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1.
PROBLEMA

Mercado de Financiamento e Empresas em Portugal

fraca
Capitalização
Baixa Autonomia
Financeira

PME

Necessário:

elevada
Pressão Financeira
- Dificuldade de financiamento
por fontes alheias.

Elevado peso

- Dificuldade de acumulação de
capital próprio.

no VAB
e no emprego

reduzida
Rentabilidade
Operacional
EBITDA baixos
(35% <0)

- Difícil investir e/ou
modernizar.
-…

- aumentar
PRODUTIVIDADE;
- aportar meios
financeiros, em
especial capital
próprio ou quase
próprio e dívida de
longo prazo;

- criação de
empresas, mais
eficientes, e
renovação do
tecido empresarial.

A dispersão empresarial e a sucessão nas PME, por Ricardo Arroja
“Economia portuguesa apresenta níveis de atomização empresarial superiores à média da União Europeia.
PME representam 69,0% do valor acrescentado bruto da economia comparado com uma média de 57,4% na União Europeia.
População empregada nas PME representa 78,1% do total em Portugal, por comparação com 66,8% na União Europeia.
Maioria são empresas familiares, ou exclusivamente dependentes dos seus sócios-gerentes, levantando-se um problema de sucessão...
Costuma-se dizer que as empresas familiares não resistem à terceira geração. Porém, também é verdade que as empresas familiares
possuem virtudes que, em geral, as grandes empresas não revelam, designadamente a inexistência dos problemas de agência tão comuns
nas grandes empresas. O facto de o gerente da empresa familiar ser simultaneamente sócio-gerente elimina os conflitos de interesses que, não
raras vezes, são gerados por conselhos de administração profissionais e independentes dos accionistas.
Não obstante, é indiscutível que a escala traz vantagens ao nível da disponibilidade de recursos, da capacidade de investimento e do
potencial de crescimento. A fusão de PME é deste modo uma alternativa ao crescimento orgânico e à sucessão interna na empresa familiar.
As fusões e aquisições de PME poderão assim ser decisivas na transposição de fronteiras tecnológicas que muitas destas pequenas empresas,
isoladamente, não conseguem transpor, e decisivas também na obtenção dos respectivos ganhos de produtividade.
O primeiro passo é, pois, o de fomentar a colaboração empresarial entre PME. Portanto, leis de insolvência céleres e direitos de propriedade
eficazes seriam, de um ponto de vista institucional, importantes garantias a fim de maior colaboração empresarial entre nós. Para além
disso, a introdução de benefícios fiscais especificamente orientados para a colaboração empresarial entre PME também seriam bem-vindos.
Por exemplo, isenções fiscais sobre receitas derivadas de iniciativas conjuntas, limitadas por cláusulas anti abuso, poderiam constituir
estímulo adicional, uma espécie de cenoura, à junção comercial de empresas distintas.

2.
Programa
Capitalizar

Estímulo fiscal ao reforço do capital próprio: alargamento do âmbito de
aplicação do regime de remuneração convencional do capital social,
assegurando a neutralidade fiscal face ao financiamento por crédito bancário
Regime de conversão de suprimentos em capital

Novo

Regime de conversão de créditos em capital
Criação de Sociedades de Investimento Mobiliário para Fomento da
Economia (SIMFE), enquanto veículos cotados detentores de
participações em empresas portuguesas não cotadas (PME e MIDCAPS)
que possam assim ser objeto de investimento por parte de Fundos de
Investimento e Fundos de Pensões

Novo

Novo

Melhorado

PROGRAMA
CAPITALIZAR

Incentivo fiscal ao reforço dos capitais próprios das empresas
descapitalizadas, através do reconhecimento de um crédito fiscal aos sócios
em função do montante das entradas de capital

3.
Instrumentos
Financeiros
(alguns exemplos)

Instrumentos Financeiros (IF), com Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI)

BUSINESS ANGELS

FUNDOS DE CAPITAL DE
RISCO

60 M€

220 M€

Co-Financiamento de BA
+ PT2020

Co-Financiamento de FCR
+ PT2020

PME

PME

outros Instrumentos Financeiros…

Origem de
Fundos e
Aplicações
Outros Fundos
Nacionais e OE
+
Entidades
Internacionais
+
Outros fundos
europeus (COSME,
INNOVFIN, JUNCKER)

PME e (Small) Mid-Caps
Capital

Dívida

Equity
Crowdfunding

Debt
Crowdfunding

Private Equity
tb p/
Processos de
Sucessão

Fundo de
Obrigações PME

Fundo de Reestruturação Empresarial (FRE) - Fundo misto de Capital e Dívida
Fundos Nacionais e/ou Internacionais

FINANCIADORES

€
FUNDO DE FUNDOS

€

OBJECTIVO: Promover a Reestruturação e
Renovação Empresarial, visando o
investimento e crescimento, através de
IF´s de capitalização e financiamento de
empresas, em particular c/ forte conteúdo
de inovação e orientadas à produção e
comercialização de bens transacionáveis.

Fundo de Reestruturação
Empresarial (FRE)

INSTRUMENTOS
FINANCEIROS

PE

OCRv
€

LC
€

SCR, PE
Outros

INTERMEDIÁRIOS
FINANCEIROS

€
TIPOLOGIA DE
OPERAÇÕES
(PME / Midcaps)

€

Sucessão
Empresarial

SNGM
Bancos

€

Consolidação

€

Turnaround

€

MBI

MBO

Fundo de Reestruturação Empresarial (FRE) - Tipologia de Operações

Fundo de Reestruturação Empresarial (FRE)

Sucessão Empresarial

Consolidação

•

Compra de participações entre acionistas da mesma empresa,
potenciando o foco estratégico de investimento e crescimento.

•

Concentração de ativos e/ou empresas visando a melhoria da
performance e o crescimento do negócio da entidade final.

•

Recuperação financeira de empresas com mau desempenho
económico reiterado, possibilitando a abertura de um novo
ciclo de crescimento.

•

Aquisição parcial ou total de uma empresa por investidores,
mantendo a atual gestão em funções, visando o investimento e
crescimento do negócio.

•

Aquisição parcial ou total de uma empresa por gestores da
mesma, visando o investimento e crescimento do negócio.

Turnaround

Management buy-in

Management buy-out

4.
PPF
(“a medida”)

ESQUEMA DE MECANISMO / PLANO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES (“vs simplificada”)

FUNDO PARA O
FINANCIAMENTO DO
PAGAMENTO A
FORNECEDORES

A “ENTIDADE” seria o agente escolhido pelo Fundo
para o Financiamento do Pagamento a Fornecedores

Operações de Crédito

Lista de Faturas

Entidades Públicas /
DEVEDORES
(Local, Regional e
Nacional)

Pagamentos

A “ENTIDADE”
Plataforma
Electronica

Agente dos Pagamentos
do Fundo de
Financiamento

Comunicam por via
electrónica a vontade de
aceder ao Plano

FORNECEDORES /
CREDORES
Comprovar se Faturas do
fornecedor estão na Lista

Pagamento da Dívida,
sem juros nem encargos
judiciais

Entidade Financeira

5.
Links úteis
www.ifd.pt
http://capitalizar.pt
https://eco.pt/perfil/ricardoarroja
www.ico.es
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