A Caixa Geral de Depósitos e a Saphety já
anteciparam mil e quinhentos milhões de euros à
economia nacional
A Caixa Geral de Depósitos e a Saphety, tecnológica da Sovos, adiantaram
fundos necessários às empresas portuguesas através da solução de
financiamento de faturas Flexcash.
A Caixa Geral de Depósitos e a Saphety, tecnológica especializada em soluções de
faturação eletrónica, troca eletrónica de documentos e apresentação eletrónica de
faturas, anteciparam mil e quinhentos milhões de euros às empresas nacionais através
dos serviços digitais de Confirming e Factoring, disponibilizados através da solução
Flexcash.
A solução de Financiamento de Faturas Flexcash da Caixa Geral de Depósitos e da
Saphety permite às empresas clientes receber adiantamentos de fundos no prazo
máximo de um dia útil, a partir das suas faturas eletrónicas. Esta solução apoia as
empresas na sua gestão de tesouraria, possibilitando receber antecipadamente o valor
de faturas de forma ágil e através de um processo totalmente digital.
O serviço de Factoring digital da Caixa Geral de Depósitos e da Saphety foi introduzido
em janeiro de 2021 na plataforma Flexcash, uma solução inovadora de gestão de
tesouraria desenvolvida com diferentes modalidades de antecipação de pagamentos e
financiamento de faturas.
Em 2021, também a solução de Confirming digital Flexcash suportou mais de 800
milhões de euros de financiamento, com fornecedores utilizadores da plataforma em
quase 30 países.
Rui Fontoura, CEO da Saphety afirma, “os serviços de Factoring e Confirming digitais
da solução Flexcash foram especialmente importantes para as empresas nacionais no
difícil contexto de 2021, permitindo-lhes maximizar a sua liquidez a partir das faturas
eletrónicas emitidas aos seus clientes, com inquestionáveis ganhos de eficiência e
produtividade. A marca de mil e quinhentos milhões de euros adiantados demonstra
bem a pertinência da solução Flexcash para o tecido empresarial nacional.”
O serviço de Factoring digital da plataforma Flexcash apoia as empresas em aspetos
fundamentais na gestão da relação com os seus clientes: a cobrança de faturas e o
equilíbrio da gestão de tesouraria.
A sinergia entre a Faturação Eletrónica e Factoring Digital significa para as empresas
fornecedoras a capacidade de melhor gestão de tesouraria e acesso a maior liquidez.
Destacam-se como vantagens principais neste ecossistema inovador: a automatização
de todo o processo, desde a emissão até ao recebimento, a eliminação da carga
administrativa inerente ao processo de cobrança de faturas, o aumento do poder
negocial junto dos clientes e racionalização da gestão de tesouraria e, por fim, a redução
de prejuízos com incobráveis.
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O serviço Flexcash, fruto da parceria entre a Caixa Geral de Depósitos e a Saphety,
proporciona um modelo competitivo e atrativo para empresas fornecedoras, através do
qual podem usufruir nas modalidades de factoring, num ecossistema totalmente digital
e inovador.
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Sobre a Saphety e a Sovos
Fundada em 2000 e adquirida pela Sovos em julho de 2021, a Saphety é uma
multinacional líder em soluções de faturação eletrónica, troca eletrónica de dados e
apresentação eletrónica de faturas. Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, as
suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua carteira de clientes conta com
10.000 empresas, incluindo entre outras algumas das maiores operadoras de
telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços, saúde e
setor público. Mais informações em corporate.saphety.com e http://sovos.com/pt
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