
A Taxa de Inflação é a principal preocupação dos Gestores pelo 
7º mês consecutivo. Como consequência da Taxa de inflação 
mais elevada desde 1992 surge, naturalmente, a preocupação 
com a Contratação, Retenção de talentos na segunda posição; 
Que no Barómetro deste mês atinge o valor mais elevado do 
ano de 2022.

 “The great resignation” o fenómeno que faz os trabalhado-
res voluntariamente desistirem dos seus postos de trabalho 
em busca de condições mais satisfatórias, é uma inquietação 
que paira sobre os gestores Portugueses e da qual a inflação e 
o aumento do custo de vida estão entre as causas que despo-
letam o fenómeno.

Por outro lado, a preocupação com a concorrência cai para 
os valores mais baixos desde que é realizado o Barómetro, de-
monstrando que a concorrência não representa ao momento 
actual, uma apreensão para os Gestores.
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Em Agosto, o optimismo dos gestores mantém-se 
negativo. A preocupação com a Taxa de inflação 
cai mas continua a ser a principal preocupação 
dos Gestores
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Quanto ao optimismo
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O optimismo recupera ligeiramente no mês de Agosto, mas mantém-se 

negativo pelo terceiro mês consecutivo.

O FAE, Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas lançou em 

Setembro um inquérito mensal aos seus associados sobre o que mais 

preocupa os gestores e administradores de empresas, para os próxi-

mos 12 meses, incluindo também o nível de optimismo e pessimismo 

para esse período. Com as respostas, numa média entre 170 a 210 em 

cada um, pretende-se construir um barómetro mensal que indique em 

cada momento e registe também, numa série longa, a evolução das 

preocupações e optimismo dos gestores portugueses. O FAE é a asso-

ciação representativa dos gestores portugueses, desde 1979, e conta 

entre os seus associados os gestores das maiores empresas portugue-

sas, incluindo 12 CEOs do actual PSI.


