24ª CEO Survey
Março 2021 | Sumário executivo
Destaques na Indústria de Energia, Serviços
de Utilidade Pública e Recursos Naturais (EUR)

As expectativas dos
CEOs do Brasil e do
mundo depois de um
ano de pandemia

Saiba mais em
www.pwc.com.br/ceosurvey
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Destaques na Indústria de
Energia, Serviços de Utilidade Pública
e Recursos Naturais (EUR)
Otimismo em relação à economia nos próximos 12 meses
Melhora

EUR - Global
Global

Estabilidade

Desaceleração

74 %

11 % 14 %

76 %

10% 14 %

Confiança no crescimento da empresa
Em 12 meses - Muito confiante
Em 3 anos - Muito confiante

EUR - Global

35 %
43 %

Global

36 %
47 %

Confiança na melhoria da rentabilidade nos próximos 12 meses
EUR - Global

Global

57 %

%

65 %
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10 principais ameaças
Pandemias e outras
crises sanitárias

50 %

Incerteza em relação a políticas

45 %

Excesso de regulação

44 %

Mudanças climáticas

38 %

Ameaças cibernéticas

37%

Populismo

Incerteza na política tributária

“Misinformation”

Crescimento econômico incerto

Aumento das obrigações
tributárias

36 %

33 %

33 %

31%

31%
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Quais aspectos da estratégia para a força de trabalho serão alterados
para causar o maior impacto na competitividade da empresa
EUR - Global

Global

Nosso foco na produtividade
por meio da automação e
da tecnologia

37 %
36 %

Nossa cultura e
comportamentos no
ambiente de trabalho

34 %
32 %

Nosso foco nas competências
e na adaptabilidade dos
nossos profissionais

32 %
28 %

Nosso foco na saúde e
no bem-estar de nossa
força de trabalho

31 %
31 %

O engajamento e a
comunicação com a
nossa força de trabalho

30 %
30 %

Nossa abordagem de
gestão de desempenho

27 %
21 %

Nosso foco em nossa
incubadora de líderes
para o futuro

21 %

Nosso foco na
diversidade e
inclusão

20 %

26 %

17 %

Nossa reputação como
empregadores éticos e
socialmente responsáveis

19 %
17 %

Os salários, incentivos e
benefícios que oferecemos
à nossa mão de obra

13 %
25 %

O uso que fazemos dos
dados e das análises da
força de trabalho

10 %
11 %

Os locais de
nossas operações

7%
8%

Nossos programas
de mobilidade global

2%
4%
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Saiba mais em
www.pwc.com.br/ceosurvey
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