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Quem somos

150

Na EY, estamos comprometidos com a construção
de um melhor mundo de negócios — onde possa
existir mais confiança nas empresas, se privilegie o
crescimento sustentável, se promova o
desenvolvimento de talentos e onde exista maior
colaboração em torno de objetivos comuns.

Countries

28,7
Revenues, bn USD

220k
People

Areas
Estamos organizados em quatro áreas
geográficas:
•

Américas;

•

Europa, Oriente Médio, Índia e África (EMEIA);

•

Ásia-Pacífico;

•

Japão.

Americas EMEIA Asia-Pac

Japan

Mediterranean Region
Portugal

As quatro áreas subdividem-se em 28 regiões.
Portugal faz parte da região Mediterranean, que é
também composta pela Espanha e por Itália.
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Spain

Porto

Italy

Lisboa

850

25%

People

Assurance,
market share

85,2

#2

Revenues, m €

Total revenues,
Big4 rank

Luanda

Quem
somos

Building a Better
Working World

Diversity &
Inclusiveness

Valores

Better questions

Building a better working world – 0 nosso propósito global
. Construir um melhor mundo de negócios;
. Competência e Qualidade em todos os serviços;
. Compromisso para com todos os nossos stakeholders.
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Os nossos valores
Quem somos:
► Pessoas

que demonstram integridade, respeito e trabalho em equipa;

► Pessoas

com energia, entusiasmo e coragem para liderar;

► Pessoas

que constroem relações baseadas em agir de forma correta.
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Diversidade

No EY, acreditamos que as equipes com melhor desempenho são as que maximizam o
poder de diferentes opiniões, perspetivas e referências culturais.
A diversidade é sobre as diferenças. Cada um de nós é diferente, e na EY valorizamos e
respeitamos as diferenças individuais. As diferenças incluem experiência de vida,
educação, género, etnia, nacionalidade, geração, idade, estilos de trabalho e de
pensamento, religião, orientação sexual, capacidade e habilidades técnicas. Há também
diferenças em função da linha de serviço, do setor e da função de cada um.
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Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. E o mundo funciona melhor.
Na EY acreditamos que a inovação nasce da curiosidade. São as perguntas que levam a um melhor
conhecimento da realidade e que possibilitam a identificação de novas soluções. O nosso
desenvolvimento profissional e a nossa capacidade de servir os clientes são melhorados sempre que
colocamos as perguntas certas. Será que melhores perguntas resultam num mundo melhor?
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O que fazemos
A estrutura interna da EY está organizada por linhas de serviço, em função de diferentes áreas de
competência dos colaboradores que as integram:
►

Advisory – serviços de consultoria

►

Assurance – serviços de auditoria e de garantia de fiabilidade

►

Tax – assessoria em matéria fiscal

►

TAS – assessoria especializada na vertente financeira

Em resposta a necessidades específicas de mercado, há duas linhas de serviço com uma abordagem
diferente:
►

FSO – auditoria e assessoria especializadas para clientes do setor financeiro

►

PAS – consultoria especializada na vertente de recursos humanos

A atividade de todas as linhas de serviço da EY é suportada pelo CBS – Core Business Services.
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Melhoria de Desempenho
Para concretizar o seu potencial, as empresas têm constantemente de melhorar o seu desempenho, e de sustentar essa melhoria.
Os nossos profissionais podem ajudar a empresa a superar esse desafio, apoiando melhorias mensuráveis e sustentáveis nas
áreas:
Financeira
Aproveitando a nossa experiência e uma abordagem multidisciplinar, podemos ajudar os nossos clientes a:
►

Transformar o seu modelo de operação financeira

►

Planear e apoiar a implementação de processos de outsourcing e de serviços partilhados

►

Fortalecer a estrutura de gestão de desempenho

►

Apoiar a implementação de sistemas financeiros

►

Planear e apoiar sistemas de gestão de custos

Clientes
As empresas sabem que é fundamental atrair, reter e cultivar relações lucrativas com clientes. A nossa equipa de profissionais
pode atuar em conjunto com os clientes para:
►

Desenvolver e executar a sua estratégia de mercado e de clientes

►

Desenvolver e ajudar a implementar processos de análise de clientes que permitam compreender e prever suas necessidades

►

Desenvolver estratégias de preço, promoção, canal e produto que melhorem a margem e aumentem os lucros

►

Melhorar a gestão de atendimento ao cliente

►

Melhorar o desempenho de marketing e vendas

►

Otimizar e acelerar processos de cobrança
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Cadeia de abastecimento
As empresas líderes de mercado procuram cada vez mais melhorar o desempenho das suas cadeias
de abastecimento com o objetivo de promover a redução de custos, o aumento das receitas e, mais
importante, para gerar mais valor para acionistas e clientes.
Apoiamos os nossos clientes, da estratégia à execução, em projetos de:
►

Avaliação da cadeia de fornecimentos, com base na análise de dados

►

Transformação de cadeias de fornecimento globais, por meio de uma abordagem interdisciplinar
que abrange operações, impostos e risco

►

Revisão, melhoria e avaliação do risco da função de compras, com o objetivo de obter benefícios
sustentáveis no longo prazo

►

Melhoria das cadeias de abastecimento e da infraestrutura em mercados emergentes,
como catalisador para a conquista de novos segmentos de mercado e do aumento das vendas

►

Integração de aspetos relativos ao meio ambiente, sustentabilidade e baixa emissão de carbono em
toda a cadeia de fornecimento

►

Apoio à reflexão sobre a cadeia de fornecimento de sectores específicos, com o auxílio dos nossos
especialistas sectoriais
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Risco
Uma boa gestão de risco é importante para assegurar a sustentabilidade do crescimento dos nossos
clientes. Muitas empresas não rentabilizam os investimentos na gestão de risco, por falha na
integração dos processos de risco e na partilha de dados e informação.
Apoiamos os nossos clientes em questões específicas relacionadas com auditoria interna ou com
procedimentos de controlo interno, bem como em questões de âmbito mais alargado:
►

Quais são os riscos-chave da organização e como é que estão a ser geridos?

►

Existem sobreposições ou falhas entre as funções que monitorizam e controlam o risco?

►

A utilização de tecnologia está otimizada?

►

A partir das respostas a estas questões, implementamos uma metodologia robusta que inclui:

►

A avaliação rápida e a identificação de oportunidades para integrar diferentes áreas de gestão e
controlo de riscos

►

O diagnóstico das capacidades globais reporte financeiro e compliance da empresa, seguido da
identificação do estado futuro desejado, do processo de mudança necessário e do correspondente
plano de negócios

►

O apoio à transformação da área de gestão de risco
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Tecnologias de Informação
Apoiamos a área de TI dos nossos clientes a dar resposta aos desafios resultantes da transformação das áreas de
Risco e de Melhoria de Desempenho.

Assessoria de TI
Trabalhamos com os CIO na identificação de oportunidades de melhoria da performance de negócio:
►

Transformação de TI - apoiamos a avaliação, monitorização e melhoria da eficácia dos sistemas de TI, incluindo a
gestão de procura, de compras e de outsourcing, a optimização e consolidação de infra-estruturas, aplicações e
arquitectura de TI

►

Implementação de Tecnologia – apoiamos os clientes a transformar o seu negócio com o recurso à tecnologia. O
nossos conhecimento do negócio e das soluções disponíveis permite-nos apoiar a implementação de pacotes de
software focados na área financeira, de cadeia de fornecimento, CRM, recursos humanos, gestão de risco e
compliance

►

Apoio à aquisição de sistemas – apoiamos projectos de transformação em grande escala, incluindo os relativos a
sistemas de ERP. Os nossos serviços incluem o acompanhamento e monitorização dos fornecedores e da
implementação de soluções.
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Transparência, clareza, confiança.
As empresas de elevado desempenho sabem que a confiança gera sucesso. É por isso que cada vez
mais líderes em todo o mundo optam por trabalhar com a EY.
São cada vez maiores as exigências regulamentares e legais, a que acresce a complexidade e a
competitividade dos negócios. Temos a capacidade e a experiência para ajudar os nossos clientes a
dar resposta a esta realidade, com base num conhecimento profundo dos riscos específicos de cada
negócio
A nossa capacidade de identificar novas tendências e as melhores práticas permite-nos desafiar, de
forma oportuna e construtiva, os procedimentos internos de contabilização e de reporte financeiro.
Trabalhamos de forma próxima e transparente com a Administração e com os Comités de Auditoria,
preservando a nossa independência como um ativo essencial para os nossos clientes.
Os nossos serviços de Auditoria incluem:
►

Serviços de Auditoria Externa
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Serviços de Auditoria Externa
Os nossos serviços de Auditoria podem ajudar a empresa a ganhar segurança e a confiança dos
mercados, com transparência, clareza e coerência.
Temos a capacidade de adaptar os nossos serviços de Auditoria às necessidades específicas da
empresa, mas mantemos inalterada a qualidade excecional do serviço que prestamos a todos os
nossos clientes.
A nossa qualidade começa com a experiência de cada um dos nossos mais de 62.000 profissionais
especializados, adquirida em trabalhos realizados para muitas das empresas líderes mundiais.
Utilizamos uma metodologia global comprovada e aplicamos ferramentas e perspetivas de auditoria
modernas e da mais alta qualidade. Oferecemos ainda a vantagem do nosso profundo conhecimento
sectorial, das nossas capacidades técnicas e das melhores práticas identificadas nos trabalhos que
realizamos em todo o mundo.
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Relato e compliance contabilístico
As transformações financeiras à escala global colocam novos desafios e riscos. As organizações devem procurar
alcançar um grau adequado de controlo, pela mitigação de riscos, visibilidade e qualidade consistente. Devem ainda
procurar a eficiência em todos os processos e sistemas, gerando valor a um custo menor.
Os nossos serviços ajudam empresas multinacionais a cumprir as suas responsabilidades em matéria de relato
financeiro nos diversos países onde atuam. Temos muita experiência no trabalho com Centros de Serviços Partilhados
e na busca constante de eficiência e menores custos.
Conjugamos serviços nas áreas financeira e fiscal, que nos permitem dar resposta a:
►

Entrega de demonstrações financeiras estatutárias

►

Pedidos de apoio às funções financeiras internas, incluindo:
►

Conversão de princípios contabilísticos do Grupo em princípios aceites localmente

►

Assistência no encerramento contabilístico, preparação de balancetes, reconciliações e recolha e análise de
dados

►

Conversão de princípios contabilísticos e aspetos fiscais adotados pelo Grupo para princípios aceites localmente,
em cooperação com profissionais da área de Assessoria Fiscal da EY
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Serviços de Alterações Climáticas e Sustentabilidade
As questões relacionadas com sustentabilidade, impacto ambiental e alterações climáticas são importantes para as
agendas das entidades públicas e das empresas de todo o mundo.
A nossa equipa multidisciplinar de especialistas pode ajudar a empresa na desmistificação do complexo mundo da
sustentabilidade e apoiar na implementação de acções concretas para identificar vantagens competitivas, aumentar a
eficiência operacional e mitigar o risco, através de:
►

Estratégias e Planos de Sustentabilidade

►

Estratégia e implementação de políticas de baixo carbono

►

Investimento social e inovação

►

Capacitação em Desenvolvimento Sustentável

►

Due Diligence ambiental, social e de governance

►

Auditoria à cadeia de abastecimento

►

Reporte integrado

►

Verificação independente de relatórios de sustentabilidade (ISAE 3000, AA1000AS)

Saiba mais sobre os nossos serviços de Sustentabilidade aqui.
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Serviços de Assessoria Contabilística e Financeira
Os executivos de hoje enfrentam grandes desafios para se manterem atualizados sobre as mudanças em matéria de
práticas contabilísticas. O ritmo acelerado com que as normas são emitidas ou revistas pelos diversos órgãos de
normatização, reguladores e autoridades fiscais não tem precedentes.
Dispomos de uma equipa multidisciplinar de profissionais das áreas de Contabilidade, Impostos e Tecnologias de
Informação, com experiência na gestão de projetos, desde a implementação de novas normas até ao planeamento e
implementação global das normas IFRS.
Oferecemos assistência técnica voltada para o planeamento de uma transição organizada e eficiente, ao mesmo tempo
que ajudamos a reduzir os riscos na divulgação de dados financeiros e fiscais, nas operações e nos sistemas de
informação.
Podemos ajudar em muitos dos problemas críticos enfrentados pela sua empresa, incluindo:
►

Apoio na conversão para as normas IFRS

►

Implementação de novas normas

►

Apoio durante processos de due diligence financeira

►

Controlo contabilístico ou apoio a processos

►

Apoio em processos de abertura de capital
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Serviços de Investigação de Fraudes e Disputas
As empresas que agem com integridade conseguem vantagens reais para os seus negócios. Ajudamos as empresas a
desenvolver e manter uma sólida reputação de comportamento ético, apoiando-as na gestão do risco, na investigação
de eventuais condutas indevidas e na avaliação das implicações financeiras decorrentes de disputas.
As nossas áreas de actuação incluem:
►

Auditorias forenses

►

Conceção e implementação de programas antifraude – definição de metodologia, controlos e procedimentos
adequados de prevenção, deteção e resposta face aos riscos de fraude existentes e identificados, incluindo ações
de formação

►

Verificação do cumprimento contratual de terceiros de forma a mitigar eventual perda de receitas

►

Apoio a processos de disputa, em defesa dos interesses do cliente, incluindo a realização de investigações forenses,
identificação de provas eletrónicas (e-discovery) e a apresentação de testemunhos periciais para explicar as nossas
descobertas

►

Avaliação do cumprimento das obrigações legais e regulatórias, incluindo o compliance com a regulamentação
antifraude existente

►

Monitorização da atividade – utilização de ferramentas de data analytics para análise de dados na identificação de
desvios e situações anómalas

►

Realização de investigações forenses no âmbito de potenciais situações fraudulentas ou irregularidades
contabilísticas detetadas

19

O que
fazemos

Advisory

Assurance

Tax

TAS

PAS

FSO

CBS

Equipa global
Os nossos recursos globais podem ajudar os clientes a desenvolver e a executar estratégias de negócio de maneira
rápida e eficaz. Os nossos profissionais aliam o conhecimento técnico local de cada país às perspetivas regional e
global sobre os últimos avanços em matéria política, legislativa e fiscal. Dispomos há muitos anos de um programa de
mobilidade internacional de recursos que nos permite responder aos desafios internacionais mais prementes dos
nossos clientes, sempre focado no custo-benefício, sem as barreiras impostas por fusos horários e deslocações
internacionais.
Os nossos profissionais seniores da área de Impostos fazem estágios nos principais centros de negócios em todo o
mundo, conseguindo assim um melhor entendimento sobre as subtilezas de várias questões fiscais, sobre as
complexidades da interação entre os sistemas tributários e sobre as diferentes culturas empresariais. Eles utilizam esse
conhecimento em benefício dos nossos clientes, seja para discutir as implicações fiscais de uma questão ou para
apresentar os últimos desenvolvimentos e melhores práticas.

Abordagem integrada
Os nossos especialistas em impostos trabalham em parceria com outros profissionais da EY para prestar serviços
integrados em áreas que vão desde a melhoria de processos e otimização da cadeia de valor até contabilidade e
apresentação de relatórios financeiros. Somo líderes em todas as matérias fiscais, incluindo impostos sobre
rendimentos, impostos indiretos, tributação internacional, impostos sobre o património e impostos sobre transações.
Dedicamos atenção especial às questões mais prementes enfrentadas pelas empresas em todo o mundo.
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Compliance e Reporte Globais
As atividades de compliance e reporte exigem muito das áreas financeira e fiscal. Como diminuir riscos e ineficiências e
aumentar valor a custos reduzidos?
Entendemos que são necessários acesso, visibilidade e controlo. A nossa abordagem de Global Compliance and
Reporting (GCR) é líder de mercado e combina experiência em compliance e contabilidade locais – em 140 países –
com um processo de compliance padronizado mundialmente e ferramentas consultáveis pela internet. Os nossos
clientes podem ter acesso aos nossos serviços de GCR global a partir de um único ponto de contacto. A EY tem a
capacidade de adaptar serviços de local para local, bem como de centralizar e automatizar alguns aspetos do
processo.
O nosso modelo assenta na gestão global de dados, facilitando a centralização e a reutilização de informação
financeira em todas as geografias, resultando em dados mais precisos e em menor intervenção manual.
Num só país ou em muitos, as nossas equipas de GCR trabalham de forma articulada, preparando declarações fiscais
e demonstrações financeiras de maneira tempestiva e precisa, aumentando o grau de confiança das empresas quanto
ao cumprimento das obrigações legais e fiscais de cada filial.
Os nossos colaboradores têm também a capacidade de identificar formas de acrescentar valor e de melhorar a
eficiência o controlo dessas áreas fundamentais.
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Preços de Transferência
A definição de preços entre entidades relacionadas é especialmente visada pelas autoridades tributárias, sendo
essencial acautelar as respetivas implicações fiscais. As nossas equipas têm uma larga experiência no apoio a clientes
dos mais variados sectores em múltiplas geografias, ajudando-os a preparar dossiers de preços de transferência e a
avaliar as implicações dos diferentes enquadramentos fiscais.
Os nossos profissionais da área de Preços de Transferência ajudam os clientes a criar, gerir, documentar, analisar e
defender as suas políticas e processos de preços de transferência, alinhando-os com a sua estratégia. Trabalhamos
com os clientes, criando estratégias proactivas, pragmáticas e integradas de abordagem aos riscos tributários
decorrentes do ambiente de negócios atual.
Como podemos ajudar sua empresa:
►

Apoio ao desenvolvimento de estratégia e de políticas

►

Otimização do processo de decisão para:
►

Reduzir o impacto dos ajustes de fim de ano

►

Monitorar os efeitos dos preços de transferência

►

Coordenar a organização

►

Prestar assistência global ou regional para dar suporte a transições e atender a novas exigências de
documentação

►

Avaliação, regularização ou atenuação de risco de controvérsias decorrentes das exigências de documentação

►

Gestão do risco de controvérsias envolvendo preços de transferência
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Imposto sobre as Transações
Cada transação tem implicações fiscais, seja uma aquisição, alienação, refinanciamento, reestruturação ou oferta
pública. Compreender e planear estas implicações pode mitigar o risco de transação, aumentar a oportunidade do
negócio e fornecer informações cruciais da negociação.
Os nossos serviços de Imposto sobre as Transações são compostos por uma rede mundial de consultores profissionais
que podem ajudar. Através da combinação de uma vasta experiência diversificada em transações puramente
domésticas ou transfronteiriças, com conhecimento sobre os impostos locais e num amplo espectro de sectores da
indústria, nós podemos ajudar a tomar decisões informadas e compreender as implicações fiscais da transação.
Porque cada negócio tem um perfil distinto, nós mobilizamos, sempre que necessário, uma equipa integrada e
personalizada para trabalhar durante todo o ciclo da transação, desde a due diligence inicial até à implementação póstransação.
As nossas equipas locais utilizam uma abordagem consistente a nível mundial para proporcionar uma compreensão
coordenada das questões fiscais jurisdicionais e multidisciplinares relevantes. E podemos sugerir alternativas de
estruturação para atingir objetivos das empresas, antecipar a estratégia de desinvestimento e ajudar a melhorar
possíveis ganhos ou fluxos de caixa - aumentando as oportunidades de melhoria do retorno sobre o investimento.

A nossa abordagem integrada significa que as empresas ganham acesso a alta qualidade, aconselhamento fiscal
coordenado globalmente, onde quer que ocorra a transação.
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Impostos Indiretos
A nossa rede de profissionais de Impostos Indiretos combina o conhecimento técnico com a compreensão da indústria,
bem como o acesso a ferramentas e metodologias tecnologicamente avançadas. Apoiamos os nossos clientes no
crescente labirinto global de impostos sobre o valor acrescentado e de outros impostos indiretos.
Nós identificamos áreas de risco e oportunidades de planeamento sustentáveis para impostos indiretos em todo o ciclo
de vida do imposto, ajudando as empresas a cumprir as suas obrigações e os seus objetivos de negócio em todo o
mundo. As nossas equipas globalmente integradas fornecem a perspetiva e o apoio que os nossos clientes precisam
para gerir os impostos indiretos de uma forma eficaz. É como a EY faz a diferença.

Serviços dedicados
Disponibilizamos a cada cliente um Líder Fiscal (Tax Account Leader), um ponto de contacto dedicado que permite
ativar e disponibilizar os nossos vastos conhecimentos e recursos.
Os Centros Tributários Regionais (Area Tax Centers) permitem-nos oferecer experiência local conjugada com o
conhecimento sectorial e do ambiente de negócios numa perspetiva regional em tempo real. Cada centro funciona
como um polo virtual de profissionais experientes da área fiscal, prestando serviços centralizados e articulados.
Somos mais do que uma rede de práticas fiscais nacionais controladas localmente. Somos uma equipa global.
Convidamos os nossos clientes a aproveitar a experiência dos nossos profissionais, do nosso conhecimento e da
nossa visão.
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Tributação Internacional
Os nossos profissionais dedicados a aspetos de Tributação Internacional, os quais abrangem um vasto leque de
transações e operações transfronteiriças, desde o mero pagamento ou obtenção de rendimentos até às operações de
reorganização ou estruturação internacional, podem ajudar os nossos clientes, tanto na fase do planeamento como na
da implementação, incluindo o cumprimento de obrigações em múltiplas jurisdições.
A nossa rede global de Desks líder de mercado - uma equipa de profissionais altamente experientes de vários países revolucionou a forma como prestamos serviços de Tributação Internacional.
Trabalhamos com os nossos clientes para construir estratégias fiscais globais proactivas e verdadeiramente integradas
que abordam os riscos fiscais das empresas de hoje, permitem otimizar as oportunidades e alcançar um crescimento
sustentável.
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A nossa equipa de especialistas apoia os clientes na gestão da sua agenda de capital, relativa às decisões de
manutenção, de otimização, de investimento e de angariação de recursos financeiros. Em concreto, os nossos serviços
incluem:

Consultoria em Transações
Avaliamos a adequação estratégica de um negócio, analisando as potenciais sinergias, apoiando a gestão das várias
fases do projeto, as negociações, a realização de due diligence, a preparação de modelos financeiros e avaliando as
implicações da operação. Trabalhamos em conjunto com os clientes de modo a potenciar o alcance dos seus objetivos
estratégicos em relação às seguintes tipologias de operações:
►

Aquisições

►

Alienações

►

Management buy-outs (aquisição de participação acionista, total ou parcial, pela equipa de gestão)

►

Buy-ins (aquisição de participação acionista por investidores externos), captação de recursos

►

Parcerias Público-Privadas (PPP) e concessões junto a clientes públicos e privados

►

Oferta Pública Inicial de ações (Initial Public Offering)

►

Fusões

►

Análises estratégicas
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Assessoria Operacional a Transacções (Operational Transaction Services)
Dispomos de uma linha completa de serviços de apoio a todas as etapas da transação. Estes serviços são prestados
tanto a compradores quanto a vendedores, incluindo:
►

Prontidão e apoio em processos de cisão parcial

►

Processo de due diligence operacional

►

Avaliação e implementação de sinergias

►

Avaliação da prontidão para o primeiro dia e planeamento a 100 dias

►

Apoio ao processo de integração
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Cada cenário de reestruturação exige competências profissionais diferentes. Oferecemos uma ampla gama de serviços
adaptados à situação específica de cada cliente, de modo a ajudar a avaliar as oportunidades, preparar o plano de
reestruturação mais eficaz e, desse modo, auxiliar a empresa a alcançar os seus objetivos estratégicos.

Reestruturação corporativa
Apoiamos empresas e investidores a melhorar o retorno total esperado em épocas de incerteza e de retrocesso nos
níveis de desempenho e de crescimento das empresas. Apoiamos os nossos clientes na gestão de processos de
recuperação e na alocação de capitais e investimentos, avaliando os seus planos de negócio de forma objetiva.
Propomos estratégias em conformidade para abordar o possível incumprimento de cláusulas, negociando com as
partes interessadas e cumprindo exigências relativas a insolvências e outros aspetos relacionados.

Gestão de fundo de maneio
Apoiamos os nossos clientes a melhorar os fluxos de caixa e a libertar valor nas contas de capital circulante (contas a
receber, contas a pagar, inventário), melhorando assim a liquidez e oferecendo estratégias eficazes para a gestão de
linhas de crédito.

Mercados de capitais
Trabalhamos com os nossos clientes de modo a desenvolver estruturas de capital com níveis de endividamento ideais
e flexíveis e programas de financiamento competitivos. Analisamos opções, apresentamos alternativas e fazemos
sugestões.
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Apoio a Aquisições
Num contexto em que o fator de timing e de rapidez de decisão é crucial, a possibilidade de erros é grande. Nesse
sentido, trabalhamos com os nossos clientes no sentido de melhorar os resultados e sucesso da transação,
nomeadamente através da:
►

Identificação das principais fontes de valor

►

Melhoria da estrutura do negócio

►

Mitigação de riscos

►

Análise crítica dos pressupostos adotados quanto ao desempenho futuro

Oferecemos serviços de apoio a aquisições adaptados à situação dos clientes, quer procurem aproveitar oportunidades
para crescer, quer enfrentem dificuldades e necessitem de assessoria na gestão de tesouraria.
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Avaliação e Modelação de Planos de Negócio
Avaliação
A necessidade de avaliações transparentes e sólidas para apoiar operações de aquisição e cumprir exigências
regulamentares contabilísticas está a aumentar. A par desta necessidade acrescida, a justificação do valor de ativos e
dos passivos tem vindo a adquirir maiores níveis de complexidade para a maioria das empresas. Os nossos
profissionais oferecem excelência em contabilidade, impostos e processos de due diligence financeira, a fim de
prestarem assessoria na avaliação de empresas, negócios ou ativos e a responderem adequadamente a esses
desafios contextuais.
Modelação de Planos de Negócio

A criação de um modelo de negócios eficaz – seja para avaliar uma aquisição, uma nova oportunidade de mercado ou
para outros objetivos estratégicos – é uma tarefa complexa e difícil.
Os nossos profissionais da área de modelação de planos de negócio podem ajudar sua empresa a realizar na análise,
fundamentação e criação de planos de negócio necessários à tomada de decisões críticas e à melhoria de resultados
estratégicos.
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Um sector em mudança acelerada
Face a uma evolução rápida do ambiente regulatório, as instituições de serviços financeiros têm de conseguir conjugar
a gestão de capital, os riscos do negócio e os seus objetivos de crescimento, sem deixar de cumprir com exigências
acrescidas de transparência. Os nossos serviços especializados de apoio ao sector dos serviços financeiros estão
organizados em três áreas:

Gestão de Riqueza e de Ativos
Perante o aumento da concorrência, a volatilidade dos mercados e a exigência de transparência, os gestores de ativos
de hoje precisam de repensar os seus modelos de negócios. A experiência de trabalho da EY com líderes globais
permite-nos identificar novos riscos e boas práticas, apoiando as empresas do sector no cumprimento dos desafios
regulatórios, na crescimento dos ativos em gestão, na mitigação de riscos e na melhoria do desempenho operacional e
financeiro.

Banca e Mercado de Capitais
Alterações regulatórias sem precedentes e o aumento das exigências do negócio colocam aos bancos desafios de
crescimento e rentabilidade. A experiência do nosso Centro de Global Banking & Capital Markets e da nossa equipa
local apoia o sector na gestão de risco, na conformidade com as novas regras, na melhoria dos modelos de
funcionamento ou no levantamento de capital.

Seguros
As seguradoras de todo o mundo precisam de preparar o impacto dos novos desafios regulatórios e concorrenciais e
de planear as respostas mais adequadas. Os nossos profissionais ajudam as seguradoras a definir estratégias de
resposta à mudanças, apoiando-as em questões como o IFRS, Solvência II, Dodd-Frank e FATCA.

31

O que
fazemos

Advisory

Assurance

Tax

TAS

PAS

FSO

CBS

Human Capital, incluindo serviços a expatriados
Na EY, nada é mais importante do que as pessoas. Aplicamos esse princípio também aos recursos humanos de nossos
clientes. Os nossos profissionais ajudam a conceber programas de remuneração e incentivos, para envolver os
recursos humanos, bem como atrair e reter talentos.
Apoiamos os nossos clientes no acompanhamento das alterações regulamentares e na gestão eficaz de recursos
humanos, através de:
Serviços de Mobilidade – apoiamos os nossos clientes a gerir os riscos de compliance e os riscos inerentes a uma
força de trabalho global
Talento e compensação – desenvolvimento de estratégias de compensação, programas de talentos e eficácia dos
recursos
Melhoria de performance – apoio ao desenvolvimento de estratégias de recursos humanos, mitigação de riscos,
projetos de transformação e subcontratação de serviços
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