
A Taxa de Inflação continua a ser a principal preocupação 
dos gestores no mês de Julho (43%), ainda que registe uma 
ligeira queda de 3% nas respostas, relativamente ao mês an-
terior. 

Os gestores mantêm a apreensão no que diz respeito à Con-
tratação e Retenção de Talentos, ainda que esta preocupação 
tenha vindo a decrescer ligeiramente desde o mês de Março 
e tenha descido muito significativamente relativamente aos 
últimos meses do ano anterior – Entre Setembro e Dezembro, 
nunca representou menos de 20% das respostas.  Em Julho, 
representa 12,3%.

Em sentido oposto, a Taxa de Juro, que entre Setembro e 
Dezembro de 2021, não representou qualquer resposta no Ba-
rómetro por parte dos Gestores inquiridos, tem sido um parâ-
metro que tem vindo a subir na preocupação dos gestores, 
figurando pela primeira vez como um dos três principais an-
seios.

É de salientar que a preocupação com a Corrupção, regis-
ta pela primeira vez a marca de 5% das respostas, subindo 
significativamente em relação ao mês anterior quando tinha 
registado 1,5%.
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Taxa de Inflação, e a Contratação e Retenção de 
Talentos continuam a estar no topo da lista das 
preocupações dos Gestores em Julho. Taxa de 
juro aparece pela primeira vez no podium.
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Relativamente ao mês anterior em que o Optimismo tinha registado 

o nível mais baixo desde que há Barómetro, em Julho, desceu ainda 

mais: de 2,6 pontos para 2,36. Desta forma mantêm-se os valores ne-

gativos no Optimismo. 

Os Gestores, desde Setembro de 2021, nunca estiveram tão pessimistas. 

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. 


