Stronger optimism
CFO Survey | Q3 2017 | Portugal
Como vê as perspetivas
económicas para
Portugal nos próximos
12 meses?

95%

dos CFOs em Portugal
revelam perspetivas
económicas positivas
para o país

Otimismo alcança novos patamares
O sentimento positivo em torno do contexto económico português
continua a aumentar semestre após semestre, com 95% dos
inquiridos a prever uma melhoria na economia portuguesa no
próximo ano.
O consenso generalizado sobre a boa performance
macroeconómica do país, tanto de analistas portugueses como
estrangeiros, poderá explicar este otimismo.

Comparando com os seis meses anteriores,
quais as perspetivas ﬁnanceiras para a sua
empresa?

62%

dos inquiridos sentem-se otimistas relativamente
às perspetivas ﬁnanceiras para as suas empresas
(+10 p.p. que há 6 meses e +33 p.p. que há um ano)

Cautela como norma
No que respeita às suas empresas, os CFOs também preveem
uma evolução positiva.
Enquanto há um ano 29% dos inquiridos admitiam estar mais
otimistas sobre as perspetivas ﬁnanceiras das suas empresas,
atualmente são já 62% os que partilham esta opinião.
Contudo, e tal como observado no semestre anterior, este claro
otimismo sobre a performance da empresa não implica uma
maior apetência para arriscar. Quase metade dos inquiridos
(48%) ainda avalia a incerteza ﬁnanceira e económica externa
em torno do seu negócio como elevada.

Que estratégias
serão uma
prioridade para o
seu negócio nos
próximos
12 meses?

97%

dos CFOs aﬁrmam
que o controlo de
custos é uma
estratégia
importante no
próximo ano

Controlo de custos
O controlo de custos, a eﬁciência na gestão do fundo de
maneio e a redução de custos permanecem no top 3 das
estratégias defensivas mais mencionadas pelos CFOs. Estas
posições conﬁrmam as suas reservas em expandir os seus
negócios e assumir riscos mesmo quando preveem um
contexto económico favorável e boas perspetivas
ﬁnanceiras para as suas empresas.
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Apenas 35% dos CFOs em Portugal descrevem o atual
momento como apropriado para assumir maior risco no
seu balanço. Ainda assim, este número tem vindo a
crescer (de 13%, desde há um ano, e 20%, desde há 6
meses).
As políticas públicas domésticas (70%) são o fator que
representa um maior risco para o seu negócio.

Como espera que
evoluam as taxas
de juro em Portugal
nos próximos
12 meses?

49%

dos CFOs espera
que as taxas de
juro aumentem
nos próximos
12 meses

Taxas de juro a crescer
Após anos de estímulo induzido por taxas de juro baixas,
existem, atualmente, muitos indícios de que os bancos
centrais irão aumentar as mesmas. De facto, cerca de
metade dos CFOs em Portugal prevê que as taxas de juro
irão aumentar no próximo ano enquanto 45% acredita
que se manterão estáveis.
Quando deparados com a perspetiva de aumento das
taxas de juro, existe uma divisão entre os CFOs que
ajustariam as suas estratégias (dívida, leverage,
investimento, produção, marketing) (48%) e os que não as
alterariam (52%).

