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Metodologia

3

As atividades metodológicas foram desenhadas para obter a maior adoção junto do tecido empresarial e assim criar o maior impacto na robustez financeira das
empresas da região
Metodologia – Visão geral

Planeamento

Recolha de
informação

Refletir a realidade do tecido empresarial
da região respeitando a confidencialidade

Cruzando informação informação das
empresas com observadores privilegiados
da realidade da gestão financeira

Tratamento de
informação

Realização de
fichas de “casos
de estudo”

Sistematização em tópicos de gestão
financeira seja através de práticas positivas
ou negativas

Garantindo a cobertura significativa da
processos, procedimentos e métodos da
gestão financeira

Elaboração de
documento com
a informação
estruturada

Concepção,
Design e
Paginação de
handbook

Sintetizar práticas mais relevantes
para obtenção maior adoção

Selecionando práticas com maior
aplicabilidade e com sugestões de
implementação simplificada
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Os casos de estudo resultam de várias frentes de recolha de informação: observação das empresas participantes em sessões de capacitação, entrevistas realizadas a
atores do setor financeiro, casos partilhados por consultores financeiros e reuniões com empresas
Recolha de informação

Entrevistas a Banca,
Garantia Mútua e Private
Equity

Consultores financeiros
com experiência em
PMEs

Empresas participantes
nas sessões de
capacitação

Reuniões
com empresas da
Região

12
Casos de Estudo
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Em todas as fontes de informação foram levantados aspetos de confidencialidade que, em traços gerais, impedem uma caracterização fina das empresas a que dizem
para esta não seja possível de ser identificada
Aspetos de Confidencialidade

Empresas participantes
nas sessões de
capacitação nas temáticas
de literacia financeira

•

As empresas participantes nas sessões de capacitação não pretendem ser identificadas tanto no que diz
respeito às suas práticas, em especial às práticas que são insuficientes

•

A revelação de tais práticas pode levar credores a penalizar o ratings

Entrevistas a Banca,
Garantia Mútua e Private
Equity

•

Os entrevistas na Banca não querem individualizar práticas dos seus clientes, sob pena de serem percebidos
como estarem a relevar alguns segredos de negócio e poderem criar inadvertidamente situações de crispação
— a mesma lógica se aplica de raciocínio se aplica aos atores das Sociedades de Garantia Mútua e Private
Equity

•

Quando perguntados sobre a partilha de evidências (documentos exemplificativos das práticas reportadas),
todos recusaram fazê-lo

•

Os consultores financeiros apenas podem falar de casos de forma “sanitizada”, isto é, referindo apenas o
setor de forma genérica e caracterizando as práticas de forma a que não seja possível identificar o cliente

•

Esta preocupação deriva da ausência de haver uma autorização escrita dos clientes para partilha dos casos
para o fim de estudo de boas práticas

•

Pelas mesmas razões invocadas pelos participantes na sessões de capacitação, as empresas contatadas não
pretendem ver as suas práticas (positivas ou negativas) publicitadas de forma associada ao seu nome — não
querem ser “penalizados” por concorrentes nem pela Banca

Consultores financeiros
com experiência em PMEs

Reuniões com
empresas da região
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Casos de Estudo
Fichas individuais
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Foram analisados 12 casos de PMEs, de múltiplas indústrias cobrindo múltiplos tópicos da gestão financeira, desde Margens àsSelecção de Produtos Financeiros
Casos — Setores, Tópicos e Positividade/Negatividade das Práticas
Caso

Sector

Tópicos

Positiva/Negativa

1

Indústria Alimentar

Margens, Custeio, Custos Variáveis, Controlo

Negativa

2

Construção

Custos Fixos, Custos Variáveis, Controlo

Negativa

3

Serviços

Fundo de Maneio, Facturação e Cobranças

Positiva

4

Gestão de Resíduos

Margem, Fundo de Maneio, MOAF, Segmentos de Negócio

Negativa

5

Distribuição de Equipamentos

Custo Total do Financiamento, MOAF

Negativa

6

Indústria Alimentares

Serviço da Dívida, MOAF, Planeamento, Relação com Banca

Positiva

7

Gestão de Resíduos

MOAF, Controlo, Relação com a Banca

Positiva

8

Retalho de Equipamentos

Contabilização

Positiva

9

Gestão de Resíduos

Seleção de Produtos Financeiros

Negativa

10

Indústria Alimentar

Seleção de Produtos Financeiros, Projetos de Investimento

Negativa

11

Distribuição de Equipamentos

Partilha de contas, Seleção de Produtos Financeiros

Negativa

12

Indústria Alimentar

Análise de Exposição, Análise de Sensibilidade, Projetos de Investimento

Negativa
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Cada caso é descrito usando uma ficha standard em que são caracterizados o setor de atividade, os tópicos de gestão financeira abordados, o detalhe das práticas e os
respetivos impactos
Exemplo de ficha

Descrição sintética das
principal prática e do principal
impacto
Uma empresa do sect or agroaliment ar t inha “ margens” de médias superiores a 50%, mas depois de imput ar t odos os cust os descobriu
que as margens reais eram inferiores a 30% — quase met ade da perceção da gest ão

Caracterização da
empresa

Caso 1
Sector

Descrição
detalhada
das práticas

Indústria Alimentar

Tópicos

Margens, Custeio, Custos Variáveis, Controlo

Práticas observadas

Impactos

•

A empresa considera apenas os custos com matérias-primas
no cálculo de margens, quando análise a margem global da
empresa

•

A gestão “ planeia” a empresa com margens de 50% enquanto que
as margens reais são de ~30%, quase metade da perceção da
gestão

•

No cálculo da margem global, não são contabilizados os
custos com energia nem mão-de-obra directa

•

•

Existiam fichas de custeio padrão de produtos, mas têm os
seguintes problemas:

Ausência de controlo global de custos com desperdícios de
produção conduz a impactos superiores a 3pp no EBITDA da
empresa

•

Diferenças de custos de energia em diferentes famílias de produtos
relevou margens negativas em alguns produtos

•

Esforço de mão-de-obra não estava actualizado

•

Custo de energia imputado pela média global da
empresa

•

Taxas de desperdício não eram actualizadas com dados
reais

Lista dos
principais
tópicos de
gestão
financeira
endereçados

Descrição
detalhada
dos
impactos
negativos ou
positivos

Indicador de prática negativa ou
positiva
7
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Uma empresa do sector agroalimentar tinha “margens” de médias superiores a 50%, mas depois de imputar todos os custos descobriu que as margens reais eram
inferiores a 30% — quase metade da perceção da gestão
Caso 1
Sector

Indústria Alimentar

Tópicos

Margens, Custeio, Custos Variáveis, Controlo

Práticas observadas

Impactos

•

A empresa considera apenas os custos com matérias-primas
no cálculo de margens, quando analisada a margem global
da empresa

•

A gestão “planeia” a empresa com margens de 50% enquanto que
as margens reais são de ~30%, quase metade da perceção da
gestão

•

No cálculo da margem global, não são contabilizados os
custos com energia nem com a mão-de-obra directa

•

•

Existiam fichas de custeio padrão de produtos, mas têm os
seguintes problemas:

Ausência de controlo global de custos com desperdícios de
produção conduz a impactos superiores a 3pp no EBITDA da
empresa

•

Diferenças de custos de energia em diferentes famílias de produtos
relevou margens negativas em alguns produtos

•

Esforço de mão-de-obra não estava actualizado

•

Custo de energia imputado pela média global da
empresa

•

Taxas de desperdício não eram actualizadas com
dados reais
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Uma empresa do setor da construção não tinha visibilidade da sua elevada bitola anual de custos fixos e, quando o negócio começou a desacelerar, o EBITDA caiu de
forma acelerada colocando em causa a viabilidade da empresa
Caso 2
Sector

Construção

Tópicos

Custos Fixos, Custos Variáveis, Controlo

Práticas observadas

Impactos

•

A empresa utiliza a demonstração de resultados por
naturezas do SNC para monitorizar a evolução o seu negócio

•

•

Não existe uma classificação funcional nem comportamental
dos custos, pelo que não existe uma classificação entre
custos fixos

Dado que a empresa tinha custos fixos elevados, quando o nível de
actividade cai “ligeiramente”, o EBITDA da empresa cai
“aceleradamente"

•

A empresa fica sem tempo de reacção porque não se apercebe que
a queda do lucro pode ser abrupta

•

Dado o desinvestimento em fundo de maneio que tipicamente
acompanha a queda da actividade, este mascara a queda do
EBITDA e a caixa da empresa até aumenta

•

Quando quer retomar os níveis de actividades anteriores, a
empresa já não é capaz de fazê-lo sem um financiamento
significativo de fundo de maneio por parte da Banca —
financiamento que a Banca pode não estar disponível para fazer a
uma empresa em dificuldades financeiras
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Uma empresa do sector de serviços descobriu que tinha empatado cerca de 50% do valor dos proveitos anuais em clientes, inventários e obras em curso o que lhe
permitiu reequacionar a calendarização da emissão de faturas, condições de recebimento e política de cobrança de faturas
Caso 3
Sector

Serviços

Tópicos

Fundo de Maneio

Práticas observadas

Impactos

•

A empresa cobra horas trabalhadas pelos seus profissionais, pelo
que implica registar, faturar e receber o valor correspondente às
horas

•

•

Os profissionais chegam a demorar um mês para registarem as
horas trabalhadas

A empresa tem ~50% do valor dos proveitos (vários milhões de
Euros) empatados em fundo de maneio em clientes e
acréscimos/diferimentos de proveitos relacionados com trabalho já
realizado ainda por faturar

•

Este empate gera dificuldades de tesouraria e (sobre) necessidade
de financiamento através de dívida, que gera um sobrecusto
financeiro

•

(A empresa tem vindo a introduzir um maior controlo no processo
de forma a incentivar os profissionais e os supervisores a encurtar
os tempos de registo e aprovação)

•

Os supervisores demoram um mês adicional para rever as horas
das suas equipas e decidir que horas são verdadeiramente para
faturar

•

As faturas são emitidas em ciclos quinzenais, pelo que, as horas
aprovadas por supervisores podem demorar uma semana a ser
incluídas em fatura

•

Os clientes pedem esclarecimentos sobre as faturas pelo que
cada fatura pode ter de ser corrigida e re-emitida 2-3 semanas
depois

•

Uma vez corrigidas as faturas, os clientes têm 60 a 90 dia para
pagar
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Uma empresa do sector da gestão de resíduos que se encontrava em situação de reestruturação financeira percebeu que não podia apostar no seu negócio histórico
para voltar a crescer devido à combinação de margens baixas com elevadas necessidades de fundo de maneio
Caso 4
Sector

Gestão de Resíduos

Tópicos

Margem, Fundo de Maneio, MOAF, Segmentos de Negócio

Práticas observadas

Impactos

•

No contexto da reestruturação do seu passivo, a empresa
considerou prioritário apostar no crescimento da atividade
histórica da empresa — apesar de existirem outras

•

•

Uma das razões para tal aposta é perceção de margens elevadas
(~40%) do negócio, mas empresa contabiliza apenas os custos
da matérias nas margens — os custos de energia, transporte,
mão-de-obra não são incluídos neste cálculo

Depois de se incluírem todos os custos variáveis no cálculo da
margem, verificou-se que a margem efetiva é próxima de 10%
(mais alinhada com o baixo valor acrescentado da actividade em
causa)

•

Apostar num negócio com tais margens, e tendo presente as
condições de pagamento/recebimento do negócio, requer forte
investimento no fundo de maneio

•

Dada a situação de fragilidade financeira da empresa, a Banca não
mostrou disponibilidade para apoiar esse esforço

•

(A empresa acabou por reformular o plano, mudando a aposta para
atividades de maior margem / menor fundo de maneio e assim viu o
seu plano de viabilização aprovado)

•

O negócio implica pagar quase a pronto a fornecedores e receber
a 60-90 dias de clientes, bem como ter um tempo de
processamento de 15-30 dias

•

Contudo, a empresa não separa no seu balanço cada uma das
áreas de actividade em que opera — as contas clientes,
inventários e fornecedores das várias actividades estão juntas
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Uma empresa de distribuição de material para a indústria pensava que tinha spreads de 4% a 6%, mas quando fez as contas ao custo total de financiamento, verificou
que a empresa estava a pagar um custo total de 9%, quando os spreads nos novos créditos são de ~2%
Caso 5
Sector

Distribuição de Equipamentos

Tópicos

Custo Total do Financiamento, MOAF

Práticas observadas

Impactos

•

•

O custo de financiamento total da empresa de ~9% compara com
uma média de ~2% das novas operações de crédito em Portugal,
ou seja um custo total 4x superior — o que se traduz numa
desvantagem competitiva face a outros concorrentes

A empresa recorre a múltiplos produtos financeiros:

•

Crédito Hipotecário para armazém

•

Factoring para antecipar faturas dos principais clientes

•

Financiamentos Externos para financiar pagamentos a
(alguns) fornecedores internacionais

•

A empresa paga em encargos financeiros quase o dobro do que
paga relativamente a amortização de capital

•

Contas Correntes Caucionadas para financiar
necessidades de fundo de maneio não cobertos

•

Para fazer face às amortizações de capital, os sócios têm que
efetuar suprimentos — quase metade da dívida amortizada foi
suportada pelos suprimentos

•

Quando perguntada pelos seus custos financeiros, a
empresa indica que paga um média ligeiramente superior a
4% — com créditos individuais a irem de 4% a 6%

•

Contudo, quando se faz o calculo ao total dos encargos
financeiros (juros + comissões) verifica-se que a empresa
tem um custo total de ~9%
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Uma empresa do setor alimentar, que começou a sentir dificuldades de tesouraria, elaborou um MOAF (Mapa de Origem e Aplicação de Fundos) previsional como parte
do seu planeamento financeiro para atuar atempadamente junto da Banca, evitando entrar em incumprimento e potenciar o crescimento
Caso 6
Sector

Indústria Alimentares

Tópicos

Práticas observadas

Impactos

•

•

Na sequência de um investimento para aumento de
capacidada produtiva, a empresa apercebeu-se que a
velocidade de crescimento das encomendas não estava ao
ritmo previsto no projeto

•

A empresa elaborou um mapa de serviço da dívida para
explicitar quanto teria de pagar nos próximos anos, tanto em
juros como em capital

•

A empresa completou a análise com a modelização do
crescimento do EBITDA e também do fundo de maneio
correspondente, para poder aferir qual seria o fluxo de caixa
liberto em vários cenários de crescimento

•

A análise mostrou que o cenário mais certo seria não ter
condições para fazer face ao serviço da dívida no prazo de 6
a 9 meses

•

A empresa entrou em contato proactivo com a Banca para
desenhar uma solução conjunta

Serviço da Dívida, MOAF, Planeamento, Relação com Banca

Ao identificar antecipadamente uma situação de provável
estrangulamento financeiro, a empresa pode:
•

Evitar incumprimentos na Banca e todas as consequências
operacionais negativas

•

Evitar/Limitar lucros cessantes decorrentes de sobrecustos
financeiros tais como descobertos, contas correntes com
taxas mais elevadas, multas por falta de pagamento do IVA,
etc.

•

Desenhar uma solução conjunta com os credores

•

Avaliar a oportunidade de potenciais investidores, tanto
financeiros como estratégicos
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Uma empresa industrial estava a conseguir cumprir com o serviço da dívida, mas a Banca não percebia como esta conseguia fazê-lo. Depois de elaborar o MOAF (Mapa
de Origem e Aplicação de Fundos) ficou evidente que só conseguia gerar caixa através de alienação extraordinária de inventários.
Caso 7
Sector

Gestão de Resíduos

Tópicos

Práticas observadas

Impactos

•

A Banca não conseguia perceber como a empresa conseguia
cumprir o serviço da dívida, mesmo num contexto de queda
do negócio

•

•

A empresa tinha acumulado stocks de produtos que se
tinham desvalorizado desde a crise financeira de 2008 e
alienava gradualmente este stock “extraordinário” em
condições comercialmente desfavoráveis (ou pouco
favoráveis) para “fazer caixa” para complementar os fluxos da
atividade normal

•

A empresa elaborou uma MOAF para explicitar que fontes de
geração de fluxos de caixa estavam a contribuir para o
cumprimento das obrigações com a banca

•

Como resultado, ficou evidente que a atividade corrente da
empresa estava a cair e a venda de stocks acumulados
estava a compensar o efeito de queda

MOAF, Controlo, Relação com a Banca

A identificação da verdadeira situação da empresa permitiu
evidenciar que era insustentável manter o atual modelo por muito
mais tempo:
•

Os stocks “extraordinários” estavam praticamente reduzidos
ao mínimo e não poderão contribuir muito mais para a
geração de fluxos de caixa

•

A atividade normal estava a reduzir por falta de financiamento
de fundo de maneio

•

Neste contexto, foi efetuado um plano que permitisse que a
empresa usasse a caixa gerada pela alienação de stocks
“extraordinários” para financiar o fundo de maneio de forma a
sustentar o crescimento da atividade normal da empresa

•

Todas as Instituições de Crédito concordaram com o plano, tendo
sido um dos mais rápidos a aprovar
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Uma empresa do setor de retalho de produtos de sinalética tem os custos todos pré-lançados através da utilização da informação de SAFT de fornecedores, permitindo
ter sempre uma visão atualizada dos custos
Caso 8
Sector

Retalho de Equipamento Urbanos

Tópicos

Contabilidade, Controlo

Práticas observadas

Impactos

•

•

A contabilidade realizada atempadamente permitiu que a empresa
tivesse uma visão mais rigorosa da evolução dos seus custos

•

A visão rigorosa dos custos permite fazer um controlo de desvios
mais efetivo e identificar despesas necessárias mais cedo

•

Ao passar a ser um processo mais automático, a área
administrativa e financeira da empresa passou a ter tempo para
tarefas de maior valor acrescentado sobretudo mais tempo para o
controlo

•

A empresa tinha dificuldade em ter contas atualizadas devido
ao atraso introduzido pela necessidade de ter os documentos
físicos necessários à contabilização
A empresa passou a fazer uma pré-contabilização de
documentos de fornecedores através da importação dos da
informação dos ficheiros SAFT dos fornecedores

•

A importação requer um utilitário comprado a um gabinete de
contabilidade e que permite realizar este automatismo como
complementos aos principais ERP/programas de
contabilidade utilizados em Portugal

•

A pré-contabilização é posteriormente complementada com a
validação através da confirmação dos documentos físicos
com os respetivos registos em sistema
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Empresa do sector da gestão de resíduos viu retirados os apoios de curto-prazo assim que deu sinais de algum estrangulamento financeiro, o que veio a deteriorar a
capacidade de gerar caixa e levou a empresa para situação de incumprimento para com a Banca
Caso 9
Sector

Gestão de Resíduos

Tópicos

Seleção de Produtos Financeiros

Práticas observadas

Impactos

•

•

Quando a Banca reavaliou a empresa e baixou o rating, as
facilidades de curto-prazo não foram renovadas

•

A não-renovação das facilidades de curto-prazo restringiu
fortemente a possibilidade da empresa poder comprar a
fornecedores

•

A limitação de compra a fornecedores fez cair o volume de
negócios e consequentemente o EBITDA caiu para metade

•

Com esta queda do EBITDA, a empresa teve que solicitar uma
restruturação de condições repagamento junto da Banca

•

•

A empresa utilizava facilidades de curto-prazo junto da Banca
para financiar a compra de matéria-prima — o ciclo de caixa
era relativamente curto, sendo inferior a 15 dias, mas o era
pagamento a fornecedores apenas de 1 semana
Dada a situação financeira da empresa, esta utilizava as
facilidades de curto-prazo de forma mais permanente em vez
de apenas pontual como tinha feito no passado
A empresa não considerou falar com a Banca a fim de
encontrar produtos financeiros mais indicados para o
financiamento de necessidades permanentes de fundo de
maneio — até como receio que tal iniciativa fosse criar uma
perceção de risco elevada junto da Banca
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Empresa financiou projeto de investimento com a conta corrente caucionada e ficou sem poder comprar matéria-prima. Foi ao Banco a correr pedir mais uma linha, mas
a empresa já estava numa situação de grande risco financeiro para a banca poder ajudar.
Caso 10
Sector

Indústria Alimentar

Tópicos

Seleção de Produtos Financeiros, Projetos de Investimento

Práticas observadas

Impactos

•

A empresa tinha um projeto de expansão de capacidade,
dando sequência ao trajeto de sucesso até então

•

•

Para captar a oportunidade de crescimento de vendas tão
cedo quanto possível, a empresa optou por financiar boa
parte do investimento através da utilização de uma conta
corrente caucionada

Ao utilizar a conta corrente caucionada para financiar o projeto de
investimento, a empresa começou a sentir estrangulamento de
tesouraria

•

Assim que começou a sentir o estrangulamento de tesouraria, a
empresa teve que solicitar apoio financeiro à Banca

•

Apesar da empresa solicitar apoio de tesouraria, a Banca
apercebeu-se que a empresa precisava de apoio para o projeto de
investimento (que tinha sido financiado indevidamente pela conta
corrente)

•

A empresa teve que elaborar um plano de investimento (em vez de
pedir apoio de tesouraria) para que a Banca pudesse apoiar a
empresa com o produto financeiro adequado

•

Enquanto este processo decorreu, a empresa sofreu lucros
cessantes significativos uma vez que o volume de negócios baixou
por falta de compra de matéria-prima

•

A conta corrente caucionada já tinha sido contratada junto de
uma instituição de crédito muito antes do investimento e
servia essencialmente para financiar fundo de maneio e
qualquer imprevisto de tesouraria
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Empresa do sector da distribuição de equipamentos viu os ratings serem revistos em baixa e os apoios de tesouraria reduzidos/cortados depois de ter entregue
balancetes e contas anuais em que se alteravam critérios de contabilização, sem a devida explicação
Caso 11
Sector

Distribuição de Equipamentos

Tópicos

Partilha de contas, Seleção de Produtos Financeiros

Práticas observadas

Impactos

•

•

A Banca reduziu e/ou retirou plafonds de financiamentos de curtoprazo devido à deterioração do rating que tais contas (com novos
critérios) implicavam

•

Esta redução do acesso a financiamento impediu a empresa de
comprar a fornecedores em que conseguia obter preços muito
vantajosos

•

A impossibilidade de comprar aos fornecedores com um preço mais
competitivo teve um impacto na margem bruta de ~10%

•

O impacto na margem bruta fez com que a empresa passasse a
estar em situação de incapacidade crónica de cumprimento do
serviço da dívida e passou para a área de recuperação do Banco

•

•

•

O negócio da empresa tem características de grande
investimento em fundo de maneio por requer inventários
significativos e pelos clientes pagarem a 90 dias
A empresa utiliza múltiplos produtos financeiros para suportar
o investimento em fundo de maneio:
• Leasing para grandes clientes
• Financiamentos externos para compra a fornecedores
internacionais
• Contas correntes caucionadas como complemento dos
produtos acima
O gabinete de contabilidade mudou o contabilista
responsável pelas contas da empresa e o novo contabilista
alterou os critérios de contabilização de alguns produtos
financeiros
Com alteração dos critérios de contabilização, as contas da
empresa apontam para um crescimento do endividamento e
contas de clientes a aumentar
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Uma empresa da Indústria alimentar efetuou um investimento em nova capacidade sem acautelar a tesouraria necessária para eventuais derrapagens nem para
financiar o crescimento, pelo que foi forçada a um processo de reestruturação financeira
Caso 12
Sector

Indústria Alimentar

Tópicos

Análise de Exposição, Análise de Sensibilidade

Práticas observadas

Impactos

•

A empresa realizou um projeto de investimento para o
aumento da sua capacidade produtiva — passando das
atuais instalações para uma nova unidade industrial

•

O atraso na execução do projeto levou a que a empresa não
pudesse começar a aceitar encomendas, sob pena de manchar a
sua imagem no caso de não poder cumprir com as entregas

•

Contudo, o projeto de investimento demorou mais tempo a
implementar e o montante total do investimento excedeu em
30% do valor previsto

•

O atraso também levou a que empresa tivesse custos em manter
duas instalações, e a pagar custos financeiros de um ativo que não
estava a ser rentabilizado

•

A combinação dos vários sobrecustos acima levou a empresa a
começar a sentir dificuldades de tesouraria, que foi tentando
colmatar com apoio de curto-prazo em vários Bancos

•

Contudo, os ratings junto da banca deterioram-se, pelo que a
empresa não teve alternativa a iniciar um processo de
restruturação da dívida
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Tratamento de Informação
Selecção de Práticas e Handbook
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Os casos cobrem cerca de 19 tópicos (e subtópicos) — os tópicos não são necessariamente mutuamente exclusivos entre si, por exemplo, o MOAF pode ser tanto no
âmbito de controlo da atividade como pode ser utilizada do ponto de vista previsional no planeamento
Tópicos cobertos nos casos

Margem

Custos Fixos

Fundo de Maneio

Custo Total do
Financiamento

Serviço da Dívida

MOAF

Contabilização

Seleção de Produtos
Financeiros

Partilha de contas

Análise de Exposição

Custeio

Custos Variáveis

Facturação e
Cobranças

Controlo

Projetos de
Investimento

Análise de
Sensibilidade

Planeamento

Relação com a
Banca

Segmentos de
Negócio
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Foram utilizados 5 critérios para a seleção de práticas
Critérios de Seleção de Práticas

Conjunto Limitado
de Práticas

Práticas
multissetoriais

• Garantir que o
número de práticas é
passível de ser
absorvido pelas
empresas

• Evitar práticas que
são aplicáveis a um
subconjunto dos
setores da região

Práticas
implementáveis
em empresas sem
Diretor Financeiro
• Foco em práticas que
são aplicáveis às
Pequenas Empresas
• Foco em práticas que
podem ser
simplificadas para
serem aplicadas
pelos sócios-gerentes

Garantir mínimos
necessários
• Foco em práticas
críticas para evitar
situações
deterioração da
robustez financeira
das empresas
• Neste contexto,
práticas mais
avançadas são
deixadas em segundo
plano

Foco no tecido
empresarial
endividado
• Dada a importância
do Crédito Bancário
na estrutura
financeira das
empresas da Região,
é dada importância a
práticas que
melhorem a relação
com Banca
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De acordo com os critérios de seleção de práticas, os 19 tópicos foram reduzidos a 10 — seja por exclusão (Custeio e Segmentos de Negócio) como por incorporação
como detalhe de um tópico/prática mais geral (Análise de Exposição, Análise de Sensibilidade e Facturação e Cobranças)
Seleção de Práticas

Margem

Custos Fixos

Fundo de
Maneio

Custo Total do
Financiamento

Serviço da
Dívida

MOAF

Contabilização

Seleção de
Produtos
Financeiros

Partilha de
contas

Análise de
Exposição

Custeio

Custos
Variáveis

Facturação e
Cobranças

Controlo

Projetos de
Investimento

Análise de
Sensibilidade

Planeamento

Relação com
a Banca

Custos Fixos,
Custos Variáveis
e Margens

Investimento em
Fundo de
Maneio

MOAF

Custo Total de
Financiamento

Planeamento

Controlo

Contabilidade e
Dia-a-Dia

Selecção de
Produtos
Financeiros

Partilha de
Contas

Realização de
Projectos de
Investimento

Segmentos de
Negócio
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As práticas foram depois agregadas em 3 categorias: (1) Dominar Conceitos-Chave, (2) Adotar Processos e Procedimentos e (3) Melhorar Relação com a Banca
Estrutura do Handbook

Dominar
Conceitos-Chave

Adotar Processos e Procedimentos

Melhorar Relação
com a Banca

Custos Fixos, Custos Variáveis e Margens

Planeamento

Selecção de Produtos Financeiros

Investimento em Fundo de Maneio

Controlo

Partilha de Contas

Contabilidade e Dia-a-Dia

Realização de Projectos de Investimento

MOAF
(Mapa de Origem e Aplicação de Fundos)

Custo Total de Financiamento
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As práticas selecionadas podem ser visualizadas em forma de pirâmide, refletindo o grau de sofisticação relativo
Estrutura do Handbook — Visão hierárquica

Realização de Projetos de
Investimento

Processos e
procedimentos

Seleção de Produtos
Financeiros

Planeamento

Controlo

Custos Fixos, Custos Variáveis
e Margens

Contabilidade de Dia-a-Dia

Investimento em Fundo de
Maneio

Melhorar
Relação com
Banca

Partilha de Contas

MOAF
(Mapa de Origem e Aplicação de Fundos)

Custo Total de Financiamento

Conceitos-base
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As empresas têm que saber de cor a sua Margem Variável (incluindo todos os custos que são proporcionais aos proveitos) e a bitola de custos fixos que a empresa tem de
suportar independentemente do nível de proveitos
Custos Fixos, Custos Variáveis e Margens
1. Classificar os Custos nas categorias
Fixo e Variável

2. Somar totais de Custos Fixos e de
Custos Variáveis

3.Cálcular a Margem Variável em Euro
e em % do Volume de Negócios

Rubricas da Demonstração de Resultados

Fixo

Variável

Restantes Custos

Transporte de Mercadorias

Área Administrativa e Financeira

Restantes Gastos Pessoal

∑

∑

Mercadorias/Matérias Primas (CMVMC1)
Fornecimento de
Serviços Externos

Subcontratos
Serviços especializados
Materiais
Energia e fluidos
Deslocações, estadas e transportes

Outros serviços
Gastos de Pessoal
Total
1 CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
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Qualquer empresa deve ter presente o montante de capital empatado no fundo de maneio e como este montante resulta dos prazos de recebimentos e pagamentos,
bem como da política de stockagem
Fundo de Maneio — Definição

Prazo de recebimentos

Fundo de
Maneio

Clientes

Política de stocks

Inventários*

Prazo de pagamentos

Fornecedores

Empate de capital
que precisa de ser
financiado

* Incluindo os acréscimos/diferentes de proveitos no caso de empresas de serviços com contabilização por projeto
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Adicionalmente é relevante saber a relação do Fundo de Maneio com o Volume de Negócios, porque esta permite saber quanto mais capital pode ser necessário para
financiar o crescimento
Fundo de Maneio — Rácio sobre Volume de Negócios

Rácio Fundo de
Maneio sobre
Volume de
Negócios

Fundo de Maneio

Volume de
Negócios
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1

As empresas devem pensar sempre na lógica de caixa preconizada pelo MOAF em que explicita o contributo dos seus 5 componentes típicos: Fluxos de Resultados,
Variação de Fundo de Maneio, Investimentos, Serviço da Dívida e Financiamento Externo
MOAF — Visão geral d

Caixa
no final
do ano

Variação de Caixa

Fluxo de
Resultados
(a)

Variação de
Fundo de Maneio
(b)

Caixa
no início
do ano

Investimentos
(c)

A variação de caixa sem detalhar os
componentes não é suficiente para
perceber o verdadeiro desempenho de
uma empresa

Serviço da Dívida
(d)

Financiamento
Externo
(e)

1 MOAF – Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
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O Fluxo de Resultados consiste apenas em deduzir os impostos ao EBITDA da empresa — os fluxos de resultados podem ser detalhados usando a lógica de Margem
Variável e Custos Fixos abordados anteriormente
MOAF 1— Fluxo de Resultados

Fluxo de
Resultados

Variação de
Fundo de
Maneio

Fluxo de Resultados

Investimentos

EBITDA
Resultados antes de
depreciações,
gastos de
financiamento e
impostos

Serviço da
Dívida

Financiamento
Externo

Impostos sobre o
Rendimento

1 MOAF – Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
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A variação do fundo de maneio corresponde à diferença entre o valor das contas clientes, inventários e fornecedores em 2 períodos de análise seguidos
MOAF 1— Variação de Fundo de Maneio

Fluxo de
Resultados

Variação do Fundo
de Maneio
(b)

Variação de
Fundo de
Maneio

Investimentos

Fundo de Maneio
deste ano

Serviço da
Dívida

Financiamento
Externo

Fundo de Maneio do
último ano

1 MOAF – Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
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A componente de investimentos (ou CAPEX) diz respeito aos pagamento relativos à aquisição de equipamentos, instalações e sistemas de informação
MOAF 1— Investimentos

Fluxo de
Resultados

Investimentos

Variação de
Fundo de
Maneio

Equipamentos

Investimentos

Serviço da
Dívida

Instalações

Financiamento
Externo

Sistemas

1 MOAF – Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
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As componente de serviço da dívida diz respeito a todos os pagamentos relativos a financiamentos: amortizações de capital, juro e comissões
MOAF 1— Serviço da Dívida

Fluxo de
Resultados

Serviço da Dívida

Variação de
Fundo de
Maneio

Amortizações de
Capital

Investimentos

Serviço da
Dívida

Juros

Financiamento
Externo

Comissões

1 MOAF – Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
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A nível do financiamento externo, são consideradas a rúbricas Capital, Suprimentos e Novo Crédito
MOAF 1 - Financiamentos

Fluxo de
Resultados

Financiamento
Externo

Variação de
Fundo de
Maneio

Capital

Investimentos

Serviço da
Dívida

Suprimentos

Financiamento
Externo

Novo Crédito

1 MOAF – Mapa de Origem e Aplicação de Fundos
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As empresas devem comparar, pelo menos uma vez por ano, o seu custo total de financiamento (incluindo todos os encargos financeiros) com o valores
Custo Total de Financiamento

Outros
Encargos
Financeiros

Juros

Média sectorial
indicada no Quadro
do Setor elaborado
pelo Banco de
Portugal

Custo Total de
Financiamento

Dívida Média
no ano
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A estimativa rápida do Fluxo de Resultados pode ser elaborada através da multiplicação do Volume de Negócios esperado pela Margem Variável (em %) e da subtração
do resultado da multiplicação pelos Custos Fixos
Planeamento — Fluxo de Resultados

Fluxo de
Resultados

Volume de
Negócios

Margem Variável %

Custos Fixos

Ver prática “Custos Fixos, Custos Variáveis e
Margens” para cálculo dos parâmetros
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Da mesma forma, a Variação de Fundo de Maneio pode ser determinada multiplicando a Variação do Volume de Negócio pelo Rácio de Fundo de Maneio
Planeamento — Variação de Fundo de Maneio

Variação de Fundo
de Maneio

Variação de Volume
de Negócios
em Euros

Rácio Fundo de
Maneio

Ver prática “Fundo de Maneio” para
cálculo dos parâmetros
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Para além de perspetivar investimentos em equipamentos/instalações novos, é importante captar pelo menos os investimento de reposição
Planeamento — Investimentos (CAPEX)

Fim

Este Ano

Ano + 1

Ano + 2

Ano +3
No mínimo, a empresa terá de incorrer em
investimentos de reposição de equipamentos
utilizados na atividade — para este fim é útil
avaliar o perfil de investimentos no passado
recente

Reposição de
equipamentos
Novos Equipamentos
Investimentos em
instalações
Sistemas de
Informação
...
Total

∑

∑

∑

∑
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O planeamento do serviço da dívida requer estimar os pagamentos de capital, juros e comissões de todos os produtos contratados junto de Instituições de Crédito
Planeamento — Serviço da Dívida

Bancos/Produto
s

Produtos
Contas Correntes
Factoring / Confirming
Financiamentos Externos
Leasings
MLP

Pagamentos
Amortização de Capital
Juros
Comissões
Outros encargos

Este Ano

Ano + 1

Ano + 2

Ano +3

∑

∑

∑

∑

CGD
EuroBic
Millenium BCP
Montepio
NovoBanco

Santander
...
Total
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O planeamento para um determinado período pode ser efetuado para diferentes cenários de Volume de Negócios, Margem, Rácio de Fundo de Maneio, entre outros
parâmetros e comparado ao nível dos componentes do MOAF e de indicadores de robustez financeira
Planeamento — Cenários
Pressupostos/Cenários

Manutenção

Crescimento

Queda

...

Volume de Negócios
Variação do Volume de negócios em Euros
Margem Variável %

Custos Fixos
Rácio de Fundo de Maneio sobre Vendas
Resultados
Fluxo de Resultados

Variação de Fundo de Maneio
Investimento
Serviço da Dívida
Financiamento Externo

Variação de Caixa do Ano
Cross-check / Indicadores de robustez Financeira
Caixa Acumulada
Autonomia Financeira
Dívida Líquida sobre EBITDA
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A lógica de componentes de MOAF também deve ser levada para o controlo financeiro a alto-nível, independente de poder haver lugar a análises mais finas a nível do
Fluxo de Resultados e do Fundo de Maneio
Controlo — Visão Geral
Planeado/Ano Anterior

Real

∆

∆%

Volume de Negócios
Margem Variável %
Custos Fixos
Fluxo de Resultados
Rácio de Fundo de Maneio
Investimento
Serviço da Dívida
Financiamento Externo

Variação de Caixa
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O controlo de fluxo de resultados deve ser análise na mesma lógica de Custos Variáveis, Custos Fixos e Margem introduzida anteriormente e introduzir o cálculo de
desvios absolutos (∆ e ∆%) e desvios relativos (∆pp e ∆pp%)
Controlo — EBITDA (Fluxo de Resultados) — Mapa de Desvios

Plano

% Vendas

Real

% Vendas

∆

∆%

∆pp

∆pp%

200 000

100%

150 000

100%

-50 000

-25%

-

-

Custos das
Mercadorias

75 000

37,5%

60 000

40%

- 15 000

-20%

+2.5pp

+7%

Transportes

25 000

12,5%

18 750

12,5%

- 6 250

0%

0pp

0%

100 000

50%

71 000

47,3%

29 000

-29%

-2.7pp

-5%

Rendas e
Alugueres

24 000

12%

30 000

20%

+6 000

+25%

+8pp

67%

Pessoal

36 000

18%

36 000

24%

0

0%

0pp

0%

40 000

20%

5 000

3%

- 35 000

-88%

-17pp

-85%

Vendas
Custos
Variáveis

Margem
Variável
Custos
Fixos

EBITDA
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Os desvios devem ser justificados com ligação às variáveis de negócio subjacentes e classificados quanto ao seu impacto temporal
Controlo — EBITDA (Fluxo de Resultados) — Justificação de Desvios

Desvio é
recuperável
ainda no exercício
em curso?

Desvio é
recuperável,
mas só no
exercício
seguinte?

Desvio não é
recuperável, mas
é pontual?
(impacta
apenas um
ano/semestre/
trimestre)

Desvio é
potencialmente
estrutural, podendo
impactar todos
anos seguintes?

Justificação Insuficiente

Justificação Aceitável

Tipologia de desvio

“O volume de negócios decresceu”

“O mercado como um todo desceu e os proveitos desceram em
proporção ao decréscimo do mercado”

Possivelmente estrutural

“A empresa descontinuou a comercialização de produtos menos
rentáveis, reduzindo os proveitos associados a esses produtos”

Possivelmente estrutural

“Um dos grandes projectos previstos foi adiado para o trimestre
seguinte”

Recuperável no ano ou no exercício seguinte

“O mix de produtos comercializado foi orientado aos produtos de
maior margem bruta”

Possivelmente estrutural

“Verificou-se uma queda abruta dos preços das principais
matérias primas utilizadas”

Desvio potencialmente pontual

“O custo unitário de produção reduziu-se essencialmente devido
aos projectos de melhoria de eficiência fabril”

Possivelmente estrutural

“Os proveitos aumentaram mais do que
os custos variáveis”
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O Fundo de Maneio também deve ser controlado, a nível absoluto (∆ e ∆%) e a nível relativo (∆dias ∆dias %)
Controlo — Fundo de Maneio — Mapa de Desvios

Plano

Real

∆

∆%

Plano Dias

Real Dias

∆ dias

∆ dias %

25 274

26 538

1 264

5%

30

45

15

50%

3 853

2 877

-976

-25%

15

15

0

0%

- Fornecedores

15 063

14 183

-880

-6%

30

35

5

17%

= Fundo de Maneio

14 063

15 231

1 168

8%

22

35

13

61%

0,06x

0,09x

0,03

55%

+ Clientes
+ Inventários

Fundo de Maneio sobre
Vendas
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O dia-a-dia da área administrativa e financeira deve ser automatizado tanto quanto possível para libertar tempo para o planeamento e o controlo de gestão, bem como
garantir que a informação de gestão é correta
Contabilidade — Automatizações

Abertura a utilização de
aplicações especializadas que
utilizam fontes de dados externas
para acelerar a produtividade da
contabilização de documentos

Solicitar um relatório de gestão
trimestral ao gabinete de
contabilidade

Considerar a utilização de
serviços de gestão financeira
complementares aos serviços de
contabilidade
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As empresas devem acompanhar a tendência da banca em favorecer crédito com finalidade em detrimento das contas correntes caucionadas
Seleção de Produtos Financeiros — Produtos com finalidade

Antecipar
recebimentos de
Clientes

Factoring
Com recurso

Factoring
Sem recurso

Crédito à
Exportação

Adiar pagamentos
a Fornecedores

Confirming

Financiamentos
Externos

Crédito
Documentário
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Para financiamento de investimentos e/ou de necessidades permanentes de fundo de maneio, as empresas devem optar por linhas protocoladas (com garantia
associada) e assim reduzirem o custo do financiamento e evitarem o risco de retirada de apoios
Seleção de Produtos Financeiros — Linhas Protocoladas
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As contas e/ou balancetes devem ser verificados antes de serem partilhados com a Banca, Investidores e/ou a Autoridade Tributária — potenciais erros ou mudanças de
critérios nas contas podem criar aumentar o risco percebido
Partilha de Contas — Verificação complementar de dados base

Financiamentos Obtidos

Vendas

Inventários

• Validação dos valores registados na Central de Responsabilidade do Banco de Portugal

• Validação por via dos ficheiros SAFT enviados à Autoridade Tributária

• Validação por documentos de entrada (facturas, guias) e de saída (guías)
• Contagem física, tanto quanto operacionalmente possível
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De igual forma, qualquer alteração significativa nos principais KPIs seguidos pela Banca pode aumentar a perceção de risco se não forem acompanhados de uma
explicação
Partilha de Contas — Verificação de principais KPIs

Indicador

Interpretação

Autonomia Financeira

Qualquer decréscimo representa menos capacidade da empresa para suster impactos negativos.

Dívida Líquida sobre EBITDA

Conforme este indicador se torne maior que 3, a Banca assume que a capacidade de reembolso da
dívida será cada mais limitada.

Fundo de Maneio Sobre Vendas

O aumento deste indicador pode sinalizar risco de incobráveis, empolamento de inventário e/ou
desconfiança de fornecedores.

Evolução do Volume de Negócios

A queda de volume de negócios tende a ser interpretada como sinal de perda de competitividade da
empresa.

Evolução da Margem

A compressão de margens pode ser um indicador de que a empresa está a sofrer concorrência e/ou não
está a comprar ao melhor preço.
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Antes de qualquer investimento, as empresas devem verificar se conseguem sobreviver mesmo que esse investimento corra mal — para tal dever verificar se o atual
EBITDA (ou mesmo um EBITDA deprimido) é suficiente para pagar o novo serviço da dívida
Projetos de Investimento — Análise de Exposição

EBITDA
Actual

Novo
Serviço da
Dívida

EBITDA
Deprimido

Novo
Serviço da
Dívida
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Esta análise (análise de exposição) deve ser efetuada para os vários períodos seguintes, dado que o serviço da dívida não é o mesmo todos os anos — deve também ser
verificado que os indicadores Autonomia Financeira e DL / EBITDA não se degradam significativamente
Projetos de Investimento — Análise de Exposição

Ano actual

Ano + 1

Ano + 2

...

Indicador

Interpretação

Autonomia Financeira

Se o indicador se reduzir a menos de
20%, é sinal que a empresa pode ficar
numa situação em que não tem
capacidade para suster o impacto de um
choque financeiro

Dívida Líquida sobre EBITDA
(DL / EBITDA)

Se o indicador passar a ser 5x ou mais,
é um sinal de que há risco da empresa
não ser capaz de reembolsar a dívida
caso se verifique um cenário mais
pessimista

EBITDA atual
Novo Serviço da Dívida

Folga

EBITDA deprimido
Novo Serviço da Dívida
Folga
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Para além dos projetos incluírem o MOAF previsional para um cenário central, devem ser realizadas análise de sensibilidade para as variáveis mais críticas
Projetos de Investimento — Análise de Sensibilidade — Principais parâmetros

Volumes

Preços

Margens

Valor do Investimento

Tempo de implementação
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Para além do MOAF previsional, deve ser verificado se a empresa consegue reembolsar o financiamento contratado e se os principais indicadores de robustez financeira
normalizam ao longo do período de análise
Projetos de Investimento — Cross-check de Projetos

Ano atual

Ano + 1

Ano + 2

...

Financiamentos Obtidos

Dívida Líquida sobre EBITDA
Autonomia Financeira
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O Handbook traduz em forma de livro as 10 práticas seleccionadas e a implementação das mesmas através de diagramas
Handbook — Capa, Índice e Página Exemplo
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O valor obtido deste rácio permite perceber se o financiamento de
fundo de maneio pode ser fonte de instabilidade financeira para a
empresa.

< 0x

Não é preciso
financiar fundo
de maneio
quando o
negócio cresce

1

3

0x - 0.1x

0.1x - 0.3x

> 0.3x

As
necessidades
de fundo de
maneio são
marginais

As
necessidades
de fundo de
maneio são
relevantes

As
necessidades
de fundo de
maneio são
críticas
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O handbook pode ser consultado na íntegra em www.inovfin.pt
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Conclusões da Avaliação
Diagnóstica
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O benchmark revela que há trabalho significativo por fazer para melhorar conhecimentos base e também para simplificar o esforço associado às práticas de gestão
financeira
Principais conclusões

A análise realizada aponta que as empresas, sobretudo as mais pequenas, têm dificuldades em aderir a práticas “mínimas” — mais
do que ser uma situação de transformar práticas aceitáveis para práticas excelentes

1

4

2

Os casos sugerem fortes lacunas ao nível de conhecimentos base: margens, fundo de maneio, fluxos de caixa e custos de
financiamento

3

As lacunas ao nível dos conhecimento base levam a dificuldades no Planeamento e Controlo e no relacionamento com a
Banca

Os casos também relevam que as empresas adotam as práticas quando não requer esforço significativo da sua parte, seja por via
da contração de consultores, da existência de um Director Financeiro que sabe como fazer e/ou da existência de ferramentas que
aceleram o trabalho
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Recomendações e Linhas de
Orientação Futura
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A região deve tomar medidas para exponenciar a adopção das boas práticas, sobretudo das micro e pequenas empresas que se encontrem em situação de relativa
fragilidade financeira
Recomendações e Linhas de Orientação Futura

Prioritizar a entrega do handbook a
empresas com menos de 20
empregados e em situação potencial
dificuldade financeira

Divulgar a versão electrónica do
handbook junto das startups e das
restantes empresas que não têm
Director Financeiro

Incluir fichas de casos de estudo em
série dedicada de newsletters

Incorporar casos de estudo nas futuras
sessões de capacitação em literacia
financeira

Desenvolver oferta de formação online
baseada nos conteúdos das boas
práticas

Promover as ferramentas de gestão
financeira desenvolvidas no Projeto
Ribatejo InovFin de forma ligada às
boas práticas
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