
OS ATRIBUTOS DA RESILIÊNCIA
O estudo da Deloitte identifica 5 atributos que os líderes podem cultivar de modo 
a criar resiliência nas suas organizações.

MANTER A RESILIÊNCIA
As mudanças climáticas assumem-se como a questão social mais crítica que as 
empresas enfrentam na próxima década. 

Preparação

Os líderes mais bem sucedidos preparam-se para qualquer 
eventualidade, no curto e no longo prazo.

Adaptação

Os líderes portugueses e globais reconhecem a importância de ter 
colaboradores flexíveis e versáteis, especialmente depois de um ano 
como 2020.
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Como é que as empresas podem sobreviver 
– e prosperar – num mundo conturbado?

Quais considera serem os desafios 
mais prementes da sociedade?

A Deloitte inquiriu os CEOs das maiores empresas dos setores de comércio, transportes, indústria 
e do setor financeiro e de seguros a operar em Portugal, bem como líderes empresariais de mais 
de 21 países, para perceber como as organizações estão a lidar com este “novo normal”. 

O Resilience Report 2021 confirma que as organizações que planeiam e investem antecipadamente 
na resposta a possíveis disrupções estão melhor posicionadas para responder, recuperar e 
prosperar.

Ao longo de 2020 a resiliência tornou-se essencial para as empresas.

Líderes que acreditam que o nível de disrupção verificado em 2020 continuará 
provavelmente a ocorrer no futuro

em PT67% a nível global62%

Líderes que equilibraram prioridades de curto 
e longo prazo sentiram que se adaptaram 
muito bem aos eventos de 2020.

Colaboração

Os líderes empresariais destacam que a colaboração agilizou 
a tomada de decisões, mitigou riscos e levou a mais inovação.

Cerca de 3 em 5 empresas portuguesas e 
globais que removeram silos organizacionais 

antes da pandemia reportaram 
conseguir gerir os eventos de 2020 

melhor dos que os seus concorrentes.

Responsabilidade

As organizações reconhecem que têm 
responsabilidade para além do lucro.

dos líderes portugueses e globais que afirmaram estar 
a gerir muito bem todas as necessidades dos stakeholders 
sentiram que as suas organizações conseguiriam ser muito 
mais resilientes do que os seus concorrentes durante a 
pandemia.

em PT67% a nível global85%

Ambos indicaram estas características da força de trabalho 
como as mais críticas para o futuro da organização.

Confiança

No contexto da pandemia, manter a confiança foi particularmente 
importante.

Ainda assim, em Portugal e a nível global, 1/3 dos 
inquiridos não está completamente certo que 
as suas organizações tenham mantido os níveis 
de confiança entre a liderança e os colaboradores.

consideram que as alterações climáticas podem 
originar uma crise de magnitude igual ou 
superior à provocada pela atual pandemia. 

dos líderes 
portugueses 67% dos líderes 

globais 75%

Para mais informações sobre o que é preciso 
para se ser uma organização resiliente:
www.deloitte.com/pt/resiliencereport   
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