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Reestruturação de
Empresas, Recuperação
e Administração Judicial
Ajudando empresas no processo de retomada
de crescimento e reestruturação
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Transações

Reestruturação
Financeira

Reestruturação
de Empresas,
Recuperação e
Administração
Judicial

Auxiliamos empresas no processo de reestruturação
com base em um plano econômico operacional
de longo prazo que busque beneficiar
todas as partes interessadas.

Auditoria

Elaboramos o plano de negócios
da empresa de modo a estruturar
informações financeiras e
identificar oportunidades para
sua recuperação ou crescimento.

• Possuímos profissionais
experientes com
conhecimento setorial, que
agregam valor ao negócio
e garantem confiança aos
credores

• Modelo de Negócios e
Planejamento Estratégico
• Análise de Mercado e Cenários
• Modelagem Financeira e
Operacional
• Modelagem e Gestão de Fluxo
de caixa, Investimentos e
Capital de Giro
• Monitoramento e Controle
de Operações
• Gestão do Portfólio de
Projetos e Processos Cruciais
da Recuperação Judicial

• Auditoria das
Demonstrações Financeiras

Excelência Operacional

Transações

• Implementação das Práticas
de Governança Corporativa

Descobrimos e avaliamos
o real valor do negócio e
buscamos oportunidades reais
de renegociações e transações
estratégicas para a retomada
do negócio

• Pesquisa de Clima
• Redesenho da Estrutura
Organizacional e
Dimensionamento de Quadro
Operacional

Investigação e
Combate a Fraude
• Gestão de Riscos
• Implantação de Programa
de Compliance

• Plano de Redução de Custos

• Implementação de
Remuneração Variável

• Elaboração do Plano de
Recuperação Judicial

• Gestão Interina

• Serviços de Análises Forenses

• Implantação de Indicadores
e Painéis de Controle

• Investigação de Fraudes e
Disputas

• Administração Judicial

Auxiliamos empresas em reestruturação
ou em recuperação judicial no processo de
reorganização financeira e operacional.
Nossos profissionais atuam de forma eficaz nos
processos, preservando a cultura, valores e
estratégia da empresa.
Fazemos análises completas de balanço, fluxo de caixa
dos próximos anos e demonstração de resultados
da empresa, projetando receitas, custos, despesas,
necessidade de capital de giro e investimentos.
Com as informações projetadas, poderemos criar um
plano customizado para reestruturação da empresa e
planejamento futuro, com soluções pragmáticas para
a recuperação e melhor negociação com todas as
partes interessadas.

• Captação de Recursos
• Due Diligence
• Valuation
• Fusões e Aquisições

• Opinião sobre Temas
Contábeis Complexos
• Procedimentos acordados
para a Emissão de
Relatórios Especiais
• Emissão de Laudos de
Avaliação Contábil
• Asseguração sobre
Informações não
Financeiras
• Diagnóstico Contábil,
Fiscal, Trabalhista e de
Controles Internos

Por que a
Grant Thornton?
Nossa equipe multidisciplinar e Sênior atua diretamente nos
projetos de recuperação das empresas, com responsividade
e incorporando as melhores práticas de gestão, buscando
sempre o bom relacionamento com os principais investidores
institucionais. Nossa abordagem inclui participação efetiva no
dia-a-dia da empresa e alinhamento com os executivos,
principais acionistas e credores.
A Grant Thornton possui experiência em reestruturação
financeira e pode agregar nas mais diversas áreas do
negócio, também adicionando expertise e benchmark de mais
de 140 países onde está presente e possui relacionamentos
que colaboram com as melhores práticas de mercado.

+ de 1.200

profissionais

10 principais
centros de negócios

+ de 20 anos
experiência
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