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 O Marsh Risk Resilience 
Diagnostic 
À medida que novos desafios continuam a surgir e o 

cenário de risco cresce cada vez mais complexo, a 

Marsh permanece dedicada aos nossos clientes e em 

fornecer soluções inovadoras para satisfazer da 

melhor forma as suas necessidades em evolução.  

 

O Marsh Risk Resilience Diagnostic  
 

Atualmente, as organizações não podem continuar a considerar os riscos como o único vetor de ameaça. As 

organizações têm de identificar, compreender e preparar-se para os impactos dos riscos sistémicos e emergentes em 

toda a sua cadeia de valor.  

 

Para apoiar os clientes a impulsionar a sua preparação e a sua resiliência, desenvolvemos o Marsh Risk Resilience 

Diagnostic.Implementado globalmente, a nossa abordagem centrou-se num questionário de diagnóstico que analisou 

os impactos e a inter-relação de seis riscos emergentes - pandémico; cibernético, de tecnologia emergente; de ESG; 

regulatório e geopolítico em áreas de negócio centrais.  

 

Embora estas seis ameaças já existam há muito tempo, continuam a evoluir rapidamente. Com a magnitude, a 

velocidade e os impactos interdependentes a crescerem, o questionáriovalida que estes riscos continuam a ser uma 

prioridade primordial para as empresas.   

Os nossos Resultados 

Representando aproximadamente 1000 organizações de mais de 30 indústrias e em nove regiões, o Resilience 

Diagnostic) revelou grandes lacunas na forma como as organizações percecionam os riscos e as suas ações para os 

gerir.  

 

Os resultados indicaram que 1 em cada 4 empresas não alinham os seus processos de subscrição de seguros e de 

risco com estratégias de crescimento a longo prazo. Por conseguinte, as respostas sugerem que as organizações dão 

demasiada ênfase a determinadas ameaças, principalmente aquelas que sejam mais iminentes, enquanto os outros 

riscos, considerados como mais lentos a evoluir, mas que têm impactos igualmente generalizados, são 

maioritariamente ignorados.    
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Os resultados mostraram que os clientes de uma empresa seriam os mais afetados por cinco em seis ameaças. No 

entanto, os resultados indicam que as organizações não estão a implementar processos eficazes para se adaptarem, 

aprenderem e evitarem as interrupções para este público fundamental. 

O percurso até à resiliência 
 

Enquanto as lacunas na perceção vs. preparação deixam as organizações vulneráveis a interrupções imediatas e a 

longo prazo das suas operações de negócios, ativos e fluxos de receitas, o percurso até à resiliência envolve quatro 

passos e comportamentos comuns. Em conjunto, estes passos podem transformar a gestão de riscos e apoiar as 

organizações a tornarem-se mais resilientes: 

  
1. Antecipar o risco. 
2. Associar o risco à estratégia. 
3. Evitar lacunas na perceção da preparação. 
4. Avaliar o que é importante. 

 

Ao aplicar estes passos com vista a criar resiliência, a maior visibilidade, a responsabilidade e a colaboração em 

matéria de risco têm de abranger as funções organizacionais. Desde as funções tradicionais de gestão de riscos às de 

TI, compliance, RH, entre outras, juntamente com o seu consultor de riscos e seguros de confiança, todos temos um 

papel a desempenhar na elaboração de estratégias de gestão de riscos e no desenvolvimento de organizações mais 

resilientes. 

 


