Transações

Gestão de
Fluxo de Caixa
Muitas empresas descobrem a
importância de preparar previsões
de curto prazo somente quando o
assunto é de extrema importância
ou em momentos de crise.
Elaborar uma previsão de fluxo de caixa de curto
prazo é um novo desafio que exige conhecimentos
específicos e multidisciplinares para torná-la útil e
sustentável para os negócios.

A Grant Thornton Brasil possui experiência em
modelagem financeira e diversas áreas assessórias
que são necessárias para obter insights mais
assertivos sobre o futuro próximo.

Nossa abordagem
Oferecemos uma consultoria completa para auxiliar nossos
clientes a gerenciarem seus caixas e superarem momentos de
incerteza com agilidade.
Desenvolvemos um diagnóstico do seu negócio sob
os aspectos de maior influência na gestão de caixa a
curto prazo:
• Identificação de partes interessadas (stakeholders);
• Ferramentas e monitoramentos existentes de gestão;
• Planos de contingência existentes e equipes dedicadas;
• Atividades operacionais e de financiamento.

E realizamos a modelagem de fluxo de caixa a
curto prazo de acordo com suas particularidades
para maior assertividade e acurácia de seu efeito,
considerando os seguintes fatores:
• Revisão do horizonte de projeção que deve ser adotado;
• Acompanhamento em periodicidade reduzidas;
• Definição de formato customizados com enfoque nas entradas
e saídas de caixa.
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