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GESTÃO

a Moneris, a com-
ponente de conta-
bilidade e proces-
samento salarial 
representa uma 
boa fatia do volume 
de negócios. O res-
tante está centrado 
em outras áreas 
do conhecimento 
e da prestação de 

serviços ao cliente. Nesta entrevista à 
Executive Digest, Rui Almeida, CEO da 
Moneris, explica a estratégia e os desa-
fios da empresa para 2021. A inovação, 
tecnologia, necessidade de upskilling 
dos colaboradores, internacionalização, 
fusões e aquisições e desafios regulatórios 
foram outros assuntos debatidos.

Numa época em que os processos de 
transformação digital estão bastante 
acelerados, qual é o ponto de situação, 
relativamente à inovação e tecnologia, 
na área da contabilidade? 
Os temas da tecnologia associados ao 
tema da inovação são absolutamente 
determinantes e factores críticos de 
sucesso, particularmente no sector da 

MESMO EM CONTEXTO 
PANDÉMICO, A MONERIS 
ACOMPANHOU SEMPRE AS 
EMPRESAS E RECEBEU UM 
RETORNO MUITO POSITIVO 
POR PARTE DOS CLIENTES

«Olhamos para a proposição 
de valor como um todo»

N

>> Rui Almeida, CEO da Moneris
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contabilidade. Na Moneris já levávamos 
este tema muito a sério, particularmen-
te em quatro vectores: produtivida-
de, induzindo essa produtividade com 
ferramentas de inteligência artificial 
e robótica. Outro patamar é o da co-
nectividade, esse sim foi claramente 
acelerado no contexto da pandemia. 
Tornou se mais imperativo que a nossa 
conectividade se tornasse mais digital, 
mais assente numa proposição remota 
e, para isso foi preciso um investimento 
suplementar, e aditivar estas componen-
tes. Uma terceira dimensão é claramente 
o “digital government”. Muito cientes 
na Moneris dos temas de privacidade e 
protecção de dados temos investido de 
forma muito séria nestes temas, agora 
também à vertente de cibersegurança. 
O último é o tema do “Go to Market”, ou 
seja, a estratégia de como vamos para o 
mercado. Cada vez mais os serviços de 
contabilidade, os serviços profissionais 
têm de ter uma dimensão tecnológica.

Estes factores trazem grandes desafios 
na área dos Recursos Humanos?
Neste sector de actividade temos dois 
factores críticos de sucesso: a tecnologia/
inovação que falámos e, depois, são cla-
ramente as pessoas. Na Moneris, desde 
há muito que desenvolvemos cinco silos 
de formação dos nossos profissionais: o 
“Service Delivery”, que é muito a presta-
ção de serviço ao cliente e é uma com-
ponente mais técnica; o “Technology”, a 
tecnologia onde está assente toda a acção 
de valor e prestação de serviço ao cliente; 
a componente de “People Management”, 
que é essencial saber gerir as pessoas; o 
“Client Relationship”, ou seja, a relação 
com o cliente, e que neste momento se 
alterou de forma irreversível. O relacio-
namento desmaterializou-se, mas temos 
de garantir que as ferramentas digitais 

Somos, na essência, uma empresa que 
tinha na sua matriz a componente de 
contabilidade e processamento salarial 
e ela continua a corresponder a cerca de 
70 a 75% do nosso volume de negócios. 
Mas hoje, efectivamente, cerca de 20 a 
25% do nosso volume de negócios está 
centrado em outras áreas do conheci-
mento e da prestação de serviços ao 
cliente: “risk e compliance”, “corporate 
finance”, pela formação, pela assessoria 
fiscal, ou seja, é esta multidisciplinari-
dade, que nos permite chegar ao cliente 
com uma solução de apoio à gestão mais 
inclusiva, abrangente e responsiva às 
suas necessidades. Depois há toda uma 
outra dimensão, que se começa a discutir 
também em Portugal e em mais países da 
Europa, que é entroncar nesta vertente 
de serviços profissionais de contabilida-
de a componente de serviços jurídicos. 
Temos feito muitas propostas de serviços 
a clientes em equipas multidisciplinares 
adicionando outros colegas da área 
jurídica de sociedades de advogados e 
sentimo-nos muito bem neste formato, 
mas pensamos que eventualmente pode 
ser um formato que possa vir a evoluir 
no sentido da multidisciplinaridade.

E no que diz respeito à atractividade de 
investimento directo estrangeiro e apoio 
nestes projectos?
Isso é absolutamente nuclear. Portugal 
precisa de continuar a ser um país amigo 
do investimento estrangeiro. Era, sem 
dúvida, um país amigo do investimen-
to estrangeiro no período pré-COVID 
e não pode deixar perder esse factor 
competitivo. A Moneris tem dado alguns 
passos para tentar apoiar essa mesma 
atractividade no investimento. Temos 
um departamento de “corporate finance” 
ligado à área de apoios e incentivos que 
trabalha directamente a temática da 

NA MONERIS O 
ANO DE 2020 FOI 
MUITO BOM. DIFÍCIL, 
DURO, MAS MUITO 
BOM. CRESCEMOS, 
CONSEGUIMOS 
ACOMPANHAR AS 
EMPRESAS E TIVEMOS 
UM RETORNO POSITIVO

suportam e apoiam esta interacção e que 
não se perde o cunho pessoal, tão impor-
tante na área de serviços profissionais. 
A quinta dimensão em que apostámos 
é o “Markets”. Temos vindo a formatar 
a nossa proposição de valor no sentido 
de endereçar verticais de indústria e 
de actividade económica. Isto porque 
sentimos que cada indústria tem as suas 
necessidades. A indústria do turismo 
tem necessidades diferentes da indústria 
da educação; a indústria da educação 
tem objectivos diferentes da indústria 
da agricultura – note que falo indústria 
como quem fala de sector – portanto, 
estou a falar de vários sectores. Podia 
falar também do sector social, podia falar 
de outros sectores e, portanto, cada vez 
mais, queremos que os nossos recursos 
tenham uma componente do ponto de 
vista de conhecimento que lhes permita 
interagir com os interlocutores destes 
mercados de forma diferenciada e com 
uma enorme afinidade de conhecimento.

Como é que a Moneris olha para a ques- 
tão da multidisciplinaridade e aumento 
de âmbito de serviços?
A Moneris vem há muito insistindo na 
diversificação da sua proposição de valor. 

VISÃO
A MONERIS TEM UMA ABORDAGEM FOCADA NO 
CLIENTE, COM UMA OFERTA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
E SOLUÇÕES QUE PERMITE ÀS ORGANIZAÇÕES UM 
APOIO DE 360 GRAUS NA ÁREA DA GESTÃO
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internacionalização e tem-no feito, não 
só numa perspectiva “outbound”, ou seja, 
de empresas portuguesas que vão para 
fora, mas também numa perspectiva 
“inbound”, o investimento que está a ser 
acolhido em território português. Por 
outro lado, temos também três desks 
internacionais: o German Desk, o French 
Desk e o Spanish Desk, que se preocupam 
fundamentalmente com o acolhimento 
e acompanhamento de investimento 
directo estrangeiro de proveniência, do 
ponto de vista de afinidade linguística, 
germânica, francófona ou castelhana. 
Continuamos a trabalhar com o mercado 
internacional a esse nível e consideremos 
que essa é absolutamente condição sine 
qua non para o país voltar a crescer.
 
De facto, a internacionalização da indús-
tria portuguesa é essencial numa altura 
como esta. Pergunto-lhe, como define o 
papel da Moneris nesta internacionaliza-
ção da economia portuguesa? Como é 
que a Moneris se posiciona neste campo?
Temos apoiado as empresas sob três 
formas: muito próximo de associações 
empresariais, câmaras do comércio e, 
de forma directa, junto das empresas. 
Promovendo projectos de internaciona-
lização, apoiando empresas com planos 
de negócio para endereçar mercados 
estrangeiros – e já apoiámos empresas 
em vários mercados, desde o Reino 
Unido até ao Brasil – fazendo desde logo 
algum mapeamento de oportunidades, 
identificação de canais de distribuição, 
de fornecedores, de potenciais clientes, 
de potenciais investidores. É algo que 
temos feito com os clientes. Muitas 
vezes, em operações centradas em ac-
ções das Câmaras do Comércio ou das 
associações empresariais que apoiamos, 
às vezes suportadas em projectos con-
juntos, outras em projectos no âmbito 

do Portugal 20/20. Ou ainda, de forma 
completamente isolada, e não subsidia-
da, naturalmente, e a acompanhar as 
empresas. Tem sido muito importante 
esse processo. Particularmente relevante 
é que a Moneris tem esta característica 
muito singular que é a de ser uma em-
presa presente em 10 distritos do país, 
com 18 escritórios, o que nos possibilita 
acompanhar a economia real e empresas 
de diferentes dimensões, também nesses 
processos de internacionalização.

E em relação à crise e resposta dos ser-
viços de consultoria?
Na Moneris posso dizer-lhe que o ano de 
2020 foi muito bom. Difícil, duro, mas 
muito bom. Crescemos, conseguimos 
acompanhar as empresas e tivemos 
um retorno muito positivo dos nossos 
clientes. E isso porque flexibilizámos a 
nossa proposição de valor muito cedo, 
em Março, no sentido de responder às 
temáticas de gestão de crise. Olhamos 
para a nossa proposição de valor como 
um todo e reformatamo-la de forma a dar 
resposta a uma situação de emergência 
das empresas, em termos de gestão de 
tesouraria, planeamento de curto prazo, 

planos de contingência, e depois, natu-
ralmente, de acompanhamento de todos 
os temas: moratórias, layoffs ou outros. 
Agora, olhando um pouco mais para a 
frente, começam a aparecer oportuni-
dades, alguma expectativa, positivismo 
e optimismo por parte das empresas. 

Temos assistido a uma nova vaga de fu-
sões e aquisições na Economia. Como é 
que a Moneris pode acompanhar e apoiar 
esta nova vaga?
Estamos a acompanhar vários proces-
sos de fusões e aquisições, não só em 
Portugal, como também fora. O ano de 
2020 foi muito atípico e que em termos 
de valor das transacções superou os 
anos anteriores. Em termos de número 
de transacções não foi tão rico, não foi 
tão produtivo. Havia muitos “deals” que 
estavam em “pipeline” e sentimos um 
certo adormecimento entre Março até 
Junho ou Julho e, depois, um recrudescer 
do nível de transacções. O ano de 2021 
começa bem, com alguma actividade. 
Todos esperávamos que a actividade 
de M&A fosse muito concentrada nos 
temas de distressed M&A, ou seja, de 
M&A focado em situações de rotura, 
situações de stress. Não é verdade, não 
tem acontecido. O que tem acontecido é 
operações em que se procuram ou siner-
gias ou um aumento de escala. Sim, há 
uma oportunidade de investir, há quem 
queira fazer um “divestment”, mas não 
situações de stress no seu estado limite. 
A Moneris tem acompanhado muito as 
transacções sob dois prismas. Um deles, 
toda a componente de “lead advisory”, ou 
seja, apoiando investidores na identifica-
ção de “targets” de investimento ou, ao 
contrário, identificando investidores para 
oportunidades de “divestment” que pos-
sam estar no mercado e, por outro lado, 
com toda a componente de “transaction 

GESTÃO
«OLHAMOS PARA A NOSSA PROPOSIÇÃO  
DE VALOR COMO UM TODO»

A MONERIS TEM ESTA 
CARACTERÍSTICA 
MUITO SINGULAR 
QUE É A DE SER UMA 
EMPRESA PRESENTE EM 
10 DISTRITOS DO PAÍS, 
COM 18 ESCRITÓRIOS, 
O QUE NOS POSSIBILITA 
ACOMPANHAR A 
ECONOMIA REAL
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support”, fazendo “due dilligence” finan-
ceira, fiscal, laboral e acompanhando 
nesses processos de fusões e aquisições. 
Temos neste momento em curso cinco ou 
seis fusões e aquisições, nem todas em 
Portugal, algumas de grande dimensão. 
Portanto, temos uma equipa muito capa-
citada e que cola com as competências de 
“valuation business modeling”, ou seja, 
de avaliações e modelização financeira, 
porque cada vez mais os investidores 
olham para as transacções e querem 
também ver o que vai ser o “day after”, o 
dia a seguir à transacção. A nossa equipa 
pode dar essas competências e reportar 
esse valor aos nossos clientes.

Quais os principais desafios para as 
empresas no âmbito da cibersegurança 
e da protecção de dados?
Em Portugal temos sido algo tíbios na 
implementação geral do Regulamento 
de Protecção de Dados. Neste contexto 
de pandemia, algum trabalho que vinha 
a ser feito pela CNPD ficou adormecido. 
Mas, paradoxalmente, é agora mais do 
que nunca que os temas da privacidade 
e da protecção de dados se tornam pre-
mentes. Estamos num mundo cada vez 
mais digital, e em que todos estamos a 
trabalhar em remoto com partilhas e 
transferências de dados, algumas delas 
internacionais. Os temas que se colocam 
aqui em termos de cibersegurança, 
acoplados aos temas de privacidade e de 
protecção de dados, são de facto bastante 
relevantes. Temos também um episódio 
particularmente importante no contexto 
europeu que é o Brexit. O Brexit coloca 
o Reino Unido fora da União Europeia, 
mas também fora da UE no que diz 
respeito à conformação com os temas da 
privacidade e da protecção de dados. E, 
a partir de dia 1 de Julho, na ausência de 
legislação competente, porque o acordo 

assinado pela UE e o Reino Unido é to-
talmente omisso em relação aos serviços 
e à privacidade e protecção de dados. 
Temos aqui desafios regulatórios muito 
relevantes num contexto europeu, que 
colam de facto a componente da priva-
cidade à componente da cibersegurança.

Como é a liderança de um CEO em tempo 
de COVID?
Há uma necessidade de nos mantermos 
muito ligados às pessoas, desta feita 
num formato mais digital, mais remoto. 
Confesso que esses eram desafios que já 
os vivia e sentia, pelo facto de a Moneris 
ter 10 escritórios espalhados pelo país, 
desde Bragança até ao Algarve. Este 
negócio, o da contabilidade e área de 
serviços profissionais, é muito humana, 
feita de pessoas para pessoas. É muito 
importante que continuemos a preservar 
a cultura das empresas. Esta vivência em 
remoto traz alguns desafios profissionais. 
Se é verdade que do ponto de vista da 

produtividade não nos podemos quei-
xar, pois conseguimos imediatamente 
trabalhar em regime remoto de um dia 
para o outro. Mas do ponto de vista da 
cultura pode perder-se alguma coisa. 
Há uma necessidade de manter uma 
proximidade muito grande, o que foi 
assegurado através de comunicação 
muito diversificada. Por vídeo, através 
da nossa intranet, por correspondência, 
por email, enfim. Arranjámos aqui de 
facto um conjunto de plataformas para 
garantir que as nossas pessoas se sentiam 
acompanhadas. Penso que o melhor 
testemunho disso foi termos ficado em 
terceiro lugar no índice de excelência da 
revista Human Resources. Não está tudo 
bem, porque nunca está tudo bem, há 
sempre muito para evoluir e progredir. 
Felizmente penso que as nossas pessoas 
se sentiam acompanhadas e essa é para 
mim a principal missão. E que me faz 
ficar muito satisfeito e orgulhoso do ca-
minho que estamos a fazer na Moneris. 

VALORES
A MONERIS PARTILHA UM CONJUNTO DE VALORES 
FUNDAMENTAIS QUE DEFINEM A SUA IDENTIDADE E ORIENTAM 
AS ACÇÕES E COMPORTAMENTOS DOS COLABORADORES: 
PARTILHA, CRIAÇÃO DE VALOR, EXIGÊNCIA E INTEGRIDADE




