Gestão Administrativa & Financeira
Também atuamos na gestão financeira e administrativa da empresa,
possibilitando ao empresário que foque em seu negócio. Visamos trabalhar
como gestores administrativos, estratégicos e financeiros, reduzindo custos e
despesas, alavancando linhas de crédito, alongando perfil do passivo, reduzindo
custo de capital das operações, alavancando novos negócios e projetos,
elaborando planejamento de curto, médio e longo prazo, realizando operações
estruturadas e profissionalizando a gestão que envolverá as seguintes
atividades:
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Reestruturação administrativo-financeira e de RH; Co-gestão;
Rotinas: Análise referente ao desempenho técnico e humano dos
colaboradores da área financeira; Elaboração de fluxo de caixa;
Elaboração do DRE; Elaboração do balanço Patrimonial; Nota explicativa
referente ao DRE e Balanço Patrimonial; Relacionamento com os bancos;
Responsável pelas consultas de crédito no SERASA e análise preliminar
de crédito; Cadastro de fornecedores; Conferência dos tributos;
Conferência das despesas diretas e indiretas; Conferência referente à
documentação inerente a licitação; Acompanhamento referente à folha
salarial; Fechamento mensal inerente às informações contábeis
gerenciais, financeira e de cunho tributário; Maior foco na área financeira
e sistêmica para desenvolvimento de política orçamentária, operações
financeiras, fluxo de caixa, relatórios e controles financeiros,
faturamento, contas a pagar e afins; Gerência de informações de
planejamento através de dados do faturamento, fluxo de caixa, custos,
despesas, para a elaboração de relatórios. Acompanha e executa
planejamentos de recebimentos e pagamentos; Negociação e
treinamento; Tarefas/rotinas Administrativas Referente à Organização
do Departamento.
Liquidez de ativos e blindagem do passivo com alongamento de seu
perfil;
Captação de recursos; Engenharia financeira;
Networking com bancos, ‘factorings’, financeiras;
Projetos BNDES; análise estratégica, ‘business plan’;
Recrutamento e seleção; O&M; Implementação de ISO e outras
certificações;
Formação de pool de investidores;
Fomento a produção e acompanhamento isolado das operações
financeiras;
Acompanhamento via ‘Free cash flows’ e análise econométrica de
cenários;
Blindagem do passivo;
Acordo com clientes e fornecedores (mais de 100.000 homologados);
Redução de custo de capital;
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Planejamento estratégico e financeiro de curto a longo prazo,
Implantação de controles internos, mudança organizacional,
estruturação dos departamentos contábil, controladoria, tesouraria e
afins;
‘Forecasting’ e análise econométrica;
Administração do capital de giro e passivo circulante;
Implementação de auditoria interna, controle de qualidade, visão
holística, remuneração estratégica, custos compartilhados, Análise
Dupont, Análise de Forças - Porter, GVA, levantamentos estatísticos para
forecasting;
Alavancagem de novos negócios, investidores, ‘valuation’ das
oportunidades e análise de orçamento/budget;

=> FF Consult ®, muito mais que negócios !
Gerimos e geramos de maneira transparente e eficaz os recursos financeiros,
concretizando e expandindo a auto-sustentabilidade das atividades
Troféu Top Of Business/Ed. Nacional, Categoria Prestação dos Serviços, Segmento Consultoria 2011 & 2012!
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