A correta gestão do fluxo de caixa permite tomar ações
proativas para continuidade das atividades
O projeto de Capacitação e Assessoria Administrativo-Financeira
desenvolvidos pela Agopa, por meio da CCAB Projetos e Soluções
Financeiras, está disponível aos produtores associados e visa a formação
em itens importantes para a melhoria da eficácia organizacional.
Os produtores que aderem a este projeto passam pelo processo de
implantar ou aperfeiçoar o instrumento de “Fluxo de Caixa”, assim como
seu constante acompanhamento. O fluxo de caixa é uma das ferramentas
financeiras que permite acompanhar as movimentações financeiras,
através de uma relação das entradas (receitas) e saídas (custos e
despesas) realizadas pelo grupo.
A importância do fluxo de caixa na gestão financeira é inquestionável. É
preciso acompanhá-lo e analisar seus dados regularmente, o que
fornecerá mais embasamento para crescer de forma salutar.
O constante acompanhamento do fluxo de caixa auxilia na tomada de
decisões e na melhora do desempenho financeiro através da otimização
e alocação dos recursos do grupo. Entre eles, está o controle financeiro,
pois consolida todas as entradas e saídas de recurso em uma única
ferramenta; o subsídio ao desenvolvimento do planejamento financeiro,
sendo possível visualizar cenários de bonanças e forte pressão; e o
auxílio na tomada de decisão de investimentos com base no histórico
financeiro e no planejamento futuro, vindo a nortear as ações para
originação de recurso para o respectivo investimento.
Além disso, é possível identificar aplicações ineficientes dos recursos,
eventuais desvios entre o planejamento e a utilização de caixa, bem como
apresenta a liquidez imediata do Grupo, ou seja, as disponibilidades
financeiras com maior facilidade para serem utilizadas no curto prazo.
O projeto de capacitação e assessoria auxilia na imprescindível missão
de criar uma cultura de planejamento e sistematização no Grupo. É
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preciso que haja um elo entre o gestor financeiro e as demais áreas para
facilitar o trabalho de registrar, verificar e analisar todas as
movimentações financeiras que ocorrem.
O projeto está aberto à participação de todo produtor associado à Agopa.

CASA DO ALGODÃO
Rua da Pátria n° 230 – Bairro Santa Genoveva – Goiânia – GO - Brasil – 74670-300
Fone: + 55 (62) 3241.0404 – Fax: + 55 62 3241.2281
E-mail: agopa@agopa.com.br Web Site: www.agopa.com.br

