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Apresentação da Sociedade a Instituições Financeiras e Afins

O que é a CVGARANTE?

Produtos

Garantias a favor de
instituições não financeiras

Vantagens

- parceiro na prestação da
garantia

- evitar que cliente recorra
a outro banco

- reduzir envolvimento para
permitir novas operações

Garantias a favor de
instituições financeiras

Como funciona?

A CVGARANTE é uma sociedade de garantia mútua e tem como actividade a prestação
de garantias.
A sua missão é melhorar as condições de financiamento e facilitar o acesso ao crédito
pelas PMEs de Cabo Verde.
Tem características mutualistas, sendo que todos os seus clientes se tornam accionistas
da sociedade, sendo por isso as empresas clientes designadas de mutualistas.

No âmbito da prestação de garantias, existem 2 grandes tipos de produtos:
- Garantias a favor de instituições não financeiras,
- Garantias a favor de instituições financeiras.

As garantias a favor de instituições não financeiras correspondem às garantias
normalmente prestadas pela banca, ou seja, garantias de boa execução e garantias de
bom pagamento, como por exemplo, garantias para recebimento antecipado de
incentivos, garantias a fornecedores, garantias a favor do Estado (SIVA, concursos
públicos, ...), garantias a clientes, garantias no âmbito de empreitadas, garantias à IATA e
à DGT, garantias relativas ao cumprimento de contratos de arrendamento,
nomeadamente em Centros Comerciais, etc.

Neste tipo de garantias, a CVGARANTE pretende ser uma alternativa e complementar à
banca. Existem muitas empresas em que este tipo de garantias ocupam uma grande
parte da sua capacidade de envolvimento junto da banca, de tal forma que o aumento de
plafonds para este tipo de operações ou a realização de novos financiamentos pode estar
condicionado. Criando dificuldade comerciais de tal forma que a recusa por parte de uma
instituição de crédito pode levar a que produtos interessantes sejam desviados para a
concorrência.

Uma forma de evitar/solucionar este tipo de problemas é, na presença deste tipo de
garantias, solicitar a intervenção da CVGARANTE. A Sociedade poderá prestar parte (em
parceria com o banco) ou a totalidade de novas garantias ou de garantias já existentes,
de modo a evitar que essa operação seja realizada por um banco da concorrência, ou
criando margem para envolvimentos adicionais com estes clientes.

As garantias a favor de instituições financeiras constituem o principal produto da
CVGARANTE, uma vez que é um produto exclusivo das sociedades de garantia mútua.

Neste tipo de garantias a CVGARANTE funciona como um avalista da empresa, assumindo
o compromisso perante a banca de, para um determinado financiamento, pagar até 75%
do que capital em dívida.

Nas garantias para financiamento bancários, a CVGARANTE garante até 50% do valor do
financiamento, podendo esta percentagem ascender a 80% caso haja uma decisão nesse
sentido por parte de Entidades Governamentais e a cobertura respectiva por parte do
Fundo de Contra garantia. A CVGARANTE pode garantir qualquer tipo de financiamento
bancário de curto, médio ou longo prazo, para investimento, fundo de maneio ou outras
aplicações, bem como operações de leasing e factoring .



2/4

Características da garantia
- on first demand

- elevada liquidez

- garantia emitida por uma
instituição de crédito

aumento da
rentabilidade da
operação
redução do consumo
de capitais próprios

-Solidez e Credibilidade

Vantagens

Mutualismo

Em caso de incumprimento por parte do cliente, o pagamento será realizado no prazo
máximo de 10 dias, não podendo ser apresentada qualquer objecção uma vez que a
garantia é do tipo on first demand ou à primeira solicitação.
O banco pode portanto considerar que a parte que se encontra garantida pela
CVGARANTE está totalmente segura e não constituiu risco, dada a elevada liquidez da
garantia: a garantia é paga independentemente de toda e qualquer situação,
nomeadamente, mesmo que o cliente esteja em incumprimento perante a CVGARANTE
ou que o contrato celebrado não seja válido.
Acresce a que, a CVGARANTE é ela própria uma instituição de crédito, pelo que a garantia
tem todos os efeitos decorrentes de uma garantia prestada por instituição de crédito:

A parte garantida pela CVGARANTE não está sujeita à constituição de provisões para
riscos gerais de crédito, aumentando a rentabilidade da operação, o que é tanto mais
importante quanto a análise de rentabilidade é realizada ao nível de agência e mesmo de
gestor.

Para cálculo do rácio de solvabilidade, da parte garantida pela CVGARANTE, apenas 20% é
considerada como crédito, o que reduz o consumo de capitais próprios, aumentando
igualmente a rentabilidade da operação.

A CVGARANTE é uma instituição credível, sujeita à supervisão do Banco de Cabo Verde,
em cujo capital participa o Estado, através da ADEI e da FICASE e instituições de crédito,
como o BCA, BIA, CAIXA E BICV, e que beneficia da contragarantia do FCGM, actualmente
com uma dotação efectiva de CVE 50,000.000$00

A intervenção da CVGARANTE permite:

 A redução do risco da operação, uma vez que a garantia emitida pela
CVGARANTE prestada é do tipo on first demand,

 O aumento da rentabilidade da operação, pela redução das provisões para riscos
gerais de crédito e um menor consumo de fundos próprios,

 A apresentação de condições globais mais competitivas, pela melhoria das
condições praticadas pelo banco que não são anuladas com a intervenção da
CVGARANTE, dada a política de comissões e de contragarantias da CVGARANTE,

 Ultrapassar restrições de envolvimento, uma vez que a CVGARANTE está assumir
parte do risco da operação, que em alguns casos poderá ascender a 80%, torna-
se fácil aprovar envolvimentos adicionais que na ausência de uma garantia tão
líquida seria complicado,

 Maior rapidez de resposta e facilidade de contratação, uma vez que o
envolvimento adicional do banco se reduz substancialmente e porque a
solicitação de garantias reais se reduz significativamente, facilitando o processo
de contratação,

 Simplificação da análise e prazos de resposta muito curtos nas operações
propostas no âmbito de protocolos.

Poder-se-ia questionar o interesse da intervenção da CVGARANTE. Uma vez que ao
prestar uma garantia estará a assumir o mesmo risco que qualquer outra instituição de
crédito,

 Pelo que os custos na sua intervenção poderiam ser semelhantes aos praticados
pela banca, nos tipos de garantia também prestados pela banca,

 Ao nível das contragarantias, poderia solicitar garantias semelhantes às
solicitadas pela banca ou solicitar as garantias de que a banca abdicava ao haver
a intervenção da CVGARANTE,

Tal não acontece devido ao carácter mutualista da CVGARANTE: pelo menos no momento
da emissão da garantia todas as empresas têm de se tornar accionistas da CVGARANTE,
adquirindo acções no montante de 3% da garantia a prestar. No final da garantia, a
empresa tem opção de venda dessas acções exactamente ao valor a que as adquiriu - ao
valor nominal.
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Processo de Análise

Custos
- Comissão de análise,
comissão de emissão

Do carácter mutualista decorre que:

 A CVGARANTE não tem um objectivo de maximização dos lucros, como acontece
com as restantes instituições de crédito, mas sim de sustentabilidade financeira,
pelo que, por um lado, para as garantias que normalmente poderiam ser obtidas
na banca praticará comissões mais baixas, por outro, nas garantias emitidas a
favor de instituições financeiras, os custos praticados não anularão a redução de
taxa de juro praticada pelo banco;

 A CVGARANTE tem obrigação de conhecer bem os seus clientes, realizando uma
correcta avaliação do risco, a que acresce o facto de estar disposta a correr mais
risco, dada a sua natureza, que as restantes instituições de crédito, o que implica
que solicite menos garantias que as restantes instituições de crédito.

Dada a sua missão de apoio e fomento de PMEs, a CVGARANTE beneficia de um
resseguro ainda que parcial junto de um fundo público, o FCGM, o que lhe permite
melhorar as condições praticadas.

Havendo a possibilidade de uma eventual colaboração, a análise de uma operação pode
ocorrer de várias formas:

 Mediante indicação da instituição de crédito, a CVGARANTE contacta a empresa
e analisa a operação, quer a operação esteja aprovada ou em estudo na
instituição de crédito,

 Realizar uma visita conjunta à empresa, decorrendo a análise na instituição de
crédito e na CVGARANTE em simultâneo, ainda que de forma autónoma,

 Um contacto pela empresa, após indicação pelo banco duma possível
intervenção da CVGARANTE,

 (Se a entidade em causa for uma instituição de crédito protocolada) Após
aprovada, recorrendo ao protocolo para financiamento de PMEs, o que permite
agilizar o processo de análise, evitando, por parte da CVGARANTE, a solicitação
de elementos directamente à empresa e a realização de visita.

Se a operação não for enquadrável no protocolo, a análise compreende:

 A solicitação de alguns elementos à empresa (formulário, demonstrações
financeiras, etc.),

 Visita à empresa e reunião com os promotores.
 Após estas duas fases a equipa operacional forma uma opinião sobre a

viabilidade de aprovação da operação bem como das condições indicativas a
praticar. Estas condições indicativas têm em conta as condições a praticar pelo
banco, bem como as condições necessárias a que banco e CVGARANTE possam
apresentar uma proposta viável à empresa.

A duração da análise depende sobretudo da resposta ao pedido de elementos, sendo que
após a sua recepção, a visita realizar-se-á, em princípio, nessa mesma semana.

Caso a empresa tenha interesse nestas condições indicativas, é elaborada uma proposta à
Administração da CVGARANTE, responsável pela aprovação ou recusa das operações.
Após o envio da operação para decisão, a resposta final não deverá ultrapassar as 2
semanas.

Pela elaboração da proposta à Administração é cobrada uma comissão de análise que
varia entre CVE 5.ooo$oo e 5o.ooo$oo. Este custo só será cobrado caso haja interesse da
empresa nas condições indicativas transmitidas, funcionando assim como um filtro: se a
empresa tiver interesse o custo é irrelevante no total da operação, caso não haja
interesse funciona como dissuasor, evitando a aprovação de operações que não serão
concretizadas.

Nas operações de mais pequeno montante ou empresas já clientes, poderá ser cobrada
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- Comissão de garantia

Âmbito e Exclusões

Produto com sucesso

uma comissão de emissão da garantia entre CVE 5,ooo$oo e CVE 2o.ooo$oo. Nessas
operações não será cobrada uma comissão de análise.

O principal proveito da CVGARANTE é uma comissão de garantia, que oscila entre os
0,75% e os 3,5%, variando em função do nível de risco da empresa e da operação em
causa. Esta comissão é cobrada sobre o valor vivo da garantia: uma vez que é garantida
uma percentagem fixa do valor do financiamento, à medida que ocorre o reembolso do
financiamento, o valor vivo da garantia reduz-se proporcionalmente.

Apesar do critério geral de apoio a micro, pequenas e médias empresas, e entidades
representativas destas, ficam excluídas da obtenção de garantias na CVGARANTE, em
regra, as que se encontrem nas seguintes situações:

 Com dívidas ao Fisco ou à Segurança Social;

 Sem contabilidade organizada;

 Com incidentes não justificados na banca, créditos em mora ou contencioso ou
rescisão da convenção de cheque;

 Start-ups, sendo consideradas como tal empresas com menos de 2 anos de
actividade, com as seguintes excepções:

i. Quando constituídas por empresários com comprovada experiência na
gestão de empresas com idêntica actividade;

ii. Quando participadas maioritariamente por empresas com idêntica
actividade, nomeadamente em processos de expansão de actividades
para o exterior;

iii. Empresas constituídas com o objectivo de aumentar ou complementar,
a jusante ou a montante, a actividade de uma empresa em actividade
há mais de 2 anos;

iv. Quando participadas por parceiros de capital de risco;

v. Quando se trate da deslocalização para Cabo Verde de empresas ou
processos produtivos de empresas estrangeiras já existentes, no
sentido de fomentar o investimento directo estrangeiro;

vi. Quando se trate de garantias para linhas de apoio ao
“empreendedorismo” negociadas expressamente para o efeito com
entidades públicas ou outras, e com cobertura do FCP igual ou superior
a 80%.

As garantias financeiras emitidas exclusivamente ao abrigo dos pontos ‘i.’ a ‘v.’ não
poderão exceder, no seu conjunto, mais de 10% da carteira viva de operações. Estão
excluídas deste limite as operações de natureza exclusivamente técnica.

As garantias emitidas ao abrigo do ponto ‘vi.’ não poderão exceder, no seu conjunto,
mais de 5% da carteira viva de operações.

A Garantia Mútua é um produto bastante divulgado em toda a Europa, nomeadamente
na França, Alemanha, Itália, Benelux e Espanha. Em alguns países, como na França e
Alemanha, data já do sec. XIX. Em países como a Alemanha, as sociedades de garantia
mútua evoluíram de tal forma que deram origem a bancos de garantia.


