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Evidência
O processo de recuperação de empresas permite a
revitalização das empresas em situação económica difícil,
quando estas tenham viabilidade económica, evitando-se, por
essa via, a deterioração da respetiva situação financeira,
patrimonial e contabilística.
Para além de prever um programa calendarizado de
pagamentos, o plano de recuperação deve descrever as
modificações que dele decorrem para a esfera jurídica dos
credores, as medidas adequadas à sua implementação e
integrar todos os elementos importantes para a sua aprovação
pelos credores (judicial ou extra-judicial).

Recuperação Do Estado Financeiro
Através de uma plataforma de controlo de valores e
indicadores para as demonstrações financeiras, é realizado
um levantamento de dados contabilísticos e financeiros para
o seu preenchimento.
A análise financeira pode ser vista de acordo com diferentes
perspetivas: económica e financeira; unidimensional e
multidimensional, estática e dinâmica e ainda fundamental e
técnica.
Desta forma, surge a emissão de um relatório de análise da
sua empresa numa primeira fase (fase analítica) e,
posteriormente, uma segunda fase (fase crítica), após pedido
de documentos comprovativos e esclarecimento de pontos.
Enquadramento De Credores E Negociação Direta
Este procedimento de enquadramento de credores e
negociação é essencial para que a sua empresa recupere
fôlego financeiro necessário para que volte a ganhar a
autonomia que precisa.
A 360 ELITE TGEI destaca-se neste ponto, pois enquadra
devidamente os valores de credores a estagnar, criando
metodologias para sustentar o posicionamento destes valores.
Situa os credores impossíveis de estagnar e provisiona-os em
controlo financeiro.
Todo este processo contempla um processo de negociação
(judicial ou extrajudicial) que a 360 ELITE TGEI domina e que
vai pôr em prática para que possa recuperar a saúde
financeira da empresa.
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Desta forma, o foco é a saúde financeira da empresa a curto
prazo, e posteriormente a médio e longo prazo.
Regras De Gestão Financeira
Para este processo de recuperação do estado financeiro da
sua empresa, é necessário estabelecer algumas regras de
gestão financeira, nomeadamente no que pode colocar em
causa os cash-flows necessários para qualquer pagamento
imediato. Essencialmente, assentam sobretudo na gestão de
ferramentas financeiras, de centros de custos, de estratégia,
de orçamentos, crédito e cobranças registos, perfil investidor,
investimento e poupança.
Desta forma, a 360 ELITE TGEI necessita de estar a par de
qualquer pagamento ou recebimento que aconteça na sua
empresa, para que devidamente enquadre as necessidades
cíclicas, no âmbito da tesouraria.

Benefícios & Vantagens
Numa empresa, é vital a sustentabilidade para resultados
duradouros e fidedignos.
O planeamento, a coordenação, monitorização, organização e
controlo de fluxos financeiros são fatores fundamentais para a
coordenação de operações.
Com base na experiência, a gestão eficaz do negócio e a
forma como cada empresa cumpre as suas obrigações ditam
a grande vantagem competitiva que envolve o mercado.
A 360 ELITE TGEI oferece soluções para controlo de tesouraria,
equilíbrio de contas e fluxos financeiros, diagnósticos e
avaliação de potenciais investimentos e suas capacidades de
retorno, sejam com processos ou procedimentos ou na
vertente estratégica de produção e produtividade.
O acompanhamento personalizado permite avanços quanto à
saúde financeira de uma empresa, sempre com o foco em
pessoas, resultados e lucros.
Uma empresa que consegue controlar os seus fluxos
financeiros, fluxos de tesouraria e fluxos de investimento
mensurado está sempre mais próxima de atingir rácios
positivos que se transformam em crescimento sustentado em
projetos e estratégias de retorno esperado, sempre auditados
e orientados ao êxito.

O que fazemos?
Recuperação do Estado Financeiro;
Enquadramento de Credores e Negociação Direta;
Regras de Devedores e Negociação de Recuperação;
Regras de Enquadramento Financeiro;
Regras de Gestão Financeira.

Resultado Esperado?
Status Atual da Empresa;
Implementação de Ferramenta e Controlo de Tesouraria;
Contenção do Tempo Médio de Pagamento;
Otimização do Tempo Médio de Recebimento;
Recuperação de Capitais Vencidos e Não Vencidos;
Viabilidade Económica da Empresa;
Mensuração e Enquadramentos Financeiros.

Benefício Associado:
Plano Estratégico de
Recuperação Financeira
Manual de Gestão Financeira;
Reforço Absoluto no Controlo de Tesouraria;
Estratégia de Contenção financeira para a Revitalização;
Objetivos Comerciais de Recuperação;
Otimização de rácios e indicadores económico-financeiros;
Integração de Diretrizes financeiras;
Negociação Extrajudicial de Recuperação;
Apoio ao Controlo Financeiro.
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