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Para mais informações sobre as fotografias representadas poderá
consultar os sites:
http://www.flickr.com
http://www.sxc.hu

A Progest tem vindo a actuar no mercado
da consultoria empresarial desde 2001, contando
já com alguns parceiros referenciais

missão e filosofia

A missão da Progest é ajudar os seus clientes
a prosperar, promovendo uma vasta gama de
serviços empresariais para pequenas e médias empresas. A nossa máxima prioridade
são os nossos clientes, prestando sempre
serviços concebidos de forma a tornar os seus
os negócios mais simples e lucrativos, construindo desta forma relações duradouras.

Para atingir este propósito, a Progest propõese operar como o parceiro de excelência para
pequenas e médias organizações, mantendo
uma cultura de serviço que seja incentivadora
e motivadora, promovendo e recompensando
o desempenho elevado.

Actualmente é imprescindível perseguir a excelência para
se poder atingir o sucesso. Conscientes disso, e de que
o nosso próprio sucesso depende do êxito dos nossos
clientes, procuramos sempre prestar serviços de qualidade
assente no profissionalismo e na criação de verdadeiras
parcerias com cada um dos nossos clientes.

os seus negócios.

• Atenção individual: Tratamos cada cliente com o cuidado
máximo, desenvolvendo e mantendo um relacionamento
pessoal forte, prestamos serviços com um compromisso
de profissionalismo, confiança e o nível mais elevado da
integridade pessoal e profissional.

• Institute of Business Consulting

• Responsabilidade: Respondemos imediatamente à necessidade urgente de um cliente, entregamos pontualmente todos os resultados do trabalho e nos termos
acordados.

• COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação

• Proactividade: Assumimos o compromisso de compreender os objectivos e necessidades dos nossos clientes, respondendo com os nossos melhores serviços, conselhos e
produtos. Apostamos ainda na apresentação das soluções
e oportunidades inovadoras para melhorar e fazer crescer

A excelência do nosso trabalho tem vindo a ser reconhecida pelos nossos clientes e pelos seguintes parceiros institucionais:
• Ordem dos Técnicos Oficias de Contas

• Ordem dos Economistas
• IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação

• APCER - Associação Portuguesa de Certificação
• SGS - Société Générale de Surveillance S.A

Progest . Consultoria Empresarial
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É inegável que é com base na inovação que as
organizações constroem no presente as bases do
seu desenvolvimento futuro.

Diagnósticos de Benchmarking

• Diagnósticos de Benchmarking
• Innovation Scoring
• Estudos de Viabilidade Económica
e Financeira
• Incentivos e Gestão de Projectos
de Investimento
• Implementação de Sistemas de Gestão IDI
• Incentivos Fiscais à I&D Empresarial (SIFIDE)

São as actuais iniciativas inovadoras que podem
dar origem a novos produtos, serviços, processos,
incluíndo os organizacionais, sustentando assim
o seu crescimento a médio e longo prazo.
Para assegurar uma posição de liderança, a empresa do futuro terá igualmente que assegurar
uma actividade elevada de inovação, através da
qual sejam criados novos produtos e novos processos, a um ritmo que permita mantê-la à frente
das suas competidoras.
A gestão da tecnologia e da inovação combinam
elementos das áreas da engenharia industrial
com técnicas de gestão. Estes conhecimentos
são necessários às empresas para que estas possam maximizar os benefícios no uso da tecnologia bem como no seu desenvolvimento, criando
assim condições para uma maior competitividade no mercado.
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Progest perfila-se como consultora de excelência, sendo certificada
pelo IAPMEI para a realização de Diagnósticos de Benchmarking e
Excelência Empresarial
A prática do benchmarking consiste na pesquisa dos melhores
métodos utilizados nos diferentes processos de negócio e funções
empresariais, com especial ênfase naqueles cujo impacto, no desempenho, permite assegurar e sustentar vantagens competitivas.
No benchmarking a avaliação e comparação não representam
um fim em si, mas um meio para apoiar o processo de melhoria
constituindo-se como uma forma de aprendizagem, dado que a
procura de melhores práticas implica uma análise cuidada das
diversas formas de implementação dos processos, das metodologias de trabalho e das diferentes estruturas organizacionais.

Innovation Scoring
Diagnóstico de Inovação e Innovation Scoring:
• Elaboração de Diagnóstico e Plano Estratégico de Inovação
• Metodologias de inovação implementadas (informais/formais)
• Recursos humanos associados à inovação
• Caracterização geral da estrutura produtiva e tecnológica
da empresa
• Predisposição para processos de inovação para a criação
de valor na empresa
• Factores que influenciam a Actividade Comercial e o Marketing
• Política de publicidade e comunicação
• Sistemas de Informação e Organização
• Análise SWOT
• Innovation Scoring

A INOVAÇÃO E AS NOVAS TECNOLOGIAS SÃO UM FACTOR DE DIFERENCIAÇÃO
NAS EMPRESAS DE SUCESSO. É CADA VEZ MAIS URGENTE A SUA UTILIZAÇÃO COMO MEIO DIFERENCIADOR E COMO AGENTE PARA A CRIAÇÃO DE UM
MAIOR VALOR ACRESCENTADO. É ESSE VALOR QUE DIFERENCIA A EMPRESA.

inovação e investimento

Estudos de Viabilidade Económica e Financeira

Implementação de Sistemas de Gestão IDI

Na Progest fornecemos um serviço de auditoria que prima pela
máxima eficiência através do estudo de viabilidade económica e
financeira. É a ferramenta indispensável para a criação de um novo
negócio mas também para diversas situações relacionadas com
Aquisição, Avaliação, Alienação ou Fusão de negócios.

A Progest é uma das primeiras empresas a prestar este serviço em
Portugal, tendo estabelecido parcerias com a APCER e a SGS para
posterior certificação:

Os Estudos de Viabilidade Económica e Financeira têm como principal objectivo a avaliação do valor e redução do risco associado à
incerteza sobre o retorno dos investimentos a efectuar.

Formulação do pedido de certificação junto da entidade certificadora

Implementação dos procedimentos relativos à Gestão da IDI
Elaboração dos dossiers necessários à Certificação

Processo de Implementação de Sistema de Gestão IDI:
Diagnóstico de Inovação e Innovation Scoring

Incentivos e Gestão de Projectos de Investimento

Sensibilização e Formação em Gestão da Inovação

A Progest demarca-se dos seus concorrentes pela sua já vasta
experiência em consultoria de projectos de inovação empresarial,
fornecendo apoio como parceiro estratégico para aceder todas as
tipologias de incentivos disponíveis para qualquer tipo de organizações, Empresas, Associações, Instituições ou Particulares, incluindo a elaboração e a necessária formalização da candidatura.

Implementação de Sistema de Investigação, Desenvolvimento e
Inovação

Gestão de Projectos de Investimento e Inovação:

Aliando o know-how de projectos inovadores à sua experiência
em matéria fiscal, a Progest fornece apoio como parceiro estratégico para aceder aos incentivos fiscais I&D Empresarial (SIFIDE),
como forma de apoio às empresas que queiram intensificar os
seus investimentos em investigação e desenvolvimento.

• Elaboração de Diagnóstico e Plano Estratégico de Inovação que
suportem as actividades da empresa enquadráveis no projecto de
Inovação
• Preparação, concepção e envio da Candidatura

Acompanhamento da Certificação IDI

Incentivos Fiscais à I&D Empresarial (SIFIDE)

• Optimização do Financiamento previsto para o projecto
• Negociação do projecto com as entidades gestoras
• Gestão Técnica e Financeira da execução do projecto
• Relatórios Técnicos de Execução do projecto
• Relatórios dos Pedidos de Pagamento

Progest . Consultoria Empresarial
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Através dos nossos serviços identificamos
problemas e desenvolvemos soluções que visam
melhorar o negócio dos nossos clientes.

Consultoria Económica e Financeira

Consultoria Estratégica

• Diagnóstico Empresarial

Os nossos serviços de Consultoria Estratégica para pequenas e médias empresas podem significar a diferença
entre gerir um negócio e gerir um negócio bem sucedido,
sabendo que o caminho para o sucesso consiste principalmente em dois componentes: um bom planeamento e
a forma de execução do mesmo.

• Consultoria Estratégica
• Consultoria Económica e Financeira
• Avaliação de Desempenho da Empresa
• Planos de Negócios
• Recuperação de Empresas

Diagnóstico Empresarial
Na Progest procuramos as melhores soluções para os
nossos clientes, analisando as áreas proritárias para a implementação rápida de medidas de acção, com vista à
melhoria da eficiência organizacional.
Através dos nossos serviços identificamos problemas e
desenvolvemos soluções que visam melhorar os negócios
dos nossos clientes.
O Diagnóstico Empresarial é um serviço de curta duração,
que tem por objectivo principal levantar os problemas, necessidades e prioridades das empresas, relativamente a
diversas áreas empresariais.
Objectivos principais do diagnóstico:
1. Recomendações de alteração em procedimentos
2. Definição de projectos prioritários
3. Avaliação da situação actual e acções a serem tomadas
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O empresário necessita que o seu negócio se mantenha
competitivo no mercado através dos ambientes em mudança, continuando a atingir os seus objectivos.
A organização interna, onde se inclui a estrutura organizacional, a definição e atribuição de tarefas, a arquitectura
de processos, a liderança, as políticas de comunicação
e de motivação de colaboradores e ainda a formação e
gestão de equipas, são áreas de extrema importância para
as empresas, pois delas depende a produtividade do trabalho e a própria qualidade dos produtos e dos serviços
prestados.
Devido a esta importância, na Progest também desenvolvemos o serviço de consultoria organizacional, com o qual
procuramos apoiar os nossos clientes a tornarem-se mais
eficientes e a reduzirem custos operacionais.

Consultoria Económica e Financeira
Existem situações que podem contribuir para perdas financeiras de grande montante, nomeadamente a contratação de um novo funcionário, o alargamento do prazo de
recebimentos de clientes para aumento das vendas, os
pagamentos a pronto para obtenção de pequenos descontos, entre muitas outras.
Torna-se, assim, de grande importância a avaliação e ponderação de cada uma das decisões financeiras de forma
a evitar perdas.

consultoria empresarial

Avaliação de Desempenho da Empresa

Recuperação de Empresas

Com esta ferramenta ajudamos a sua empresa a criar um
sistema de avaliação de desempenho para medir regularmente o progresso rumo aos seus objectivos. O seu
trabalho é fazer crescer seu negócio. O nosso trabalho
é assegurar que está a obter lucros quando fizer o seu
trabalho.

O serviço de Recuperação de Empresas da Progest é único
devido à nossa equipa multidisciplinar que inclui executivos operacionais e financeiros com experiência em gestão
de crises, reestruturações e situações de insolvência.

Como conselheiros da sua empresa focamos as nossas
atenções ao processo trimestral de revisão e certificamonos que a sua empresa permanece no caminho planeado
para o sucesso.
Trimestralmente, comparamos os seus resultados reais
com os seus objectivos especificados, procurando identificar qualquer falha, e assegurar a continuidade do processo estratégico, como uma ferramenta de gestão para
conduzir ao sucesso da empresa.

Nós trazemos integridade, experiência e liderança a empresas problemáticas.
A nossa equipa de gestão e recuperação de Empresas
pode trabalhar como conselheira da gerência fornecendo
recomendações e conselhos, ou pode estar envolvida nas
operações quotidianas.
De uma ou outra maneira o nosso objectivo mantém-se:
auxiliar no desenvolvimento e execução de um plano para
estabilizar sua empresa.
Apoio a empresas de baixa performance
Plano de Negócios e Serviços de Reestruturação
Serviços de Insolvência

Progest . Consultoria Empresarial
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Na Progest procuramos
obter a máxima eficiência fiscal para os nossos
clientes, dentro dos normativos legais

• Contabilidade
• Contabilidade Analítica de Gestão

• Contabilidade Financeira

• Auditoria

• Gestão e Planeamento Fiscal (Análise, previsão e optimização da carga fiscal)
• Contabilidade Analítica ou de Custos

Contabilidade

Auditoria

A contabilidade assegura a base para a gestão correcta
de uma empresa.

Na Progest fornecemos um serviço de auditoria que prima
pela máxima eficiência e objectividade, determinadas pela
elevada experiência nesta vertente em diversos projectos.

Nos dias de hoje, a maior complexidade e turbulência das
envolventes da empresa tornam imprescindível a existência de sistemas de informação e de conhecimento para
a tomada de decisões acertadas num curto espaço de
tempo, pois só assim as empresas conseguem sobreviver
e atingir o sucesso.
É neste contexto que a contabilidade se afirma como
uma poderosa ferramenta de informação de gestão e
de apoio à tomada de decisão.
Não basta, no entanto, a tomada de consciência do papel
da contabilidade. É necessário que o tradicional serviço
de contabilidade seja prestado em tempo oportuno e
que seja acompanhado de serviços complementares tais
como a execução de relatórios económicos e financeiros e
de serviços de consultoria e de optimização fiscal.
Na Progest procuramos obter a máxima eficiência fiscal
para os nossos clientes, dentro dos normativos legais.
Se para si a contabilidade é muito mais do que um simples cumprimento de uma obrigação fiscal não deixe de
nos contactar e de ser surpreendido com os serviços que
temos para oferecer:
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A auditoria é a melhor forma para avaliar de forma independente dentro de uma organização as operações da
contabilidade financeira e de outros tipos no sentido de
prestar um serviço à Administração. É um controlo administrativo, cuja função é medir e avaliar a eficácia dos restantes controlos estabelecidos.

Objectivos da Auditoria:
• Presta ajuda à administração com o objectivo de possibilitar-lhe o desempenho adequado das suas obrigações,
proporcionando análise, apreciações, recomendações e
comentários objectivos e/ou convenientes acerca das actividades investigadas.

contabilidade e fiscalidade

Contabilidade Analítica de Gestão
À medida que aumenta a complexidade das empresas,
maior é a necessidade que os empresários têm de informações atempadas que permitam auxiliar a tomada
de decisões para fazer face à concorrência, aumentar os
resultados e lançar novos produtos no mercado a preços
competitivos.
Isto implica que todos os aspectos da gestão estejam devidamente organizados, programados e controlados, com
vista a facultarem o conhecimento profundo da empresa
em tempo oportuno.
A Contabilidade Analítica de Gestão permite determinar o
montante de vendas, os custos correspondentes e o lucro/
prejuízo, por ramos de actividade, produtos, serviços, clientes ou outros elementos normais e extraordinários.

Progest . Consultoria Empresarial

9

Concentre os seus recursos
nas actividades que
o distinguem

• Outsourcing Administrativo
• Outsourcing de Contabilidade
• Outsourcing de Gestão de Recursos Humanos
• Outsourcing de Direcção Financeira
e Controlo de Gestão

As empresas recorrem frequentemente ao outsourcing como uma estratégia de planeamento
de gestão. Nas empresas maiores, o conceito de
um gerente executivo em regime de outsourcing
profissional ganhou também aceitação larga.
Mas a sua empresa não necessita para competir a essa escala para beneficiar dos serviços de
contabilidade e de outsourcing.
As pequenas e médias empresas podem prestar
um serviço melhor aos seus clientes, produzir um
produto melhor, de forma mais eficiente ao nível
de custos, subcontratando as suas funções administrativas e de gestão internas não nucleares.
Está a desperdiçar recursos preciosos num departamento administrativo e financeiro, ou a
perder tempo enquanto promotor da empresa
em tarefas que não domina?

Concentre os seus recursos nas actividades que o
distinguem, entregando os seus serviços administrativos, contabilidade e financeiros à Progest.
Dispomos desde colaboradores administrativos, a vários
profissionais, incluindo Chefe de Contabilidade e Director
Financeiro, disponibilizando toda a informação financeira
relativa à gestão da sua empresa para sua consulta, a
qualquer hora e a partir de qualquer lugar.
Mais do que apenas delegar competências, na Progest
operamos parcerias com os nossos clientes na área “Accountancy & Finance” e seremos um valioso parceiro para
a sua empresa.
Benefícios:
• Reduza os seus custos com software de facturação, contas correntes, contabilidade, gestão de recursos humanos
• Reduza drasticamente os seus custos com um departamento administrativo, de contabilidade e financeiro, tornando os seus custos fixos em variáveis, de acordo com
as suas necessidades pontuais e “picos” de actividade do
seu negócio
• Pode deixar de se preocupar com a selecção, contratação, marcação de férias, baixas, etc.
• Concentre os seus recursos nas actividades que o distinguem
Serviços integrados nesta solução:
• Outsourcing Administrativo (Facturação e Contas Correntes)
• Outsourcing de Contabilidade (Financeira, Analítica, Orçamental)
• Outsourcing de Gestão de Recursos Humanos (Processamento de Vencimentos, Segurança Social, selecção, contratação, marcação de férias, baixas)

10

Progest . Consultoria Empresarial

outsourcing e internacionalização de empresas

• Outsourcing de Direcção Financeira e Controlo de Gestão (Análise Financeira, Gestão de Tesouraria, Controlo de
Gestão, Contabilidade Analítica, Gestão Orçamental, Planeamento de Gestão, Gestão Estratégica).

Outsourcing de Direcção Financeira
e Controlo de Gestão
Quanto menos tempo gastar a gerir as finanças da sua
empresa, mais tempo terá para gerir o seu negócio.
Se a função de Responsável Financeiro, Controller ou outras funções financeiras relacionadas com um nível mais
elevado de performance estiverem a afastar as pessoas
chave da sua organização para longe do seu core business (núcleo de negócio), ou não estiverem a ser assegurados de forma alguma ou com a qualidade necessária,
nós temos uma solução do outsourcing da gestão financeira para sua consideração. Para devolver a sua empresa
ao caminho merecido dos lucros e eficiência, deve rodearse de engenheiros inovadores, de mentes brilhantes do
sector produtivo, de uma equipa de marketing criativa. No
entanto para atingir esse objectivo, assegurando lucros a
longo prazo, tal é impossível sem primeiro dispor de um
perito em gestão financeira. Os factores determinantes da
competitividade da sua empresa e do seu sucesso, dependem substancialmente da gestão financeira e da sua
escolha para a Direcção Financeira e Controlo de Gestão.

Se não está certo se nossos consultores de gestão financeira e controlo de gestão podem fazer uma diferença na
sua empresa, faça a si mesmo estas perguntas:
1. O seu departamento de contabilidade fornece a informação que necessita para o funcionamento da sua
empresa?
2. A sua empresa já operou com elevado retorno possibilitado pelos níveis mais distintos de gestão financeira?
3. A sua empresa está a crescer?
4. O desempenho da sua empresa é inferior ao esperado?
Se a sua empresa não estiver a operar na obtenção do
lucro máximo e ninguém na sua organização consegue
compreender porquê, o auxílio do nosso consultor de gestão financeira e controlo de gestão pode ajudar.

É aqui que surge a Progest, com peritos de outsourcing
de gestão financeira oferecendo serviços profissionais de
Direcção Financeira e Controlo de Gestão de excelência,
com experiência necessária para conseguir atingir os seus
objectivos. Uma gestão financeira competente é tão crítica
para a sua empresa como para uma empresa multinacional.

Progest . Consultoria Empresarial
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