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Com o rearranque da economia, os negócios têm vindo a ser
desafiados a repôr os seus níveis de atividade, entregando altos
níveis de serviço e eficiência dos seus recursos. Contudo, o contexto
de subida do preço das matérias-primas, tensões nas cadeias de
abastecimento e a pressão económica, têm desacelerado a retoma.

Neste contexto, os empresários inquiridos parecem ainda cautelosos
relativamente ao grau de confiança na economia nacional cujo valor
revela um crescimento pouco expressivo de 10,4 (mar/21) para 11,1.
No entanto, 66% dos gestores continuam a acreditar que a economia
nacional continuará a progredir, ainda que a um ritmo mais lento.

No que concerne o ambiente macroeconómico, 73% dos gestores
confessa não acreditar que o objetivo de redução da dívida pública
seja cumprido até 2022. Ainda assim, a diminuição da dívida pública
e o alívio da carga fiscal são consideradas as ações prioritárias para
alcançar o aumento do PIB e alavancar o crescimento, para 57% e
82% dos inquiridos, respetivamente.

Continuar o caminho de recuperação parece ser o foco para a maioria
das empresas e as perspetivas são animadoras: 76% das empresas
preveem cumprir ou ultrapassar os objetivos estabelecidos para 2021.

Inovação, digitalização e talento:
As peças-chave numa estratégia de crescimento

Por forma a sustentar este crescimento, a aposta dos empresários tem
incidido na Inovação e Lançamento de novos produtos (79%) e na
Melhoria dos Processos de Marketing (44%) e das Áreas Comerciais (43%).
Em paralelo, os gestores têm também primado pela redução de custos,
com 85% dos inquiridos a apostar no Aumento da Produtividade e 83%
dando relevância à Automatização dos seus Processos como veículo para
melhor cumprir este objetivo. No contexto da transição digital que temos
vindo a atravessar, de realçar que 41% dos gestores revela que avançou
para a digitalização das suas operações, sem antes proceder à otimização
dos seus processos e definição de uma estratégia transversal à
organização.

Os líderes procuram agora encontrar soluções que permitam catalisar o
negócio, sem incremento de custos e com perspetivas de sustentabilidade
do crescimento. Assim, continuar a construir uma postura resiliente,
agarrar as oportunidades trazidas pelos novos modelos de negócio,
enquadrar os novos padrões de consumo, apostar na digitalização e
reinventar para o futuro do trabalho, são algumas das chaves para
continuar o caminho de transformação e recuperação.
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dos empresários 
inquiridos estimam que
a economia continuará
a crescer nos próximos 
meses, ainda que mais 
lentamente

66%
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dos gestores inquiridos 
não acreditam que
o objetivo de redução
da dívida pública seja 
cumprido até 2022

73%

BARÓMETRO KAIZEN™ 5



6BARÓMETRO KAIZEN™

dos empresários apontam
o alívio da carga fiscal
como a ação prioritária para 
alcançar o aumento do PIB 

82%

Outras áreas de intervenção críticas:

Diminuição da dívida pública 57%

53%Atração de investimento externo
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das empresas ponderam 
ou irão rever o seu plano 
estratégico,
à luz dos fundos do PRR

40%
Os apoios à recuperação económica 
trouxeram oportunidades para explorar 
áreas estratégicas das organizações.

Contudo, estes apoios apenas trarão vantagem 
competitiva se a sua aplicação estiver 
claramente alinhada com a estratégia da 
organização. Para garantir este alinhamento, 
é necessária uma revisão estruturada 
da estratégia, que enquadre as áreas 
selecionadas para investimento, 
na estratégia de 3 a 5 anos da organização. 
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dos empresários indicam o 
Investimento & Inovação 
como a componente do 
PRR mais prioritária na sua 
organização

88%
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Outras componentes relevantes:

Empresas 4.0 57%

50%Descarbonização da indústria
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dos inquiridos preveem 
que as suas empresas 
venham a cumprir ou 
ultrapassar os objetivos 
estabelecidos para 2021

76%
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dos gestores inquiridos vão 
investir na melhoria dos 
processos de inovação e 
lançamento de novos 
produtos, para o crescimento 
da sua organização

79%
Com a aceleração dos ciclos de desenvolvimento das 
empresas e o acesso a um mercado globalizado pelos 
consumidores, a criticidade da inovação constante 
tornou-se ainda mais evidente. 
O sucesso da Inovação não se mede pelo número de produtos 
ou serviços lançados, mas sim pela performance de cada 
produto no mercado. Para garantir este sucesso é necessário 
orientar a inovação pelos insights da voz do cliente e 
transformar ideias em soluções num curto espaço de tempo.
A inovação ágil é possível numa framework de sprints curtos 
de desenho e teste, com repetido feedback e adaptação, 
até atingir o produto ótimo.

Importa referir a importância dos processos de Marketing 
e Vendas, na concretização do sucesso dos produtos no 
mercado. O conhecimento do produto deve estar presente 
nestas equipas para que sejam capazes de desenhar
a mensagem que conquistará os potenciais clientes.
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Outras áreas de aposta:

Marketing 44%

43%Equipas comerciais
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Mais de 83%
dos empresários vão 
apostar no aumento de 
produtividade e na 
automatização de 
processos para reduzir 
custos na sua organização

A recente crise na supply chain e o consequente impacto no custo das 
matérias primas, tem criado uma pressão ainda maior nas organizações 
para garantirem a rentabilidade das suas operações.
O caminho para rentabilidade passa inevitavelmente por garantir a 
produtividade dos processos, sejam estes processos operacionais ou 
transacionais. Se num ambiente industrial falamos de eficiência dos 
equipamentos ou das linhas de montagem, num ambiente transacional 
falamos em lead time de processos e de eficiência dos recursos.

Seja qual for o ambiente, é necessário avaliar cuidadosamente as 
operações, tendo sempre em mente o valor para o cliente. Desta forma, 
é possível eliminar etapas que não acrescentem valor e garantir processos 
lean, com possibilidade de serem acelerados através da automação.
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O reduzido custo da mão de obra qualificada em Portugal, 
comparativamente com a Europa Central ou os Estados Unidos 
tem vindo a atrair muitas empresas internacionais, que têm 
estabelecido a sua operação no nosso país. Este movimento, 
juntamente com a possibilidade atual de trabalho remoto, 
têm criado um desequilíbrio entre a oferta e a procura.

das empresas destacam os  
aumentos salariais, bónus 
ou outras compensações, e 
os modelos de progressão 
de carreira como as 
estratégias para reter 
talento na sua organização
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Mais de 41%

Esta alteração no ecossistema lança um desafio 
acrescido às empresas para a retenção do talento. 
Se por um lado os aumentos salariais e os bónus 
de performance parecem incontornáveis, 
outros benefícios são agora valorizados pela força 
de trabalho. Nestes benefícios enquadram-se 
os modelos de trabalho flexíveis, os planos 
de progressão de carreira claros 
e objetivos, a oferta de formação 
e ainda a cultura da empresa.
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das empresas avançam com 
um modelo de trabalho 
híbrido, maioritariamente 
presencial, no próximo ano

60%

opta por um modelo 
100% presencial

35%

Estando repostas as condições necessárias para o regresso ao 
trabalho presencial, a maioria das organizações optaram por 
dar aos colaboradores a opção de um modelo misto.
Esta flexibilidade do modelo de trabalho, pode não só contribuir 
para a motivação e retenção de talento, como também pode 
representar uma redução de custos fixos com infraestruturas 
para a organização. Contudo, há ainda alguns setores que não 
foram capazes de transitar a sua operação para um ambiente virtual, 
requerendo ainda a presença física de todos os colaboradores.

A construção de um modelo híbrido de trabalho requer 
um levantamento de requisitos das diferentes equipas e 
processos, adaptação das rotinas de gestão e criação de 
um sistema para utilização das infraestruturas a manter.
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das empresas avançaram 
para a digitalização dos 
seus processos, sem uma 
estratégia transversal à 
organização e sem uma 
otimização prévia

41%
A automatização de processos previamente à sua otimização ignora 
a possibilidade de criar processos mais simples, céleres, com 
menor burocracia e menos tarefas redundantes. Com os processos 
digitalizados, torna-se mais difícil identificar os desperdícios.
Adicionalmente, a digitalização deve ser vista de um ponto de vista 
estratégico da organização e não apenas por iniciativas isoladas. 
O que se pretende é uma digitalização que contribua para o melhor 
funcionamento das diferentes áreas, podendo estas comunicar 
entre si e aceder à informação de forma facilitada.

Sem uma estratégia para a organização, os empresários podem 
incorrer na digitalização de processos não críticos e criação 
de silos de informação que otimizam o processo local mas não 
contribuem para um ecossistema mais produtivo.

BARÓMETRO KAIZEN™ 14



15BARÓMETRO KAIZEN™

O Barómetro Kaizen é promovido pelo Kaizen Institute e é composto
por um painel de mais de 200 CEO’s e Administradores de médias e
grandes empresas nacionais. Esta iniciativa tem como objetivo
auscultar a opinião em matérias atuais e de relevância para a
economia, bem como avaliar os desafios e constrangimentos com que
os gestores se deparam.

Todas as edições incluem uma pergunta fixa, que afere o grau de
confiança na economia nacional. São igualmente incluídas outras
questões relativas a temáticas da atualidade.

Nesta edição, importa realçar que continuar o caminho de recuperação
parece ser o foco para a maioria das empresas e as perspetivas são
animadoras: 76% das empresas esperam cumprir ou ultrapassar os
objetivos estabelecidos para 2021.

Agradecimento

António Costa
Sénior Partner, 
Kaizen Institute Western Europe

Para suportar este crescimento, a aposta dos empresários tem incidido
na Inovação e Lançamento de novos produtos, assim como na melhoria
dos Processos de Marketing e das Áreas Comerciais.

Neste Barómetro, foram igualmente abordados temas relacionados
com a evolução da economia nacional e a recuperação face ao
contexto do pandémico, assim como os fundos do PRR e o impacto
que os mesmos terão no tecido empresarial.

Em paralelo, o contexto do mercado de trabalho volta a ser discutido,
e 60% das empresas confirma que pretende avançar com um modelo
de trabalho híbrido, maioritariamente presencial, no próximo ano,
como um dos passos para garantir a motivação e retenção de talento

O envolvimento e colaboração dos membros que integram o painel
fazem, de facto, toda a diferença para o sucesso desta iniciativa.
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ANEXOS

Respostas detalhadas ao Barómetro
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A economia nacional 
continuará a crescer 

ainda que mais 
lentamente

A economia nacional 
entrará em recessão

A economia nacional
vai manter um 

desempenho positivo
e até acelerar

A economia nacional 
será afetada pelo 
abrandamento de 

outras grandes 
economias e estagnará

10% 20% 30% 50% 60%40%

Dados do Eurostat revelam que a economia portuguesa cresceu 4,9% no segundo trimestre deste ano. 
Qual a sua opinião sobre a evolução da economia nacional nos próximos meses?

70%0%

66%

18%

14%

2%
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20% 40% 50% 70% 80%60%

De acordo com as estimativas do Ministério das Finanças, entre o início de 2020 e o final de 2022, 
a pandemia acrescentará até 40 mil milhões de euros à dívida pública. O Governo irá apresentar uma estratégia 
para a redução da dívida pública em percentagem do PIB, com o objetivo de atingir os 123% em 2022. Considera que:

0%

O objetivo não será 
cumprido e será 

necessário um 
orçamento retificativo

O objetivo será 
cumprido antes do 

esperado (início/ 
meados de 2022)

O objetivo será 
cumprido no período 

estabelecido (até final 
de 2022)

73%

24%

3%

30%10%
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10% 30% 50% 80% 90%70%60%40%20%

Considerando que o principal objetivo do OE 2022 é lidar com o impacto da crise, garantindo que o PIB 
ultrapassa o valor pré-pandemia, quais considera serem as áreas de intervenção prioritárias neste contexto? 
(selecione até 3 opções) 

0%

Atração de investimento 
externo

Diminuição da dívida 
pública

Outra

Alívio da carga fiscal

Investimento público

Recapitalização das 
empresas

82%

57%

53%

44%

24%

8%
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10% 20% 30% 60% 70%40% 50%

Considerando os fundos do PRR, tenciona rever a estratégia de 3 a 5 anos da sua empresa? 

0%

Não, a existência dos 
fundos não afeta

a nossa estratégia 
de 3 a 5 anos

Talvez, estamos em 
fase de validação

Sim, já iniciámos
a revisão ou temos 

planeado rever o nosso 
plano estratégico

60%

22%

18%
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Empresas 4.0

Eficiência energética 
em edifícios

Investimento
& Inovação

Bioeconomia
sustentável

Descarbonização
da indústria

10% 20% 40% 100%60% 80%

De acordo com o Ministério das Finanças, o PRR e outros investimentos já em curso poderão ter um impacto 
no PIB acima de 2% no próximo ano. Quais as componentes do PRR mais prioritárias para a sua organização? 
(selecione até 3 opções) 

0% 90%70%50%30%

88%

57%

50%

31%

18%
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Sim, prevemos cumprir 
os objetivos

Sim, prevemos 
ultrapassar os objetivos

Não, prevemos ficar 
aquém dos objetivos

10% 20% 30% 50%40%

Face aos resultados obtidos até à data, prevê que a sua empresa atinja os objetivos estabelecidos 
para 2021? 

0%

40%

36%

24%
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Inovação e lançamento 
de novos produtos

Expansão para novos 
mercados

Outra

Fusões e Aquisições

Capacitação da força de 
vendas e melhoria dos 

processos comerciais

Melhoria dos processos de 
Marketing e investimento 

em Marketing Digital

10% 20% 30% 90%50% 70%

Quais as principais iniciativas estratégicas delineadas para o crescimento da sua organização? 
(selecione até 3 opções) 

0%

N/A

80%60%40%

79%

44%

43%

42%

21%

12%

2%
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Automatização de 
processos

Redução de stocks

Outra

Melhoria de acordos 
com Fornecedores

Redefinição da gama de 
produtos

Aumento de 
produtividade

Reestruturação das 
equipas

Externalização/ 
Integração de 

atividades de suporte

10% 20% 30% 90%40% 50% 60% 70% 80%

Quais as principais iniciativas estratégicas delineadas para a redução de custos na sua organização?
(selecione até 3 opções) 

0%

N/A

85%

83%

37%

21%

18%

13%

8%

2%

1%
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10% 20% 30% 40% 50%

Portugal teve o quarto maior aumento no número de pessoas empregadas na UE. Juntando-se a isto 
o trabalho remoto, que eliminou as fronteiras do mercado de trabalho, a pressão para a retenção de talento 
nas empresas está a aumentar. Quais as estratégias da sua organização para atrair e reter talento? (selecione até 3 opções) 

0%

Aumentos salariais

Planos de formação em 
hard e soft skills

Outra

Modelos de progressão 
de carreira

Desenvolvimento de um 
plano de benefícios

Atribuição de bónus e 
outras compensações

Adoção de um modelo 
de trabalho híbrido

Ainda não temos 
uma estratégia 

definida

47%

46%

41%

38%

37%

34%

6%

4%
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Modelo de trabalho 
100% presencial

Outra

Modelo híbrido 
(maioritariamente 

remoto)

Modelo híbrido 
(maioritariamente 

presencial)

Modelo de trabalho 
100% remoto

10% 20% 30% 60% 70%40% 50%

A pandemia abriu portas à experiência massiva com modelos de trabalho remoto. Com a possibilidade 
de retorno ao trabalho presencial, qual a política de trabalho que a sua empresa irá adotar no próximo ano?

0%

60%

35%

3%

2%

0%
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Definiu-se uma estratégia de transformação 
para a empresa como um todo e identificaram-

se os processos críticos. A estrutura e 
sequência dos processos foram otimizadas 

antes da sua digitalização

Foram identificadas as oportunidades de 
digitalização em toda a organização, 

seguindo-se a implementação. Apesar da 
digitalização dos processos, a sua estrutura e 

sequência de tarefas manteve-se

Cada departamento digitaliza/automatiza 
os seus processos, mantendo a mesma 

estrutura e sequência de tarefas

10% 20% 30% 50%40%

O contexto do último ano veio acelerar a transição digital em muitas organizações. 
Como decorreu/está a decorrer esta transformação na sua organização? 

0%

Nenhuma das anteriores

Ainda não iniciamos 
a transformação digital

39%

33%

12%

8%

8%
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Kaizen Institute Consulting Group, Ltd. 
info@kaizen.com | kaizen.com

Kaizen Institute Portugal
pt@kaizen.com | pt.kaizen.com

Kaizen Institute Spain
es@kaizen.com | es.kaizen.com

Kaizen Institute United Kingdom
uk@kaizen.com | uk.kaizen.com

Kaizen Institute France
fr@kaizen.com | fr.kaizen.com


