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As empresas estão
preparadas para a
próxima recessão?



Estaremos
preparados
para a próxima
recessão?
• Podemos estar na iminência da repetição do filme de 2009, que precedeu
uma crise económica profunda, e deu o tiro de partida para um período de

graves desequilíbrios orçamentais. A intervenção da Troika, o desemprego
recorde, as subidas de impostos e os cortes salariais estão ainda bem presentes
entre os portugueses.
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Rafael G. Antunes

Felizmente,

as contas

portuguesas estão agora
mais equilibradas e vive-
mos uma conjuntura in-

ternacional muito diferente. Mas
é sempre bom ter presente que é

necessário pensar em estratégias

para nos precavermos para uma

eventual nova recessão. Nesse

sentido, o DIAIS organizou a 1

de Março, no Instituto Superior
de Economia e Gestão da Uni-
versidade de Lisboa (ISEG), o

debate "Estaremos preparados

para a próxima recessão? Ve-
lhos Riscos e Novas Soluções",

que teve como oradores António

Monteiro, country manager da

Iberinform Portugal; o professor
catedrático João Duque, Francis-

co Vilela da Silva, chief risk offi-
cer Southern Europe da Xerox, e

Paulo Morais, regional manager
Portugal e Brasil da Crédito y
Caución de Portugal, numa mesa

moderada por Helena Rua, coor-
denadora editorial do DIAIS.

A conversa encetou com o cres-
cendo de insolvências anuais, e,

por outro lado, o incremento de

constituições de empresas, um
fenómeno que está a acontecer

em contra-ciclo com a diminui-

ção da oferta. O mais preocupan-
te, num cenário futuro, tendo em

conta as estimativas, é que mui-
to deste crescimento advém do

consumo ou da procura interna,
o que, naturalmente, traduz-se
em mais investimento e impor-
tações. Para os oradores, é unâ-
nime que isto é um indicador de

que estamos a voltar a cometer

os mesmos erros. Ou seja, as-
siste-se a um aumento do risco

macroeconómico. A tendência é

que as exportações desacelerem,

porque existe uma procura me-
nor dos nossos bens exportáveis
(ou transacionáveis), como os

serviços, nomeadamente no que



concerne ao turismo. Os secto-
res que possivelmente irão sentir
mais essa pressão são os asso-

ciados à indústria e ao turismo.

E é precisamente aqui que se

observam mais empresas a de-
clarar insolvência, porque «em
momentos de pouca procura
externa, muitas destas empre-
sas não conseguem sobreviver».
Por outro lado, segundo o pai-
nel, o sector da construção, ou

associado a importações, está

a viver novamente um boom de

crescimento de constituições.
«Todas as tendências indicam
que estamos novamente a in-
verter o ciclo e a tornarmo-nos

perigosamente dependentes do

consumo interno.»

Cenários c prevenções de risco

Segundo o professor catedrático

João Duque, estamos num perío-
do de transição, o que dificulta a

percepção das tendências, em-
bora ainda estejamos a assistir a

um aumento da taxa de desem-

prego, «mas talvez por estarmos

ainda a viver um ajustamento do

mercado de trabalho». Não obs-

tante, constata o professor, já

começa a ser bastante claro que
o ambiente externo está a abran-

dar, com reflexos na actividade

económica. Embora muito do te-
cido empresarial esteja a crescer,
o que se verifica é que este serve

a procura interna, que parece ser

o que está a aguentar a actividade

económica portuguesa. Essa pro-
cura interna, maioritariamente

dirigida para o turismo, pesa ac-
tualmente 14.% do PIB português.
Em 2018, já se começou a obser-

var um abrandamento da procu-
ra externa, por conseguinte, não

será de estranhar que muitas das

pequenas empresas que vivem
do número de turistas não resi-
dentes acabem por não vingar.
Ainda segundo João Duque, a re-
dução do turismo não residente

foi compensada, em 2018, com os

turistas residentes, «daí o sector

sentir que ainda está em cresci-
mento». Mas, eventualmente,
poderá ser apenas uma fase de

«Não se empresta
dinheiro a quem

não dê sinais
claros de alguma

estabilidade»
(Paulo Morais)

transição, e muitas dessas PME

poderão não sobreviver.

O mesmo já não se pode dizer
das grandes empresas, forte-
mente penalizadas pela redu-

ção da procura interna aquan-
do da última recessão. Essas

aprenderam a lição. As grandes

empresas perceberam que não

conseguiriam subsistir no mer-
cado interno, daí terem mudado

o paradigma: começaram a olhar

para o mercado externo de outra
forma. Aliás, tem-se verificado

que Portugal, pela sua dinâmica

interna, está a crescer em termos
reais à volta de 1% ao ano, em re-
sultado da procura externa e das

exportações. Por conseguinte, se

estas abrandarem e começarmos
a vender menos, deixamos de

importar para exportação, em-
bora mantendo as exportações

para consumo interno. Agora,
se começar a haver retracção, o

PIB, invariavelmente, começa-
rá a cair, e será nesse ponto que
teremos de testar a resiliência do

mercado. De um modo geral, as

empresas que construíram um
modelo de crescimento baseado

na procura interna deverão man-
ter esse crescendo de 1% do PIB.

Já aquelas que apostaram num
crescimento mais sustentado e

global vão depender muito da-

quilo que é a evolução específica
dos seus sectores de actividade.

Depois, é ainda de referir as

empresas que nasceram dedica-

das à economia digital, às novas

tecnologias, muitas delas criadas

por jovens, com uma mentalida-
de diferente, e que foram já cria-
das no âmbito de um mercado

internacional, já muito vincula-
das a multinacionais. Por conse-

guinte, o mercado destas últimas

não é o português. Estas sim,

segundo os oradores, são as que
têm mais oportunidade de vingar
no mercado que estão a servir.

A Xerox, um caso de estudo
Na Xerox, de acordo com Fran-
cisco Vilela da Silva, a empresa
faz com frequência modelos de

recessão para precaver o im-

pacto que uma futura crise po-
derá ter na sua actividade. Cada

um dos segmentos da empresa
é analisado e, partindo de indi-
cadores da OCDE relativamen-

te ao número de insolvências,
desenvolvem modelos centrais

europeus, que são posterior-
mente desconstruídos para cada

um dos países onde a empresa

opera. Por conseguinte, segun-
do o responsável, a Xerox tem

sempre uma antecipação de seis

meses a um ano do que pode es-

perar do comportamento dos

seus clientes -parceiros. A Xerox

Portugal produz fotocopiado-
ras e «todas as empresas têm

uma multifuncional, portanto
há muitos potenciais clientes».
A empresa está já preparada com

uma estratégia para o futuro. Até

poderá vir a sofrer atrasos nos

pagamentos de cobranças, mas

soube antecipá-10, enfatizou.
Actualmente, há já indicadores

macroeconómicos de que o sen-
timento económico está a dimi-
nuir e o crescimento a abrandar,
o que irá ter repercussões nas

pequenas e médias empresas dos

mais variados sectores. E sendo



a Xerox uma empresa mais pró-
xima do sul da Europa, são espe-
rados impactos ainda maiores, já
nos próximos meses.

As PME e a capacidade para
avaliar o risco
O director da Crédito y Caución

de Portugal acredita que as pe-
quenas e médias empresas têm

capacidade para avaliar os ris-

cos, mas para isso terão de ter
o discernimento para procurar
"outsourcing" nessa matéria.

Sobretudo, sublinha, quando se

verifica que a maioria das PME

portuguesas são mais micro do

que médias — várias funções
nestas empresas estão nas mãos

de uma única pessoa, «e obvia-

mente, face à acumulação de

responsabilidades, não lhe sobe-

ja tempo para pensar em estra-

tégias». Mas caso perceba, efec-

tivamente, que precisa de fazer

essa gestão, consciente de que
não tem recursos, terá de con-
tratar um serviço externo para
lhe fazer o trabalho, acrescentou.

O outsourcing como solução
Portugal, segundo Paulo Morais,
é o quarto país da Europa onde

o peso da actividade seguradora
de crédito é mais intenso, mas,

adianta, ainda há muito a fa-

zer, sobretudo nestas pequenas
e médias empresas, que são o

mercado-chave da empresa líder
de seguros de crédito nacional.

«A crise de 2008 serviu de lição
à Crédito y Caución» — em 2009

pagaram mil milhões de euros

em indemnizações, «uma verba

que abana qualquer estrutura».
Outra lição que aprenderam foi

a importância de olhar para o

futuro. «Tentamos, nas nossas

análises de risco, perceber qual
será a capacidade de estas em-
presas resolverem os seus pro-
blemas num prazo de 12 meses.»

O responsável enfatizou que essa

foi a maior mudança na empre-
sa, e que a ajudou a entrar em

muitas empresas e a oferecer um
melhor serviço.

Para o director
,
o maior proble -

ma das empresas é que muitas

apenas têm como preocupação
a venda, mas não sabem gerir o

seu risco de crédito, nem a sua

carteira de clientes, tampouco
têm estudado como entrar num

processo de internacionalização.
Actualmente, a Crédito y Cau-
ción proporciona um conjunto

de serviços que vai muito além
de uma seguradora, frisou. Daí,
segundo Paulo Morais, ser im-
portante que as PME percebam

que o "outsourcing" poderá ser

uma solução para elas.

Boas iniciativas são
financiadas
João Duque foi categórico ao
acrescentar à conversa que os

bons projectos terão sempre in-
vestimento. O problema, na sua

opinião, é a qualidade dos projec-



tos, das iniciativas e das equipas.
«Muitas das empresas que pro-
curam financiamento não têm
uma estrutura bem definida, nem
estão preparadas para operar de

forma profissional», assinalou.

Observa ainda que a produtivi-
dade está a decrescer, ao passo

que as taxas de emprego estão a

subir a um ritmo muito superior
ao crescimento. E, acrescenta,
se este fenómeno é financiado

por alguém, este alguém está a

financiar uma actividade com

taxas marginais de produtivida-
de muito inferiores ao que seria

desejável. O professor antevê

para estas empresas graves pro-
blemas com os créditos concedi-
dos. Mas insiste que se as equipas
forem boas, os projectos interes-
santes e as ideias inovadoras, di-
ficilmente ser-lhes-á rejeitado o

financiamento.

Posição financeira

transparente
Paulo Morais, por sua vez, sa-

lientou que, se há uma década

apenas 20 mil empresas publica-
vam as suas contas, actualmente

esse universo ascende já a mais

de 4.00 mil. As empresas começa-
ram a perceber que tinham de ter

os balanços com uma estrutura

minimamente saudável. «Não se

empresta dinheiro a quem não dê

sinais claros de alguma estabili-

dade», acrescentou.

Para João Duque, esta circuns-

tância também pode ser explica-
da com a digitalização de toda a

informação, aliada à pressão da

administração fiscal e à obrigação
de uma intermediação mais pro-
fissionalizada, através dos con-
tabilistas. Muitas das empresas,

segundo o professor, já estão a ser

educadas para trabalhar num sis-

tema orgânico, com lógica.
O diretor da Crédito y Caución

de Portugal diz -se optimista e

acredita que, de ano para ano,
nascerão cada vez mais empre-
sas, até porque o risco de cré-

dito sempre existiu, bem como

as insolvências. «Começamos
foi a dar mais importância a es-
tes factores», acentuou, embora

alerte que os riscos estão sempre



presentes. Porém, está confian-

te no novo tecido empresarial:
«Tem havido renovação, há cada

vez mais jovens, mais capaci-
tados, e atentos aos critérios de

boa gestão.»

João Duque, por sua vez, pers-
pectiva que as grandes empre-

sas serão as menos afectadas

por uma eventual nova recessão,

uma vez que já têm departamen-
tos dedicados a estudar futuros

cenários, e por estarem a ten-
tar ajustar a oferta à tendência
de procura, numa tentativa de

mitigar possíveis alterações no

cenário macroeconómico, o que,

segundo enfatiza, é crucial para a

sobrevivência destas estruturas.

Menos promissor é o futuro
das PME, uma vez que, consta-

ta, não fazem planos a médio-



-longo prazo. Na sua opinião,
«existe pouca motivação, pouca

preparação e falta de estraté-

gia». Nesse sentido, alerta para
a necessidade destas pequenas e

médias empresas reflectirem e

aprenderem a antecipar o futuro.

As alterações tecnológicas
Fazer futurologia tendo em

conta o mundo tecnológico em

que vivemos dificulta o tra-
çar de cenários, mas é possível
tentar mitigar eventuais riscos

de uma recessão arriscando al-
guns esquemas, ou modifican-
do o menu de produtos e servi-

ços que uma empresa oferece,

adaptando-o às tendências.

Promover acções de formação

para os funcionários deveria

ser uma aposta das entidades

empregadoras. Por exemplo, e

sobre isto o painel foi consen-

sual, estas acções, idilicamen-

te, deveriam misturar pessoas
da academia com a indústria.
Desses programas de formação
financeira poderiam resultar
modelos de sucesso, fazendo

com que as empresas se tornas-
sem mais competitivas, sobre-
tudo a nível internacional. Até



porque, a Associação Portugue-
sa de Seguradores (APS) chegou
à conclusão de que há pouca
literacia financeira. Para Pau-
lo Morais, «é um processo de

evangelização que temos pela
frente durante muitos anos».

Por fim, concluiu-se que dez

anos após a última recessão

económica, o ciclo actual é di-
ferente. Possivelmente, a re-

petir-se uma crise, não será

tão forte como a de 2009, a não

ser que haja um catalisador. Se

a conjuntura se mantiver como
está actualmente, é de espe-
rar que haja um abrandamento
da economia, mas dificilmente
acontecerá uma derrocada, até

porque muitos aprenderam a

lição com a última recessão. $


