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Apresentação

Maria Manuel Seabra da Costa
Director, 
Human Capital Advisory Services Portugal

Reagir para crescer é o mote principal 
das mensagens que os CEOs nacionais e 
internacionais nos passaram na 17ª 
Edição do CEO Survey. Estamos perante 
uma análise particularmente 
interessante e reveladora do momento e 
contexto em que vivemos a gestão de 
Pessoas, uma vez que os CEOs trazem 
para a reflexão ideias tão fortes como a 
importância da Confiança nas relações 
com os Colaboradores ou a necessidade 
de repensar os temas de Capital Humano 
associados à Estratégia de Negócio.

Fazer a diferença passa hoje, sobretudo, 
pela perspetiva de que o Capital Humano 
é efetivamente um fator crítico de 
sucesso para o crescimento dos negócios, 
que não pode ser descurado. A natural 
propensão das Lideranças para pensar os 
modelos de negócio sem enquadrar de 
forma objetiva o tema das Pessoas 
começa a dar lugar a reflexões sobre 
conceitos tão subjetivos como Confiança, 
Colaboração, Proposta de Valor da 
Organização para as suas Pessoas. 
Chegámos ao tempo das Lideranças ditas 
emocionais, em que a transformação e o 
sucesso se suportam em colocar as 
Pessoas no centro das decisões, tal como 
outrora colocámos os investimentos em 
tecnologia, em produção ou a gestão do 
capital financeiro.

Mudam-se os tempos, mudam-se as 
vontades e pelo contexto nos vemos 
compelidos a fazer caminhos de 
liderança assentes no compromisso,  
na congruência, na aceitação do outro, 
na flexibilidade e abertura à diferença. 
Consolidar a mudança nas nossas 
organizações passa por compreender a 
beleza da reflexão que Leo Tolstoy, o 
famoso romancista russo, partilhou: 
“Todos pensamos em mudar o mundo, 
mas ninguém pensa em mudar-se a si 
próprio...”

Os resultados da 17ª Edição do CEO 
Survey – A força do Talento – trazem- 
-nos a confiança e o otimismo de que 
estamos a entrar numa era de maior 
proximidade às palavras de Tolstoy 
quando efetivamente nos obrigamos a 
repensar os nossos skills de liderança a 
partir do nosso próprio EU.

“Mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades e pelo contexto nos 
vemos compelidos a fazer 
caminhos de liderança assentes 
no compromisso, na congruência, 
na aceitação do outro, na 
flexibilidade e abertura à 
diferença.”
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Introdução

O novo desafio  
dos CEOs: da 
sobrevivência para  
o crescimento
Os cinco anos que passaram testaram os 
CEOs no seu limite: os desafios impostos 
pela recessão global e a crise económica 
afetaram a performance da Liderança 
nas Organizações. No entanto, o mindset 
começa a mudar. Esta 17ª Edição do CEO 
Survey, com enfoque no tema de 
Talento, mostra-nos que os CEOs estão 
mais otimistas.

Com a economia a dar alguns sinais de 
retoma, mesmo que ainda frágeis, é 
tempo de olhar para a frente e trocar a 
“sobrevivência” pelo “crescimento”. Não 
obstante, os desafios de um mundo 
globalizado são agora mais complexos 
que nunca – capitalizar oportunidades 
de crescimento será mais difícil – e, ao 
que parece, as regras do jogo são outras.
As tendências globais marcarão os 
próximos anos. Os avanços tecnológicos, 
as alterações demográficas ou a 
crescente urbanização estão a 
transformar o mundo. Por outro lado, a 
resposta aos desafios colocados pela 
mudança do mercado de trabalho tem 
conduzido as Organizações a uma 
modificação acelerada das suas 
estruturas e dos seus modelos de 
organização.

Estas e outras alterações, que se 
processam a ritmo crescente, trouxeram 
os Recursos Humanos para o centro das 
preocupações dos CEOs. Hoje, não basta 
às Empresas dispor da mais avançada 
tecnologia, de uma sólida base financeira 
ou de uma posição dominante no 
mercado, se as mesmas não forem 
sustentadas por uma força de trabalho 
motivada, com um perfil inovador, 
voltado para o futuro e com elevada 
produtividade.

Contudo, encontrar e reter o melhor 
Talento é hoje mais difícil que nunca. 
Nesta edição, 87% dos CEOs em Portugal 
reconheceram a necessidade de alterar 
ou já estão a alterar, a sua estratégia de 
Talento.

É por isso altura para repensar 
estratégias. Altura para agarrar as 
oportunidades certas, através das 
Pessoas certas. Altura para uma 
Liderança capaz de enfrentar com 
sucesso as transformações que já 
ocorrem – é tempo para uma mudança 
“verdadeiramente transformacional”.
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Principais conclusões do Estudo
O otimismo regressa

A nível mundial  
os CEOs estão mais 
otimistas e confiantes 
em relação ao 
crescimento 
económico global. 
Por região, é na Europa Ocidental e no 
Médio Oriente que as expectativas estão 
mais otimistas, contrariamente à opinião 
dos CEOs do Continente Africano. Já 
numa análise por país, Portugal é o que 
se mostra mais confiante no crescimento 
global, quando comparado, por exemplo, 
com países como Espanha, Alemanha ou 
Grécia. 

Não obstante, embora o otimismo esteja 
mais presente, os desafios que 
preocupam os CEOs são agora mais 
complexos que nunca – a disponibilidade 
e acesso a Pessoas com Competências 
-chave; o estabelecimento de uma 
relação de confiança entre os 
Colaboradores e a Organização; o apoio 
do Estado na gestão e criação de Talento 
ou a necessidade de definir uma 
estratégia de Talento são questões 
centrais para os CEOs.

Índice
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Principais conclusões do Estudo
O otimismo regressa

O otimismo regressa
Na generalidade, os CEOs estão otimistas 
em relação às perspetivas económicas 
globais. 

O CEO Survey deste ano mostra que, a 
nível mundial, os CEOs estão mais 
confiantes no crescimento da economia 
para os próximos 12 meses. Os CEOs da 
Europa Ocidental e Médio Oriente são os 
mais confiantes, ao contrário dos do 
Continente Africano, que se mostram 
mais céticos.

Quando analisada esta informação por 
país, Portugal é o mais otimista – 77% 
dos CEOs acreditam que a Economia vai 
melhorar –, por comparação a 40% dos 
CEOs alemães, 42% dos CEOs gregos, 
43% dos CEOs italianos, 50% dos CEOs 
espanhois ou 61% dos CEOs ingleses.

América do Norte
Em 2013, apenas 18%

41% Europa Ocidental
Em 2013, apenas 17% 

Médio Oriente
Em 2013, apenas 22% 

África
Em 2013, apenas 26% 

América Latina
Em 2013, apenas 15% 

Ásia Pacífico
Em 2013, apenas 20% 

50% 

49% 

40% 
41% 

45% 

¹Nota: Para a 17ª Edição do CEO Survey | A 
força do Talento foram escolhidos alguns países 
para análise que, pelas características que 
apresentam, permitem uma comparação 
diversificada face a Portugal.

Portugal1

Reino Unido1

Espanha1

Itália1

Grécia1

Alemanha1

40% 

42% 

43% 

50% 
61% 77% 

Confiança no crescimento da economia global nos próximos 12 meses
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Nas Organizações,  
a confiança cresce

Quando analisadas as expectativas 
relativas ao próprio negócio, 23% dos 
CEOs em Portugal estão “muito 
confiantes” nas perspetivas de 
crescimento das receitas nos próximos 12 
meses, tendo aumentado dos 17% 
registados no ano passado. Já a nível 
global, o otimismo mantém-se – 39% dos 
CEOs estão “muito confiantes”, tendo 
aumentado dos 36% registados no ano 
passado.

Confiança no crescimento das receitas nos próximos 12 meses

17% 

23% 

De

 
   em 2013

Para

 
   em 2014

Aumento da percentagem  
de CEOs “muito confiantes” 
quanto às perspetivas de 
crescimento em Portugal. 
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Principais conclusões do Estudo
O otimismo regressa

Talento – uma questão 
central para os CEOs

40% O desafio das 
competências

A disponibilidade e acesso das Empresas a 
Pessoas com as Competências-chave necessárias, 
continua a ser uma preocupação para os CEOs 
– 40% dos Líderes nacionais aponta esta 
preocupação.

17% 

Num mercado  
de trabalho 
extremamente 
competitivo, torna-se 
essencial a construção 
de uma relação de 
confiança entre os 
Colaboradores e a 
Organização. Este 
ano, 17% dos CEOs 
reconhecem um 
aumento na relação 
de confiança com os 
seus Colaboradores.

Uma questão  
de confiança

Organização

Colaborador

53% 
Estado e Organizações: 
uma visão partilhada

Definir uma estratégia 
de Talento

Uma das questões apontada pelos CEOs nesta 
Edição, foi a falta de apoio do Estado na 
criação de uma força de trabalho qualificada. 
53% dos CEOs em Portugal afirmam que o 
apoio que recebem do Estado tem sido 
ineficiente ou nulo.

Os CEOs sentem sérios desafios à Gestão de 
Talento e reconhecem a necessidade de 
implementar mudanças para os próximos 
anos – 87% têm necessidade de alterar, ou 
estão já a alterar, a sua estratégia de Talento.

87% 
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Crescer sim, mas de outra forma
Investir no Capital Intelectual

O contexto atual, 
marcado pela “era  
do conhecimento”  
e Globalização,  
exige aos CEOs  
a necessidade  
de repensar 
estrategicamente 
os seus negócios.

Nesta 17ª Edição do CEO Survey, 
encontramos algumas key trends que 
marcarão os negócios nos próximos 5 
anos: (1) os avanços tecnológicos, (2)  
as alterações demográficas, (3) as 
mudanças no poder económico global, 
(4) a urbanização e (5) a escassez de 
recursos e alterações climáticas, sendo as 
três primeiras as que, na opinião dos 
CEOs, terão maior impacto.

Estas tendências terão um impacto muito 
relevante no desenvolvimento do 
Talento. De facto, a era do conhecimento, 
das tecnologias e inovação, implica 
definir um “novo Mapa de Competências” 
capaz de responder de forma inovadora e 
diferenciadora à evolução do atual 
contexto. 
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Crescer sim, mas de outra forma
Investir no Capital Intelectual

Elsa Maria Dinis
Senior Manager, 
Human Capital Advisory Services Portugal

“O regresso do otimismo (naturalmente 
moderado) por parte dos CEOs em 
relação às perspetivas de crescimento 
económico permite um olhar com 
calma e confiança no futuro, 
contribuindo para a coerência das 
estratégias de crescimento definidas.

No que ao Talento diz respeito,  
é claro para os CEOs que o 
investimento no seu Capital Humano 
tem de ser feito de forma diferente 
do que até aqui – investir em 
Competências – chave de forma 
ajustada aos modelos de negócio e 
procurar Talentos com flexibilidade  
e adaptabilidade para a mudança.  
No atual contexto assume particular 
importância o posicionamento de 
cada Organização no mercado de 
Talento, pelo que os CEOs olham 
para a sua Employer Value 
Proposition com outra perspetiva. 
Definir uma estratégia de Talento 
começa por implicar repensar a 
forma como nos relacionamos com as 
nossas Pessoas e as palavras chave 
do momento passam a ser a 
Confiança e a Colaboração”.

Repensar o futuro
As tendências atuais e futuras obrigam 
os CEOs a repensar estrategicamente os 
seus negócios e a responder mais 
eficientemente aos desafios dos 
próximos tempos. O contexto em que 
atualmente vivemos, marcado pela “era 
do conhecimento” e pela globalização, 
exige uma mudança de paradigma e um 
repensar na forma de crescimento das 
Organizações. 

Na 17ª Edição do CEO Survey, os CEOs 
partilham algumas das key trends que 
marcarão os negócios nos próximos 5 
anos. 

Que tendências globais afetarão os negócios?

Global

Portugal

81% 

70% 

60% 

67% 

59% 

67% 

46% 

47% 

40% 

30% 

Avanço  
Tecnológico

Mudanças  
no poder 

económico 
global

Alterações 
Demográficas

Avanço  
Tecnológico

Mudanças  
no poder 

económico  
global

Alterações 
Demográficas

Escassez  
de recursos  
e alterações 
climáticas

Escassez  
de recursos  
e alterações 
climáticas

Urbanização

Urbanização

1 2 3 4 5
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As Empresas 
procuram agora 
conhecimentos mais 
especializados

Perante um contexto em constante 
mudança, são as Pessoas presentes nas 
Organizações que assumem uma 
importância fundamental para a gestão 
e sucesso organizacional. São as suas 
capacidades de flexibilidade e adaptação 
a um mercado cada vez mais global e 
inovador que fazem a diferença – como 
tal, as Empresas procuram por mais 
conhecimento e competências.

Nos próximos 12 meses, 50% dos CEOs 
globais e 43% dos CEOs portugueses 
esperam contratar mais Colaboradores.

A preocupação face  
à disponibilidade  
de Talento

Antecipando um mercado mais difícil e 
competitivo, as Empresas concentram-se 
nas suas Competências – chave, 
consideradas fatores críticos de sucesso, 
e voltam a repensar as melhores 
estratégias para atração, 
desenvolvimento e retenção de Talento. 
Contudo, encontrar o Recurso certo, com 
as Competências necessárias no 
momento adequado, é motivo de grande 
preocupação – nesta Edição, 63% dos 
CEOs globais apontam o “acesso a 
Competências – chave” como um das 
principais ameaças ao crescimento dos 
negócios. Já em Portugal, esta 
percentagem é de 40%.

Nos próximos 12 meses, o número  
de Colaboradores aumentará? 

Global

Portugal

50% 

43% 
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Crescer sim, mas de outra forma
Investir no Capital Intelectual

Os CEOs estão preocupados com a disponibilidade das Competências-chave

O nível de confiança dos Colaboradores tem que aumentar nos próximos anos

Global

Portugal63% 

40% 

63% dos CEOs globais 
estão preocupados com 
a disponibilidade de 
Competências

40% dos CEOs portugueses  
estão preocupados com a 

disponibilidade de Competências 

Atrair e Reter o 
Talento – Employer 
Value Proposition 
(EPV)
O Employer Value Proposition pode ser 
entendido como a proposta de valor de 
uma determinada Organização para os 
seus Colaboradores, ou seja, é a 
estratégia que uma Empresa adota para 
se posicionar e atrair o Talento. Num 
contexto onde o mercado de trabalho é 
extremamente competitivo, a proposta 
de valor deve responder às seguintes 
perguntas: “Por que é que as Pessoas vão 
querer trabalhar e investir a sua evolução 
profissional nesta Organização?”, “Que 
atributos/vantagens tornam esta 
Organização distinta, face às restantes?”.

Quando consistente, a proposta de valor 
ajuda a criar a marca da Organização e 
serve como fator para atração do 
Talento. Por outro lado, definir uma 
proposta de valor ajuda a alinhar as 
expectativas dos Colaboradores com as 
da Empresa, reforçando desta forma a 
relação de confiança entre estes.

De facto, o grau de confiança dos 
Colaboradores numa determinada 
Organização influencia, como um todo,  
o seu sucesso. O maior ou menor 
engagement das Pessoas refletir-se-á nos 
processos da Organização e no seu 
relacionamento com os Clientes. Nesta 
Edição, os CEOs reconhecem algum 
crescimento na confiança por parte dos 
seus Colaboradores, mas ainda se 
mostram pouco otimistas.

Global Portugal

Colaboradores
(Incluindo sindicatos)

Colaboradores
(Incluindo sindicatos)

39% 17% 13% 20% 

Aumentou AumentouDiminuiu Diminuiu
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Responder aos desafios futuros
Definir uma Estratégia de Talento

Os CEOs estão preocupados com a disponibilidade das Competências-chave

O nível de confiança dos Colaboradores tem que aumentar nos próximos anos

O talento é um bem 
escasso, cada vez 
mais necessário  
para o sucesso  
das Organizações. 

Numa era global e altamente 
informatizada, a realidade 
organizacional caracteriza-se por uma 
elevada quantidade de informação e 
conhecimento gerados a cada minuto, 
que quando não acompanhados por uma 
estratégia adequada, não potenciam o 
sucesso organizacional. Uma gestão 
eficiente do Capital Humano constitui 
uma capacidade organizacional crítica 
para adquirir vantagens estratégicas a 
médio e longo prazo.

Como tal, definir uma estratégia de 
Talento é hoje uma prioridade nas 
Agendas Estratégicas dos CEOs em todo 
o mundo. Contudo, existe ainda um 
enorme gap entre a intenção e a ação: 
mais de metade dos líderes globais e 
nacionais ainda não deram o “primeiro 
passo”.
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Responder aos desafios futuros
Definir uma Estratégia de Talento

Repensar a 
Estratégia de Talento
Os CEOs sabem que existem atualmente 
sérios desafios à gestão de Talento, que 
derivam essencialmente da necessidade 
de adaptação e resposta ao contexto 
futuro. 

Globalmente, 93% dos CEOs 
reconhecem a necessidade de alterar, ou 
de continuar a alterar, a sua estratégia de 
Talento. Em Portugal, esta opinião é 
partilhada por 87% dos CEOs. Não 
obstante, existe ainda um enorme gap 
entre a intenção e a ação: 61% dos CEOs 
globais e 54% dos CEOs nacionais, ainda 
não deram o “primeiro passo”.

87% dos CEOs em Portugal 
reconhecem a necessidade de 
alterar, ou estão já a alterar, 
a sua estratégia de Talento. Destes 87%, apenas 33% dos 

CEOs em Portugal têm em 
prática ou já terminaram as 
mudanças na sua estratégia 
de Talento.

87% 

33% 

Por outro lado, a magnitude das 
transformações presentes e futuras 
implica não apenas repensar as 
estratégias de Talento mas também 
implementar mudanças noutras 
dimensões do negócio.
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A necessidade de repensar a estratégia, a todos os níveis, é uma realidade  
cada vez mais presente

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Não sentem necessidade de mudar

Têm planos concretos para implementar  
uma estratégia de mudança

Reconhecem a necessidade de mudar

Têm já um plano em curso ou já terminaram

Estão a desenvolver uma estratégia de mudança

Não sabem/não respondem

Localização das operações-chave ou Sede da empresa

Uso e gestão de dados/análise de dados

Alterar/definir estratégia de talento

Mudanças na estrutura organizacional

Investimentos tecnológicos

53%

10%

7%

23%

17%

10%

13%

33%

10%

7%17%

10% 13% 13% 33%

3%

27%

13% 7% 20% 33% 10%17%

17% 7% 10% 43%

3%

20%

De futuro, que mudanças 
estratégicas espera fazer na sua 
Organização? E em que áreas? 
(Portugal)

Pensando nas mudanças futuras, 
quão bem preparados estão os 
seus Colaboradores para 
enfrentar estas transformações?

O Capital Humano 
tem que ser uma 
prioridade na 
Agenda Estratégica 
das Organizações
A necessidade de repensar ou criar 
uma Estratégia de Talento surge 
porque muitos CEOs globais e 
nacionais sentem que os seus 
Colaboradores não estão preparados 
para os desafios e mudanças dos 
próximos anos.

dos CEOs 
portugueses

34% 
dos CEOs 

globais

23% 

Nota: as percentagens referem-se apenas 
às resposta “bem preparados”.
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A importância da envolvente
O Estado e as Organizações: uma visão partilhada

Um dos pilares da 
criação de confiança 
para as Empresas 
reside no maior ou 
menor entendimento 
e colaboração com  
o Estado. 

Grande parte dos CEOs entrevistados 
nesta Edição acreditam que o Estado 
deve ter um papel mais “alargado” no 
que respeita à criação das condições 
favoráveis à atração e retenção do 
Talento em território nacional. De facto, 
a capacidade que cada nação tem de 
responder mais efetivamente às 
transformações mundiais depende da 
maior ou menor facilidade em contratar 
e reter Talento.

Por outro lado, com o crescimento da 
internacionalização nos negócios, as 
Empresas nacionais ampliam a sua área 
de atuação e ganham escala global. Tal 
facto torna a mobilidade do Talento uma 
prioridade relevante para as Estratégias 
de desenvolvimento de Pessoas.
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Tiago Ramos Almeida
Manager,
Human Capital Advisory Services Portugal

Investir no Talento: 
mais do que uma 
iniciativa privada
O tema da gestão de Talento é 
obrigatoriamente um tema transversal 
aos diversos stakeholders do setor 
económico (Entidades Privadas e 
Estado), que terão como principal 
missão nos próximos anos o 
desenvolvimento de esforços 
concertados para encontrar soluções 
integradoras de criação de 
Competências-chave no mercado de 
trabalho. O papel das Organizações e do 
Estado é fulcral para o sucesso desta 
operação e ambos devem convergir 
numa melhor organização estratégica, 
dotando o mercado de políticas ativas de 
empregabilidade e desenvolvimento 
profissional, e os indivíduos das 
competências necessárias ao melhor 
desempenho e performance.

Ainda é bem visível neste Estudo o 
distanciamento entre os vários 
interlocutores envolvidos. Esta ausência 
de políticas concertadas, traz graves 
consequências para o tecido laboral, 
provocando uma crescente mobilidade 
da força de trabalho qualificada e êxodo 
dos principais talentos nacionais, com 
uma óbvia e até desnecessária perda de 
valor para a Economia Nacional.

“O papel das Organizações e do 
Estado é fulcral para o sucesso 
[da Gestão de Talento] e ambos 
devem convergir numa melhor 
organização estratégica.”
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A importância da envolvente
O Estado e as Organizações: uma visão partilhada

Empresas e Estado 
precisam de 
reestruturar a 
confiança entre si

Um dos pilares da criação de confiança 
para as Organizações reside no maior ou 
menor entendimento e colaboração com 
o Estado. 

No caso de Portugal, os CEOs 
entrevistados acreditam que o Estado 
deve ter um papel mais “alargado” no 
que respeita à maior ou menor 
capacidade para assegurar a estabilidade 
do setor financeiro e económico, 
proporcionando desta forma condições 
favoráveis à atração e retenção do 
Talento em território nacional.

O papel do Estado na sociedade atual: que domínios de intervenção identificam 
os CEOs em Portugal?

1

2

3

4

80% 

63% 

33% 

27% 

Criar um sistema fiscal mais 
competitivo e eficiente a nível 
internacional.

Garantir a estabilidade do setor 
financeiro e maior acessibilidade  
ao capital.

Desenvolver um ecossistema de 
inovação que apoia o crescimento.

Contribuir para a criação  
de uma força de trabalho 
qualificada.

30% dos CEOs em Portugal 
reconhece a falta de eficiência 
que o Estado tem na criação de 
uma força de trabalho 
qualificada.

30% 
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O papel do Estado  
na criação de uma 
força de trabalho 
qualificada
O objetivo de reforçar a educação e 
formação das Pessoas deve ser entendido 
como uma prioridade, pela relevância 
que o Capital Humano assume enquanto 
Recurso de desenvolvimento e 
crescimento de determinado país. De 
facto, investir em qualificação e know- 
-how constitui não apenas um recurso de 
crescimento e desenvolvimento para um 
país ou Organização, mas também um 
recurso de competitividade na medida 
em que, são as Pessoas, com a sua atitude 
e competências que, cada vez mais, 
constituem o principal fator de 
diferenciação e competitividade das 
empresas no mercado global.

“O Capital Humano  
é o principal 
instrumento de 
crescimento e riqueza 
dos países, com 
especial relevo para  
os países pequenos  
e periféricos como 
Portugal” 

Belmiro de Azevedo,  
Presidente Grupo Sonae

“Acredito que todas as Pessoas 
são dotadas de Talento (…). Cabe 
ao Estado, às Escolas, às famílias, 
às Empresas e à sociedade em 
geral, a missão de descobrir e 
desenvolver esse capital (…)”

Belmiro de Azevedo
Presidente do Grupo Sonae,  
in Humanator XXI

O papel do Governo 
na Mobilidade do 
Talento
Com o crescimento da 
internacionalização nos negócios, as 
Empresas nacionais ampliam a sua área 
de atuação e ganham escala global. Tal 
facto torna a mobilidade do Talento 
uma prioridade, na medida em que as 
Organizações necessitam dos seus 
Colaboradores para responder aos 
desafios globais. 

No futuro a estratégia de gestão do 
Capital Humano passará pela 
capacidade de captar, desenvolver e 
reter o Talento com valor. Nesta 
matéria, o Estado deverá adotar 
estratégias ativas, tornando mais “fáceis 
e simples” as regulamentações relativas 
à força de trabalho.
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A importância da envolvente
O Estado e as Organizações: uma visão partilhada

A Mobilidade do 
Talento – O caso  
de Portugal
À medida que a população ativa se 
globaliza, as Organizações viram-se 
para o mercado internacional, na 
procura por Talento. 

Tal como o dinheiro circula livremente 
pelo mundo, também o Capital Humano 
se está cada vez mais a transformar num 
fenómeno de circulação global. E nesse 
sentido, os Colaboradores respondem 
através de uma vontade acrescida de 
expandir os seus horizontes pessoais na 
procura de trabalho.

De acordo com um Estudo realizado¹ 
sobre temas relacionados com o 
trabalho, as conclusões para Portugal 
foram as seguintes:
• disponibilidade para se mudar: 

quase nove em cada dez portugueses 
inquiridos estariam estariam 
dispostos a mudar para conseguirem 
o emprego certo. 44% dos 
entrevistados não se importariam 
mesmo de se deslocar para outro país 
ou continente;

• localização favorita para trabalhar: 
a Europa é, de longe,  
o destino de eleição, preferido por 
55% dos respondentes, seguido pela 
América do Norte (12%), América do 
Sul (8%), Ásia Pacífico (3%) e Médio 
Oriente (1%);

• obstáculos à mobilidade do 
Talento: o principal obstáculo à 
mudança é “a família e amigos”, 
referido por 66%, seguido por “custos 
com a mudança” (16%), “barreiras 
linguísticas” (9%) e “diferenças 
culturais” (3%);

• máxima estadia no estrangeiro:  
o desejo de mudar para um outro 
continente, é impulsionado pela 
vontade de viver a experiência e não 
pelo desejo de aí se fixar 
definitivamente. Assim, cerca de 50% 
dos Participantes no Estudo afirmam 
que estariam preparados para 
permanecer no estrangeiro por três 
anos no máximo.

A Europa é, de 
longe, o destino de 
eleição, preferido 

por 55% dos 
portugueses. 

Tempo que estariam 
dispostos a permanecer fora.

Quase nove em cada 
dez portugueses 
estariam dispostos a 
mudar para 
conseguirem o emprego 
certo. 44% dos 
entrevistados não se 
importariam mesmo de 
se deslocar para outro 
país ou continente.

3 anos

44%

¹Fonte: Informação Pública disponível.



A força do Talento      21

What́ s next?
Definir prioridades
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What´s next?
Definir prioridades

Um olhar  
sobre o futuro:  
as prioridades  
dos CEOs

Preparar o 
Capital Humano

Valorizar a 
adaptabilidade

Confiar e ser  
de confiança

Partilhar  
e Colaborar

Face ao contexto de 
mudança, as 
Organizações precisam, 
mais do que nunca, de 
Pessoas capazes de 
inovar e de olhar para o 
futuro. As Empresas 
devem procurar 
encorajar um clima 
organizacional que 
prepare e incuta, nos 
seus Colaboradores, a 
apetência pela mudança. 
Assim, apostar no 
desenvolvimento e 
formação do Capital 
Humano tem que ser 
uma prioridade para os 
próximos anos.

O contexto de mudança 
acelerado implica que as 
Organizações se 
adaptem com enorme 
agilidade às alterações 
do meio. Esta resposta 
implica Pessoas 
preparadas, capazes de 
atuar numa conjuntura 
de incerteza, com 
diferentes skills – como 
capacidade de 
adaptação, flexibilidade, 
conhecimento de 
diferentes culturas e 
realidades.

Ao longo do Estudo a 
palavra “confiança” foi 
naturalmente 
aparecendo como uma 
prioridade para os CEOs. 
Não obstante, num 
mundo cada vez mais 
global onde tudo é 
partilhado, ganhar 
confiança e ser confiável 
não é fácil. Assim, cabe 
aos Líderes de hoje 
serem confiáveis e 
construírem relações de 
confiança com todos os 
Stakeholders  
– especialmente com os 
seus Colaboradores.

Uma das principais 
ameaças ao negócio, 
segundo os CEOs 
mundiais, é o reduzido 
apoio do Estado. 
Contudo, talvez a culpa 
não seja só de uma parte 
– talvez exista falta de 
entendimento. 
Conseguir unir esforços, 
cooperar e estabelecer 
relações de confiança 
entre as Empresas e o 
Estado deve ser 
encarado como uma 
prioridade.

21 3 4

Num cenário de mudança 
acelerada e alterações 
estruturais, os CEOs concentram 
as suas prioridades relativas a 
Talento em 4 temas 
fundamentais.
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17ª Edição do CEO Survey

Metodologia
A nível Global, foram realizadas 1.344 
entrevistas com CEOs em 68 países, 
entre 9 de setembro e 6 de dezembro 
de 2013:

• 54% destas entrevistas foram 
telefónicas;

• 38% online e as restantes pelo 
correio.

Em Portugal, foram realizadas 30 
entrevistas a CEOs de Grupos 
Económicos presentes em Portugal. 
Todas estas entrevistas realizadas em 
Portugal foram efetuadas por telefone 
(metodologia CATI) ou online. 

Todas as opiniões recolhidas têm 
carácter confidencial e as informações 
prestadas permanecerão anónimas.

Foram ainda realizadas 2 entrevistas  
de detalhe a CEOs portugueses, a fim  
de validar as nossas perspetivas, 
aprofundar conhecimentos e entender 
as suas opiniões.

Fonte: PwC Global e PwC Portugal
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