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Mais prudência  
e menos otimismo: 
Definir o futuro num mundo em mudança
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A edição deste ano revela que os 
CEO portugueses estão agora menos 
confiantes quanto ao crescimento da 
economia global e, também, quanto 
ao crescimento das receitas das suas 
organizações a médio prazo (3 anos),  
mas ligeiramente mais confiantes 
no curto prazo, sentimento este que 
está alinhado com o expresso pelos 
CEO globais. Os CEO nacionais 
mantêm, ainda, a sua preocupação 
com a incerteza geopolítica, com o 
crescente populismo, as dificuldades 
em encontrar talentos e com a 
disponibilidade de competências 
essenciais para os seus negócios.

Na atual era digital, a correta e eficaz 
utilização dos dados e a qualidade da 
informação que os CEO recebem, são 
críticas para o sucesso dos negócios.

Estas são duas das questões que, 
também, preocupam os CEO em 
Portugal. 

O estudo deste ano procura 
desenvolver a temática da inteligência 
artificial e da análise de dados, bem 
como o seu impacto na gestão (e falta) 
de talentos. São igualmente abordadas 
questões que permanecem como 
grandes preocupações para os CEO 
nacionais, como a carga fiscal  
e o excesso de regulação.

O sucesso deste nosso estudo anual 
deve-se ao facto de quase 1400 líderes, 
em mais de 90 países, gentilmente 
partilharem connosco as suas 
preocupações e opiniões, permitindo 
assim que este relatório apresente uma 
imagem fidedigna do enquadramento 
atual e potencie o debate de soluções 
inovadoras para o futuro.

Em Portugal, é crescente o número 
de CEO que tem vindo a colaborar 
connosco nesta matéria. Este ano 
obtivemos, uma vez mais, um número 
significativo de respostas (70), o 
que nos permitiu desenvolver este 
relatório nacional, que compara as 
preocupações dos CEO portugueses 
com os globais. Espero, sinceramente, 
que o mesmo lhe possa ser útil.

Gostaria, assim, de agradecer 
particularmente aos 70 CEO 
portugueses que contribuíram para 
estes resultados. Temos orgulho nos 
líderes que partilham connosco as 
suas preocupações e expetativas para 
o futuro. Sabemos que o seu tempo é 
valioso e sentimo-nos honrados pela 
sua participação.

Introdução
O 22º CEO Survey Global, da PwC, 
foi lançado em janeiro de 2019, na 
conferência anual do Fórum Económico 
Mundial, em Davos.
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Enquadramento
O 22º CEO Survey Global da PwC, que 
contou com a colaboração de 1 378 CEO 
em mais de 90 países, dos quais 70 foram 
portugueses, explora as expectativas dos 
CEO para 2019 e muitas outras questões 
sobre o clima global dos negócios.

|    22º CEO Survey Global da PwC6



|    22º CEO Survey Global da PwC7

Das respostas obtidas 
este ano, surgiram três 
temas globais distintos:

1. Crescimento.  
Reconhecer a realidade

No ano passado, assistimos a um salto 
recorde do otimismo, no que respeita às 
perspectivas de crescimento global para 
2018, e essa confiança verificou-se em 
todas as regiões do mundo. Na edição 
deste ano assistimos ao cenário oposto, 
com um aumento do sentimento 
pessimista, com quase 30% dos CEO  
a projetarem um declínio no crescimento 
do PIB global (5% no ano anterior). 

Contudo, esta não foi a opinião da 
maioria dos CEO em Portugal, com 
apenas 13% a projetarem uma redução 
do crescimento económico mundial. 

Os CEO relataram, igualmente, uma 
queda notável de confiança nas 
perspetivas de receitas das suas 
próprias organizações no curto (um 
ano), médio (três anos) e longo prazo. 
Na sua generalidade, os CEO ainda 
projetam um crescimento económico 
global positivo, mas se o seu poder 
preditivo do passado for uma indicação, 
este deverá desacelerar em 2019. 
No que toca ao cenário português, 
verifica-se, também, um decréscimo 
da confiança no crescimento da 
economia global, e apenas 50% dos 
CEO nacionais (face aos 77% no ano 
passado) considera que a performance 
da economia global irá melhorar no 
próximo ano. 

2. Ameaças e oportunidades.
Olhar de dentro para fora para 
crescer

Ao longo do presente estudo, existe 
uma preocupação geral em perceber  
de que forma os CEO se estão a 
adaptar ao aumento do sentimento 
nacionalista e populista que, 
atualmente, se verifica em todo  
o mundo.  
 
Globalmente, as ameaças consideradas 
mais urgentes são agora menos 
existenciais (ex.: terrorismo, mudanças 
climáticas) e mais relacionadas com 
a facilidade em fazer negócios nos 
mercados onde operam (ex.: excesso 
de regulação, incerteza política, 
disponibilidade de competências 
essenciais ou conflitos comerciais). 

Em Portugal, as principais 
preocupações, este ano, são o 
populismo, o aumento da carga fiscal, 
e disponibilidade de competências 
essenciais e as ciberameaças.

3. Análise de dados  
e Inteligência Artificial (AI). 
Maior atenção à qualidade  
e disponibilidade de informação  
e de competências

Para além de terem de lidar com as 
atuais divergências geopolíticas, os 
CEO procuram, também, reduzir as 
lacunas existentes nas suas próprias 
competências. As organizações 
estão a lutar para conseguirem 
traduzir o grande volume de dados 
disponíveis, numa tomada de decisão 
mais informada. Existe uma efetiva 
escassez de talentos qualificados, que 
consigam integrar e extrair valor da big 
data e ir além dos (ainda) pequenos 
avanços na direção da Inteligência 
Artificial (IA). Uma das descobertas 
mais notáveis do estudo deste ano foi 
o facto que, apesar dos milhares de 
milhões de dólares de investimento e 
posicionamento prioritário na agenda 
das administrações das empresas, 
a lacuna entre a informação que os 
CEO necessitam e a que efetivamente 
recebem não foi reduzida, nos últimos 
dez anos. 



1 Crescimento  

Reconhecer  
a realidade
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Perspetivas de crescimento  
económico global
Depois de terem perspetivado com bastante confiança  
o crescimento económico global no ano passado, este ano  
os CEO reduziram o seu entusiasmo, com um forte aumento  
da percentagem que se apresenta pessimista e prevê uma  
quebra em 2019. 

Ainda que a maioria dos inquiridos continue a prever uma 
melhoria da performance mundial, verifica-se uma transição  
na percentagem dos CEO que previam, na edição anterior, que 
o crescimento económico global iria melhorar em 2018 (de 29% 
(2017) para 57%, em 2018), para uma percentagem recorde na 
projeção da quebra do crescimento em 2019 (de 5% para 29%).



Perspetivas de crescimento da Economia global – Global
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Aumentar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Recorde de aumento 
da % de CEO que 
consideram que  
o cresc. económico  
vai diminuir

Manter-se Diminuir

Q: Considera que a economia global vai Aumentar, Manter-se ou Diminuir, durante os próximos 12 meses?

Base: 2019=1378; 2018=1293; 2017=1379; 2016=1409; 2015=1322; 2014=1344; 2013=1330; 2012=1258
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Ainda que muitos CEO tenham a expectativa 
de uma melhoria no crescimento económico 
global, existe um aumento significativo dos 
que referem que este irá diminuir.

As duas linhas de previsão (de aumento 
e diminuição) convergiram este ano tão 
drasticamente quanto se afastaram no ano 
passado, sendo que a atual perspetiva 
é de um abrandamento no crescimento 
económico global. Globalmente, os 
CEO estão mais polarizados este ano 
relativamente aos seus pontos de vista  
e existem menos CEO que adotam a 
postura neutra de “permanecerá igual”.

Ainda que muitos CEO (42%) tenham 
a expectativa de uma melhoria no 
crescimento económico global, existe um 
aumento significativo dos que referem que 
este irá diminuir (de 5% para 29%). 



Aumentar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Diminuir

Q: Considera que a economia global vai Aumentar, Manter-se ou Diminuir, durante os próximos 12 meses?
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Perspetivas de crescimento da Economia global – Portugal

Os CEO portugueses estão, este ano,  
menos confiantes no crescimento  
da economia global 

Em Portugal, a tendência global 
mantém-se com 50% dos CEO 
nacionais expectantes no aumento 
do crescimento (77% no ano 
passado) e 13% a projetarem o seu 
abrandamento (3% no ano passado).
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Este aumento do pessimismo relativo, 
evidenciado no nosso estudo, não é 
assim tão surpreendente. 

De facto, a maioria dos analistas 
económicos globais, reviram, em baixa, 
as suas principais previsões para 2019. 
Muitos economistas consideram mesmo 
esta desaceleração como algo tardia.  
 
As atuais tensões no comércio 
internacional, o descontentamento  
e incerteza ao nível político, políticas 
monetárias e fiscais mais restritas, 
constituem fatores que têm impacto  
nas economias, de diferentes formas.

Contudo, todos apresentam a mesma 
consequência global, em todas as 
regiões: perspetivas mais cautelosas 
relativamente ao crescimento económico 
global.

Por todo o mundo, temos vindo a assistir 
a um maior número de políticos mais 
populistas, recém-eleitos, a exercerem 
uma influência pessoal crescente sobre 
as políticas económicas, por exemplo, 

bloqueando fusões, impondo novas 
tarifas, protegendo as taxas de câmbio, 
influenciando os bancos centrais, 
aumentando a despesa, reduzindo os 
impostos e elevando a dívida pública. 

Existe uma reversão percetível 
na dependência das estruturas 
governamentais globais (como a ONU 
ou a OMC (Organização Mundial de 
Comércio) destinadas a facilitar a 
cooperação, em matérias consideradas 
urgentes, como são o comércio 
internacional, as alterações climáticas  
ou a proliferação nuclear. 

Este resultado já tinha sido antecipado 
pelo Fórum Económico Mundial, que 
referiu a existência de uma tendência 
na direção de um maior nacionalismo 
unilateral e, consequentemente, de uma 
maior fragmentação global e de um 
aumento generalizado da incerteza.



Nos próximos 12 meses A 3 anos

Perspetivas de crescimento das receitas das organizações

Em Portugal, os CEO estão agora menos 
confiantes relativamente ao crescimento das 
receitas das suas organizações, tanto a 12 meses 
como a 3 anos.

Global GlobalPortugal Portugal
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23%
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40%

30%

43%

39%
40%

36%

39%3 9%

35%

38% 42%

35%

29%

14%

43%

39%

47%

30%

49%

34%

47% 46% 46%
49%4 9%

51%

45%

37%

2012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 20172018 20182019 2019

Q: Quão confiante está com as perspectivas de crescimento das receitas da sua organização, nos próximos, 12 meses e 3 anos? 
Percentagem de respostas: “muito confiante”
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Na presente figura, comparamos  
a confiança dos CEO, relativamente às 
perspetivas de crescimento das receitas 
das suas organizações, a curto (um ano)  
e a médio prazo (três anos).

Ao contrário do ano passado, quando 
o otimismo económico aumentou, 
mas a confiança no crescimento das 
organizações não, a mensagem deste 
ano é amplamente consistente: os CEO 
antecipam agora um crescimento mais 
moderado.

Tipicamente, o valor mais elevado 
da confiança é a três anos, o que 
significa que quanto mais longe os CEO 
perspetivam a sua performance, mais 
otimistas se encontram. A única vez em 
que a confiança, a três anos, diminuiu 
abaixo da confiança a um ano, foi na 
altura antecedente à recessão global 
(2007–2008). Na publicação desse ano, 
os valores de “muito confiante” foram 
os mais baixos reportados, desde 2009.

Confiança no crescimento  
das organizações
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Em Portugal, a confiança dos CEO 
relativamente ao crescimento da 
receita das suas organizações, tem 
vindo a registar grandes oscilações, 
ao longo dos últimos anos. O que não 
se tem verificado a nível global, onde 
os níveis de confiança se têm mantido 
relativamente estáveis.

Durante os anos de crise económica 
e financeira, poucos eram os CEO 
nacionais que perspetivavam um 
aumento das suas receitas, quer no 
curto, quer no médio prazo. O pico 
de confiança dos CEO nacionais, a 
curto prazo, registou-se, na edição 
de 2015, momento de viragem no 
panorama político nacional.

Contudo, estas perspetivas positivas 
não se mantiveram consistentes 
nos anos seguintes, representando 
este ano apenas 39% dos CEO 
portugueses (35% no global).

Quanto ao crescimento a médio 
prazo, nos últimos sete anos os CEO 
em Portugal têm-se mostrado sempre 
menos confiantes que o global, à 
exceção de 2018, em que a confiança 
a nível nacional era superior (49%).

Na edição deste ano, essa confiança 
volta a descer acentuadamente, 
com uma queda de quinze pontos 
percentuais (34%).



Calculámos as alterações na confiança dos CEO ao subtrair a percentagem de variação das respostas ‘muito confiante’ e ‘algo confiante’ pela percentagem  
de respostas ‘pouco confiante’ e ‘nada confiante’ à questão: “Quão confiante está relativamente às perspetivas de crescimento da sua organização nos 
próximos 12 meses?”.

Nota: A previsão do PIB global para 2018 e 2019 é do FMI.

Base: Total de respostas (2019=1,378; 2018=1,293; 2017=1,379; 2016=1,409; 2015=1,322; 2014=1,344; 2013=1,330; 2012=1,258; 2011=1,201; 2010=1,198; 
2009=1,124; 2008=1,150; 2007=1,084)
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Comparação das perspetivas de crescimento das receitas com o crescimento do PIB global

Os reduzidos níveis de confiança dos CEO 
podem indiciar um crescimento económico 
global mais moderado do que o apontado 
pelas principais previsões globais.

Os CEO olham-se  
ao espelho…  
e veem o mundo
Poderíamos atribuir algum poder 
preditivo às perspetivas de crescimento 
que os CEO apresentam para o 
próximo ano? Com base na análise dos 
resultados dos últimos dez anos do 
Global CEO Survey, a resposta é ‘Sim!’.

Pela experiência das edições anteriores, 
as expectativas dos CEO são um 
bom barómetro, no que respeita às 
expectativas de crescimento económico 
global.

Os nossos dados revelam que, 
globalmente, os CEO têm vindo a 
ser incrivelmente precisos nas suas 
previsões de crescimento do PIB para 
os 12 meses seguintes. 

De facto, as respostas ao Global 
CEO Survey da PwC, ao longo da 
última década, revelaram ter uma 
forte correlação entre as expectativas 
de crescimento das receitas das 
suas próprias organizações, para 
o ano seguinte e as perspetivas 
de crescimento real do PIB feitas 
pelos analistas globais. Por outras 
palavras, a confiança dos CEO, nas 
sua receitas pode ser considerada 
um indicador, muito relevante, para a 
direção esperada da economia global e 
encontra-se fortemente correlacionada 
com o crescimento económico desse 
ano (ver figura).
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Se recuarmos a John Maynard 
Keynes e à sua teoria dos “estados 
de ânimo” (animal spirits), na qual 
estes impulsionam as decisões de 
investimento, financeiras e de negócio, 
têm havido muitas evidências empíricas 
de que o investimento e o sentimento 
empresarial ajudam a impulsionar os 
ciclos económicos. E que, por outro 
lado, o investimento empresarial 
é baseado nas expectativas de 
crescimento das receitas.

Os dados evolutivos obtidos no Global 
CEO Survey confirmam esta teoria e 
indicam que os CEO podem, de facto, 
desempenhar um papel relevante 
na previsão da direção da economia 
global: o aumento ou quebra dos seus 
níveis de confiança relativamente às 
suas próprias perspetivas, pode ser 
um indicador importante no efetivo 
crescimento económico mundial  
do ano seguinte.

Podemos inferir, portanto, dos 
resultados do nosso estudo de 2019, 
que os CEO são direcionalmente 
consistentes na sua avaliação do 
crescimento do PIB global para o 
próximo ano, tendo vindo a ser sempre 
mais moderados do que as previsões 
dos principais analistas económicos.

|    22º CEO Survey Global da PwC15



|    22º CEO Survey Global da PwC16

2 Ameaças e Oportunidades 

Olhar de dentro  
para fora, para 
crescer

Decorrente da atual onda de sentimento populista e protecionista,  
que se estende a vários continentes, os CEO viraram as suas atenções 
para questões mais internas dos seus países, enquanto se adaptam 
às novas barreiras erguidas entre mercados – tanto no comércio 
internacional, como no emprego. 

Estão agora menos preocupados com ameaças mais amplas e 
existenciais, que surgiram nos rankings do ano passado, como por 
exemplo, o terrorismo e as alterações climáticas e mais preocupados 
com a facilidade em fazer negócios, nos mercados em que operam. 

As oportunidades de receita e expansão identificadas pelos CEO,  
são agora mais orientadas para questões internas, como por exemplo  
o aumento da carga fiscal e o excesso de regulação.
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Principais ameaças económicas, políticas, sociais e ambientais

As principais ameaças que agora são menos 
existenciais… 

Q: Considerando as seguintes ameaças económicas, 
políticas, sociais e ambientais, que podem afetar 
potencialmente as expetativas de crescimento da 
sua empresa, quão preocupado está com cada uma 
delas?

Nota: indicador de resposta “extremamente 
preocupado” 

*ameaças introduzidas em 2019

2019 2018
Portugal Global

36% 49%

34% 46%

28% 41%

25% 40%

29% 43%

27% 43%

35% 35%

30% 31%

Populismo

Aumento da carga fiscal

Excesso de regulação

Protecionismo

Incerteza nas políticas*

Futuro da zona euro

Alterações climáticas  
e danos ambientais

Conflitos comerciais*

Incerteza geopolítica

Instabilidade social

Terrorismo

Incerteza geopolítica

Populismo

Alterações climáticas  
e danos ambientais

Aumento da carga fiscal

Instabilidade social

Excesso de regulação

Futuro da zona euro

Mudanças demográficas 
na força de trabalho

Protecionismo

26% 37%

35% 36%

31% 17%

30% 25%

18% 29%

24% 26%

23% 26%

13% 29%

19% 42%

19% 23%

19% 17%

16% 11%

Portugal Global
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A nível global, a regulação excessiva 
mantém-se em primeiro lugar nas 
preocupações referidas pelos CEO, 
ameaça que se mantém no topo 
desde 2008. A esta juntaram-se a 
incerteza política, a disponibilidade de 
competências essenciais, os conflitos 
comerciais e a incerteza geopolítica, 
completando assim o top cinco. 
Todas estas são preocupações mais 
imediatas, tal como a facilidade de 
fazer negócios dentro da infraestrutura 
económica dos seus próprios 
mercados.

A preocupação com os eventos 
terroristas reduziu em 2018, enquanto 
que os conflitos comerciais e a incerteza 
geopolítica aumentaram. As ações dos 
Governos, sob novos regimes mais 
populistas, tomaram o centro do palco 
e constituem agora uma preocupação, 
maior do que as alterações climáticas. 

Em Portugal, o populismo, o aumento 
da carga fiscal e o excesso de regulação 
encabeçam as principais preocupações 
dos CEO nacionais, à semelhança de 
anos anteriores.  

No entanto o excesso de regulação 
e o aumento da carga fiscal não 
figuravam no top 3 na edição anterior, 
liderado pela preocupação com o 
terrorismo, a incerteza geopolítica e o 
populismo. A principal preocupação 
dos CEO portugueses recai este ano 
sobre o populismo, possivelmente pela 
aproximação das eleições (em particular 
as legislativas) que terão lugar este ano.
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Principais ameaças aos negócios

Verifica-se que, no que concerne 
às potenciais ameaças relativas ao 
crescimento do negócio, tanto os 
CEO portugueses como os globais 
indicam as mesmas três principais 
preocupações: em primeiro lugar 
a disponibilidade de competências 
essenciais, seguida das Ciberameaças 
e das alterações tecnológicas.

… e mais relacionadas com a facilidade 
em fazer negócio. 

Q: Considerando as seguintes ameaças aos 
negócios, que podem afetar potencialmente  
as expetativas de crescimento da sua empresa,  
quão preocupado está com cada uma delas?

Nota: indicador de resposta “extremamente 
preocupado”
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2019 2018
Portugal Global

33%

29% 26%

34% 38%
40%

30%
40%

23%
23%

19%
20%

28%
26%

19%

38%

Disponibilidade de 
competências essenciais

Ciberameaças

Ritmo das alterações 
tecnológicas

Alterações no comportamento 
do consumidor

Preparação para  
resposta a crises

Alterações demográficas  
na força de trabalho

Novos concorrentes

Volatilidade nos preços  
da energia

Falta de confiança no negócio

19%

17%

14%

17%

17%

18%

14%

21%

22%

16%

17%

10%

17%13%

14%

14%

21%

10%

17%

10%

14%

14%

Portugal Global

Ritmo das alterações 
tecnológicas

Ciberameaças

Alterações no comportamento 
do consumidor

Disponibilidade de 
competências essenciais

Aumento dos benefícios  
dos colaboradores e dos 

custos das pensões

Potenciais escândalos éticos

Volatilidade dos preços  
das commodities

Volatilidade dos custos  
da energia

Disrupção da cadeia  
de abastecimento

Falta de confiança no negócio



O aumento da carga fiscal como uma das principais 
preocupações dos CEO nacionais
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Com base nos dados do INE, em 2017 
a carga fiscal em Portugal aumentou 
5,3%, o que representa um aumento 
de 0,4 p.p. (de 34,3% para 34,7%) em 
percentagem do PIB. Este aumento 
abrangeu todas as componentes, 
mas pode destacar-se o aumento de 
10,2% da receita do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas 
(IRC). Ainda assim, a carga fiscal 
portuguesa manteve-se inferior à média 
da tributação dos países membros da 
União Europeia (39,3%).  

De acordo com o estudo da PwC 
“Paying Taxes 2019”, com dados 
referentes a 2017, a taxa total de 
impostos e contribuições, calculada 
sobre os lucros, foi de 39,78%, 
em Portugal, valor que se mantém 
constante desde 2015, apesar de 
ter reduzido 2,7 p.p. ao longo da 
última década. A maior percentagem 
corresponde a impostos e contribuições 
incidentes sobre o fator trabalho 
(26,8%), enquanto que 12,5% dizem 
respeito a impostos e contribuições 
sobre os lucros.

Nesse mesmo sentido, um estudo 
da OCDE relativo a 2018 e divulgado 
no início deste ano, evidencia que 
Portugal, numa amostra de 88 países, 
registava já a segunda mais elevada 
taxa combinada de imposto sobre o 
rendimento das sociedades (30%) no 
conjunto das economias pertencentes 
à OCDE, ficando apenas atrás da 
França (34,4%). Este aumento da taxa 
de imposto, à semelhança de cinco 
outros países (Canadá, Índia, Coreia 
do Sul, Letónia e Turquia) contrariou a 
tendência global de redução da média 
da carga fiscal. Os EUA e a França 
(esta, apesar da liderança acima 
referida) foram os países que, entre 
2017 e 2018, apresentaram as maiores 
reduções das suas taxas nominais.

Ainda assim, em Portugal e no corrente 
ano de 2019, a taxa efetiva de imposto 
deverá subir novamente, em virtude 
de maiores limitações à dedução 
de encargos. Esta perspetiva foi já 
suficiente para inculcar de novo um 
sentimento de preocupação entre  

os CEO portugueses, tendo o 
aumento da carga fiscal voltado a ser 
mencionado como uma das principais 
ameaças ao negócio (66,7% no total, 
estando 34,3% muito preocupados e 
31,4% algo preocupados).

Ainda para as empresas portuguesas, 
mas agora de um ponto de vista 
positivo, a boa notícia deste ano diz 
respeito às alterações ao Regime 
Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) 
e à Dedução por Lucros Retidos e 
Reinvestidos (DLRR). Relativamente ao 
RFAI, o limite de investimento elegível 
para beneficiar da aplicação da taxa 
de 25% passou de € 10 milhões para 
€ 15 milhões, mantendo-se a taxa de 
10% para investimentos superiores ao 
novo limite. Relativamente à DLRR, o 
montante máximo dos lucros relevantes 
foi aumentado para € 10 milhões (de 
€ 7,5 milhões) e a majoração desses 
lucros passou a ser de 20% para as 
entidades localizadas nos territórios  
do interior.



Fatores específicos relativos à preocupação com o aumento da carga fiscal

No que respeita especificamente às ameaças 
fiscais, a complexidade da legislação e a taxa 
de tributação suportada pelas empresas são as 
principais preocupações dos CEO portugueses 

Os CEO portugueses referem a 
complexidade da legislação fiscal e a taxa 
de tributação suportada pela organização 
como as principais ameaças em matéria 
fiscal. Com menor expressão apontam 
ainda a tributação dos negócios digitais  
e o risco reputacional associado à 
fiscalidade também como preocupações 
nesta matéria.

Como tem sido sistematicamente 
salientado, a complexidade da legislação 
fiscal, bem percecionada pelos CEO 
portugueses, é um relevante custo de 
contexto que impacta negativamente na 
competitividade e, logo, no crescimento 
da economia, bem assim como na 
capacidade de redistribuição, de equidade 
e de eficiência do sistema fiscal português. 
Aliás, não é por acaso que o grau de 
preocupação em Portugal é maior do que 
a nível global, ao contrário do que ocorre 
com a taxa de tributação. A legislação 
portuguesa deve por isso caminhar para 
uma menor complexidade e uma maior 
estabilidade, no sentido de facilitar a sua 
compreensão, aplicação e cumprimento, 
em benefício da competitividade interna  
e externa. 

Q: Quais os fatores específicos que o preocupam, 
relativamente ao aumento da carga fiscal?

Nota: Análise detalhada dos 34,3% de CEO 
portugueses que referiram estar “extremamente 
preocupados” com o aumento da carga fiscal.
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Portugal Global

Complexidade da  
legislação fiscal

Taxa de tributação suportada  
pela organização

Tributação dos negócios digitais

Risco reputacional associado  
aos impostos

70,8%

66,7%

61,5%

78,4%

25,0%

16,7%

17,2%

25,0%



A realidade laboral está já a sofrer uma profunda 
reformulação, sendo consensual que estas alterações 
irão acentuar-se e tornar-se-ão progressivamente 
mais rápidas. Assistimos já a uma preocupação 
acrescida, por parte dos CEO com esta matéria,  
a par da vontade de antecipar o impacto da 
automação e da inteligência artificial (IA) nas 
organizações. 

A questão já não é “se”, nem “quando”, mas sim  
“de que forma” e com que profundidade a automação  
e a IA impactarão as organizações, a economia  
e a sociedade em geral. 

Os estudos tendem a constatar que a IA permitirá 
criar mais postos de trabalho do que aqueles que irá 
substituir. Contudo, este aumento é justificado pela 
criação de novos postos de trabalhos com novas 
especificações funcionais, nomeadamente, quadros 
qualificados para suporte e desenvolvimento da IA, 
bem como monitorização e validação do resultado 
final (no sentido de estimativas, “predictions”, no que 
respeita à IA). 

Ora, se nada for feito, os desempregados em 
consequência da obsolescência dos “velhos” postos 
de trabalho em resultado da automação ou da IA, 
não deverão ter as qualificações necessárias para os 
“novos” postos de trabalho, o que poderá significar 
um “desemprego vitalício”, ainda que a taxa de 
emprego global não varie significativamente. Ora,  
isto implica problemas sociais graves. Por outro lado,  
os países em que escasseie a disponibilidade  

ou a procura deste tipo de (novas) competências 
técnicas, poderão ser gravemente afetados, 
nomeadamente, por um aumento relevante da taxa 
de desemprego e pela redução da riqueza criada. 

É também consensual que o impacto da 
modernização deverá ser cego à cor dos colarinhos:  
o desemprego pela modernização tecnológica 
irá atingir tanto os “colarinhos azuis”, como os 
“colarinhos brancos” (cfr. PwC, Will robots really 
steal our jobs – 2018). É, pois, importante e urgente 
que Portugal comece a equacionar um cenário 
em que grande parte dos postos de trabalho não 
qualificados serão fortemente afetados pelo novo 
paradigma na indústria e nos serviços, o mesmo 
acontecendo com um número muito significativo  
de postos de trabalho ditos qualificados. 

Ainda assim há espaço para não sermos 
pessimistas, caso saibamos preparar o futuro. 
De acordo com os dados de 2016 do Fórum 
Económico Mundial - WEF, previa-se que, entre 
2015 e 2020, pudesse existir uma perda líquida      
de 5,1 milhões de empregos, com uma perda total 
estimada de 7,1 milhões de empregos (dois terços 
dos quais correspondentes a funções rotineiras                        
e administrativas) e com a criação estimada de um 
total de 2 milhões de novos postos de trabalho. 
No entanto, num novo estudo  publicado também 
pelo WEF, as estimativas referentes ao período 
entre 2018 e 2022, são mais otimistas. Neste novo 
relatório prevê-se uma redução de apenas 0,98 
milhões de empregos e um ganho de 1,74 milhões. 

A expectativa é de que em 2022, a percentagem  
de funções redundantes (obsoletas) possa diminuir 
10 p.p. face a 2018, enquanto as novas funções irão 
aumentar 11 p.p.

A partir de quando iremos 
tributar os robôs?
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Estimativas da percentagem de funções, 
emergentes ou em declínio, em 2022,  
por setor de atividade

¹WEF (2016). The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Disponível aqui.
²WEF (2018). The Future of Jobs Report 2018. Disponível aqui.

Automóvel, aeroespacial, cadeia de abastecimento e transportes

Energia

Serviços

Infraestruturas

Saúde

Serviços financeiros

Consumo

Aviação e turismo

TIC

em declínio emergentes

24% 31%

18% 37%

30% 19%

24% 33%

21% 17%

19% 29%

22% 28%

14% 13%

26% 21%

Fonte: WEF (2018). The Future of Jobs Report 2018

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf


Jaime Carvalho Esteves
Tax Lead Partner
PwC Portugal, Angola e Cabo Verde

A expectativa de perda de postos de trabalho deveria 
conduzir à adoção atempada de medidas que 
garantam a sustentabilidade da Segurança Social 
e das receitas fiscais. Menos empregos e menos 
riqueza significarão menos receitas e mais apoios 
sociais e, logo, mais défice estatal, o que, bem o 
sabemos, não será viável. 

Também aqui a resposta passa, portanto, por rigor 
orçamental, criação de um ecossistema favorável 
ao investimento, ao empreendedorismo, à inovação 
e à criação de captação de sólidas e generalizadas 
competências técnicas. Neste cenário, competirá 
ao Estado um papel fundamental, não só para 
garantir a sustentabilidade das contas públicas, mas 
também o investimento no desenvolvimento de novas 
competências – o que passa muito pela reforma  
do sistema de ensino – e a reintegração no mercado 
laboral daqueles cujos postos de trabalho forem 
substituídos pela automação ou pela inteligência 
artificial. 

De outra forma, e apesar do desenvolvimento 
tecnológico, a falta de receita poderá levar a que 
o Estado social não seja capaz de dar respostas 
às solicitações crescentes de despesa pública. 
A sustentabilidade das finanças públicas e da 
Segurança Social têm pois, neste quadro, uma 
pressão adicional de natureza estrutural, o que levará 
inexoravelmente à procura de novas bases tributárias 
(fontes de tributação). 

Nesse contexto de procura de novas formas de 
tributação, têm surgido já alguns apologistas de um 
“imposto sobre o trabalho realizado por robôs”, como 
é o caso de Bill Gates, que refere a inevitabilidade 
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de no futuro serem lançados impostos relacionados 
com a automação. Ou seja, tributar o rendimento 
gerado por atividades que outrora correspondiam a 
postos de trabalho “reais”. Ou de outra forma ainda: 
tributar mais severamente os lucros gerados por 
atividades automatizadas. No entanto isso significaria 
precisamente o inverso do desejável: penalizar a 
inovação e a eficiência.

Se é verdade que a rápida implementação de 
novas tecnologias como a inteligência artificial e a 
automação terão efeitos muito positivos na eficiência, 
produtividade e geração de riqueza, também é 
verdade que os seus efeitos serão assimétricos e 
poderão gerar roturas significativas. 

É, pois, necessário ponderar já esta nova realidade, 
sem penalizar a inovação e sem aumentar a carga 
fiscal já que como se viu agora mesmo em França, 
ela pode tornar-se intolerável muito rapidamente 
(de França ficamos a conhecer agora uma nova 
designação para a irritação tributária: exasperação 
fiscal). 

A pergunta é, pois, como um País que precisa de 
acolher investimento poderá evitar tributar os robôs 
ou outras formas de aumento da produtividade,  
de forma a não comprometer a inovação?



Países considerados mais relevantes para crescer (Portugal)

De alguma forma, a atual incerteza nas políticas 
e trocas comerciais restringe os planos  
de expansão dos CEO

Q: Quais os 3 principais territórios, que considera mais relevantes para crescer, no próximos 12 meses?

2018

46%

37%

31%

23%

26% 26%

21%

14% 14%

11%
13% 13%

10%

3%

7%

0%

6%6%

16%

21%

Espanha ChinaAngola MoçambiqueEUA AlemanhaNão sabe Nenhum outro 
território

França Reino UnidoBrasil

2019

23% 23%
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No caso de Portugal, quando 
questionados sobre quais os três 
mercados mais atrativos para investir 
fora do seu território, os CEO continuam 
a eleger Espanha como o principal 
mercado para crescimento. 

O Reino Unido, que continua a sofrer 
as consequências da incerteza 
relativamente ao Brexit, afastou 
significativamente as perspetivas de 
investimento das empresas portuguesas. 

Os países africanos como Angola 
e Moçambique voltaram a captar a 
atenção dos CEO nacionais, tendo 
apresentado uma percentagem bastante 
superior à da última edição do estudo. 

Curiosamente, na edição deste ano as 
respostas de ‘não sabe’ e ‘nenhum outro 
território’ parecem ilustrar um sentimento 
de maior incerteza.



A abordagem de crescimento, de 
dentro para fora, é confirmada nas 
respostas dos CEO à pergunta: “Qual 
das seguintes atividades, se existir 
alguma, está a planear desenvolver nos 
próximos 12 meses para impulsionar o 
crescimento das receitas?”. 

A esmagadora maioria dos CEO 
globais e nacionais respondeu com 
iniciativas internas. Os CEO nacionais 
referiram o crescimento orgânico 
(77,1%), a melhoria da eficiência 
operacional (67,1%), seguidos pelo 
lançamento de um novo produto  
ou serviço (57,1%).

A entrada num novo mercado reuniu 
consenso em apenas 32,9% dos 
inquiridos. 

Principais atividades a desenvolver para crescer

O crescimento orgânico e a eficiência 
operacional são as principais iniciativas  
dos CEO portugueses para impulsionarem  
o crescimento das suas receitas 

Q: Qual das seguintes atividades, se existir alguma, está a planear desenvolver nos próximos 12 meses  
para impulsionar o crescimento das receitas?
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77%
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Portugal Global



3 Análise de Dados e Inteligência Artificial 

Atenção à qualidade  
e disponibilidade  
de informação  
e de competências

À medida que os CEO se concentram no que conseguem, ativamente, 
controlar dentro das suas organizações, confrontam-se com as falhas nas 
suas próprias competências, sobretudo no que respeita às lacunas  
de informação e de conhecimentos técnicos. 

As empresas, hoje, enfrentam grandes dificuldades na transformação dos 
dados recebidos em conhecimento e inteligência, que possam ser utilizados 
para a tomada de decisão. 

De acordo com os CEO entrevistados, a principal razão para esta frustração 
está assente na indisponibilidade de competências em análise de dados,  
o seu restrito armazenamento e a pouca fiabilidade destes. Sem dados 
claros, relevantes e de confiança, as organizações deparam-se com muitos 
entraves nos seus esforços para avançar de forma decisiva em direção à  
IA – que os CEO concordam, de forma esmagadora, virá a ter um impacto 
muito significativo nos seus negócios, nos próximos 5 anos.

Uma das descobertas mais notáveis da edição deste ano é o facto de 
a ‘lacuna de informação’ – a diferença entre a informação que os CEO 
necessitam e aquela que, de facto, recebem – não ter diminuído nos  
últimos dez anos (última vez que colocámos estas questões).
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Gap entre a informação considerada crítica e a sua inteligibilidade 

Os CEO enfrentam problemas com as suas 
próprias competências, nomeadamente em 
termos de adequação dos dados, com uma 
enorme lacuna que permanece 10 anos depois. 

Q: Considerando os dados que utiliza para a tomada de decisão para o sucesso a longo prazo, quão importante é...?

94%
92%

90% 87% 86%
85%

70%
66%

42%

15%

41%

24% 22%
29%

18% 17%
21%

16%

95%

89%

92% 93%
88%

84% 72% 73%

38%
21%

35%
31%

23%
30%

20% 23% 26%
17%

2019 - Crítico / Importante

Crítico / Importante

2009 - Crítico / Importante2019 - Inteligível

Inteligível

2009 - Inteligível

Preferências e 
necessidades 
dos clientes

Riscos a que a 
empresa está 

exposta

Previsões 
financeiras  
e projeções 

Visão e 
necessidades dos 

colaboradores

Marca e 
reputação

Desempenho 
dos stakeholders

Eficácia do 
seu processo 

de I&D

Cadeia  
de valor

Impacto das 
alterações 
cilmáticas  

na empresa
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A figura anterior divide por categorias 
a informação que os CEO utilizam 
para tomar decisões de longo 
prazo, e demonstra o quão ‘crítica’ 
ou ‘importante’ esta é, face à sua 
inteligibilidade, comparando os dados 
de 2009 com os de 2019.

A informação relativa às preferências 
e necessidades dos clientes e 
consumidores continua a ser a mais 
fulcral, seguida das previsões financeiras 
e projeções, à marca e reputação, 
aos riscos de negócio, e às opiniões 
e necessidades dos colaboradores – 
praticamente os mesmos cinco tópicos 
indicados há dez anos atrás, com 
poucas diferenças percentuais.

Os CEO portugueses seguem uma 
linha semelhante e consideram, 
igualmente, a informação relativa às 
preferências e necessidades dos clientes 
e consumidores como a mais relevante 
(97%), seguindo-se a informação sobre 
marca e reputação (90%), desempenho 
dos seus parceiros (89%), previsões 
financeiras e projeções (87%) e dados 
sobre o risco do negócio (85%) como  
os mais importantes. 

A compreensão da informação recebida 
pelos CEO sobre estes tópicos registou 
melhorias durante a última década?  
Nem por isso.

As respostas apresentam, mais uma vez, 
um elevado grau de coerência.  

À exceção das previsões financeiras, 
em que os CEO reportam uma 
compreensão ligeiramente mais 
elevada (41%), menos de um terço 
dos inquiridos considera a informação 
recebida referente às matérias 
consideradas críticas, ou relevantes, 
como suficiente. 

De facto, a lacuna é maior no que toca à 
informação considerada mais crítica – as 
necessidades de clientes e consumidores. 

Podemos alegar que as expectativas 
aumentaram à medida que a tecnologia 
avançou e, de facto, é por isso que esta 
discrepância não está a diminuir. 

Os próprios CEO admitem não possuir 
as competências necessárias para 
poderem interpretar toda a informação 
de que dispõem, na otimização da 
tomada de decisão. 

Esta lacuna não representa, por 
conseguinte, uma total ausência de 
informação, nem uma incapacidade  
em mantê-la protegida e segura. 

As principais razões apontadas pelos 
CEO para a informação recebida não 
ser a mais adequada centram-se 
em três pontos essenciais: a falta de 
talentos com competências em análise 
de dados (54%), o armazenamento 
restrito da informação¹ (51%) e a pouca 
fiabilidade desta (50%).

“Os meus antecessores teriam 
tomado uma série de decisões 
com base na sua experiência e 
intuição. Estas continuam a ser 
muito importantes, mas temos 
que triangulá-las com outro 
tipo de informação e dados. 
Como sempre digo: “Em Deus 
acreditamos. Para tudo o resto, 
mostrem-me dados.”
SIM TSHABALALA
CEO, STANDARD BANK – A MAIOR INSTITUIÇÃO  
DE CRÉDITO POR ATIVOS 

¹Data siloing no original, derivado de Data Silo. Constitui um repositório de dados fixos, sob a alçada de um 
determinado departamento, que os isola da restante organização, o que constitui uma barreira à eficiência das 
operações de negócio. Estes representam uma ameaça à partilha de informação, colaboração e produtividade, 
podendo ter, também, um impacto negativo sobre a própria integridade dos dados.



Impactos específicos relativos à preocupação com a disponibilidade de competências

A falta de competências essenciais afeta  
o processo de inovação, tende a aumentar  
os custos com o pessoal e pode pôr em causa  
a qualidade ou experiência do Cliente

Q: Quais os impactos específicos que a 
“Disponibilidade de competências essenciais” está  
a ter nas suas perspetivas de crescimento?

Nota: Análise detalhada dos CEO que referiram estar 
“extremamente preocupados” com a disponibilidade 
de competências essenciais (34% dos CEO globais e 
33% dos CEO nacionais)

52% 52%

55%

48% 47%
44% 44% 44%

13%

22%

4% 4%

35%

39%

Impossibilidade 
de inovar

Somos capazes 
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mercado

Os custos com o 
pessoal estão a 

aumentar mais do 
que era esperado
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falhar as metas 
de crescimento
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ou experiência 
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afetados
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impacto no 
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na rentabilidade
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A disponibilidade de competências 
essenciais continua a ser uma das 
principais preocupações dos CEO a nível 
global (34%). Portugal não é diferente,  
e 33% dos CEO nacionais afirmam estar 
extremamente preocupados com esta 
questão.

Quando questionados sobre qual  
o impacto que a indisponibilidade de 
competências está a ter nas perspetivas 
de crescimento das suas organizações, 
55% dos CEO apontam para a 
incapacidade de inovar de forma eficaz, 
seguido, de perto, pelos custos mais 
elevados do que o previsto.

Não obstante, a questão da inovação 
não se prende unicamente com a 
disponibilidade de competências. Toda 
a conjuntura de um país – económica, 
política e social, tem impactos na sua 
capacidade coletiva de inovar. 

Portugal ainda tem um longo caminho 
a percorrer, quando comparado com 
outros países europeus. Fatores como 
a adoção de ideias disruptivas pelas 
empresas, o investimento insuficiente 
em investigação e desenvolvimento 
(ainda inferior aos valores anteriores  
a 2008), ou mesmo as atitudes face  
ao risco empresarial, mantêm Portugal  
na cauda da Europa², de acordo com  
o mais recente estudo do Fórum 
Económico Mundial – Global 
Competitiveness Report.

“Tínhamos acabado de contratar 
uma equipa fantástica de analistas 
de dados, para formar um centro 
de excelência, pelo que perguntei à 
minha equipa de recrutamento, “Qual 
foi o discurso que fizeram para os 
convencer a juntarem-se a nós?” A 
principal razão pela qual se juntaram a 
nós – alguns vindos de empresas muito 
maiores do que a nossa, foi o facto de 
os aproximarmos do cliente, logo no 
primeiro dia. Eles não são apenas um 
de muitos, que trabalham apenas com 
algoritmos. Estão próximos do cliente, 
compreendem os seus problemas  
e apoiam na conceção de soluções.”
SNANCY MCKINSTRY
CEO, WOLTERS KLUWER – EMPRESA GLOBAL  
DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO

² http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/ 
TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf 
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Falta de competências essenciais na era 
digital. Formar e requalificar 
Reorganizar a força  
de trabalho

A realidade, vivida em todo o 
mundo, relativamente aos efeitos 
dos desenvolvimentos tecnológicos 
que ocorrem diariamente está, 
inevitavelmente, a mudar a forma como 
trabalhamos.

A crescente digitalização das 
sociedades e das empresas exige, 
cada vez mais, uma reestruturação 
da atual força de trabalho, bem como 
uma melhor preparação das gerações 
futuras para responderem a estas 
necessidades.

A aposta nas competências técnicas 
(hard skills), fundamentais para 
desempenhar as funções necessárias 
é cada vez mais premente, num mundo 
em processo de automação. 

Neste campo, a aquisição e o 
desenvolvimento de competências 
STEM³ é fundamental para dar 
resposta às necessidades do mercado, 
continuando as áreas das tecnologias 
de informação e comunicação a ter um 
papel de destaque. Não obstante, ainda 
se verifica uma procura superior  

à oferta relativamente a pessoas com 
qualificação nestes ramos, pelo que 
as empresas deverão diversificar a sua 
força de trabalho com perfis diferentes 
dos tradicionais, para que possam 
desempenhar funções com uma forte 
componente tecnológica e digital.

Esta integração de talentos com 
diferentes formações permitirá, para 
além de contribuir para suprir estas 
necessidades prementes, trazer 
diferentes valências para as equipas, 
enriquecendo-as. 

Mais do que isto, esta inclusão 
abre portas a que as organizações 
potenciem a multidisciplinaridade, 
através do envolvimento de pessoas 
de diversas áreas, com diferentes 
perspetivas e conhecimentos, em 
prol de melhores performances e de 
outputs com maior qualidade – por 
exemplo, a execução de um projeto 
de implementação de TI no setor da 
saúde, devendo ser constituída uma 
equipa multidisciplinar, que agregue 
pessoas com formação tecnológica 
e outras com formação na área de 
implementação (medicina, enfermagem, 
engenharia biomédica, etc.).



Ranking de competências STEM³ 
(rácio por cada 1000 habitantes)

As competências STEM³ são essenciais  
para o futuro

Complementarmente a estas 
competências técnicas, importa 
também reforçar as competências  
inter-pessoais (soft skills), críticas  
para o futuro, de acordo com alguns 
analistas. 

A capacidade de resolução de 
problemas, a adaptabilidade, a 
colaboração, a liderança, a criatividade 
ou a inovação, são transversais a todos 
os setores de atividade e já são hoje 
uma necessidade real.

Na edição deste ano, tanto os CEO 
portugueses (43%) como os globais 
(46%) referem que a sua estratégia para 
suprir a carência de competências nas 
suas organizações passa pela formação 
e requalificação da sua própria força de 
trabalho.  

Fonte: Portugal InCoDe 2030. National Digital Competences Initiative e.2030

Em segundo lugar, mas com muito 
menor expressão (26% em Portugal), 
surge o estabelecimento de uma ligação 
mais próxima às instituições de ensino.

O mais recente relatório do Fórum 
Económico Mundial (Global 
Competitiveness Report) demonstra  
que Portugal se encontra numa posição 
de pouco destaque no que respeita à 
formação dos colaboradores, ocupando 
o 59º lugar (em mais de 140 países), 
tendo diminuído a sua pontuação  
neste indicador. 

O mesmo se verifica no que respeita à 
colaboração entre vários stakeholders 
(41º).

Irlanda

Finlândia

Espanha

Portugal

União Europeia

República Checa

Estónia
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24.7%

21.9%

20.7%

20.4%

18.7%

16.6%

15.5%

³ STEM – Science, Technology, Engineering & Math – Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática
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Medidas mais relevantes para combater a falta de competências essenciais

A requalificação e formação da sua força de 
trabalho é indicada pelos CEO como a principal 
iniciativa para diminuir a falta de competências 
essenciais

Esta requalificação da força de trabalho 
tem uma forte ligação com uma 
competência, considerada fundamental, 
agora e no futuro: a adaptabilidade. 

No âmbito deste nosso estudo, 
consideramos a adaptabilidade como 
a capacidade que uma pessoa ou 
entidade tem em se ajustar a novas 
condições e a reinventar-se para 
responder a novos objetivos/propósitos.

Num mundo em que as transformações 
tecnológicas ocorrem a um ritmo muito 
elevado, a necessidade de adaptação 
de pessoas e empresas é crítica e 
possuir esta capacidade torna-se vital. 

O impacto esperado da automação 
em todas as economias só poderá ser 
minimizado por esta adaptabilidade.Q: Quais das seguintes medidas considera mais importantes para combater a falta de competências essenciais?

Formação e 
requalificação

Estabelecer uma 
ligação próxima 

com as instituições 
de ensino

Contratar fora 
do setor

Contratar à 
concorrência

Mudar a força  
de trabalho entre 

permanente e 
contingente

43%
46%

26%

17%
14% 14%

4% 5%

18%

13%
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“As pessoas foram 
criadas para serem 
amadas, a tecnologia 
é criada para ser 
usada. A razão pelo 
qual o mundo está 
um caos, é porque  
a tecnologia é amada 
e as pessoas estão  
a ser usadas.”
ADAPTADO DA CITAÇÃO  
ORIGINAL DE JOHN GREEN

Portugal Global
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Novas competências exigem novos líderes

As transformações sentidas nos últimos 
anos, sobretudo por influência  
do desenvolvimento tecnológico  
e das potencialidades introduzidas 
pela robótica, pelos vários ramos da 
inteligência artificial e pela análise 
de dados, estão a ter um impacto 
direto nas empresas, a nível global. 
Consequentemente, também os líderes 
enfrentam o desafio da adaptação  
a novas competências, realidades  
e formas de trabalhar.

Face a esta realidade, os líderes de 
hoje e do futuro terão, não só, que 
supervisionar/coordenar o processo  
de automação das operações  
de negócio, mas também de estar 
preparados para que as suas próprias 
funções possam vir a sofrer alterações.

As novas dinâmicas do mercado 
de trabalho, que tenderá a ser 
caracterizado por uma força de trabalho 
híbrida (composta por humanos  
e robôs) vão exigir fortes capacidades 
de adaptação por parte dos CEO, bem 
como uma nova tipologia de liderança, 
aliando as competências humanas – que 
se mantêm indispensáveis – com um 
novo mindset fortemente tecnológico  
e de constante inovação. 

A necessidade de uma rápida 
adaptação das estruturas e modelos 
de negócio das empresas, para que 
possam ser bem-sucedidos num 
mercado cada vez mais competitivo, 
poderá conduzir ao aparecimento 
de novos cargos de liderança, como 
são exemplo os CRO (chief robotic 
officers) ou pessoas responsáveis pelas 
questões de ética tecnológica.

Perante estas transformações nos 
mercados e na força de trabalho, já em 
curso, é necessária uma rápida ação 
por parte dos líderes na planificação 
do futuro, quer das suas organizações, 
quer das suas carreiras, tendo em conta 
os próximos cinco a dez anos.  
 
Para a melhor eficácia desta 
requalificação, é indispensável que 
todos os líderes, incluindo os mais 
seniores, avaliem, de forma objetiva, 
tanto as suas atuais competências 
individuais, como as eventuais lacunas 
de conhecimento e/ou experiência – áreas 
onde necessitarão de adquirir novas 
competências. 
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Se a atração dos melhores talentos 
sempre foi uma preocupação 
das empresas, a retenção dos já 
existentes assume, cada vez mais, 
uma posição de destaque para o 
sucesso e sobrevivência futuros. Face 
às transformações do contexto de 
trabalho, a liderança tem um papel de 
extrema relevância no suporte aos seus 
colaboradores, para que os processos 
de transição possam ser o mais bem-
sucedidos possível. O nosso estudo 
“Human value in the digital age” reforça 
o papel fundamental dos CEO na 
adaptação do propósito, missão  
e valores das suas organizações de 
modo a que os seus colaboradores se 
revejam neles e se sintam motivados  
e apoiados, permitindo-lhes a criação 
de valor por meio do seu trabalho. 

A satisfação, motivação e realização 
profissional são fatores que se 
encontram intimamente ligados com 
a produtividade, que continua a ser 
significativamente reduzida em Portugal 
quando comparada com outros países 
Europeus, pelo que o incentivo aos 
trabalhadores, que pode assumir 
a forma monetária, ou de ofertas 
formativas, são essenciais para um 
bom desempenho individual e coletivo. 
Empresas produtivas, são empresas 
competitivas.

No mesmo estudo são apresentadas 
as três qualidades de liderança, 
consideradas decisivas para que os 
CEO possam retirar o máximo potencial 
do binómio valor humano-valor digital. 

E quais são as qualidades que os 
líderes devem ter, na era digital, para 
conseguirem retirar todo o potencial  
do seu capital humano?

• Mindful tech-savvy humanist 
Na era digital, a tecnologia estará 
sempre presente.
Os líderes precisarão de conhecer 
bem as tecnologias para conseguir 
avaliar de que forma estas suportam 
as pessoas, mas deverão também ser 
capazes de fazer com que as pessoas 
sejam mais humanas a obter o 
melhor valor das tecnologias. Devem 
garantir que as pessoas encontram 
as melhores formas de “desligar e 
ficar offline”, de modo a aproveitar as 
frequências mais baixas do cérebro  
e um maior nível de imaginação  
e criatividade. Os líderes devem ser 
capazes de conduzir as pessoas a 
um comportamento responsável com 
as tecnologias, para si e para o meio 
ambiente.

• Fomentar a inteligência 
sistémica  
A capacidade de saber delegar 
responsabilidades, em diferentes 
níveis da organização, irá tornar-se 
essencial, especialmente para os 
líderes que trabalham diretamente as 
principais partes interessadas, como 
os clientes (internos), fornecedores, 
Governos ou quaisquer outros 
representantes da sociedade. Em vez 
de controlar, através de decisões, 
processos ou hierarquia (de cima 
para baixo), podemos obter melhores 
resultados capacitando e orientando 

os recursos, dando-lhes a confiança 
de que precisam. Desta forma, 
podem agir de forma mais autónoma 
e alcançar melhores resultados.  
A promoção da inteligência sistêmica 
envolve líderes que estimulem a 
colaboração, criem uma cultura de  
maior autonomia e que encoraje a 
tomada de decisões, com base na 
contribuição das diferentes partes 
interessadas, de dentro e de fora da 
organização.

• Construir confiança
Num ambiente em constante 
mudança, com equipas cada vez 
mais diversificadas, onde a tecnologia 
é omnipresente, é imperativo que os 
líderes exibam consistentemente uma 
autenticidade, de pensamentos  
e ações. Isto deverá criar confiança  
e um ambiente no qual as pessoas  
se possam sentir respeitadas  
e confortáveis para assumir riscos, 
aprender e crescer. Os líderes devem, 
continuamente, desenvolver a sua 
autoconsciência e curiosidade. Isso 
permitirá que saibam o que não 
sabem, considerem e integrem várias 
perspectivas e estejam cientes de 
seu impacto no seu ecossistema. 
Deverão assim, saber aproveitar as 
fontes de conhecimento internas para 
navegar por dilemas morais e éticos 
de privacidade e propriedade dos 
dados, e para entenderem se as suas 
decisões são válidas. Este desejo de 
olhar à sua volta e ver onde se pode, 
efetivamente, fazer a diferença não 
pode ser replicado por meio de robôs.

“O desafio atual 
está no facto das 
descrições das 
ofertas de trabalho 
não refletirem o 
que as pessoas 
realmente fazem.”
BHUSHAN SETHI,  
JOINT GLOBAL LEADER, PEOPLE 
AND ORGANISATION, PWC US
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Bethy Larsen
Partner  – People & Organisation
PwC Portugal, Angola e Cabo Verde

A necessidade de 
competências digitais,  
agora e no futuro
As tecnologias, como a inteligência artificial,  
automação ou machine learning estão a redefinir o 
mercado laboral. As empresas terão de reestruturar 
os seus modelos de negócios, para se manterem 
competitivas, e esta tendência vai exigir uma maior 
capacidade de adaptação e transformação da força 
de trabalho. 

Atualmente existe um conjunto de competências 
chave que estão, tradicionalmente, associadas à 
formação em engenharia informática ou eletrónica. 

Contudo, também esta tendência está a mudar,  
e áreas como a matemática, a física, a biomédica,  
a engenharia aeroespacial, entre outras, começam  
a revelar-se cada vez mais importantes no suporte  
a esta complexa transformação tecnológica. 

As empresas precisam que os seus colaboradores 
possuam competências básicas, como saber 
trabalhar com documentos digitais, colaborar e gerir 
projetos, que entendam conceitos fundamentais 
de marketing digital, que tenham a capacidade de 
trabalhar e assimilar dados com recurso a ferramentas 
de recolha e tratamento de dados, bem como a sua 
transformação em informação, que dominem as 
boas práticas digitais e compreendam as principais 
questões de segurança e privacidade.

Um colaborador, do presente e do futuro, terá de 
ter uma visão holística e multidisciplinar, ter uma 
capacidade de adaptação, sendo autónomo  
e criativo e possuir noções de estética, design  
e de programação. 

Nos próximos anos, vamos assistir ao crescimento  
da procura e uma oferta limitada de colaboradores 
que possuem estas competências. 

O sucesso da atual transformação digital não 
depende apenas das pessoas, mas também de 
empresas inovadoras e culturalmente avançadas que 
se comprometam a investir nos seus colaboradores, 
como garantia de uma melhor preparação para 
enfrentarem os desafios futuros. 

Estima-se que na Europa, até 2020, mais de 90% 
dos postos de trabalho exigirão competências nas 
áreas digitais, e 55% da população portuguesa não 
acompanha essa evolução. 

A opinião dos CEO portugueses revela um facto muito 
interessante que contraria a previsão do estudo PwC 
Will robots really steal our jobs?. Contrariamente à 
tendência verificada na Europa Ocidental, a maioria 
dos CEO em Portugal acredita que a IA irá substituir 
mais empregos do que criará, podemos verificar que 
já existe uma consciencialização para a relação entre 
a percentagem de trabalhadores qualificados e a 
expectativa de automação dos postos de trabalhos. 

A eventual lacuna de competências refletir-se-á, 
igualmente, no desenvolvimento das empresas. Uma 
esmagadora maioria dos CEO portugueses assume a 
relevância da IA para o crescimento e competitividade 
do negócio. 

Numa altura em que cerca de 50% das empresas 
da Europa Ocidental já introduziu medidas de IA, 
cerca de 80% das empresas portuguesas não 
introduziu qualquer iniciativa de inteligência artificial. 
As competências técnicas são cruciais para este 
desenvolvimento. 

De entre as soluções apontadas para combater 
este défice de competências está no investimento 
em formação, o que significa que existe um longo 
caminho a percorrer por parte das empresas 
portuguesas, uma vez que, dados disponibilizados 
pelo “The Global Competitiveness Report 2018” do 
Fórum Económico Mundial colocam Portugal no 59º 
lugar (num total de 140 países) no que se refere ao 
investimento em formação dos colaboradores.
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De que forma as organizações veem  
o impacto da IA?
A maioria dos CEO (85%) inquiridos 
nesta edição, considera que a IA 
terá um grande impacto nas suas 
organizações e na sociedade. Contudo, 
resolver as questões relacionadas com 
as lacunas de informação e de talentos 
mostram-se igualmente urgentes, uma 
vez que colmatá-los é crucial para 
explorar com sucesso a premissa da IA.

A IA constitui, no campo das ciências 
da computação, a inteligência que 
é demonstrada por máquinas, por 
oposição à inteligência demonstrada 
pelos humanos e outros animais 
(inteligência natural). 

Engloba qualquer mecanismo que tenha 
uma capacidade de perceção do meio 
envolvente, de processamento de 
dados, aprendizagem e de atuação. 

Algumas das suas formas mais 
difundidas incluem os assistentes 
digitais, chatbots, machine learning, 
redes neuronais, entre outros.

O crescimento e desenvolvimento 
da inteligência artificial tem sido alvo 
de grandes debates no que que diz 
respeito à substituição da mão de obra 
humana nas empresas. Um estudo 
recente da Gartner conclui que, a longo 
prazo, a inteligência artificial irá criar 
mais empregos do que destruirá. 

Existe portanto confiança no eventual 
efeito positivo que a IA poderá trazer 
ao mercado laboral e o principal fator 
para a criação de emprego deverá ser 
a Inteligência Aumentada, com uma 
combinação entre a inteligência humana 
e artificial. 

Esta previsão estima a criação de 2,3 
milhões de postos de trabalho, a partir 
de 2020, número confortavelmente 
acima dos 1,8 milhões que deverão ser 
substituídos. Prevê ainda que, em 2021, 
a inteligência artificial poderá gerar 
2,9 biliões de dólares, em volume de 
negócios e recuperar 6,2 mil milhões  
de horas de produtividade.

4 Gartner, Predicts 2019: AI and the Future of Work, Dezembro 2018  
https://www.gartner.com/doc/3895581/predicts--ai-future-work
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CEO estão divididos sobre se a IA irá substituir ou criar mais empregos

CEO estão divididos sobre se a IA irá substituir 
ou criar mais empregos

Em Portugal, a opinião acerca do 
impacto da inteligência da artificial 
no mercado laboral não é otimista 
e, contrariamente à tendência da 
Europa Ocidental, a maioria dos CEO 
portugueses (56%) acredita que a IA 
irá substituir mais empregos do que 
aqueles que irá criar.

Já para a década de 2030, a PwC no 
estudo Will robots steal our jobs? prevê 
que a proporção estimada de empregos 
existentes com alto risco de automação, 
prevista para o início da década, varie 
significativamente de país para país.

Estas estimativas variam cerca de 20 
a 25% em algumas economias do 
leste asiático e nórdico – com níveis 
educacionais médios relativamente 
altos – para mais de 40% nas 
economias do leste europeu – onde 
a produção industrial, que tende a 
ser mais fácil de automatizar, ainda 
representa uma parcela relativamente 
alta do emprego total. Países como o 
Reino Unido e os EUA, com economias 
dominadas por serviços, mas também 
com caudas relativamente “compridas” 
de trabalhadores menos qualificados, 
podem ver níveis intermediários de 
automação, no longo prazo.  

O mesmo se passa com Portugal, 
um país terceirizado e com algumas 
lacunas relativamente à disponibilidade 
de competências-chave, o que poderá 
levar a um possível cenário intermédio 
de automação.  

Q: Quão fortemente concorda / discorda que, a longo prazo, a IA irá substituir mais empregos do que criar?

Discordo ConcordoDiscordo completamente Concordo plenamente

A IA irá criar mais empregos A IA irá substituir mais empregos

Portugal

Europa Ocidental

Global

6% 27% 47% 9%

46% 29% 9%

37% 37% 12%

6%

4%
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Contudo, este número pode ser 
colmatado com os novos empregos que 
poderão vir a ser criados na sequência 
da combinação entre a automação 
e o crescimento económico, aliado 
a um investimento das empresas 
na requalificação dos seus atuais 
profissionais.

De acordo com o mesmo estudo, a IA, 
robótica e as tecnologias relacionadas 
revelam um enorme potencial para 
aumentar a produtividade e criar novos 
e melhores produtos e serviços. Existe 
a possibilidade de obter grandes 
benefícios por parte das empresas, em 
todos os setores, mas o seu faseamento 
pode variar em função das respetivas 
etapas de automação (algorítmica 
ou inteligência assistida, inteligência 
aumentada e inteligência autónoma). 

Naturalmente, muitas empresas deverão 
investir agora para que consigam 
alcançar resultados posteriormente, mas 
também precisam de se concentrar nos 
benefícios das tecnologias emergentes  
e métodos algorítmicos – já disponíveis 
no curto prazo – para melhorarem as 
suas competências em análise de dados 
e de atendimento ao cliente.

As empresas deverão, também, 
considerar de que forma estas 
sucessivas vagas tecnológicas, 
relacionadas com a inteligência artificial, 
podem vir a quebrar as barreiras à 
entrada no seu setor e desafiar os 
modelos de negócios existentes.

O impacto da IA nos futuros modelos de negócios

Grande parte dos CEO acredita que, nos 
próximos 5 anos, a IA irá influenciar o modo  
de fazer negócios

Q: Quão fortemente concorda / discorda que a IA irá mudar significativamente o modo de fazer negócios nos próximos 5 anos

Discordo ConcordoDiscordo completamente Concordo plenamente

Portugal

Europa Ocidental

Global

0% 20% 59% 30%

47%12% 38%

11% 45% 40%

2%

2%

A IA irá criar mais empregos A IA irá substituir mais empregos
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Além de permitir aperfeiçoar as 
propostas existentes, a IA permite, 
igualmente que as empresas possam 
oferecer a mesma proposta de 
maneira mais económica, o que pode 
ser particularmente benéfico para as 
pequenas e médias empresas  
e startups. 

Isso poderá criar, também, novas 
oportunidades para as empresas 
alavancarem as suas competências 
em setores adjacentes. Dado o atual 
ritmo acelerado das mudanças, as 
empresas precisam de implementar 
constantemente novas tecnologias 
ao longo da sua cadeia de valor, e 
encontrar formas de potencializar 
rapidamente os seus ganhos.

Assim, a IA pode afetar positivamente 
toda a cadeia de valor, desde a 
componente estratégica, através da 
redução dos riscos, tempo e capital 
gasto no processo; do I&D, pela 
simplificação do processo anterior 
à criação de insights; na produção 
e logística, através da otimização e 
da utilização de recursos; passando 
pelo marketing, vendas e serviço ao 
consumidor, através da redução das 
assimetrias na informação transmitida; 
ou ainda em áreas financeiras,  
de risco ou de TI, através do melhor 
planeamento e previsão da redução dos 
riscos inerentes aos setores.

Globalmente, 85% dos CEO concorda 
que a IA irá mudar substancialmente 
a forma como fazemos negócios, nos 
próximos cinco anos. Esta opinião 
está ainda mais enraizada nos CEO 
nacionais, e cerca de 90% concorda 
que a IA irá ter impacto nas suas 
empresas. 
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“Temos falado sobre inteligência artificial desde os anos 
80. Nada aconteceu. Subitamente, a cloud possibilitou 
a recolha de quantidades infinitas de dados, em tempo 
real e, com isso, surgem possibilidades para a IA.

Os robôs também estavam por aí nos anos 80, 
mas porque é que estamos a falar deles em novos 
contextos? Porque, atualmente, os robôs também  
estão conectados à cloud. Subitamente, os recursos  
de memória analítica, capacidade e dados disponíveis 
são infinitos.

A internet das coisas (IoT) interage com ambos. 

Se eu colocar um chip ou um sensor, em qualquer lugar 
de um sistema, posso recolher ainda mais dados, em 
grandes volumes e em tempo real. Agora estamos a 
mover-nos para o mundo onde conseguimos antecipar 
os dados que estão para vir. 

Assim, deveremos conseguir prever o que irá acontecer, 
nos próximos 30 segundos e, esse tempo, deverá ser 
suficiente para que o consigamos evitar ou utilizar.”
NATARAJAN CHANDRASEKARAN
PRESIDENTE DA TATA SONS, UMA DAS MAIORES EMPRESAS 
ASIÁTICAS 



O impacto global da IA 

A maioria dos CEO acredita que a IA terá um 
impacto superior ao da revolução da internet

Q: Quão fortemente concorda / discorda que a IA terá um impacto mundial superior ao da revolução da internet?

Esta nova realidade deverá influenciar 
o poder negocial das empresas 
portuguesas, num futuro relativamente 
próximo, e é necessário iniciar a 
implementação de medidas preventivas 
e de desenvolvimento tecnológico.

De facto, quer a nível global, quer em 
Portugal, mais de dois terços dos CEO 
consideram que o impacto da IA será 
superior ao da revolução da Internet.

O impacto da IA é assim uma realidade 
assumida pela maioria dos CEO. 

Existe uma crescente 
consciencialização acerca da 
importância do investimento atual  
para a competitividade no futuro. 

Discordo ConcordoDiscordo completamente Concordo plenamente

Portugal

Europa Ocidental

Global

1% 53%20% 14%

38%30% 18%

23% 42% 21%

3%

2%

A IA irá criar mais empregos A IA irá substituir mais empregos
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A implementação da IA nas empresas

Apesar da visão otimista sobre a IA, a maioria 
das empresas ainda não a introduziu  
nos seus negócios

Em Portugal, 67% dos CEO acredita 
que a IA terá um impacto superior ao 
da internet e 89% acredita que a IA 
irá influenciar o modo como conduz 
os seus negócios nos próximos 5 
anos. Contudo, apenas 21% dos CEO 
portugueses já introduziram iniciativas 
de inteligência artificial nas suas 
organizações. 

Esta falta de iniciativa por parte  
dos CEO nacionais pode revelar-se 
preocupante, uma vez que não 
acompanha a tendência da Europa 
Ocidental, onde cerca de 50% dos  
CEO já introduziram iniciativas de IA. 

Sem acesso às competências técnicas 
necessárias para organizar e extrair 
valor da informação, as organizações 
não conseguem progredir em matérias 
de IA.

Q: Selecione a declaração que melhor se adequa à sua empresa.

Não introduziu iniciativas de IA Introduziu iniciativas de IA

Portugal

Europa Ocidental

Global

Temos planos para começar a introduzir iniciativas de IA na nossa organização nos próximos 3 anos

Não temos intenções de recorrer a qualquer iniciativa de IA neste momento

Introduzimos iniciativas de IA nos nossos negócios, mas apenas para uso limitado

As iniciativas de IA estão implementadas em larga escala na nossa organização

As iniciativas de IA são fundamentais para as operações da organização

34% 44% 14% 4% 2%

19% 32% 39% 6% 4%

23% 35% 33% 6% 3%
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O tema da transformação digital, está na ordem 
do dia no mundo empresarial. O tema passou a 
ser incontornável para os CEO das organizações, 
públicas e privadas. A gestão, passou a definir novas 
diretrizes e modificações internas estratégicas para 
acompanhar as várias tendências, de experimentação 
e de incorporação das novas tecnologias, muitas 
delas disruptivas. 

A transformação digital exige, uma adaptação  
a novas realidades digitais, que deve ser alargada  
aos parceiros de negócios e a todo o ecossistema  
da organização. 

As principais ameaças aos negócios, identificadas 
pelos CEO, foram as competências essenciais, as 
ciberameaças e as alterações tecnológicas, tanto a 
nível global como a nível nacional. Estas, demonstram 
o quão as novas tecnologias já impactam os negócios 
das empresas, na busca pelos melhores e mais 
competentes talentos, na proteção da organização 
contra ameaças externas ou na otimização da 
implementação de novas tecnologias, mantendo 
sempre o foco na otimização operacional e financeira.

A transformação digital implica mudanças, agilidade 
e incorporação de tecnologias, muitas vezes 
disruptivas e com aplicação distinta, consoante o 
seu contexto. Porém, não é um destino per se, mas 
sim um caminho, um percurso que as empresas têm 
de percorrer, sob pena de se atrasarem face à sua 
concorrência e ao próprio mercado. 

É crítico que cada empresa saiba qual o estágio de 
maturidade digital em que se encontra para poder 
tomar decisões estratégicas para o seu futuro.

O estudo Global CEO Survey, deste ano, destaca a 
Análise de dados, como uma necessidade emergente 
e a Inteligência Artificial (IA), como forma de 
crescimento dos seus negócios. 

As empresas estão com maiores dificuldades em 
transformar dados em inteligência, utilizável e útil, 
e a principal razão para esta frustração é a falta de 
competências em análise de dados. 

Sem dados, claros, relevantes e fiáveis, as 
organizações encontram muitos entraves nos seus 
esforços para avançar de forma mais efetiva para 
a IA, sendo que, os CEO concordam, de forma 
esmagadora (84,5% globais e 88,6% em Portugal), 
que a IA pode vir a ter um impacto significativo nos 
seus negócios. Uma das descobertas mais notáveis 
deste estudo é o facto de as “lacunas de informação”, 
não terem diminuído nos últimos dez anos. 

Ter acesso a informação, fidedigna, acerca das 
preferências e necessidades dos clientes e 
consumidores continua a ser a maior necessidade 
de informação dos CEO, a nível global, seguida das 
previsões financeiras. 

As principais razões apontadas pelos CEO para 
a informação recebida não ser a mais adequada 
centram-se em três pontos: a falta de talento em 
análise de dados (54% no Global e 44% em Portugal), 
o armazenamento restrito da informação (51% no 
Global e 56% em Portugal) e a pouca fiabilidade desta 
(50% no Global e 46% em Portugal). 

Gabriela Teixeira
Partner – Consulting Lead
PwC Portugal, Angola e Cabo Verde

Transformação digital: 
Reinventar as empresas  
na era digital

Em Portugal, a maior limitação é relacionada com a 
pouca disponibilidade dos Clientes em partilharem as 
suas informações (56% em Portugal contra 42% no 
Global). Outra das principais preocupações dos CEO 
é a eficiência operacional (79,2% no Global e 78,6% 
em Portugal). A transformação digital, permite reduzir, 
significativamente, os custos operacionais.

A transformação digital é, assim, incontornável e, 
se as empresas a desenvolverem em seu benefício, 
poderão tirar o máximo partido dela. Uma empresa 
que não se adapte ao mundo digital, em que vivemos, 
poderá ter o seu sucesso comprometido. 

Na PwC, entendemos que a transformação digital 
passa por capacitar empresas e indivíduos. As 
iniciativas para a transformação digital  podem ser 
bastante complexas, pela sua abrangência dentro  
da organização, não sendo apenas tecnológicas,  
mas devem partir sempre da situação atual  
da organização e da sua eestratégia. Também deve 
ser claramente definido o que fazer na implementação 
e os resultados devem ser monitorizados, como 
consequência. 
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A posição dos Governos face à IA

O avanço da inteligência artificial 
e da robótica apresenta diversas 
oportunidades, mas também tem 
alguns riscos inerentes. Este facto, 
tem levantado algumas questões 
sociais, morais e fiscais, cada vez mais 
preocupantes e complexas.

Este paradoxo tornou-se cada 
vez mais evidente para os líderes 
governamentais, uma vez que estes 
pretendem providenciar às empresas 
vantagens competitivas através do 
apoio à inovação. Paralelamente, têm  
o dever de proteger os seus cidadãos  
e de controlar o impacto global das 
novas tecnologias na sociedade. 

Atualmente, já começam a surgir 
esforços, por parte dos Governos, na 
procura das melhores soluções para 
enfrentar os desafios éticos, sociais  
e legais e orientá-los para um objetivo 
comum.

Surge, então, a necessidade de existir 
um processo coletivo, amplo, inclusivo 
e de diálogo que incida principalmente 
na organização da sociedade e no 
papel que as tecnologias devem 
desempenhar em função da mesma. 

Portugal, assinou, juntamente com 
outros vinte e quatro países europeus, 
a Declaração de Cooperação para a 
Inteligência Artificial. Esta pretende 
estimular a colaboração entre estados 

membros, para a definição de 
estratégias e a criação de medidas 
que possam garantir a competitividade 
da Europa na investigação e no 
desenvolvimento da IA. 

Entre as principais medidas deste 
acordo destaca-se a importância de 
antecipar o impacto desta tecnologia 
no mercado de trabalho e a tomada 
de medidas para o processo de 
modernização do sistema de 
educação e formação na Europa, 
incluindo a melhoria na qualificação e 
requalificação dos cidadãos europeus.

Para além desta abordagem europeia 
– assente no aumento do investimento 
público e privado em IA, da preparação 
para as mudanças socioeconómicas 
e da garantia de um quadro jurídico 
adequado – a Comissão Europeia 
pretende, também, que os seus 
Estados Membros se comprometam 
com metas individuais específicas. 

Portugal deverá ter definida uma 
estratégia nacional para a inteligência 
artificial, ainda em 2019, que deverá 
estar assente na educação – o 
ensino básico de competências de 
programação, e a criação de redes 
locais para o ensino superior são 
medidas apontadas como cruciais 
para a estratégia nacional, e deverão 
promover a “robustez social”. 
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Outros pontos relevantes são a criação 
de emprego, garantindo a inclusão 
dos trabalhadores que poderão vir a 
ser afetados pela IA e a transformação 
dos serviços públicos com projetos no 
âmbito do programa INCoDe 2030. 

Num contexto internacional, as redes 
de energia sustentáveis, as cidades, 
as florestas, os oceanos, a mobilidade, 
a condução autónoma e a saúde são 
também áreas apontadas com potencial 
para serem desenvolvidas em Portugal. 

Globalmente, estas novas políticas 
deverão descrever a forma como os 
Governos preveem fomentar a IA, com 
o objetivo de incentivar as empresas 
nacionais a desenvolverem soluções 
que possam impulsionar o crescimento 
do PIB e, paralelamente, ofereçam um 
conjunto de benefícios sociais. 

Ao mesmo tempo, abordam questões 
sobre segurança, privacidade, 
transparência e ética.

Face aos potenciais efeitos sociais 
e ambientais disruptivos da IA, o 
desenvolvimento das estruturas digitais 
de Governos nacionais e internacionais, 
tornar-se-á cada vez mais crítica. 

Não obstante, não se verificam 
propostas de âmbito legislativo  
e fiscal que visem prevenir o impacto 
sócio-económico que se antevê que 
possa ser despoletado pela proliferação 
da inteligência artificial. 

Tanto a declaração de cooperação 
europeia, como as medidas já 
apresentadas por alguns países,  
são omissas face a esta questão. 

Assim, o foco está direcionado, 
sobretudo, para o investimento público 
em projetos de IA que potenciem o 
crescimento económico dos países. 
Contudo, ainda não foram apresentadas 
políticas que definam a tipologia de 
projetos a serem desenvolvidos. 

Estão, igualmente, ausentes reflexões 
sobre o impacto fiscal que se fará 
sentir caso se concretize a substituição 
massiva do trabalho humano por 
máquinas. 

A quebra inevitável das receitas fiscais 
terá um forte impacto na subsistência 
do Estado Social como o conhecemos, 
e medidas que permitam responder 
às situações de desemprego futuras 
deveriam estar já a ser estabelecidas. 

Mais do que perder o comboio da 
competitividade, os países poderão 
deparar-se com cenários de crise 
social que serão, inevitavelmente, uma 
ameaça ao seu crescimento.

O 22º CEO Survey Global da PwC vem 
suportar e comprovar esta necessidade 
de ação, uma vez que mais de dois 
terços dos CEO concordam que 
os Governos devem desempenhar 
um papel fundamental e integral no 
desenvolvimento da IA. 

O nosso estudo conclui que cerca de 
80% dos CEO portugueses acreditam 
que a Inteligência Artificial será boa 
para a sociedade e uma esmagadora 
maioria acredita que esta vai ter um 
impacto significativo na atividade 
empresarial, mas que o governo deverá 
desenvolver uma estratégia e políticas 
nacionais, incluindo o impacto esperado 
na sociedade (83%).
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A importância da regulação da inteligência artificial

Os CEO consideram que os Governos têm um 
papel muito importante no impacto que a 
inteligência artificial terá em diversas vertentes

Portugal Global
Discorda bastante/discorda Concorda/concorda bastante

Atribuir incentivos para acelerar o 
desenvolvimento e o uso da IA

Limitar a regulação da recolha de dados  
para facilitar o desenvolvimento da IA

Desenvolver uma estratégia e políticas nacionais 
para a IA, incluindo o impacto esperado na 

comunidade

Permitir que as organizações se auto-regulassem 
quanto ao uso da IA

Desacelerar a substituição da força de trabalho 
humana pela IA para evitar a perda generalizada 

dos postos de trabalho

Incentivar as organizações a requalificar a força 
de trabalho cujas funções foram automatizadas 

pela IA

Providenciar apoio às pessoas afetadas pela IA

Atribuir incentivos para acelerar o 
desenvolvimento e o uso da IA

Limitar a regulação da recolha de dados para 
facilitar o desenvolvimento da IA

Desenvolver uma estratégia e políticas nacionais para 
a IA, incluindo o impacto esperado na comunidade

Permitir que as organizações se auto-regulassem 
quanto ao uso da IA

Desacelerar a substituição da força de trabalho 
humana pela IA para evitar a perda generalizada 

dos postos de trabalho

Incentivar as organizações a requalificar a força de 
trabalho cujas funções foram automatizadas pela IA

Providenciar apoio às pessoas afetadas pela IA

41% 27%56% 66%

46% 39%50% 52%

14% 19%83% 76%

47% 34%47% 59%

73% 69%23% 24%

19% 29%80% 66%

23% 36%71% 56%

Q: Em que medida concorda ou discorda que os governos devem ter uma posição relativamente às questões apresentadas?
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O exemplo de outros países 
europeus para a IA
Na Europa, a inteligência artificial já 
integra significativamente os planos 
estratégicos para a maioria dos 
Governos europeus. Com a assinatura 
da Declaração de Cooperação para 
a Inteligência Artificial, começaram a 
surgir planos estratégicos nacionais 
direcionados para a IA.

A França, a Alemanha e o Reino Unido, 
foram os países pioneiros no que 
respeita à apresentação de medidas, 
e partilham alguns dos temas. 

A pesquisa e investigação é uma 
preocupação comum que deverá 
resultar num investimento forte e ágil, 
e que deverá reagir abertamente às 
tendências emergentes e às novas 
oportunidades de IA. Outro ponto 
em comum, entre estes países, é 
o interesse pela mobilidade entre a 
investigação pública e o setor industrial, 
bem como a aplicabilidade da IA. 

Atualmente as economias enfrentam 
uma rápida evolução da digitalização 
e a IA poderá ser, de alguma forma, 
um entrave ao desenvolvimento das 
pequenas e médias empresas.  

Deverão, então, surgir parcerias  
e apoios que visem mitigar os riscos  
e os custos associados ao investimento 
em competências tecnológicas de IA 
por parte destas empresas. 

Existe, igualmente, a necessidade  
de investimento na requalificação  
dos cidadãos em geral, com o intuito  
de os preparar para uma nova realidade 
laboral. Esta poderá vir a ser partilhada 
com robôs, e um investimento adicional 
em educação para combater a 
escassez de competências científicas, 
de engenharia e de matemática.

Fazem, ainda, parte destes planos 
estratégicos temas como a capacidade 
das infraestruturas, a recolha de dados, 
a ética e o contexto internacional, que 
os Governos consideram fundamentais 
para o desenvolvimento de inteligência 
artificial nos respetivos países.
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Pilares estratégicos para a IA e exemplos  
de iniciativas  já propostas
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Alemanha França Reino Unido

Capacitação industrial 
e tecnológica

• Investimento em I&D;

• Democratização do acesso à IA;

• Promoção do acesso aberto  
a dados do setor público.

• Potenciar as bases de dados 
nacionais e disponibilizar 
dados públicos para promover 
a inovação, respeitando a 
privacidade dos dados pessoais.

• Investimento de 2,4% do PIB  
até 2020;

• Investimento de £31mM  
em infraestruturas.

Preparação das alterações 
sócio-económicas

• Educação e requalificação  
de competências; 

• Colaboração entre empresas  
e instituições de ensino.

• Programa nacional de IA para 
formar e atrair investigadores;

• Duplicação dos diplomados com 
formação na área;

• Colaboração entre indústria e 
universidade – investigadores 
públicos podem dedicar 50%  
do tempo ao setor privado.

• £406M de investimento em 
educação que potencie as 
competências STEM;

• £64M para aposta na 
requalificação. 

Enquadramento 
ético e legal

• Referência à necessidade  
de sistemas com requisitos  
que promovam a transparência  
e a eficiência, compatíveis com  
o RGPD.

• Promover políticas de 
transparência e justa utilização  
de dados;

• Criação de um grupo internacional 
de especialistas em IA, com base 
no modelo do IPCC*;

• Abordagem destas questões no 
sistema educacional futuro. 

• Criação de um Centro de Ética  
e Inovação de Dados, para 
garantir o desenvolvimento 
de inovações seguras, éticas 
e disruptivas, em IA e outras 
tecnologias baseadas  
em dados.

*IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 
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Obrigado por explorar o 22º CEO Survey Global  
da PwC.

Esperamos que lhe tenha permitido obter opiniões  
e sugestões úteis sobre a forma como os CEO, em 
todo o mundo, veem o atual ambiente económico 
e político e de que forma planeiam responder aos 
desafios futuros.

O sentimento predominante dos CEO, este ano,  
é de maior cautela face a uma crescente incerteza 
global. Os CEO de todo o mundo estão agora menos 
otimistas do que há um ano, quer no que respeita ao 
crescimento da economia global, quer no crescimento 
das receitas das suas organizações, a curto e a médio 
prazo. Em Portugal esta tendência mantém-se,  
e cerca de 50% dos CEO acreditam num aumento  
do crescimento da economia global.

Ao nível das ameaças, os CEO portugueses estão 
agora mais preocupados com o populismo, a carga 
fiscal e o excesso de regulação, numa vertente 
mais política, social e ambiental. No que concerne 
às ameaças aos negócios, a disponibilidade de 
competências essenciais, as ciberameaças  
e as alterações tecnológicas estão no topo  
das preocupações deste ano.

Estes foram, também, alguns dos temas debatidos 
em Davos, no Fórum Económico Mundial deste ano, 
onde, desde há vários anos, apresentamos este nosso 
estudo global. Desta reunião surgiu uma necessidade 
premente de requalificar, globalmente, a força de 
trabalho, para que se adeque a um mundo onde  

as tecnologias, como a inteligência artificial,  
e a competência em análise de dados  
se disseminam de forma crescente. De facto, 
46% dos CEO a nível global (43% em Portugal), 
consideram que a formação e a requalificação 
dos seus colaboradores são as iniciativas mais 
relevantes para minimizar a atual indisponibilidade 
de competências consideradas críticas no futuro, 
sobretudo de análise de dados.

Muitos analistas referem que, “Na era digital, os 
dados são o novo petróleo, apenas útil após ser 
refinado”. A forma como as organizações extraem 
o valor e analisam os seus dados, tornando-os em 
informação relevante para a tomada de decisões 
fundamentadas, será um dos ativos mais críticos 
para o seu sucesso no futuro. Neste sentido, torna-se  
cada vez mais preemente a formação e requalificação 
das nossas pessoas, dotando-as das competências 
essenciais emergentes.

Introduzindo algumas estatísticas, Portugal – que está 
em 34º no Relatório Global de Competitividade, do 
Fórum Económico Mundial, de 2018 – está em 59º ao 
nível da formação dos seus colaboradores (República 
Checa em 34º e Suíça em 1º), e em 45º na qualidade 
do seu ensino vocacional (República Checa em 31º 
e Suíça em 1º). De acordo com o Índice Global de 
Talento, do INSEAD, Portugal ocupa o 29º lugar,  
com algumas dificuldades específicas na retenção  
de talentos.

Estes são apenas alguns dos muitos indicadores 
que possuímos relativos à educação e formação da 
população. As instituições de ensino, desde o ensino 
básico à formação de executivos, têm aqui um papel 
fundamental para reduzir algumas desvantagens 
competitivas que Portugal ainda tem, face aos 
principais concorrentes europeus.

António Brochado Correia
Markets Lead Partner
PwC Portugal, Angola e Cabo Verde

As pessoas são o principal 
fator de sucesso das 
organizações

As pessoas são, de facto, o principal fator  
de sucesso em projetos de transformação digital,  
e muitas organizações já oferecem, hoje, formação 
em competências digitais, preparando-as para  
o futuro.

Adicionalmente, para ir além de uma implementação 
bem-sucedida e até à verdadeira inovação, os CEO 
devem continuar a melhorar a qualidade da sua força 
de trabalho, atual e futura, incluindo algumas das 
competências do futuro, as competências sociais 
– como a liderança, as relações interpessoais, a 
resolução de problemas e a empatia com a cultura 
corporativa (algumas destas consideradas críticas 
pelo “The Economist”). 

As instituições de ensino necessitarão também  
de se ajustar, promovendo o desenvolvimento  
de competências técnicas e de resolução criativa  
de problemas, ao longo da vida. Verifica-se, 
ainda, uma necessidade crescente de uma maior 
cooperação entre os Governos e as empresas, numa 
escala cada vez mais global.

Vivemos tempos desafiantes, para as sociedades  
e organizações. Com a publicação desta edição  
do CEO Survey Global, a PwC procura identificar  
e consciencializar para as principais  transformações 
que todos já experienciamos diariamente, para que 
saibamos e possamos beneficiar delas, sabendo 
minimizar os seus impactos menos positivos.
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Metodologia
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Este ano, para o estudo global, foram realizadas 1.378 
entrevistas com CEO, provenientes de 91 países, 
(10% destas entrevistas foram telefónicas, 73% online 
e as restantes pelo correio ou presenciais). 

Em Portugal, foram concluídas 70 entrevistas a CEO 
dos principais grupos económicos presentes em 
Portugal.

Todas as opiniões têm caráter estritamente 
confidencial e as informações prestadas 
permanecerão anónimas. 

Foram também realizadas entrevistas presenciais 
e aprofundadas com CEO e líderes de opinião dos 
cinco continentes. Algumas destas entrevistas são 
citadas neste relatório e os detalhes podem ser 
encontrados no nosso site global em https://www.
pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2019/gx.html.

Esta recolha foi realizada pela PwC Research, o nosso 
centro de excelência global para pesquisas primárias 
e análises, baseadas em consultoria.

Notas

Poderão ocorrer situações em que os totais não 
somem 100%, devido ao arredondamento das 
percentagens ou por exclusão das respostas  
“Não sabe” ou “Sem resposta”.

O presente relatório encontra-se disponível em 
formato eletrónico no site www.pwc.pt/ceosurvey.
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Na PwC, o nosso objetivo é construir confiança na sociedade e resolver problemas importantes. Somos uma rede de empresas presente em 158 países, com mais de 236.000 pessoas comprometidas 
em fornecer qualidade nos serviços auditoria, consultoria e consultoria fiscal. Saiba mais e conte-nos o que é importante para si, visitando-nos em www.pwc.com.

Esta publicação foi preparada para uma orientação geral sobre os assuntos de interesse e não constitui nenhum aconselhamento profissional. Não deve agir de acordo com as informações contidas 
nesta publicação sem adquirir um aconselhamento profissional específico. Nenhuma declaração ou garantia (expressa ou implícita) é dada quanto à exatidão ou integridade das informações contidas 
nesta publicação, e, na medida permitida por lei, a PwC não aceita ou assume qualquer responsabilidade ou compromisso de quaisquer consequências que você ou qualquer outra pessoa possa causar, 
ou abstendo-se de agir, confiando nas informações contidas nesta publicação ou em qualquer decisão baseada nela.
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