Future in perspective
Prefácio

No âmbito da 30ª edição do Investors
Relations & Governance Awards, iniciativa
que distingue as melhores empresas e
personalidades da atividade empresarial,
a Deloitte Portugal decidiu desenvolver um
debate em torno das tendências mundiais,
tendo como ponto de partida um survey CEO Views - lançado aos gestores das
maiores empresas com operação
em território nacional.
Neste documento são sistematizadas as
respetivas conclusões, bem como as reflexões
resultantes da participação de sócios da
Deloitte, e de personalidades externas de
mérito e experiência reconhecidas, numa
reunião alargada com a coordenação de
Herman Van Rompuy, anterior PrimeiroMinistro da Bélgica e ex-Presidente do
Conselho Europeu.
O presente documento consta de duas
partes: uma resultante de um debate sobre
a perspetiva de evolução da Europa, e outra
sobre a visão que os CEOs portugueses têm
sobre diversas matérias.
A perspetiva de evolução da Europa é
encorajadora, por um lado, em virtude
de termos passado de um debate sobre a
continuidade do projeto europeu para pensar
na construção de uma Europa mais robusta.

Apesar desta mudança, a Europa desenha-se
hoje através do conflito entre duas tensões
ou pulsões: a liberdade e a proteção, a união
e o nacionalismo. As respostas não têm sido
fáceis nem consensuais. Aconselhamos
a leitura atenta dos diversos capítulos
desta I Parte, pois ajudam-nos a perceber
o contexto em que a economia e a sociedade
portuguesa vão ser obrigadas a competir.
No que respeita à visão dos CEOs constante
da II Parte, os resultados desta análise
revelam a importância que estes executivos
atribuem à inovação, ao desenvolvimento
tecnológico, e a questões relacionadas com
a mobilidade e urbanização. Surgem também,
sem surpresa, preocupações acerca do
impacto potencial da instabilidade geopolítica,
do protecionismo e do incremento de
medidas de segurança.
Ao nível europeu, destaca-se ainda a
importância que atribuem ao reforço da
cooperação entre Estados-Membros e ao
reforço da integração, mesmo neste contexto
de incerteza caracterizado pelo Brexit e pelo
fortalecimento de movimentos nacionalistas,
protecionistas e independentistas.
Os desafios enfrentados pela Europa são
difíceis e, em Portugal, a maioria dos CEOs
acredita que os próximos três anos serão

caracterizados por uma retoma moderada
da economia, sendo necessário apostar em
novos produtos, serviços e canais digitais.
O papel do Estado, nesta análise, parece ser
relevante uma vez que as políticas públicas
nacionais são identificadas como um dos
maiores riscos para a atividade económica,
embora os CEOs entendam que possam ter
reduzido impacto positivo no crescimento
económico.
Nesta linha de raciocínio, parece ser
fundamental a constante redução de custos
de contexto, para que se criem condições
para que as empresas possam competir
nos mercados globais e atrair investimento
externo.

Lisboa, novembro 2017

Jorge Marrão
Partner - Clients & Markets Leader

Parte I
Perspetivas sobre a Europa:
Uma análise resultante de um
debate entre várias personalidades
empresariais e políticas
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A Europa regressa
ao futuro?

A Europa volta a falar de futuro. Há cerca de
um ano o debate centrava-se na continuidade
do projeto europeu. Apesar do Brexit, a
situação da zona euro é, hoje, mais estável
do que no princípio da década, momento
marcado pelo clima de policrise ou de crises
sucessivas.
Nos últimos dois anos registou-se crescimento
em toda a União Europeia, a um ritmo
superior ao dos Estados Unidos, e o
desemprego atingiu o nível mais baixo dos
últimos nove anos. Oito milhões de empregos
foram criados entre 2014 e 2017 e, com 235
milhões de pessoas no ativo, há hoje mais
trabalhadores empregados na União Europeia
do que nunca (1).
Há mais emprego e crescimento no conjunto
dos países da União Europeia, o que resulta
em parte deste crescimento, mas também de
reformas implementadas na Zona Euro, na UE
e em cada um dos países membros.
Apesar deste crescimento, a Europa desenhase hoje através do conflito entre duas tensões
ou pulsões: a liberdade e a proteção, a união
e o nacionalismo. A liberdade é um dado
adquirido com o seu cotejo de direitos como
a liberdade de expressão, de circulação de
pessoas, capitais e bens. A proteção surge
como forma de defesa contra as ameaças
e tendências negativas de que são exemplo
a insegurança no trabalho, o desemprego,

a emigração massiva, o terrorismo e os riscos
ambientais.
É um conflito entre o fixo e o móvel, é uma
tensão ou divergência social entre os que
estão e os que viajam, e que está na origem
desta diferença entre os que aceitam
a liberdade e o risco da viagem e os que
ficam e querem mais e melhor proteção.
Na sua edição de 25 de março de 2017,
o The Economist questionava se a Europa
se poderia salvar e respondia que para
sobreviver a União Europeia teria
de se tornar muito mais flexível (2).

“As cartas estão na mesa,
tem-se apenas que escolher
os caminhos de fortalecimento
da união orçamental, união
bancária e união económica.
Todas as opções implicam
mais solidariedade e uma
perda de soberania”.(4)
Herman Van Rompuy

Um estudo recente da Deloitte - Deloitte
European CFO Survey (3) - aponta para uma
melhoria do clima e sentimento económico
entre os participantes, contudo, quando
questionados sobre a probabilidade que
atribuem à saída adicional de EstadosMembros da União Europeia, o resultado
foi de 33%, com a vasta maioria dos CFOs
inquiridos a avaliar como improvável, mas
não impossível, uma dissolução da União.
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Likelihood of other members of the EU leaving the union
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O Novo Contexto
O sexto cenário de Juncker

No seu último discurso sobre o estado da
União Europeia proferido a 13 de setembro
de 2017 no Parlamento Europeu, Jean-Claude
Juncker deu pistas sobre a flexibilidade que
a UE precisa, tendo lançado o que se pode
denominar de um sexto cenário que acresce
às cinco alternativas já identificadas no Livro
Branco sobre o futuro da Europa, divulgado
pela Comissão Europeia em março de 2017.
Os princípios como o reforço da união
económica, o movimento de pessoas
e segurança ou o euro, a união bancária
e o espaço Schengen a 27 mantêm-se.
No entanto, no que se refere aos “ámbitos
de actuación, Juncker no está por la labor
de nuevas transferencias competenciales
a la UE” (5).
Como afirma Jean-Claude Juncker, “quando
evocamos o futuro, sei por experiência própria
que novos tratados e novas instituições não
correspondem às aspirações dos cidadãos.
Não passam de um meio para atingir um
fim, nem mais nem menos do que isso.
Podem ter algum significado para nós aqui
em Estrasburgo ou em Bruxelas, mas não
significam grande coisa para o resto das
pessoas. Só estou interessado em reformas
institucionais que possam resultar numa
maior eficiência da União Europeia”.

Referiu ainda vários exemplos em que não
é necessário “ganar más poderes sino ejercer
mejor las que ya se tienen o ayudar a los
gobiernos nacionales a desarrollar su labor”,
como a criação de uma Autoridade Comum
do Trabalho para promover maior equidade
no mercado único, trabalhar com todos os
Estados-Membros para apoiar os esforços
de vacinação a nível nacional ou encorajar
todos os Estados-Membros a aderir à União
Bancária.
Sublinhou que “não devemos imiscuir-nos
na vida quotidiana dos cidadãos europeus,
regulando todos os seus aspetos” e salientou
ainda que a União Europeia se devia
concentrar nos aspetos verdadeiramente
pertinentes.
“Não devemos estar sempre a propor novas
iniciativas, nem a tentar alargar cada vez
mais as nossas competências. Sempre que
adequado, as competências devem ser
devolvidas aos Estados-Membros” disse
ainda Jean-Claude Juncker. Como salientou
Ignacio Molina, é “una renacionalización que
formalmente no se hará, pues ni siquiera fue
considerada recomendable en el ejercicio de
revisión competencial desarrollado hace pocos
años en el Reino Unido, pero que muestra sus
ganas de agradar a los no pocos defensores
de la subsidiariedad” (6).
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O Novo Contexto
Ameaças e oportunidades

New Global Terrorism Index from 2016
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Fonte: Beyond the Noise: The Megatrends of Tomorrow’s
World. Deloitte Center for the Long View, julho de 2017
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Os movimentos nacionalistas
Os movimentos nacionalistas cresceram na
Europa em consequência da crise económica
internacional de 2007 e da crise das dívidas
soberanas europeias em 2012, que causaram
grande desemprego; da crescente emigração,
que veio a ter o seu pico com a crise da
emigração em 2016 e o afluxo de milhares
de pessoas vindas de África e Ásia a fazerem
a travessia do Mediterrâneo e a assolarem
a Grécia, os Balcãs e a Itália; e dos atentados
terroristas que têm afetado os países
do ocidente.
Acresce o impacto da globalização, da
liberalização das economias com impactos
sociais e políticos. Se a globalização contribuiu
globalmente para a dinamização do crescimento
económico, existem também “victims of change,
victims of globalisation – their sense of alienation
may even have been broader and profounder
than that” (7).

As eleições recentes em países da União
Europeia demonstram que há uma janela de
oportunidade para combater estas tendências
que, se não forem vencidas, voltarão a médio
prazo. Um dos fatores que tem enfraquecido
esta argumentação tem sido a compreensão
dos efeitos positivos do euro. Embora o
euro não seja amado, se for entendido como
necessário, os argumentos relativamente
ao fim do euro perdem força. Hoje, os
potenciais efeitos negativos de uma saída do
euro por parte de um país começam a ser
compreendidos.
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A crise migratória e a regulação da migração
A crise migratória que afetou a Europa,
com particular intensidade em 2016, criou
problemas sociais e agudizou questões
como a urbanização como fator de grandes
desigualdades. A desestabilização do Norte
de África e do Médio Oriente, com a violência
política a aumentar em mais de 60% na região
nos três anos seguintes à Primavera árabe (8),
contribuíram para o aumento da intensidade
das migrações para a Europa.
A crise dos refugiados colocou uma grande
pressão sobre o apoio social e os sistemas
políticos dos países europeus e, em alguns
casos, como a Hungria, a Áustria e alguns
países dos Balcãs, chegou-se a colocar a
possibilidade de fechar fronteiras e construir
muros.
Atualmente, apesar da questão da migração
dever continuar na ordem do dia, a Europa
está a proteger mais eficazmente as sua
fronteiras externas.
Mais de 1.700 agentes da nova Guarda
Europeia de Fronteiras e Costeira têm
ajudado as patrulhas realizadas pelos 100 mil
guardas de fronteira dos Estados-Membros,
nomeadamente na Grécia, em Itália, na
Bulgária e em Espanha (9).
Foram travados os fluxos de migrantes em
situação irregular, que constituíam motivo
de grande preocupação. Reduziu-se em
14

97% a chegada de migrantes em situação
irregular no Mediterrâneo Oriental graças
ao acordo celebrado com a Turquia. Este
verão, um maior controlo sobre a rota do
Mediterrâneo Central permitiu que, no mês
de agosto, se reduzissem as chegadas em
81%, comparativamente com o mesmo mês
de 2016 (10).
No entanto, as questões das migrações e das
mudanças demográficas vão manter-se na
ordem do dia até pelas suas consequências na
assimilação cultural, integração no mercado
de trabalho, desenvolvimento económico,
incluindo a conflitualidade entre Estados como
se verificou nos Estados Unidos com as leis
anti-imigração, na Hungria e Áustria.
Além disso, perspetiva-se que esta tendência
seja agravada pelo impacto das alterações
climáticas que pode, até 2050, provocar a
deslocação de 200 milhões de pessoas (11).
Se as migrações entre territórios continentais,
devidas ao terrorismo e à guerra, à fome, ao
desemprego e às alterações climáticas, são
questões sociais importantes, a urbanização
também é um fator que afeta a deslocação de
grupos socioeconómicos específicos.
À medida que as cidades crescem
em dimensão e os centros se tornam
economicamente relevantes, a gentrificação
“empurra” e gera a suburbanização e a

acentuação de desigualdades. As questões
de migração de hoje são, portanto, um desafio
social crítico que deve ser gerido para evitar
uma maior desintegração da nossa sociedade.
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Europe’s migrant crisis
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Fonte: Beyond the Noise: The Megatrends of Tomorrow’s
World. Deloitte Center for the Long View, julho de 2017
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Brexit
Para o governo britânico, resolver a questão
da migração assumiu prioridade, e o desejo
de condicionar a liberdade de circulação
de pessoas foi determinante na decisão de
deixar de fazer parte do mercado único: “Não
podemos fazer parte, porque teríamos de
aceitar a livre circulação de pessoas e isso
nunca” (12). Na sua definição de prioridades,
a migração foi mais relevante que o comércio
internacional e a economia. Este facto, aliado
a um cenário cada vez mais possível da saída
do Reino Unido acontecer sem um acordo
de comércio que lhe permita ter acesso ao
mercado único (uma situação mais prejudicial
para o Reino Unido do que para a UE), torna
as negociações dos próximos meses entre
o Reino Unido e União Europeia muito
complexas.
Apesar da enorme evolução verificada após
as últimas eleições britânicas, o processo de
aprendizagem no Reino Unido tem sido lento.
“Se a UE e o Reino Unido não chegarem a
acordo, o caos será imenso. O Reino Unido
provavelmente sofrerá uma recessão, devido
às barreiras, ao comércio, à migração e ao
investimento. Os 27 também serão atingidos,
mas num grau muito menor: metade do
comércio britânico é feito com a UE, enquanto
apenas um sexto do comércio da UE é com o
Reino Unido” referiu John Springford, director
de investigação do Centre for European
Reform (13).
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Por seu turno, a UE reagiu de uma forma
unida ao Brexit, com a Alemanha e a França
a liderar os 27 de forma consistente e com
a opinião pública europeia a revelar uma
maior confiança na União Europeia. Contudo,
e em linha com os resultados do European
CFO survey, existem algumas preocupações
sobre outros países que podem seguir
o exemplo do Reino Unido: “Se um país da
zona do euro decidir deixar a UE, isso criará
enormes problemas para a União. O Brexit
pode ser um problema, e certamente mais
para a Grã-Bretanha do que para os 27, mas
se um grande país da Eurozona saísse seria
uma catástrofe económica e politica” (14).
Adicionalmente, será ainda de ter em conta
que embora o impacto do Brexit no Reino
Unido seja maior do que na União Europeia,
o impacto em cada um dos países que
compõe a UE é naturalmente diferente.
Ambas as partes têm algo a perder num
cenário de não acordo.
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A multiplicação dos acordos de livre comércio
O acordo da União Europeia com o Japão vai
além do acordo CETA com o Canadá, pois
este reflete o TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) que estava a ser
negociado com os Estados Unidos. Até ao final
deste ano, há possibilidades de a UE chegar
a acordo também com o México e com os
países da América do Sul, agrupados no
Mercosur.

normas e valores que obrigariam as potências
emergentes como a China a acomodar.

A UE lançou também negociações para
acordos de comércio com a Coreia do Sul,
Singapura, Vietname, Indonésia e está a fazer
preparativos para iniciar as negociações de
um acordo de comércio livre com a Austrália
e a Nova Zelândia.

Depois de quatro anos de negociações,
o acordo UE-Japão abrange quase 30% do PIB,
9% da população mundial e eliminará 99%
das tarifas. Poderá aumentar as exportações
da UE para o Japão em 34% e as exportações
japonesas para a UE em 29%. O PIB da UE
poderia crescer 0,76 p.p. e o do Japão em
0,29 p.p.

O Japão e a UE estavam a negociar
separadamente tratados comerciais com
os Estados Unidos cuja integração tinha
pressupostos económicos e geoestratégicos.
O Japão, acompanhado por mais 12 países
asiáticos no Trans-Pacific Partnership (TPP),
e a UE no Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP).
“A União Europeia e o Japão consideraram
os seus futuros acordos comerciais com
os Estados Unidos uma forma de manter
a ordem internacional baseada em regras,
estabelecendo padrões comuns elevados
(em áreas como trabalho, segurança,
comércio digital e proteção ambiental e de
consumidores) apoiados por compartilhados

Além disso, a TPP e a TTIP servirão,
respetivamente, para complementar
e aprofundar as parcerias de segurança
do Japão e da UE com Washington num
momento de crescente pressão da China
na Ásia e da Rússia na Europa” (15).

A UE também estima que economizará
mil milhões de euros por ano em direitos
aduaneiros, aumentando suas exportações
para o Japão para mais de 100 mil milhões
de euros (16).

A Europa enfrenta desafios com a China em
alguns setores em que esta pratica dumping
social contra o qual a UE tem dificuldades em
retaliar. Além disso, os investimentos chineses
colocam também uma questão de segurança
porque não são apenas investimentos
financeiros mas têm uma dimensão
estatal e estratégica.
Por isso, a Comissão Europeia prepara
o que denomina um novo quadro da UE para
o escrutínio dos investimentos. “Se pretender
adquirir um porto europeu, parte da nossa
infraestrutura energética ou uma empresa
no domínio das tecnologias de defesa, uma
empresa pública estrangeira só o poderá
fazer num quadro de transparência,
escrutínio e debate. Há que saber assumir
a responsabilidade política de saber o que
se passa na nossa própria vizinhança, a fim
de garantir a nossa segurança coletiva sempre
que necessário” referiu Jean-Claude Juncker.

“Esta intensa atividade coloca Bruxelas,
e não Washington, no banco do condutor do
comércio global” (17) escrevem Erik Brattberg e
James L. Schoff, pois cada mil milhões de euros
de exportações sustentam 14 mil postos de
trabalho na Europa (18). O crescimento anual
do comércio mundial foi em média de 6% nos
últimos 20 anos e está a crescer duas vezes
mais rápido do que a produção mundial (19).
17
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Os trabalhos com a Turquia
“Os países candidatos à adesão deverão
dar a máxima prioridade ao Estado de direito,
à justiça e aos direitos fundamentais.
Há já algum tempo que a Turquia se vem
afastando a passos largos da União Europeia”
disse Jean-Claude Juncker, por isso “fica assim
excluída a possibilidade de a Turquia aderir
à UE num futuro previsível” (20). Esta conclusão
surge depois da Turquia não ter dado
passos para solucionar a questão de Chipre,
ter diminuído as garantias judiciais, terem
surgido problemas de violação de direitos
humanos e de liberdade de expressão, a que
se veio acrescentar uma nova orgânica que
concentra num órgão, a Presidência
da República, os poderes executivos,
legislativos e o controlo do poder judicial.
Esta nova realidade gerou uma falta de
confiança entre a Turquia e a UE. Soma-se
ainda o facto de a opinião pública europeia
ser contra a entrada da Turquia na União
Europeia. Como consequência há quem
defenda que se encerrem as negociações
para a adesão.
“Estas negociações tornaram-se um elemento
disfuncional nas relações entre a Turquia
e a UE” defende Steve Blockmans, autor
do relatório “Turquía y la Codificación de
una Autocracia” para CEPS (Centro para
Estudios de Política Europea), o que permitiria
“desenvolver uma agenda mais madura
baseada em interesses comerciais,
18

estratégicos e a modernização da união
aduaneira” (21).
No entanto, Aylin Noi, da Johns Hopkins
University School of Advanced International
Studies, afirmou que as declarações de
Mogherini de apoio à manutenção de
negociações da UE com a Turquia se baseiam
principalmente no contexto da Estratégia
Global de Estratégia Estrangeira e de
Segurança da UE que mantém a cooperação
em áreas-chave. “Com esta estratégia, a UE
está agora construída sobre um pragmatismo
de princípios em suas relações internacionais,
inclusive com países candidatos como a
Turquia. É uma abordagem que apoia uma
política realista ao entender interesses e
políticas de poder, mantendo a alavancagem
democrática. A Turquia é um país
indispensável para a UE em vários campos
- incluindo energia, refugiados, economia e
relações com regiões como os Balcãs e África
do Norte - em que a UE não pode ter sucesso
sem a assistência de Ancara” (22).
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Como lidar com
a próxima crise

Da Europa dos Resultados às Necessidades da Europa (23)
O foco essencial da Europa continua a ser
a criação de emprego e o crescimento. É uma
Europa de resultados. O papel fundamental
no restabelecimento da confiança está nos
governos nacionais, mas muito pode ser
alcançado a nível europeu. “O plano de
investimento Juncker e as medidas do Banco
Central Europeu (BCE) para injetar dinheiro
na economia e promover os empréstimos
às empresas são exemplos privilegiados
de que a Europa trabalha em conjunto” (24)
refere Herman Van Rompuy em entrevista
à Social Europe em 2016.

Existe contudo uma agenda das necessidades
da Europa. A união económica e monetária
e o mercado único terão de ser aprofundados
e /ou concluídos. O acento tónico
na dimensão militar da UE surgiu como
um verdadeiro tema relevante e que tem
de ser enfrentado pelos europeus à medida
que os EUA se tornam mais isolacionistas.
É necessário o aprofundamento do Acordo
de Schengen, definir uma política de asilo
e migração comum, tal como aprofundar
a União Económica e Monetária.

A Europa procura fazer a diferença também
através de iniciativas como o aprofundamento
do mercado único por via da criação de uma
união energética, um mercado único digital
e uma união de mercados de capitais.
A migração ilegal e a luta contra o terrorismo
exigem uma cooperação e colaboração em
toda a Europa. Estão a ser tomadas medidas
para evitar a concorrência desleal e combater
o dumping social e já se atingiram alguns
objetivos importantes na luta contra a fraude
fiscal internacional e a evasão fiscal. “Esta
Europa dos Resultados pode dar aos cidadãos
a perceção de que as instituições da UE
e as políticas europeias comuns são
relevantes para as suas vidas” (25).
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A estabilidade da eurozona a longo prazo
A retoma no Zona Euro é frágil. Será necessária
melhor coordenação para assegurar a sua
sustentabilidade a longo prazo (26). Até agora,
a estabilização da área do euro baseou-se
muito no BCE sobretudo através do programa
de Transações Monetárias Definitivas do
BCE, conhecido por OMT (Outright Monetary
Transactions), que foi criado no Verão de 2012
para combater o risco de desintegração da
Zona Euro, num dos momentos mais quentes
da crise, com Espanha e Itália em risco de
perderem acesso aos mercados financeiros.
Com o OMT, o BCE disponibilizou-se a comprar
dívida pública em mercado secundário, com
maturidade até três anos, de países solventes.
Em 2015 avançou com medidas de alívio
quantitativo (QE, Quantitative Easing) com
a compra de dívida soberana e obrigações
do Tesouro, em todos os países do euro –
ou pelo menos de um número alargado –
com o seu objetivo final de gerar inflação.
Isso ajudou os países da área do euro que
foram abalados pela recuperação da crise
(mesmo que isso possa dar origem
a efeitos colaterais indesejáveis, como
bolhas financeiras).
Mas com a estabilidade de preços a ser
gradualmente restaurada, o BCE irá remover
o estímulo e as taxas de juros subirão, o que
poderá colocar os países que não fizeram as
necessárias reformas profundas da economia,
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nem reduziram a dívida, sobre pressão
novamente (27).
A estabilidade financeira da área do euro
continua a ser ameaçada pelos legados
das crises globais e da dívida soberana.
Se as taxas de juro da dívida pública
continuam a cair, em alguns países as dívidas
permanecem elevadas. “Uma preocupação
particular é a persistente alta exposição
dos sistemas bancários de vários países
às dívidas de seus próprios governos.
Isso significa que quaisquer dificuldades no
mercado da dívida soberana se traduzirão
em dificuldades para o sistema financeiro
e, portanto, para a economia real. Este “loop
de doom” representa uma grande ameaça
não só para os estados-membros, mas
para toda a área do euro. Apesar do bom
progresso na união bancária, muito pouco foi
feito para reduzir a fragmentação financeira
e fortalecer o sistema financeiro” (28).
Os instrumentos da área do euro para
promover políticas sólidas ao nível de
cada um dos países membros continuam
paralisados e muitas vezes são ineficazes
(em particular, evitando a acumulação de
dívida pública) e fonte de tensão política,
expondo a Comissão Europeia - que
é suposto fazer cumprir essas regras à crítica de ser forte com os fracos
e fraca com os fortes.

Como primeiro passo, os decisores políticos
precisarão reconhecer que ainda não possuem
ferramentas efetivas de coordenação de
políticas. Embora o Semestre Europeu tenha
criado um amplo quadro de coordenação,
não conseguiu efetivamente melhorar a
competitividade, o crescimento ou o emprego
em todos os países da UE. Ao mesmo tempo,
o investimento permanece muito baixo em
toda a zona do euro, e especialmente nos
países que precisam de ter maiores níveis
de crescimento para recuperar dos efeitos das
crises. O “Plano Juncker” para investimentos
específicos a nível da UE pode ser parte
da solução, mas não será suficiente (29).
A união bancária está em curso, mas tem de
ser completada nos seus pilares, embora tenha
sido fundamental para superar a crise. A união
económica é estratégica para a implementação
de reformas e a união fiscal é também crucial
para se diminuir o nível de dívida pública,
mas tudo depende da vontade política e
do aumento da solidariedade entre os 27.
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Os desafios da economia digital
As empresas dominantes na economia digital
cresceram em ecossistemas, criados em três
países: os Estados Unidos, a China e Israel.
As aplicações digitais mais utilizadas no mundo
são americanas e chinesas; a intensidade
do investimento na economia digital é muito
mais elevada nos Estados Unidos, na China
e em Israel em comparação com a resto
do mundo e os centros financeiros que
desempenham um papel de liderança
no desenvolvimento da economia digital
são Nova Iorque e Londres (30).
O capital intelectual - enquanto criação,
aquisição, gestão e aplicação do conhecimento
- aumentou em valor em comparação
com o trabalho físico e o capital financeiro
e tornou-se uma vantagem competitiva.
Este domínio do capital intelectual por parte
das empresas norte-americanas faz com
que captem valor de forma massiva e que
concentram, como refere Nicolas Colin,
nos Estados Unidos, onde estão as suas sedes,
na Irlanda, onde são centralizadas algumas das
atividades de desenvolvimento de negócios,
de eficiência fiscal, por exemplo, e em paraísos
fiscais para evitar o pagamento do imposto
sobre as sociedades nos Estados Unidos.
A tecnologia está a ser dominada pelos
grandes impérios americanos com a GAFA
(Google, Apple, Facebook e Amazon) para
além da Microsoft, Uber, Netflix, Twitter, e
chineses, com a Alibaba, por exemplo, a fazer

grandes esforços para conseguir encurtar
as distâncias, em termos tecnológicos. Estas
empresas americanas são ainda acusadas
de fazer dumping fiscal na UE e de pagarem
poucos impostos, o que se torna uma
discriminação para as PME europeias. A UE
tem procurado assentar uma estratégia que
atenue este gap. Grande parte das ações,
como as investigações sobre os problemas e
práticas de concorrência e de dumping fiscal,
são sobretudo defensivas.
Algumas medidas ofensivas passam por
mais investimento em inovação como
o Horizonte 2020, com um orçamento
global superior a 77 mil milhões de euros
para o período 2014-2020 (31), orientado
para o apoio à investigação, através do
cofinanciamento de projetos de investigação,
inovação e demonstração. O apoio financeiro
é concedido na base de concursos em
competição e mediante um processo rigoroso
e independente de avaliação das propostas
apresentadas, com base em critérios
previamente estabelecidos.
A ciência fundamental é outro dos grandes
ativos da Europa, que é a maior produtora
mundial de ciência fundamental. A Europa
produz uma parte considerável dos papers
científicos, conseguindo atrair investigadores
de vários pontos do globo por causa dos
seus programas científicos como o European
Research Council.

Porém, como afirmou Steve Jobs, “a inovação
não é uma coisa que se faça com muitos
milhões de dólares em I&D. Quando a Apple
começou com o Mac, a IBM despendia pelo
menos 100 vezes mais em I&D. Não se trata
de dinheiro. Trata-se das pessoas que se tem,
como se lidera e o que se atinge”.
O desafio digital obriga a Europa a enfrentar o
desafio do talento e das mutações no trabalho
e emprego. O impacto da digitalização, da
automação e da Inteligência Artificial tem
levado à erosão do emprego que requerem
pouca qualificação, know-how ou pensamento
crítico e à criação de emprego com grande
qualificação e formação. Isto implica que
as empresas tenham de desenvolver novas
estratégias para atrair e manter o talento.
Com a disrupção provocada pela tecnologia
e a digitalização, a Europa tem de deixar
de pensar em campeões nacionais e criar
grandes empresas europeias que consigam
competir com os impérios empresariais
norte-americanos e chineses. Em muitos
setores como as telecomunicações, a energia,
a indústria militar, os campeões nacionais
europeus podem beneficiar da escala
europeia para competir à escala global.
Também neste sentido, a Europa pode
aprofundar a sua integração e colaboração.
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Considerações
finais

A Europa tem de estar preparada para uma
próxima crise. A imprevisibilidade da atual
presidência dos EUA acresce preocupações
mundiais, como a recente crise com a Coreia
do Norte, o Irão ou México. O Brexit
e a situação na Catalunha condicionam
o futuro e requerem atenção.
Existem outros desafios como a capacidade
para reagir às mudanças disruptivas induzidas
pelos avanços tecnológicos. Os tempos de
resposta da União Europeia parecem lentos
em relação à velocidade de mudança.
Os processos são lentos, mas 80% das
decisões são tomadas por unanimidade,
o que lhes dá mais força e estabilidade
para a implementação em cada um dos
Estados-Membros.
A Europa está ainda em construção e a União
Económica e Monetária está incompleta.
Não existe um orçamento global, não existe
harmonização fiscal, as posições de balanços
de pagamentos são diferenciadas. Existe
liberdade de pessoas, bens e capitais,
mas mantêm-se várias dificuldades como
o mercado único da energia e dos transportes
ferroviários. Neste último, por exemplo,
a interoperabilidade ferroviária não se esgota
na questão da bitola. Para construir um
mercado único dos transportes ferroviários
e permitir que comboios de todos os EstadosMembros circulem em todas as redes
ferroviárias, tal como hoje camiões podem
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circular em todas as vias terrestes, muito
há a fazer, designadamente, no que concerne
à sinalização, comando da circulação, material
circulante, tensão elétrica e controlo
de velocidade.
Só no que concerne ao controlo de velocidade,
existem na Europa 20 sistemas distintos, o
que obrigaria uma locomotiva cem por cento
interoperável em território europeu a ter a
bordo esses 20 equipamentos (32).
O mercado único ainda não é uma realidade
em muitos setores de produtos e serviços.
É preciso aumentar os standards comuns
em várias áreas pois continuam a existir
diferenças entre Estados-Membros. O roaming
nas telecomunicações é um exemplo de que,
apesar da morosidade no processo, é possível
constituir esta base fundamental do mercado
único. Outros terão de se seguir como a
energia, onde se têm verificado progressos
importantes nomeadamente no gás.
No que concerne à Zona Euro é necessário
completar os três pilares, sendo que apenas
dois estão em construção: a Supervisão
e o Mecanismo de Resolução. O Mecanismo
Europeu de Estabilização (MEE) pode
evoluir progressivamente para um Fundo
Monetário Europeu, o qual, deverá, contudo,
estar firmemente ancorado nas normas
e competências da União Europeia. Falta
concretizar o Sistema Comum de Garantia

de Depósitos que contribuirá para minimizar
os efeitos de fenómenos de “corrida” aos
depósitos, que, numa situação de contágio,
condicionariam rapidamente a liquidez
do sistema bancário.

Future in perspective

Referências

(1) Jean-Claude Juncker, Discurso sobre o Estado

View, julho de 2017

da União 2017, Bruxelas, 13 de setembro de
2017, http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_pt.htm

(9) Jean-Claude Juncker, Discurso sobre o Estado
da União 2017, Bruxelas, 13 de setembro de
2017 http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_pt.htm

com/2017/07/can-the-eu-japan-deal-prompt-aus-recalibration-on-trade/
(16) Anthony Fensom, “With EU Deal, Japan Sends

(10) Idem, ibidem

Powerful Message on Free Trade”, 8 de julho de
2017, https://thediplomat.com/2017/07/witheu-deal-japan-sends-powerful-message-on-freetrade/

(11) Beyond the Noise: The Megatrends of

(17) Idem, ibidem

Recovery Continue

Tomorrow’s World. Deloitte Center for the Long
View, julho de 2017

(18) Jean-Claude Juncker, Discurso sobre o

(4) Laurent Lambrecht, Van Rompuy : “L’Europe a

(12) Herman Van Rompuy, Europe: Fighting Fear

besoin de 5 minutes de courage politique”, www.
lalibre.be, publicado a 25 de março de 2017

With Renewed Ambition And Conviction, 9 de
Novembro de 2016, https://www.socialeurope.
eu/europe-fighting-fear-renewed-ambitionconviction

Estado da União 2017, Bruxelas, 13 de setembro
de 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_pt.htm

(2) Ver Charles Grant, “The EU Will Become Less
Monolithic”, 19 September 2017, http://www.cer.
eu/publications/archive/bulletin-article/2017/euwill-become-less-monolithic
(3) Deloitte European CFO Survey Q1 2017 |

(5) Ignacio Molina, El discurso sobre el
futuro de la Unión, 14/9/2017 http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/comentario-molina-discursofuturo-union
(6) Herman Van Rompuy, Europe: Fighting
Fear With Renewed Ambition And Conviction,
9 November 2016, https://www.socialeurope.
eu/europe-fighting-fear-renewed-ambitionconviction
(7) Idem, ibidem
(8) Beyond the Noise: The Megatrends of
Tomorrow’s World. Deloitte Center for the Long

(13) https://www.prospectmagazine.co.uk/

(19) Beyond the Noise: The Megatrends of
Tomorrow’s World. Deloitte Center for the Long
View, julho de 2017

politics/could-talks-collapse-completely-ofcourse-why-seasoned-diplomats-are-pessimisticabout-brexit-negotiations, 17 de Outubro de
2017

(20) Jean-Claude Juncker, Discurso sobre o

(14) Herman Van Rompuy, Europe: Fighting Fear

(21) Pilar Cebrian, https://www.elconfidencial.

With Renewed Ambition And Conviction, 9 de
Novembro de 2016, https://www.socialeurope.
eu/europe-fighting-fear-renewed-ambitionconviction

com/mundo/2017-04-06/turquia-erdoganreferendum-cancelacion-proceso-adhesionunion-europea_1360976/ publicado a 6 de abril
de 2017

(15) Erik Brattberg e James L. Schoff, “Can the

(22) “Turquía es un país indispensable para la UE

EU-Japan Deal Prompt a US Recalibration on
Trade?”, 12 de julho de 2017, https://thediplomat.

en diversos campos”, Arab News, 7 de Setembro
de 2017

Estado da União 2017, Bruxelas, 13 de setembro
de 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-17-3165_pt.htm

27

Future in perspective

(23) Herman Van Rompuy, Europe: Fighting

(31) https://ec.europa.eu/programmes/

Fear With Renewed Ambition And Conviction,
9 November 2016, https://www.socialeurope.
eu/europe-fighting-fear-renewed-ambitionconviction

horizon2020/en/what-horizon-2020

(24) Idem, ibidem
(25) Idem, ibidem
(26) Herman Van Rompuy , Janis A.
Emmanouilidis , Fabian Zuleeg , “Europe’s Reform
Opportunity”, Apr 6, 2017
(27) A resilient Euro needs Franco-German
compromise, manifesto de 15 economistas
franceses e alemães, publicado a 27 de Setembro
de 2017 no Le Monde e Frankfurter Allgemeine
Zeitung, http://bruegel.org/2017/09/a-resilienteuro-needs-franco-german-compromise/
(28) Idem, ibidem
(29) Herman Van Rompuy, Janis A.
Emmanouilidis, Fabian Zuleeg, “Europe’s Reform
Opportunity”, 6 de Abril de 2017, https://www.
project-syndicate.org/commentary/eurozonereform-opportunity-by-herman-van-rompuy-etal-2017-04?barrier=accessreg
(30) Nicolas Colin, La richesse des nations
après la révolution numérique, terra nova,
think tank, 2015

28

(32) Carlos Cipriano, A bitola na rede ferroviária
portuguesa já não é um problema, Público, 26
de Setembro de 2017

Parte II
CEO views

Future in perspective

Tendências Globais
Impacto
Os CEOs portugueses consideram a instabilidade geopolítica, a inovação e os desenvolvimentos
tecnológicos, o protecionismo e o incremento das medidas de segurança, as mudanças na economia
global e a mobilidade e urbanização como as principais tendências para os próximos três anos.

Highest impact
Geopolitical
instability

Innovation and
technological
developments

Protectionism and
increasing security
measures

Global
economic
changes

Mobility and
urbanization

Lowest impact
New
consumer
habits

Globalization
and free trade

Emerging
economies

Lack of
resources

Smart cities

No pólo oposto, constam as smart cities, a escassez de recursos, as economias emergentes, a globalização e o comércio livre, e os novos hábitos
dos consumidores.

31

Future in perspective

Política
Liderança
Sobre a confiança na capacidade dos decisores políticos tomarem decisões apropriadas em relação
ao progresso económico nos próximos 3 anos, as opiniões dividem-se entre a confiança moderada
e a falta de confiança…

Extremely confident
Portugal
EU

A confiança é mais elevada na Europa
do que nos EUA.
Em Portugal, as opiniões dividem-se
entre “moderately confident” e “not
confident”.

USA
World

Moderately confident

Not confident

Portugal

Portugal

EU

EU

USA

USA

World

World

= 10%
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União Europeia
Estratégia
Para aumentar a importância da UE num contexto global, os CEOs portugueses defendem
uma estratégia de longo prazo, um orçamento europeu que reduza as diferenças competitivas
entre países da UE e uma harmonização fiscal competitiva.

Increasing importance in a global context
Strategies

Ensure future success of the EU
Strategies

Design a long term global strategy

65%

Approve a European budget aimed at reducing
competitive diﬀerences between EU countries

43%

Implement a competitive single tax policy

32%

Reduce regulatory burden

32%

Increase incentives and beneﬁts for R&D

32%

Reinforce the banking union

Improve patent and intellectual property system

8,1%

38%

Deal with the European demographic
problemin an eﬀective manner

Focus on accomplishing new free
trade agreements

10,8%
2,7%

27%
5%

24,3%
54,1%
Increased economic and political integration
Multi-speed Europe
(Diﬀerent European countries should integrate at diﬀerent levels and pace)

No more members leaving
3%

No signiﬁcant change
Don’t know
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Portugal
Economia e políticas públicas
De acordo com a maioria dos CEOs, a economia portuguesa nos próximos três anos deverá ser marcada
pela retoma da economia.

Perspectives Portuguese
Economy
21%

Expansion
Economic grouth

46%

Normal recovery

8%
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Overshoot
Recovery followed by a second recession

24%

Stagnation

0%

Contraction
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As opiniões dividem-se sobre o impacto das políticas públicas na criação das condições necessárias
para que os negócios prosperem…

Current government policies
Impact on growth conditions

5%

30%

35%

High positive impact

Positive impact

Low or no impact

27%

3%

Negative impact

Hight negative impact
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Empresas portuguesas
Ameaças
Os CEOs acreditam que as ameaças com maior impacto no crescimento da atividade empresarial
decorrem de questões relacionadas com a regulação e o desenvolvimento tecnológico.

Threats
Highest impact

Government regulation issues

62,2%

Technological developments

Social

54,1%

Fiscal instability

45,9%

Financial pressures

Political

Economic

43,2%

Increased labor costs and/or access to skilled labor

37,8%

Geopolitical instability

35,1%

Social instability

35,1%

Terrorism

32,4%

High unemployment rate

Other

Commoditization
Increased competition from emerging markets
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29,7%
27,0%
8,1%
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Empresas portuguesas
Riscos

Embora as opiniões se dividam sobre o impacto das políticas na criação de condições para
o crescimento económico e a atividade empresarial, existe quase unanimidade sobre o potencial
impacto negativo das políticas públicas sobre os negócios.

Significant risks
Most likely to happen

94%
62%
53%
50%
41%
38%
32%
29%
11%
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Empresas portuguesas
Estratégias
As estratégias mais prováveis a implementar estão relacionadas com novos produtos, serviços e canais
digitais. Destaca-se ainda a importância relativa atribuída à internacionalização, que regista apenas
um 6º lugar nas estratégias mais prováveis a seguir pelos CEOs.

Strategies
Very Likely
Launching new products

82,9%

Digital channels

80,0%

Process eﬃciency

77,1%

Cost control

74,3%

Organic growth

71,4%

Internationalization

62,9%

Marketing & Brand awareness

60,0%

Working capital eﬃciency

60,0%

Increasing CAPEX

54,3%

Expanding in Portugal

51,4%

Research & Development

42,9%

Expanding by acquisition

40,0%

Cost reduction
Increasing OPEX
Divestment

37,1%
20,0%
17,1%

Expansionary strategies
Defensive strategies
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Geographic market
Opportunities for growth

61%
Portugal
6%
India

9%
France

21%
USA

12%
China

9%
Germany

6%
Mexico

9%
Brazil

30%
Spain

15%
Angola
12%
Mozambique
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Empresas portuguesas
Tecnologia
O maior impacto da tecnologia no negócio é a sua capacidade de melhorar a experiência do cliente,
seguindo-se o incremento da automação e de eficiência de processos, e a geração de novos fluxos
de receita através de novos produtos e serviços.

Enhance the customer
experience

88%
Improve internal
oversight and control

48%

73%

Improve process
automation and efficiency

Reduce operational
expenses

52%

55%

Improve overall employee
productivity

64%
Generate new revenue
streams through new
products and services
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Empresas portuguesas
Pessoas
O objetivo dos CEOs centra-se no desenvolvimento de uma cultura e comportamentos atrativos
e de um sentido de propósito para os talentos nas empresas que gerem.

Workplace for talent
Call to action
Work space culture and behavior | 72%
Sense of purpose | 69%
Employer brand reputation | 66%
Employees health and well being | 63%
Future leaders succession | 59%
Employees salary, incentives and benefits | 53%

Salário, incentivos
e benefícios, bem
como o impacto da
tecnologia e automação
na produtividade parecem
ser atualmente menos
significativos.

Focus on productivity through technology and automation | 47%
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Empresas portuguesas
Financiamento
As principais preocupações dos CEOs portugueses são a gestão das expetativas dos investidores
e a otimização da estrutura financeira. Aumentar o capital e, portanto, o investimento não parece
ser uma prioridade.

Financial challenges
Priorities

Managing investor's
expectations
Optimizing ﬁnancial
structure

33%

30%
Reducing debt

18%

Raising capital

9%
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Compliance issues

Exchange costs

3%

3%
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Funding sources
Attractiveness

Internal ﬁnancing

67%

Equity

27%

36%

Corporate debt

39%

24%

55%

Bank borrowing

30%

58%

0%

20%
(very)attractive

6%

15%

24%

40%
Neutral

60%

18%

80%

100%

Em termos de funding
a preferência vai para o
financiamento com meios
próprios, seguindo-se o
financiamento bancário.
O menos atrativo é o
financiamento através do
mercado de capitais.

(very)unattractive
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Sobre o CEO Views

Metodologia:
Os dados apresentados resultam da análise
das 37 respostas recebidas de CEOs das
250 maiores empresas em Portugal, o que
corresponde a uma amostra de cerca de 15%
do universo. Os dados foram recolhidos no
survey CEO Views da Deloitte que decorreu
entre 21 de agosto e 8 de setembro de 2017.
Os dados são confidenciais e foram tratados
por forma a preservar o anonimato
dos participantes.
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