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A Deloitte assume, anualmente, um papel 
de relevo na promoção da transparência 

prestada ao mercado através dos Investor 
Relations & Governance Awards. 

Uma perspetiva única  
e exclusiva dos maiores 
players do mercado português

 
 

Sumário executivo Executive summary
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No âmbito da 31ª edição do Investor Relations & 
Governance Awards (IRG Awards), que distingue os 

empresarial português, apresentamos a 2ª edição do CEO 
Views, um  lançado aos líderes das maiores empresas 
com operação em território nacional e que afere a sua 

Os resultados desta edição revelam que os executivos 
apontam como principais tendências globais a inovação e 
evolução tecnológica e a instabilidade geopolítica. Face à 
edição anterior, a inovação e evolução tecnológica ganhou 
relevância e a instabilidade geopolítica perdeu uma posição 
no ranking.

Entre as maiores preocupações económicas globais 
expressas pelos inquiridos nesta pesquisa estão o aumento 
do protecionismo, o crescimento do radicalismo/populismo, 
a possibilidade de um ciberataque global a empresas/
governos e o Brexit. 

A nível europeu destaca-se a importância atribuída ao 
planeamento a longo prazo, à implementação de uma 

Estados-Membro. Um resultado que se mantém em linha 
com o ano anterior.

em Portugal, a maioria dos CEO, tanto nesta edição como 
na anterior, acredita que os próximos três anos serão 
caracterizados por uma retoma moderada da economia, 

novos produtos e serviços, no crescimento orgânico e nos 
canais digitais. 

O papel do Estado surge, nesta análise, como relevante. 

como um dos maiores riscos para a atividade económica, 
embora estes gestores entendam que elas terão um 
impacto reduzido no crescimento económico. 

negócio centra-se no recrutamento dos melhores talentos, 

nos custos cambiais – um dado que contrasta com a edição 
anterior, na qual era apontada a gestão das expetativas dos 
investidores. 

Sumário executivo Executive summary
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World view
Part I
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Religious 
radicalism

1%
5%

Emerging 
economies

2%
3%

Smart cities

2%
1%

Lack of 
resources

2%
1%

Demographic 
changes

3%
6% Globalization 

and free trade

4%
4%

Mobility and 
urbanization

5%
6%

New consumer 
habits

5%
5% Migrations

6%
5%

Regulation

7%
6% Climatic 

changes

8%
5% Global 

economic 
changes

9%
8%

Protectionism 
and increasing 
security 
measures

13%
12%

Geopolitical 
instability

14%
18%

Innovation and 
technological 
developments

19%
15%

2017 2018

Inovação como 
tendência global
Innovation as a global trend 

Os CEO em Portugal apontam 
a inovação e a evolução tecnológica como 
a tendência global que mais impacto terá 
a nível mundial nos próximos três anos, 
seguindo-se a instabilidade geopolítica, 
o protecionismo e o incremento das 
medidas de segurança.

Face à edição anterior, a inovação e 
evolução tecnológica ganhou relevância, 
contudo, a instabilidade geopolítica 
perdeu uma posição no ranking.

 

 

Being a CEO of one of the top companies in Portugal, which of these global 
trends do you believe will impact the world the most over the next 3 years?
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A new 

(businesses 
or households)

on companies 
and/or governments

Rise in 

Menor probabilidade de risco Maior probabilidade de risco

Lower voltage 
Lower risk probability

Higher voltage
Greater risk probability

Risco no aumento 
do protecionismo
Risk with rise of protectionism 

A maioria dos inquiridos indica  
o aumento do protecionismo como  
o principal risco que a economia global 
irá enfrentar nos próximos três anos. 

O crescimento do radicalismo/
populismo, a possibilidade de um ciber-
-ataque global a empresas/governos 
e o Brexit são igualmente apontados 
como uma potencial ameaça de risco. 

 

 

 
 

 

Over the next 3 years, 
how do you rate these risks for the global economy?
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Zooming into Europe
Part II



16 17

CEO Views  | Future in perspective

future

42%

34%

19%

Broadly 
unchanged

Somewhat 
more optimistic

5%

Somewhat 
less optimistic

less optimistic 

Zooming into Europe

Europa: 
perspetivas 
para o futuro
Europe: future outlook

Os CEO em Portugal não perspetivam 

europeu – uma linha de raciocínio 
que se mantém face ao ano anterior – 
embora um terço se revele mais 
otimista. 

Compared to the past year, 
how do you feel about the european project prospects?
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Design a long term 
global strategy

23% | 23%
Increase incentives 

12% | 11%

12% | 8%

10% | 11%
Improve patent and 

1% | 0%

Member-States

15% | 15%

Implement a competitive 
single tax policy

13% | 15%

strategy

demographic problem

12% | 13% 2% | 4%

Zooming into Europe

2017 2018

Uma estratégia 
para a Europa
A strategy for Europe

Para aumentar a importância da União 
Europeira (UE) no contexto global, e 
à semelhança de 2017, os inquiridos 
defendem, como fatores-chave, a 

prazo, 
a implementação de uma política 

um orçamento europeu para reduzir 
as diferenças competitivas entre os 
Estados-Membro.

What strategy could the European Union implement 
to increase its importance in a global context?



Other members leaving, 
following Brexit

0% | 2%
No more members 
leaving

8% | 3%

Multi-speed Europe
(increased integration for some 
member states and unbound 
alliance between others)

24% | 16%

Increased economic 
and political integration

54% | 79%

20 21
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Nota: Na edição de 2017 foram analisadas mais duas hipóteses de resposta.

Zooming into Europe

2017 2018

O futuro da 
União Europeia
The future of the European Union 

Na ótica dos inquiridos, para garantir o 
sucesso da UE será necessário reforçar 
a integração política e económica dos 
Estados-Membro. 

Uma opinião que não difere  
da registada na edição anterior.

 

 

Which of the following options 
would be required to ensure the future success 
of the European Union?
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Zooming into 
Portugal
Part III
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Downturn 
severe, prolonged 
recession

0% | 0%

Overshoot

recession

8% | 3%
Expansion 
economic growth

22% | 5%
Stagnation 

24% | 42% Normal recovery

46% | 50%

2017 2018

Visão para 
o futuro
Vision for the future

A maioria dos CEO mantém 
a expetativa que, nos próximos 
três anos, Portugal venha a recuperar 
economicamente a um ritmo regular. 
No entanto, um número igualmente 
expressivo de inquiridos acredita 
que a economia irá estagnar.

 

In your view, which of the following economic scenarios 
are likely to happen in Portugal over the next 3 years? 
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42%

Somewhat more 
optimistic

29%

Broadly 
unchanged

16%

Somewhat less 
optimistic

10%

optimistic

3%

optimistic

Zooming into Portugal

Inclinação para 
um cenário 
mais ótimista
Inclination towards 
a more optimistic scenario

Comparando com os últimos três anos, 
a maior parte dos CEO perspetiva o 
clima económico do país de forma 
moderadamente mais otimista, com um 

 
o cenário se deverá manter estável. 

Compared to the past 3 years, 
how do you feel about the economic prospects for Portugal?
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High negative impact

3% | 2%
High positive impact

5% | 3%

Positive impact

30% | 16%

Negative impact

27% | 29%

Little or no impact

35% | 50%

Zooming into Portugal

2017 2018

As políticas públicas 
e os negócios
Public policy and business

De acordo com a maioria dos 
inquiridos, as políticas públicas não 
têm contribuído ou têm contribuído 
pouco para a criação das condições 
necessárias à expansão dos seus 
negócios. 

O número de pessoas que considera 
tais políticas como tendo um impacto 
positivo decresce nesta edição.

How much of an impact do current government policy 
have on your ability to set the necessary conditions 
for your business to grow in Portugal?
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Very Low

0%
Low

3%
Very High

5%
High

32%
Normal

60%

Zooming into Portugal

A incerteza 
como barreira
Uncertainty is a barrier

Mais de dois terços dos líderes 
inquiridos acreditam que o nível de 
incerteza social, política e económica 
a que os seus negócios estão expostos 
será moderado, embora para um terço 

How would you rate the overall level 
of external social, political, 
and economical uncertainty that your business faces? 
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Commoditization
24% 29%47%

Excessive regulation
7% 61%32%

Financial pressures, including limited 

and rising interest rates

18% 37%45%

5% 39%55%

Government regulation issues, including 
excessive government regulation and 

7% 61%32%

8% 66%26%

42% 13%45%

13% 50%37%

Increased labor costs and/or 
access to skilled labor

21% 32%47%

29% 32%39%

Terrorism
34% 39%26%

Increased competition from 
emerging markets

53% 8%39%

Zooming into Portugal

Ameaças à dinâmica 
dos negócios
Threats to business dynamics

To what extent could the following threats (social, political 
and economical) impact your business’s growth over the next 3 years?

A disrupção tecnológica e a regulamentação 

pelos CEOs como as principais ameaças ao 
crescimento da atividade empresarial nos 
próximos três anos. 
Por outro lado, o aumento da 
competitividade em mercados emergentes 
é referido como a ameaça com menor 
impacto no negócio, um dado que se 
mantém em linha com a análise do ano 
anterior. 

Low impact Some impact High impact
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Zooming into
CEOs and companies
Part IV
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Executive team

Shareholders

2017 2018

77% 63%

20% 37%

3% 0%

2017 2018

77% 79%

23% 21%

0% 0%

Zooming into CEOs and companies

Governance 
das empresas
Corporate Governance

À semelhança do inquérito anterior, as 
boas práticas de   
mantêm-se listadas como relevantes, 
quer na perspetiva das comissões 
executivas, como dos acionistas.

 

In your opinion, 
what importance is given to corporate governance best practices by…

Very important

Some what important

Not important
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47% | 53%50% | 42%3% | 5%

2017 2018

 
de corporate governance

De acordo com a maioria dos 
inquiridos,  as políticas de 

 em vigor na sua organização 

Em 2017, as opiniões divergiam entre 

 
 

 

In your opinion, 

Zooming into CEOs and companies



38%59%3%
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de investor relations

Quando questionados sobre 
as políticas de relação com investidores 
da sua organização, cerca de dois 
terços dos CEO consideram que estas 

In your opinion, 

47% | 53%50% | 42%3% | 5% 38%59%3%

2017 2018

Zooming into CEOs and companies
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Prio
rid

ades e
str

atégicas

Stra
tegic p

rio
rit

ies #3
 Digital channels 

Lauching new products/services

#2
Organic 
growth

2018

#3
Process #2

Digital 
channels

2017

#1
Process 

#1
 Launching new 

products/services

Prioridades  
de negócio
Business priorities

em 2017) e o crescimento orgânico (5ª 
posição em 2017) são, na opinião dos CEO 
auscultados, consideradas prioridades 
estratégicas de negócio para os próximos 
três anos. 

O lançamento de novos produtos e/ou 
serviços (1ª posição em 2017) e a aposta 
nos canais digitais (2ª posição em 2017) 
surgem também como opções relevantes.

rd  
 

st

nd

Please state to what degree the following strategies 
are likely to be a priority for your business over the next 3 years:
Top 3 very likely

Zooming into CEOs and companies
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Stress in the 

47%
50%

58%50%

55%

29%

74%

50%

21%

45%

68%

29%

50%

50%

Antecipar os 
principais riscos
Anticipating key risks

As políticas públicas nacionais são 
novamente vistas como o principal 
fator de risco para o negócio, nos 
próximos três anos. A instabilidade 
política e económica nos mercados 

os melhores talentos surgem, nesta 
edição, em 2º e 3º lugar. 

Em 2017, o stress
e a fraca procura interna ocupavam, 
empatados, um lugar no .

nd rd

 
 

your business over the next 3 years?

Zooming into CEOs and companies
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À semelhança do ano anterior, a maioria 
dos inquiridos tem uma visão mais 
otimista relativamente às perspetivas 

prospects of your company for the 
next 3 years? 

Future

9% 67% 18% 6% 0% 

2017 2018

Perspetivas 
otimistas
Optimistic outlook

Tendo em conta os últimos três anos, 
os líderes inquiridos revelam que estão 
presentemente mais otimistas no que 

suas organizações. 
 

Compared to the past 3 years 
 

prospects for your company?

Zooming into CEOs and companies
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Managing investors’ 
expectations

34%|3%
Reducing debt

18%|0%
Raising capital

9%|17%
structure

30%|0%
Other

3%|28%
Exchange costs

3%|49%
Compliance issues

3%|3%

2017 2018

 
dos CEOs
CEO’s key challenges

Os custos cambiais são, segundo 
os participantes no estudo, o maior 

empresas, uma resposta que contrasta 
com a edição anterior, onde os CEO 
apontavam para a gestão 
das expectativas dos investidores. 
Segue-se a otimização da estrutura 

nd

Zooming into CEOs and companies
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Corporate debt Bank Borrowing Equity

39%

29% 32%

18%

29% 8%

45%

24% 13% 8%
26%

13%

24%

34%
39%

19%

Tipo de 

Funding types

volta a ser a estratégia privilegiada 

operação, seguido pelo empréstimo 
bancário.

How do you currently rate, 
in terms of attractiveness, the following strategies 
as a source of funding for your company?

Very attractiveAttractiveSomewhat unattractive Neither attractive nor unattractiveUnattractive

Zooming into CEOs and companies
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Employees health 
and well-being

14% | 16%

Work space culture 
and behaviour

16% | 15%

Employer brand 
reputation

15% | 15%

Focus on productivity 
through technology and 
automation

10% | 11%

Future leaders 
succession

13% | 10%

Global mobility

4% | 6%

Sense of purpose

16% | 13%

Employees salary, 

12% | 14%

2017 2018

Atração 
de talento
Talent attraction

mais atrativa para os melhores 
talentos, os CEO apostam na saúde 

na cultura e comportamento 
organizacional e no . 

O sentido de propósito deixa assim de 
fazer parte do top 3 nesta edição.

Which measures is your company developing 
towards a desired workplace for talent?

Zooming into CEOs and companies
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1% | 0%

Reduce operational 

11% | 9%

3% | 7%

automation and 

16% | 16%

experience

19% | 14%

11% | 10%

Generate new revenue 

14% | 13%

Improve overall employee 
productivity

12% | 15%

5% | 9%

8% | 8%

2017 2018

Novas tecnologias
New technologies

Na visão dos inquiridos, a introdução 
de novas tecnologias terá impacto 
sobretudo ao nível da automação 

 
da produtividade dos colaboradores e 
da experiência e criação de engagement 
com o cliente. 

A criação de receita através de novos 
produtos e serviços, que surgia 
no top 3 em 2017, desce para a quarta 
posição nesta edição. 

To what extent is the introduction of new technologies 
impacting your business?

 
 

Zooming into CEOs and companies
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Very Poor

Poor

Fair

Adequate

Very adequate

0%

8%

53%

31%

8%

Transformação 
digital
Digital transformation

A maioria dos CEO revela que 
as suas organizações se encontram 
razoavelmente preparadas para 
a transformação digital.

How do you rate your company’s readiness 
for digital transformation?

 

Zooming into CEOs and companies
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What do you consider to be 
your organisation’s purpose? 
To whom does it add value?

Other

6% | 0%
Our people

0% | 3%
Our value chain

6% | 3% Our own business

6% | 3% Our shareholders

15% | 14%
The society

24% | 31% Our clients

42% | 46%

2017 2018

 
 

 

Make an impact 
that matters
Tal como no ano anterior, grande parte 
dos inquiridos referiu que o propósito 
da sua organização é a criação de valor 
para os seus clientes e para a sociedade.

Zooming into CEOs and companies
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Metodologia
Methodology

Os dados apresentados resultam 
da análise das 39 respostas recebidas 
de líderes empresariais das 250 
maiores empresas em Portugal.

Os dados foram recolhidos no  
CEO Views da Deloitte, que decorreu
entre agosto e setembro de 2018.

tratados por forma a preservar 
o anonimato dos participantes. 
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