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Editorial
A AG – Consultores teve como origem a atividade 
exercida, há mais de trinta anos, pelo Revisor Oficial 
de Contas António Andrade Gonçalves. Em resultado 
da experiência adquirida em vários setores de ativi-
dade, diferentes dimensões de empresas e adoção 
de metodologias diversificadas, foi possível alargar a 
atividade inicial, auditoria / revisão legal das contas, 
a outros produtos através de parcerias com profis-
sionais experientes e qualificados nessas áreas.

A nossa experiência foi adquirida na realização de 
projetos de auditoria e consultoria, bem como no 
exercício de funções de gestão em várias entidades.
Assim, conjugamos o conhecimento e experiência 
em consultoria e, simultaneamente, a experiên-
cia e vivência decorrente da gestão de empresas. 
Determos a visão: (i) externa, do consultor; e (ii) a 
visão interna, da gestão que assume a responsabili-
dade de fazer acontecer, no dia-a-dia, as mudanças 
necessárias e continuar a assegurar a continuidade 
das operações.

A nossa equipa integra diferentes profissionais  
com experiência em diferentes áreas e com  pe tên-
cias nos diferentes serviços que desenvolvemos, 
nomeadamente:

-  António Gonçalves, Revisor Oficial de Contas,  
responsável pela gestão dos projetos de auditoria 
/ revisão legal de contas, bem como a realização 
de perícias, avaliações e consultoria financeira;

-  Fátima Jacinto, responsável pela gestão dos  
projetos na área da redução de gastos; e

-  Nuno Gonçalves, responsável pela gestão dos 
projetos na área do outsourcing da gestão  
financeira (CFO).

A equipa de profissionais que integra a nossa orga-
nização, permite oferecer aos nossos clientes uma 
oferta de serviços diversificada e, ao mesmo tempo, 
complementar e assente numa visão comum, asse-
gurando, sempre que tal seja um requisito essencial, 
a necessária independência.

Cada cliente possui um único interlocutor, competin-
do a esse profissional assegurar as relações com 
o cliente, a identificação das melhores estratégias 
e garantir que a AG – Consultores, como um todo, 
presta o melhor serviço a essa entidade, indepen-
dentemente do tipo de serviço em questão.

É nossa convicção que a experiência e competên-
cias que possuímos, os resultados obtidos nos  
projetos em que temos estado envolvidos e as 
relações com caracter duradouro que criamos com 
os nossos clientes, resultado da confiança que em 
nós depositam, são fatores fundamentais para mere-
cermos a oportunidade de apresentarmos os nossos 
serviços junto das vossas organizações e podermos 
iniciar uma relação futura mutuamente vantajosa.

Uma larga fatia das pequenas e médias empresas 
em Portugal, não possuem um departamento 

dedicado de compras/aprovisionamento, preferindo 
descentralizar as compras em responsáveis de 

diferentes serviços ou departamentos.
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Descentralizar as compras em diferentes departamentos é uma abordagem 
que permite uma maior flexibilidade na resposta às necessidades, uma 
maior correspondência face a especificações dos fornecimentos e serviços, 
um menor gasto de tempo entre a encomenda e a recepção dos artigos 
ou serviços, sendo também uma forma de responsabilizar cada gestor no 
comando das operações que lhe estão afectas.

No entanto a descentralização dos processos de compra 
significa, em parte, a perda de uma visão de conjunto, que, 
de alguma forma implica perder os benefícios de agregar 
volume e efetuar uma negociação beneficiando de economias 
de escala, assim como o alargamento dos contratos por 
períodos mais longos de tempo. Esta abordagem também 
tende a envolver a um maior número de fornecedores, maior 
valor de gastos com transporte; gestão de resíduos de 
embalagem, de inventários, etc.

Centralizar as compras é mais eficaz em termos de custos e 
de tempo consumido, sendo este o modelo mais adoptado 
por organizações de maior dimensão, com diferentes filiais, 
ou sucursais. Este modelo ajuda a estabelecer um padrão 
nos processos da empresa, nomeadamente os critérios de 
qualidade, especificações técnicas, embalagem, encomenda e 
frequência de entrega.

Ao agrupar as necessidades de compra de vários de
partamentos, locais e filiais, e possível negociar melhores 
preços, me lhores condições de pagamento é um serviço 
mais eficiente, com menores custos de entrega. As compras 
centralizadas, permitem ainda um controlo mais eficiente  
dos inventários, da gestão de encomendas e uma maior  
eficiência ao nível do tratamento administrativo documental, 

por via de um menor número de documentos a tratar.

As pequenas e médias empresas, nem sempre possuem 
condições, nomeadamente ao nível do investimento necessário 
em termos de recursos humanos qualificados, e gerem os 
processos de compra através de uma abordagem dupla, ou seja 
directrizes comuns centralizadas, uma lista de fornecedores 
aprovados e um processo de compra descentralizado.

Desta forma, qualquer destes modelos terá sempre vantagens 
e desvantagens que devem ser ponderadas pela gestão de topo 
da organização, por forma a adoptar o que mais se ajuste em 
face das condicionantes existentes, da estratégia e políticas 
de gestão adoptadas.

Convêm ainda distinguir entre as compras que têm directa
mente a ver com o negócio da organização, como seja as 
com pras de matériasprimas, material de embalagem ou mer
ca  dorias, e os custos de funcionamento não estratégicos, que 
são transversais e comuns a todas as organizações, como por 
exemplo as Telecomunicações, Transportes, Energia, Seguros, 
Combustíveis, e tantas outras.

Nestas categorias de compras, não estratégicas, tenden
cialmente existe uma maior descentralização no processo 
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de compra, sendo escassas as organizações que detêm 
um res ponsável que centralize as compras de todos estes  
tipos de fornecimentos e serviços. 

Por outro lado é nestas categorias de compras, que por regra as  
or ga nizações, sobretudo as em pre sas industriais, não conse guem 
concentrar o seu esforço, pois é 
natural que esse esforço seja con
centrado nas compras re lacionadas 
com o negócio, res  tan do pouco 
tempo para dedicar maior atenção 
aos fornecimentos e serviços, não 
estratégicos (não directamente 
relacionados com a atividade da 
empresa) que ainda assim, de forma conjunta, representam, regra 
geral, uma fatia considerável dos custos operacionais.

O envolvimento de uma entidade externa, permitirá à 
empresa beneficiar imediatamente de apoio e conhecimento 
especializado, como seja a análise detalhada das necessidades 
de consumos e dos processos de compra, identificação do 
benchmark, selecção e consulta de fornecedores, gestão 
de contratos e negociação de novas condições de preço, ou 
melhoria de processos, sem prejuízo da qualidade.

Esta abordagem pode gerar um benefício acrescido para a 
empresa, permitindo uma atitude imparcial relativamente 
ao serviço/produto e aos fornecedores. O envolvimento de 
uma entidade externa, permitirá ainda, o distanciamento 
necessário, face à estratégia global da empresa, permitindo 
um enfoque nos requisitos e critérios, como a qualidade, 
prazos e especificações dos produtos e serviços.

A contratação de um consultor especialista em processos de 
compra e redução de gastos de funcionamento, permitirá à 

empresa, sem um maior envolvimento das suas equipas inter
nas, e o tempo que necessita riam para investir neste processo, 
beneficiar, muito rapidamente, de poupanças nas rubricas de 
custo identificadas, quer seja por melhorias ou ajustamentos 
no processo ou por via de preço, resultando numa rentabilidade 
acrescida, man tendo o mesmo nível de serviço. 

Existem no mercado diversas  
em presas de consultores a ofe re
cer serviços nesta área, pelo que  
escolher a adequada às suas ne
cessidades é crucial; a experiên
cia e a amplitude de conhecimen
to comprovado do con sultor é um 

critério óbvio, considerando as categorias de custo que se 
pretende analisar.

O segundo critério é o envolvimento da entidade externa. 
As empresas de um modo geral, não beneficiam muito das 
recomendações que elas próprias têm de implementar 
e monitorizar, dado que, por regra, necessitam mobilizar 
os recursos internos para outras funções ou tarefas mais 
directamente relacionadas com o negócio, não lhes sobrando 
tempo para tal. É também imprescindível um envolvimento 
a longo prazo do consultor, que para além de analisar e 
recomendar, deve também proceder à implementação e 
monitorização dos recomendações ou opções escolhidas 
pelos responsáveis pela gestão da empresa.

Um terceiro ponto é a forma de remuneração do consultor, 
sendo que uma remuneração de base fixa ou um pagamento 
adiantado, não é atractivo para a empresa, no atual contexto 
em que as empresas, necessitam de reduzir os seus encargos, 
para além de não garantir os melhores níveis de poupanças.

O modelo de remuneração mais interessante para a empresa é aquele em que, 
se não forem geradas poupanças não existe remuneração para o consultor,  
o que garante um claro envolvimento e colaboração profundas entre a empresa 
e o parceiro contratado, relativamente ao objectivo comum de poupanças por 
um período de tempo alargado, situação vantajosa para ambas as partes.

O envolvimento de uma entidade 
externa, permitirá à empresa 

beneficiar imediatamente de apoio 
e conhecimento especializado.
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Os nossos serviços

Auditoria / Revisão Legal de Contas
A nossa metodologia de auditoria encontra-se alinhada com as normas profissionais e as melhores 

práticas. O adequado conhecimento do negócio do cliente e do seu sistema de controlo interno é essencial 
para prestarmos um serviço de qualidade e identificarmos oportunidades de melhoria, reforçando o valor 

acrescentado para os nossos clientes.

Consultoria: CFO - Outsourcing
Assumimos a responsabilidade pela função financeira em empresas para as quais esta solução se releve 
oportuna ou financeiramente mais vantajosa. As atividades desenvolvidas abrangem, desde a gestão de 

tesouraria, a elaboração do orçamento, processo de controlo orçamental e monitorização de indicadores de 
desempenho da atividade.

Consultoria: Monitoring
O processo de acompanhamento, do negócio revela-se crucial no atual ambiente económico. O conceito de 

monitorização assenta na identificação das variáveis relevantes para a realização dos objetivos definidos pela 
organização, nas suas diferentes dimensões (económica, financeira, comercial, etc.) e aplica-se, em função das 

necessidades, a diferentes realidades.

Consultoria: Cost Reduction
Os especialistas em Redução de Gastos da AG-Consultores, utilizam um processo sistemático e comprovado, que 

combina ferramentas de análise de vanguarda, com um profundo conhecimento e Know-How das rubricas de custo, 
não estratégicas. O nosso processo interno produz resultados alinhados com os melhores cenários de mercado, que 
ilustram claramente as melhores propostas dos fornecedores e nos permitem optimizar o valor para a sua empresa.


