
Como assegurar que o 
meu negócio continua 
sólido e responde aos 
desafios dos 
mercados?

Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. 
Melhor trabalha o mundo.
The better the question. The better the answer. 

The better the world works.



Oradores

Francisco Amiguinho
• Manager, EY Advisory, Portugal, Escritório de 

Lisboa

• Technology Solution Delivery - Transformation

Rodolfo Marques
• Manager, EY Advisory, Portugal, Escritório de 

Lisboa

• Technology Solution Delivery - Finance

Fernando Lage
• Manager, EY Advisory, Portugal, Escritório de 

Lisboa

• Operations - Finance

Helena Pereira
• SAP

• Finance Solutions Advisor



Gestão de Tesouraria Agile

Fernando Lage, Manager, Advisory, EY Portugal 



Gestão de Tesouraria: SAP Treasury Management 4

Queda acentuada da procura em diversos setores

Conjuntura económica

A atual conjuntura de incerteza e de desaceleração económica global gera graves impactos na liquidez financeira das organizações.
Estes impactos deverão ser antecipados e geridos, de forma a evitar situações extremas de rutura.

Interrupção das linhas de fornecimento

Paralisação/ limitação da atividade económica 

Economia mundial em recessão

Investidores cautelosos 

Incerteza em relação ao futuro

Em Portugal, quase 50% das empresas não tem

condições para se manter em atividade por mais de dois meses
sem medidas adicionais de apoio à liquidez

10%

39%
27%

24%

Permanência em atividade sem medidas 
adicionais de apoio à liquidez

Menos de um mês Um ou dois meses

De três a seis meses Superior a 6 meses

Fonte : INE - Inquérito rápido e excecional às empresas – COVID 19 – Semana de 6 
a 10 abril de 2020

Conjuntura económica atual

Gestão de Tesouraria Agile
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Pilares de atuação a nível de Gestão de Tesouraria

Como dotar a organização de processos e ferramentas, de forma a assegurar que esta consegue dar uma resposta ágil e imediata a
situações de crise, ao mesmo tempo que se prepara o futuro sustentável?

Gestão de Tesouraria Agile

Centralization
► Centralização da gestão da liquidez disponível no 

Grupo

► Consolidação de posições e indicadores financeiros

► Suporte de soluções de otimização de liquidez (e.g. 
cash pooling)

Funding

Liquidity Control

Flexibility

ResilienceForecast

► Visibilidade centralizada de necessidades / 
excedentes de liquidez (possível antecipação de 
negociações)

► Suporte a processos de financiamento / investimento 
centralizados a nível de Grupo

► Visibilidade de posições de tesouraria real time (or
near)

► Monitorização de todos os movimentos financeiros 
(cash in & cash out) – com suporte de workflows
sofisticados

► Capacidade de monitorização de previsão versus real

► Flexibilidade na gestão do working capital (níveis 
ótimos de stock, condições de pagamentos / 
recebimentos)

► Capacidade de ajustar / diferir investimentos não 
essenciais

► Capacidade de adaptar a estrutura de custos e modelo 
operativo à nova realidade do negócio

► Possibilidade de rever e ajustar o Business Plan anual

► Capacidade de desenvolver e adaptar previsões de 
tesouraria com elevado nível de detalhe e precisão

► Capacidade de desenvolver cenários dinâmicos de 
liquidez com interligação ao Business Plan

AGILE TREASURY

Processos, Organização 
e Tecnologia



Modelo sustentável para a gestão de 
tesouraria

Fernando Lage, Manager, Advisory, EY Portugal 
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Movimentação de Cash

Onde está o cash e 
como o movimentar de 

forma eficiente? 

Liquidez

Qual a liquidez e a 
autonomia financeira 

em tempo real?

Cash Forecast

Quais as necessidades 
/ excedentes 

futuros?

Estrutura de Capital

Como deve ser gerida a 
dívida e o capital 

próprio? 

Gestão de Risco

Qual exposição aos 
riscos e quais as 

medidas de cobertura?

Custo de 
Financiamento

Qual o custo médio de 
financiamento e 

respetivas fontes?

Working capital

Como gerir o capital 
circulante da forma 

mais eficiente?

Imputação de custos

Os custos financeiros 
estão a ser geridos 

devidamente 
imputados?

Questões estratégicas a responder pela Tesouraria
Modelo sustentável para a gestão de tesouraria
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Modelo evolutivo para a Gestão de Tesouraria

O nível de sofisticação desejável para a tesouraria poderá ser diferente de organização para organização, sendo que tipicamente
organizações com maior Centralização, Uniformização (de ferramentas e processos) e Automatização, são mais eficientes e estão
melhor preparadas para enfrentar os desafios
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Benefícios

Permite maior visibilidade e maior 
eficiência na gestão do cash

Esforço manual

Utilização de tecnologia

Nível de:

I. Centralização

II. Uniformização

III. Automatização

Tesouraria 4.0

 In-house bank, com funções de 
cobranças em nome das 
subsidiárias (collection factory)

 Utilização de fontes de 
financiamento e de investimento 
alternativas (e.g. peer-to-peer)

 Abordagens de gestão de risco 
sofisticadas e.g. utilização de “at
risk” measures - value at risk
(VaR) or Cash flow at Risk (CFaR)

 Eliminação de processos manuais 
– ERP comum, utilização de RPA, 
modelos de Analytics preditivos e 
machine Learning

Tesouraria 3.0

 In-house bank, com pagamentos, 
cash management e 
financiamento para todas as 
subsidiárias

 Centralização da cobertura de 
risco (cambial, commodities, 
interest), via in-house bank

 Relações globais com bancos, e 
uma estratégia transversal de 
gestão bancária

 Elevada utilização de tecnologia 
e workflows para suportar 
processos transversais

Tesouraria 2.0

 Soluções de cash pooling mais 
sofisticadas e completas

 Payment factory, processamento 
do pagamento no SSC, e/ou em 
nome das subsidiárias

 Centralização do financiamento e 
financiamento intercompany

 Gestão de risco global e estratégia 
de cobertura transversal

Benefícios

Maior eficiência operacional, 
redução de riscoBenefícios

Poupanças de custo significativas, 
melhoria da posição negocial

Tesouraria 1.0

 Cash pooling e visibilidade central 
sobre as posições financeiras

 Subsidiárias trabalham com 
bancos e parceiros locais

 A gestão e cobertura de risco é 
descentralizada e negociada 
diretamente com os bancos

Benefícios

Controlo total de cash flows, e 
previsões de cash flow otimizadas

Nível de sofisticação

Modelo sustentável para a gestão de tesouraria



A Gestão da Tesouraria Tecnológica 

Rodolfo Marques, Manager, Advisory, EY Portugal 
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Tesouraria Tecnológica

Pagamentos e 
comunicação 

bancária

Gestão de caixa e 
liquidez

Gestão de divida e 
investimentos

Gestão do risco 
financeiro

Inteligência artificial

Cloud Computing

Subsidiária SubsidiáriaSubsidiária Subsidiária

Reporting

Analytics

Informação do 
mercado

Repositório de Trade
reporting

Plataformas de trading

Sistemas de 
pagamentos

Networks financeiras

Framework da Tesouraria Tecnológica 
A Gestão da Tesouraria Tecnológica 
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Potencial de automatização de áreas estratégicas da Tesouraria
A Gestão da Tesouraria Tecnológica 

Áreas de Tesouraria com potencial de automatização
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and controls
Risk management

Financial reporting and 
disclosure

Cash and liquidity 
management

Capital markets and 
funding

Segregation of 
duties

Bank fee 
analysis

Bank account 
management

Payment 
approval

User access 
management

Hedging 
program

Trade analytics

Insurance 
management

Trade 
confirmation

Cash 
reconciliation

Mark to marketCash 
forecasting

Cash balance 
reporting

Intercompany 
transfers

Cash positioning

Debt and 
equity 

management

Share 
repurchase 

program

Employee 
stock option 
management

LCs and 
guarantees 

Payment 
processing

Pension 
management

Trade
execution

Oportunidade de automatização do processo

Reporting
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Modelo sustentável para a gestão de tesouraria

Gestão de Tesouraria centralizada

► Melhoria dos SLA’s

► Foco na qualidade e 
precisão

► Redução dos tempos 
de processamento da 
informação

► Acesso a um “Centro 
de excelência” de 
serviços financeiros

► Capacidade de 
recrutar 
especialistas

Melhoria dos 
serviços prestados

► Acesso a informação 
mais ágil e de maior 
qualidade

► Acesso a reportes e 
a ferramentas de 
análise

► Acesso transversal a 
dados de toda a 
organização

► Aumento a 
comparabilidade 
interna

Suporte à tomada 
de decisão

► Obtenção de 
economias de escala

► Centralização de 
entidades e contas 
bancárias

► Racionalização de 
liquidez (cash 
pooling)

► Acesso a melhores 
condições de 
financiamento

► Automatização de 
processos

Redução de custo

► Modelo governance
transversal

► Aumento do controlo 
sobre a liquidez e 
transações

► Maior controlo e 
visibilidade sobre 
processos 

► Clara segregação de 
funções entre 
negócios e gestão de 
tesouraria

► Redução de esforço 
de auditorias

Maior controlo

► Maior foco no 
negócio por parte 
das unidades de 
negócio

► Os gestores de 
negócio têm acesso a 
serviços 
especializados

► Poupanças 
financeiras poderão 
ser revertidas em 
investimentos no 
negócio

Foco no negócio

► Fomenta uma maior 
integração

► Maior automatização 
de processos

► Reduz custo de 
implementação / 
atualização de 
sistemas

► Reduz o esforço de 
introdução de 
inovação

Plataforma de 
inovação

A centralização de tesouraria é um fator crítico para ultrapassar esta fase imediata de crise económica, assim como para preparar um
futuro sustentável a médio e longo prazo – reduz custos, aumenta o controlo e a informação disponível e permite um maior foco das
áreas core no negócio



Demostração da Solução SAP Treasury
Management

Helena Pereira, Finance Solutions Advisor, SAP



INTERNAL© 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ 14

Treasury is at the Center of an Effective Response to this Crisis
A focused approach will be critical to overcome challenges

Cash & Liquidity 

Management

Tighter control on 

Financial Instruments

Proactively manage Bank & 

Counterparty Relationships

Increase Cash Visibility

Working Capital 

Management

Optimize Payables and 

Receivables

Manage Credit Risk

Financial Risk Management

Use latest Market Data

Maintain consolidated 

Exposure Positions  

Effectively hedge FX Risk
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Q&A



Dúvidas ou informação adicional envie-nos um email:

Francisco.Amiguinho@pt.ey.com

Obrigado,

A sua opinião é importante para nós!
https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RL2BktAhamdPlb

https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6RL2BktAhamdPlb



