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Orçamento divorciado das empresas
Grandes empresários ouvidos pela Deloitte não se revêem nas linhas-mestras traçadas pelas Finanças
"É estranho o índice da De-
loitte nunca ter sido positivo
em dez anos, com contextos
macroeconómicos e governos
muito distintos!", realça Carlos
Loureiro, sócio da consultora
e responsável pela divisão de
Consultoria Fiscal em Portugal,
comentando o inquérito feito
aos empresários sobre as po-
líticas orçamentais para 2019.

O índice Deloitte Pro-Busi-
ness — integra o projeto Budget
Watch, uma parceria da Deloi-
tte com o ISEG e o Institute of
Public Policy — resulta das 'no-
tas' que os inquiridos atribuem
a medidas relacionadas com
dez dimensões, como a esta-
bilidade dos preços e da carga
fiscal, o peso do Estado na eco-
nomia, a criação de emprego,
bem como a promoção de con-
corrência. Nesta edição, foram
ouvidos, entre outros gestores,
Francisco Pinto Balsemão,
chairman do Grupo Impresa
(do qual faz parte o Expres-
so), Jorge Rebelo de Almeida,
presidente do Grupo Vila Galé,
Paulo Azevedo, presidente da
Sonae, e Vasco de Mello, presi-
dente do Grupo José de Mello,
do lado das empresas de capital
nacional, enquanto do lado dos

negócios detidos por acionistas

estrangeiros opinaram, entre
outras vozes, António Raposo
de Lima, presidente da IBM
Portugal, Carlos Ribas, à fren-
te da Bosch, Pedro Castro e

Almeida, CEO do Santander
Totta e Vítor Virgínia, diretor-
-geral da MSD Portugal.

"Foi o pior desempenho de

sempre do índice, pouco aci-
ma dos 30%, e foi o ano com
maior diferença na avaliação
feita por empresários e gesto-
res nacionais e estrangeiros,
sendo a avaliação dos últimos
mais positiva", menciona Car-
los Loureiro. O índice, que
pretende aferir a responsabi-
lidade orçamental no estímu-
lo ao crescimento económico,
registou um decréscimo face
a 2018 e mantém-se longe dos
valores alcançados pelos Or-
çamentos do Estado (OE) de
2014 e de 2015. As medidas
para este ano são consideradas
"insuficientes" e, desde 2016,
a classificação aproxima-se do
"não satisfatório".

Os resultados foram apresen-
tados ao ministro adjunto e da
Economia, Pedro Siza Vieira,
numa reunião em que a parti-
cipação de gestores nacionais
e estrangeiros foi equitativa,
"mas com discursos diferen-
tes" e opiniões menos positivas
do lado 'português', adianta o

sócio da Deloitte. A explica-
ção, considera Carlos Loureiro,
pode ficar a "dever-se ao facto
de o Governo, em termos de
apoio a projetos estruturantes,
se ter dedicado, sobretudo, às

áreas da inovação e das novas
tecnologias". E a "realidade
dos empresários nacionais é

diferente. Estão mais preocu-



pados com os custos da energia
e combustíveis e outros custos
de contexto, como os impostos
altos e imprevisíveis. Não se

revêem no OE". Carlos Lou-
reiro refere que, "na Finlândia
o Orçamento não é um mero
exercício de apuramento de
défice, é feito em função do ob-

jetivo de crescimento da eco-
nomia e as empresas são uma
parte integrante do documen-
to". Além disso, Jorge Marrão,
sócio da Deloitte e líder do sec-
tor Imobiliário para Portugal,
frisa que "temos sido um país

dependente de capital externo
e as empresas estrangeiras têm
sido historicamente melhor
tratadas do que as empresas
de capitais nacionais".

A má avaliação do OE "de-
via ser objeto de análise e de
mudança", afirma, sugerindo
"porque é que não se faz um
sumário executivo dirigido ao
cidadão comum e um outro
aos empresários?". Para Jorge
Marrão, "o OE é feito numa
lógica de finanças públicas e

tem sido o instrumento privi-
legiado para mostrar aos cre-

dores que vamos cumprir com
as responsabilidades da dívi-
da. O Ministério da Economia
não tem uma intervenção mais
profunda e devia ter". "É ela-
borado para os votantes e os

empresários não votam", cri-
tica. Já as mudanças não têm
que ser radicais, pois tornar o
OE 'mais amigo' das empresas
pode passar por explicar "qual
será o impacto do aumento da
idade da reforma na atividade
das empresas ou os efeitos de
o défice ser próximo de zero,
o que é excelente para as em-
presas (menos custos no crédi-
to), mas isso não é enfatizado",
sustenta.

Outro problema resulta da
tentação de o poder político
de querer manietar os em-
presários em função dos seus
interesses. "O Governo quer
dinamizar a economia, mas

mais enfocado em sectores e

áreas específicas, e quer que
os empresários se adaptem a
isso. Tem ainda uma visão di-

rigista da economia, tentando
induzir comportamentos nos
empresários", analisa Carlos
Loureiro, apontando que não
é por acaso que "as medidas
pior avaliadas têm que ver com
a intervenção do Estado e os
modelos de colaboração entre
sector público e privado, bem
como com concorrência e aces-
so ao mercado".
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PIOR AVALIAÇÃO

¦ Transferência de

provisões de bens e de serviços
públicos para um regime
mais concorrencial

¦ Complementaridade,
equilíbrio e modelos de

colaboração entre público
e privado

¦ Eliminação de restrições
ao exercício da atividade

¦ Eliminação de barreiras
no acesso a mercados

MELHOR AVALIAÇÃO

¦ Estabilidade de preços

¦ Incentivos para fomentar
o dinamismo tecnológico

¦ Informação sobre

défice/superavit e evolução
do potencial do

produto interno bruto

¦ Fiscalidade (estabilidade
nos impostos, simplicidade
e carga fiscal) e investimento
em inovação


