avaliações de Seguros

Coletas e Computação Forense

Reestruturação & Turnaround

Interrupção do Negócio

Avaliações do País

Computação Forense

Segurança Cibernética

Disputas de Contrato

E-discovery

Gerenciamento de Crise, Comunicação
Estratégica em Apoio a Litígios e
Situações Especiais

Governança e Regulamentação de
Instituições Financeiras

Financeiro

Análise de Dados

Auditorias de Campo ABL

Geopolitical Intelligence

Coleta e Preservação de Dados

Assessoria Contábil

Contratos Públicos e Governamentais

Serviço de Dispute Advisory

Consultoria Atuarial

Governança da Informação e Compliance

Revisão E-discovery e Software de
Busca de Informação (Ringtail®)

Arbitragem Internacional

Falência e Recuperação

Foreign Corrupt Practices Act

Reivindicações e Avaliações de
Seguro

Serviços de E-discovery

Relações Públicas e Relações
Governamentais

Depoimento de Perícia

Comunicação com Mercados de
Capitais

Consultoria em Políticas Públicas

Investigações em Contabilidade Forense

Disputas Regulatórias e Implementação

Governança da Informação

SEC Advisory & Consultoria

Análise de Colateral e Garantia
Análise de Dados Financeiros e
Empresariais
Contabilidade Forense
Fraude e Investigações Financeiras
Plano de Pensão e Aposentadoria
Shareholder Activism
Reestruturação & Turnaround
Valuation

Propriedade Intelectual
Arbitragem Internacional
Inteligência em Apoio a Litígios
Revisão de Documentos Gerenciados
Monitor & Receiver Services
Disputas Regulatórias
Litígio em Securities
Valuation
Análise de Dados Visual e Software de
Busca de Informação (Radiance)

Reputacional
Comunicação em Mercados de Capitais
Reputação Corporativa
Comunicação Criativa e Digital
Shareholder Activism
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CINCO SEGMENTOS, UM OBJETIVO
Finanças Corporativas
& Reestruturação

A FTI Consulting atua em
cinco segmentos e é líder
global em cada um deles
por uma simples razão:
nosso compromisso de
ter um impacto tangível e
positivo sobre a maneira que
nossos clientes enfrentam e
gerenciam mudanças e riscos.

Tecnologia

Comunicação
Estratégica
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Consultoria
Econômica

Consultoria Técnica e
Investigativa em Apoio a
Litígios

Finanças Corporativas &
Reestruturação
Como parceiro de confiança de
empresas, conselhos de administração,
investidores e credores ao redor do
mundo, o segmento de Finanças
Corporativas & Reestruturação
está focado em fornecer soluções
de reestruturação, transformação
de negócios e transacionais.
Comprometidos com o sucesso de
nossos clientes, nossos reconhecidos
profissionais abordam todo o aspecto
de oportunidades e riscos financeiros,
operacionais e transacionais em
diversas indústrias.Um de nossos
principais pontos fortes é fornecer
soluções para orientar as empresas por
meio do ciclo de vida da criação de valor.

tomada de decisão estratégica e nos
debates sobre política pública. Também
temos ampla experiência em litígios em
securities, gestão de riscos, valuation,
arbitragem internacional, questões em
antitruste, fusões e aquisições, por meio
de nossa subsidiária, Compass Lexecon.
Consultoria Técnica Investigativa
em Apoio a Litígios
Oferecemos a mais completa gama
de serviços em apoio a litígios, análise
de dados e investigações forenses.
Como uma consultoria independente,
temos qualificações únicas em todos
os tipos de cenários de risco, disputa,
investigações e apoio a litígios. Temos
vasta experiência em atender clientes
corporativos, governos e escritórios
de advocacia ao redor do mundo.

Consultoria Econômica
Portador de padrão global em
consultoria econômica, oferecemos
análises sofisticadas e abrangentes
em questões econômicas para
auxiliar agências governamentais,
empresas e escritórios de advocacia
visando compreender os desafios e
as oportunidades que surgem. Nosso
segmento de consultoria econômica
envolve uma ampla gama de atividades
relacionadas à economia, finanças e
contabilidade. Oferecemos insights
e depoimentos de especialistas em
processos judiciais e regulatórios, na

Tecnologia
Solucionamos desafios relacionados
a dados de negócios, com
conhecimento em questões jurídicas
e regulamentares. Com o crescimento
no volume e na complexidade de
dados, ajudamos as organizações
a melhor governar, proteger,
analisar e rapidamente entender as
informações. A tecnologia inovadora,
os serviços especializados e a
tenacidade na solução de problemas
fornecem aos nossos clientes globais
soluções reativas e replicáveis.
Organizações contam conosco para
erradicar fraudes, manter processos
de compliance, reduzir custos com
contingências, proteger material
confidencial, rapidamente encontrar
fatos e tratar dados organizacionais
para agregar valor aos negócios.

Comunicação Estratégica
Como líder global com mais de 30
anos de experiência em assessoria de
gestão de equipes e conselhos de
administração, auxiliamos nossos
clientes a se comunicar de modo
eficiente para proteger e aprimorar
seus interesses comerciais com os
principais acionistas. Temos uma visão
abrangente de comunicação estratégica
com um conjunto integrado de serviços
em comunicação financeira, reputação
corporativa e assuntos públicos nos
principais mercados em todo o mundo.
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EXPERIÊNCIA SETORIAL
Não há dois setores iguais. A FTI Consulting
oferece profundo conhecimento prático do setor
a fim de garantir a entrega de soluções que
funcionem.
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Aeroespacial &
Defesa

Agricultura

Automotivo

Construção

Hospitalidade &
Entretenimento

Seguro

Mineração

Setor Público

Energia &
Eletricidade (EPP)

Meio Ambiente

9

Imobiliário &
Infraestrutura

50007 000011

Instituições
Financeiras

Saúde

Telecomunicações,
Mídia & Tecnologia

Transporte

1

Varejo & Bens de
Consumo
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RESULTADO FINAL:
CAUSANDO IMPACTO

A FTI Consulting tem quatro décadas
de experiência em gerar impacto
sobre os maiores e mais complexos
desafios do mundo, muitos dos quais
dominaram o discurso de negócios
globais, políticas públicas e finanças.
Todos os anos, a FTI Consulting
auxilia mais de 5.800 organizações a
transformar globalmente a maneira
como antecipam e reagem a situações,
em momentos críticos e no longo prazo.
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Shire
Impacto: Em julho de 2014, Shire, empresa
biofarmacêutica fundada no Reino Unido e
localizada na Irlanda, enfrentou uma oferta
pública de aquisição não solicitada da
AbbVie nos EUA, que buscava capitalizar
durante a tendência de inversões de
imposto. Na época, o CEO da Shire fez
um plano ambicioso para construir uma
empresa de biotecnologia global líder
com foco no tratamento de doenças
raras. A FTI Consulting desempenhou um
papel fundamental para auxiliar a Shire
a manter-se independente e executar
uma série de aquisições, culminando na
fusão transformadora de USD 32 bilhões
com a Baxalta. Após o bem sucedido
fechamento da transação, a Shire está
posicionada como uma das maiores
empresas de biotecnologia do mundo.

Sistema Nacional de Saúde Infantil
Impacto: Enfrentando dificuldades de
P&L (Profit & Loss) de aproximadamente
USD 100 milhões até 2018, o Sistema
Nacional de Saúde Infantil contratou a
FTI para desenvolver e executar planos
de aprimoramento em quatro áreas:
Gestão do Ciclo de Receitas,
Produtividade do Trabalho e Processos,
Non-Labor e Physician Enterprise.
Como resultado, eles implementaram
ações que levaram a mais de USD 80
milhões em melhorias na declaração
de rendimentos recorrentes, e nos
últimos 2 anos o Sistema Nacional
recebeu dois upgrades em sua
classificação de crédito.

US Airways-American Airlines
Impacto: A subsidiária da FTI
Consulting, Compass Lexecon, forneceu
relatórios que demonstraram ao
Departamento de Justiça Americano
(DOJ) que a fusão entre US Airways
e American Airlines criaria benefícios
significativos ao consumidor com
mínimo dano competitivo, incluindo
um maior foco na análise e refutando a
preocupação do DOJ sobre a vantagem
de preços. Um acordo foi alcançado, o
qual necessitava concessões limitadas,
e que manteve o plano de fusão das
partes intacto, permitindo USD 1 bilhão
em sinergias estimadas anualmente.

Pioneer Iron and Steel
Impacto: A recessão global forçou
a Chinese Pioneer Iron and Steel
Group (“PISG”) à liquidação.
Como liquidatários designados,
os especialistas da FTI Consulting
foram capazes de construir um caso
sólido mostrando que a maioria
dos acionistas da PISG tinham
intencionalmente transferido
ativos da PISG para protegê-los de
reivindicações do credor. Por meio
de fontes externas e do Ringtail,
software de revisão de documentos, e
E-discovery da FTI Consulting, fomos
capaz de garantir um acordo global
e dividendos substanciais na faixa
de 40 centávos a um dólar para os
credores.

Level 3
Impacto: Em julho de 2014, a Level
3 Communications, uma empresa
de fibra óptica e infraeestrutura da
Fortune 500, anunciou a aquisição
da operadora de tw telecom local.
A FTI Consulting em parceria com a
Level 3 prestou consultoria e planejou
um produto integrado, de network
e TI, para impulsionar as vendas de
maneira integrada. Como resultado a
Level 3 excedeu seus lucros e metas
no primeiro trimestre e manteve
seu impulso de vendas por meio da
integração das equipes de vendas. O
negócio está prestes a atingir USD
200 milhões em sinergias.

SEPTA
Impacto: Após 10 anos de perdas de
créditos, o escritório do conselho
geral da SEPTA, 6º maior sistema de
trânsito nos Estados Unidos, contratou
os Serviços de Seguros Globais da FTI
Consulting. Foi conduzido um plano
de três anos que reduziu os custos de
claims e de litígios, melhorou a eficiência
e integrou o Escritório do Conselho Geral
às operações mais amplas da SEPTA. A
implementação de um sistema de gestão
de casos, procedimentos formalizados
e uma nova cultura de qualidade e
responsabilidade levaram à redução de
USD 20 milhões em reivindicações ao
longo de um período de dois anos e
mais de USD 800 mil em economia de
custo em mão de obra.

NOSSO ALCANCE GLOBAL
Com escritórios localizados nos grandes centros financeiros
e nas principais cidades do mundo, atendemos com sucesso
nossos clientes onde houver desafios e oportunidades.
4,600+
Funcionários

América do Norte
Canadá
Calgary
Toronto
Vancouver
Estados Unidos
Anápolis
Atlanta
Austin
Baltimore
Boston
Brentwood
Charlotte
Chicago
Coral Gables
Dallas

Denver
Great Neck
Houston
Indianápolis
Lake Oswego
Los Angeles
McLean
Miami
Mountain View
Nova Iorque
Oakland
Pasadena
Filadélfia
Phoenix
Pittsburgh

Princeton
Red Bank
Rockville
Roseland
Saddle Brook
São Francisco
Santa Bárbara
Seattle
Tucson
Walnut Creek
Washington, D.C.
Wayne
West Palm Beach
Winston-Salem

Caribe
Ilhas Virgens
Britânicas
Ilhas Cayman

México
Cidade do México

3,400+
Consultores &
Especialistas
48 das 100
empresas
listadas pela
Fortune Global
são nossas
clientes

América Latina
Argentina
Buenos Aires
Brasil
Rio de Janeiro
São Paulo
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Colômbia
Bogotá

Panamá
Cidade do
Panamá

81
Cidades
29
Países

Europa, Oriente Médio, África

42
das 100
empresas do
FTSE são nossas
clientes
Assessora
92 dos 100
principais
escritórios de
advocacia no
mundo

Bélgica
Bruxelas

Irlanda
Dublin

Espanha
Madri

Dinamarca
Copenhagen

Holanda
Den Haag

França
Paris

Catar
Doha

Emirados Árabes
Unidos
Abu Dhabi
Dubai

Alemanha
Berlim
Frankfurt

Rússia
Moscou
África do Sul
Cidade do Cabo
Joanesburgo

Reino Unido
Londres
Stirling

Ásia Pacífico

Consultoria para os
10 maiores
bancos do mundo

Austrália
Brisbane
Melbourne
Perth
Sydney

Índia
Mumbai
Nova Delhi

China
Pequim
Guangzhou
Hong Kong
Xangai

Japão
Tóquio

Indonésia
Jakarta

Coreia
Seul
Malásia
Kuala Lumpur
Singapura

Fatos e números de 01/07/2016
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EXPERTS
WITH IMPACT
A FTI Consulting quer trazer seus
conhecimentos profundos, amplitude
de serviços e experiências práticas no
setor à sua organização para gerar um
impacto significativo sobre as questões
que você enfrenta em todo o mundo.
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Sede Executiva

Sede Regional

1101 K Street NW
Suite B100
Washington, DC 20005
United States

Ásia Pacífico

EMEA

América Latina

Level 22, The Center
99 Queen’s Road Central
Hong Kong

+1 202 312 9100

+852 3768 4500

200 Aldersgate
Aldersgate Street
London, EC1A 4HD
United Kingdom

804 Douglas Road
4th Floor
Coral Gables, FL 33134
United States

+44 20 3727 1000

+1 305 714 4600

fticonsulting-latam.com
NYSE:FCN

A FTI Consulting, Inc., incluindo suas subsidiárias e afiliadas, é uma
consultoria e não uma empresa de contabilidade pública certificada ou um
escritório de advocacia.
001470

