®
Finanças Corporativas & Avaliações

Consultoria
alinhada à
realidade da sua
empresa

QUEM SOMOS
A FATORA, especialista em Finanças Corporativas e Avaliações, está no mercado há mais de
14 anos, auxiliando empresas a resolver problemas e encontrar soluções.
No transcorrer dos anos, desenvolvemos estratégias inovadoras e arrojadas, o que nos
possibilitou obter para cada cliente, excelentes resultados.
Integridade, Competência e Habilidade, são pontos fundamentais e motivadores para
continuarmos a buscar eficiência e rentabilidade para os nossos clientes.

ESTRUTURA PROFISSIONAL
Contamos com uma equipe capacitada e pronta para atender as necessidades específicas
de cada cliente.
Com perfis específicos, estes profissionais trocam experiências e conhecimentos, além de
estarem constantemente se atualizando nas melhores instituições, como FGV, INSPER,
FIPECAFI, SAINT PAUL, entre outras.
Com vasta experiência no desenvolvimento de projetos de consultoria empresarial e
auditoria, nosso objetivo é levar para os nossos clientes as melhores soluções em finanças.
ATUAÇÃO
A
atua em todo o território nacional, com
atendimento personalizado para todos os clientes.

As Melhores Soluções
Consultoria Financeira
A necessidade de gestão financeira profissional é
imperativa para uma administração eficaz, eficiente
e otimizada e é organizada de forma diferente para
cada tipo de empresa.
•
•
•
•
•

Planejamento Financeiro;
Planejamento Orçamentário;
Estruturação do Fluxo de Caixa;
Gestão de Custos;
Estruturação de Financiamentos.

Estruturação de Empresas
Organização de empresa através da Gestão de
Crescimento do Valor Econômico.
Assessoramos na criação de valor econômico, a
partir de ações pontuais, como:
•
•
•
•
•
•
•

Planejamento Financeiro;
Planejamento Orçamentário;
Sugestões de Estratégias;
Auditoria Financeira;
Revisão de Processos;
Captação de Investimento;
Organização Departamento de Vendas.

Faz parte do planejamento orçamentário as
seguintes etapas: Elaboração; Análise; Discussão;
Follow-up Mensal; Ajustes e Avaliação Patrimonial
Semestral.

Planejamento Estratégico
O Planejamento Estratégico é a ferramenta que
organiza a empresa para a melhor tomada de
decisão, antecipando às transformações e incertezas
do negócio. O principal atributo é a versatilidade
para ajustar as ações às necessidades do mercado.
Com isso, auxilia gestores a pensar no curto, médio
e longo prazo da empresa.
Alguns itens e passos cruciais para o plano
estratégico são: missão, visão, objetivos, metas,
criação de planos de ação e seu posterior
acompanhamento.
•
•
•
•

Diagnóstico da situação econômico e
financeira atual da empresa;
Elaboração do Valuation semestral;
Elaboração, validação e follow-up do
Orçamento Empresarial;
Consolidação das ferramentas acima e
aplicação do Planejamento Estratégico.

Avaliação Patrimonial

Fusão e Aquisição

A obtenção de avaliação independente é a forma
mais segura para determinação do valor do negócio.

Assessoramos em processos de compra e venda,
através de serviços multidisciplinares e interligados,
abordando todas as fases do ciclo da transação, com
suporte de especialistas nas várias etapas do
processo, permitindo identificar e antecipar
questões fundamentais para o sucesso da transação,
através das etapas: Avaliação Patrimonial; Captação
de Investidor e Intermediação.

•
•
•
•
•
•
•
•

Compra e Venda;
Marca (CPC 04);
Patente;
Software;
Cisão Art. 229;
Incorporação Art. 226/ 227;
PPA – Fundamentação de Ágio;
Fairness Opinion.

Planejamento Orçamentário
O Orçamento Empresarial é fundamental como
ferramenta de planejamento estratégico. Empresas
bem organizadas sabem da importância e das
vantagens de um bom planejamento de suas
atividades em busca de seus objetivos. Utilizando o
Orçamento Empresarial se define metas com a
equipe, proporcionando uma visão ampla de onde a
empresa quer chegar.

Auditoria
Nosso serviço de auditoria tem uma abordagem
totalmente distinta. Analisamos a estratégia, o
objetivo e toda a conjuntura do negócio e não
somente os dados.
•
•
•
•
•

Auditoria Financeira;
Conciliação;
Auditoria Fraude;
Auditoria de Roubo;
Due Dilligence.
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