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O Relatório “COVID-19 Risks Outlook”

• 350 participantes

• Maioria provenientes da Europa (33%), Sudeste Asiático e 
Pacífico, África Subsariana (ambas com 23%) e América do 
Norte (18%)

• O relatório procurou obter junto de gestores seniores de risco 
de várias empresas, académicos e de organizações não 
governamentais, as suas perspetivas para os próximos 18 
meses quanto a:

─ Quais os riscos que mais se podem precipitar à escala 
global e quais os que mais podem preocupar o mundo e as 
empresas?

─ O que nos podem dizer os indicadores iniciais sobre este 
"novo normal"?

─ Quais os riscos amplificados? 

─ Quais as prioridades negligenciadas?



Resultados da pesquisa
Visão geral dos sete principais riscos para os próximos 18 meses

MAIS PROVÁVEIS PARA O MUNDO

Recessão global prolongada

Falências e consolidação nas 

indústrias

Falha na recuperação das 

indústrias

Alto desemprego

Movimento restrito de 

pessoas/mercadorias

Enfraquecimento fiscal das 

principais economias

Interrupção das cadeias de 

fornecimentos globais

MAIS PREOCUPANTES PARA O MUNDO

Recessão global prolongada

Alto desemprego

Surto de COVID-19 ou outra 

doença

Enfraquecimento fiscal das 

principais economias

Falha na recuperação das 

indústrias

Falências e consolidação nas 

indústrias

Movimento restrito de 

pessoas/mercadorias

MAIS IMPACTANTES PARA AS EMPRESAS

Recessão global prolongada

Falências e consolidação nas 

indústrias

Ataques cibernéticos e fraude de 

dados

Falha na recuperação das 

indústrias

Interrupção das cadeias de 

fornecimentos globais

Movimento restrito de 

pessoas/mercadorias

Surto de COVID-19 ou outra 

doença



OS MAIORES RISCOS SÃO OS QUE

NÃO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR,

OU QUE APENAS ALGUNS REALÇAM,

MAS QUE A MAIORIA IGNOROU



Muitos dos riscos divulgados em janeiro de 2020 que mais nos preocupavam no curto prazo 
desapareceram do topo. Mas será que desapareceram mesmo?

• Confrontações económicas

• Polarização política

• Agendas populistas e nacionalistas

• Ciberataques a infraestruturas

• Ondas de calor extremo

• Destruição dos ecossistemas naturais

• Incêndios florestais descontrolados



Os riscos menos percecionados para os próximos 18 meses podem ser igualmente graves

MAIS PROVÁVEIS PARA O MUNDO

Adoção abrupta e regulamentação de tecnologias 

(p.e. votação eletrónica, telemedicina, vigilância)

Falha nos sistemas de educação e de formação na 

adaptação a uma crise prolongada

Falha no apoio e investimento em organizações 

multilaterais para responder à crise global

Colapso de infraestrutura e redes de TI

Erosão acentuada dos esforços globais de 

descarbonização

Pico de reações anticomerciais

Exacerbação de conflitos militares de prolongados

MAIS PREOCUPANTES PARA O MUNDO

Subfinanciamento acentuado das reformas devido à 

desvalorização dos fundos de pensões

Erosão acentuada dos esforços globais de 

descarbonização

Falha nos sistemas de educação e de formação na 

adaptação a uma crise prolongada

Colapso de infraestrutura e redes de TI

Exacerbação de conflitos militares de prolongados

Adoção abrupta e regulamentação de tecnologias 

(p.e. votação eletrónica, telemedicina, vigilância)

Pico de reações anticomerciais

MAIS IMPACTANTES PARA AS EMPRESAS

Exploração da crise COVID-19 para vantagem 

geopolítica

Adoção abrupta e regulamentação de tecnologias 

(p.e. votação eletrónica, telemedicina, vigilância)

Nova onda de desigualdade e divisão social

Raiva para com líderes políticos e perda de confiança 

sobre os governos

Erosão acentuada dos esforços globais de 

descarbonização

Crises humanitárias exacerbadas pela redução da 

ajuda externa

Exacerbação de conflitos militares de prolongados



O que é que o COVID-19 já não esconde?

$ Economia
Tecnologia

SustentabilidadeSociedade



Mudanças económicas
Riscos emergentes de mudanças estruturais



Contratempos de sustentabilidade
Riscos emergentes do abrandamento ou paragem do progresso



Ansiedades sociais
Riscos emergentes de perturbações sociais



Dependência tecnológica
Riscos emergentes da adoção abrupta



ESTIMULAR A RESILIÊNCIA…

… PELA AÇÃO

… PELA MUDANÇA

… PELO QUESTIONAR 



Para as perguntas com que nos vamos confrontar ao longo do tempo não há uma resposta 
uniforme. Cada caso é um caso.

• Como devem as empresas ajustar 

o seu modelo operacional, atentas 

às incertezas de um mundo em 

pós-pandemia?

• Como devem as empresas 

atualizar as suas políticas de 

gestão de risco à luz dos riscos 

sistémicos emergentes?

• Como podem as empresas 

aprimorar a sua agilidade e 

posicionamento estratégico no 

contexto de um “novo normal” em 

evolução?

Resiliência

Longo prazo

• Como podem as empresas 

permanecer competitivas perante a 

nova procura do mercado e 

preferências do consumidor?

• Como podem as empresas retomar as 

operações com segurança e rapidez 

em diferentes cenários de pandemia?

• Quais as considerações para 

alavancar a automação e acelerar o 

processo de recuperação?

• Como podem as empresas envolver 

efetivamente a sua força de trabalho 

enquanto passam por uma 

reestruturação de custos?

Recuperação

Curto a médio prazo

• Quais as etapas que garantem a 

segurança e a saúde dos 

trabalhadores?

• Como podem as empresas diminuir 

os impactos negativos nos fluxos de 

caixa e garantir liquidez?

• Quais as estratégias que podem 

contribuir para superar grandes 

interrupções nas cadeias de 

fornecimento e rotas para o mercado?

• Quais as abordagens que podem 

garantir a implementação tranquila e 

segura do trabalho remoto ou 

restrito?

Capacidade de sobrevivência

Termo imediato



Três pontos de AÇÃO e algumas perguntas para REFLEXÃO

1
Adaptar e rever estruturas de gestão de riscos

• Como adaptar os planos atuais de continuidade de negócios à situação atual e garantir a capacidade de sobrevivência 

da empresa?

• Quais são os riscos atualmente subestimados e respetivos efeitos em cascata na envolvente de risco no futuro?

• Como fortalecer a tomada de decisão nas Administrações e Direções relativamente a incertezas complexas e ameaças 

emergentes estratégicas?

2
Optar por uma recuperação sustentável que fica além do imediato

• Como fazer a transição da “sobrevivência” para o estabelecimento de um “novo negócio normal” durante uma 

recessão? 

• Como alavancar testes de stress baseados em cenários e planos de emergência ao nível sistémico, reforçando a 

resiliência à evolução de ameaças futuras desconhecidas?

• Como transformar as empresas para que se tornem mais ágeis e capacitadas para antecipar choques futuros?

3
Encontrar oportunidades que fortaleçam a resiliência

• Que tendências globais estão a ser ampliadas e quais as inovações que podemos explorar? 

• Quais os “espaços em branco” que as empresas podem aproveitar para obter vantagens competitivas e resiliência?



UMA OPORTUNIDADE 
PARA RECONSTRUIR
MELHOR



Q&A
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