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INTRODUÇÃO
SPOTLIGHT

Pelo quarto ano consecutivo, a Marsh
voltou a lançar o desafio às empresas
portuguesas, para que respondessem
ao survey nacional A Visão das Empresas
Portuguesas sobre os Riscos.
Foram 170, as empresas portuguesas que
aceitaram o nosso desafio e responderam a este
survey nacional da Marsh.
Neste estudo apresentamos os resultados obtidos:
começamos pelo enquadramento das empresas
respondentes - por sector de atividade, volume
de faturação, número de colaboradores e cotação
em bolsa; passando à apresentação dos principais
riscos identificados pelas empresas - os riscos que
consideram que tanto o mundo como elas próprias
irão enfrentar em 2018; e terminamos com o tema
da gestão de riscos nas empresas portuguesas
- qual a importância que lhe é dada e qual a
expressividade no valor orçamentado para o ano de
2018.

A gestão de riscos nas
empresas portuguesas

41%
das empresas respondentes
diz que o valor orçamentado
para a gestão de riscos nas suas
empresas, aumentou

À semelhança de 2017, apresentamos um
comparativo de resultados dos últimos três anos
(2016, 2017 e 2018), quer dos riscos identificados,
como da importância e valor orçamentado para a
sua gestão.
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ENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS
RESPONDENTES AO SURVEY
Em 2018, com a amostra das
170 empresas portuguesas que
responderam ao survey nacional
da Marsh, A Visão das Empresas

FIGURA 1

Portuguesas sobre os Riscos,
voltámos a obter respostas de
empresas dos mais variados
sectores de atividade, de diferentes

dimensões - quer quanto ao seu
volume de faturação, como ao seu
número de colaboradores - e quanto
à sua cotação em bolsa.

Sectores de atividade
Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2018
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Os vinte e dois diferentes sectores de
atividade a que pertencem as empresas
respondentes, estão representados na
Figura 1.
O Gráfico 1, como se pode analisar,
mostra-nos o volume de faturação das
empresas que responderam ao survey
nacional da Marsh: 16% das empresas
afirma ter uma faturação até 5 milhões
de euros; o intervalo entre os 5 e os 50
milhões de euros e o intervalo seguinte,
entre os 50 e os 250 milhões de euros,
representam, cada um, 29% das
empresas respondentes; e, por fim, 26%
das empresas afirma que o seu volume
de faturação anual é superior a 250
milhões de euros.
No que respeita ao número de
colaboradores da organização, a
maioria das empresas respondentes,
52%, diz ter mais de 250 colaboradores;
20% que a sua organização tem entre
75 e 250 colaboradores; e 28% até 75
colaboradores, como se pode verificar
no Gráfico 2.
Relativamente à cotação em Bolsa,
a esmagadora maioria - 82% das empresas portuguesas que
responderam a este survey da Marsh
não está cotada em bolsa, como se
encontra representado no Gráfico 3.

GRÁFICO 1

Volume de faturação
Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas
sobre os Riscos 2018
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GRÁFICO 2
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Fonte: Survey Marsh A Visão das Empresas Portuguesas
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PRINCIPAIS RISCOS IDENTIFICADOS
As empresas portuguesas que
aceitaram o desafio proposto pela
Marsh e responderam ao survey
nacional de 2018, conforme ilustrado
na Figura 2, identificaram os ataques
cibernéticos em grande escala como
o principal risco que o mundo irá
enfrentar em 2018 - comparando
com o Global Risks Report 2018 (GRR
2018), este risco ocupa a terceira
posição; em segundo lugar, as empresas
portuguesas apontam os ataques
terroristas em larga escala - risco que
no GRR 2018 aparece em oitavo lugar;
na terceira posição, encontramos os
eventos climáticos extremos - que ocupa
a primeira posição no GRR 2018 - e
as crises de água; nos quarto e quinto
lugares do top 5 de riscos que o mundo
vai enfrentar, as empresas respondentes
apontam, respetivamente, as crises
fiscais e financeiras em economias chave
e as catástrofes naturais - este último
risco ocupa a segunda posição no GRR
2018.
Relativamente aos riscos que as
empresas portuguesas consideram que
irão enfrentar em 2018, como ilustrado
na Figura 3, os ataques cibernéticos são
identificados como o principal risco;
a instabilidade política ou social em
segundo lugar; os eventos climáticos
extremos e a retenção de talentos,
ambos em terceiro lugar; a concorrência
em quarto lugar; e, a fechar o top 5 de
riscos identificados pelas empresas
portuguesas como os mais prováveis de
virem a enfrentar este ano, encontramos
o roubo ou fraude de dados.

LEGENDA

Riscos que o mundo vai enfrentar em 2018 *
Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2018

FIGURA 3
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Riscos que a sua empresa vai enfrentar em 2018*
Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2018

57%

Ataques cibernéticos

40%

Instabilidade política ou social

32%

Eventos climáticos extremos

32%

Retenção de talentos

28%

Concorrência

19%

Roubo ou fraude de dados

Categorias de risco 1

Riscos Ambientais

6 Marsh

FIGURA 2

Riscos Económicos

Riscos Geopolíticos

Riscos Sociais

Riscos Tecnológicos

abril 2018

A GESTÃO DE RISCOS NAS EMPRESAS
A gestão de riscos é a identificação, a
avaliação e a priorização de riscos, seguida
de uma implementação coordenada para
analisar a probabilidade e o impacto de
eventos adversos, de modo a maximizar as
oportunidades que podem existir.
As empresas, ao terem uma eficiente
gestão de riscos, estão a criar e a proteger
valor para o seu negócio. O survey
nacional da Marsh vem demonstrar que
as empresas portuguesas, em 2018, estão
mais alerta para o papel de importância
que a gestão de riscos deve ter dentro das
suas organizações; sendo que, 40% afirma
dar elevada importância a esta temática
e 45% dar suficiente importância, como
demonstra o Gráfico 4. Pela primeira
vez, nos quatro anos em que a Marsh já
realizou este survey, a possível opção
“nenhuma importância” obteve 0% de
respostas.
No que respeita ao valor orçamentado
para a gestão de riscos, como é observável
no Gráfico 5, 41% das empresas admite
que este valor aumentou para 2018; 44%
admite que este valor estabilizou nas
suas organizaçõess; ainda 12% diz não
ter conhecimento do valor orçamentado
e 3% diz que, o valor orçamentado nas
suas organizações para a gestão de riscos,
diminuiu.

GRÁFICO 4

Importância dada à gestão de riscos
Fonte: Survey Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas
sobre os Riscos 2018
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* OS RESULTADOS APRESENTADOS ILUSTRAM A PERCENTAGEM DE RESPOSTAS A CADA RISCO E NÃO REPRESENTAM A PERCENTAGEM DE RESPONDENTES
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CATEGORIAS DE RISCO DE ACORDO COM: THE GLOBAL RISKS REPORT 2018 (13 TH EDITION), WORLD ECONOMIC FORUM, GENEVA, 2018
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RESULTADOS COMPARATIVOS
2016 - 2017 - 2018
FIGURA 4

Riscos que o mundo vai enfrentar: evolução do top 5 *
Fonte: Surveys Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2016, 2017 & 2018
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FIGURA 5

Riscos que a sua empresa vai enfrentar: evolução do top 5 *
Fonte: Surveys Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2016, 2017 & 2018
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À semelhança do que foi reproduzido
em 2017, a Marsh decidiu ilustrar
a evolução dos resultados ao longo
dos últimos três anos - 2016, 2017
e 2018. As Figuras 4 e 5 mostram a
evolução dos riscos, respetivamente,
que o mundo e que as empresas
portuguesas vão enfrentar; o Gráfico
6 mostra a evolução da importância
dada à gestão de riscos; e por fim, o
Gráfico 7 mostra a evolução do valor
orçamentado para a gestão de riscos.
Na Figura 4, destacamos a subida
ao primeiro lugar do top dos ataques
cibernéticos em grande escala; a
manutenção dos ataques terroristas
em larga escala, nos lugares
cimeiros; o reaparecimentos dos
eventos climáticos extremos no top 5,
diretamente para a terceira posição;
a entrada direta, pela primeira vez
neste top e, também, para a terceira
posição, das crises de água; a descida
das crises fiscais e financeiras em
economias chave para a quarta
posição; e, a fechar este top, as
catástrofes naturais, aqui presentes
pela primeira vez.
Já na Figura 5, as principais
alterações que destacamos são o
desaparecimento, em 2018, da
crise financeira/crises fiscais e dos
ataques terroristas deste top 5;
encontramos os ataques cibernéticos
e a instabilidade política ou social
que, relativamente ao top de 2017,
trocaram as suas posições, passando
a, respetivamente, primeiro e
segundo lugares; pela primeira vez,
aparecem os eventos climáticos
extremos, com entrada direta para
o terceiro lugar, onde também
encontramos a retenção de talentos
(que já não constava do top desde
2015); o roubo ou fraude de dados é,
também, uma estreia neste top.

GRÁFICO 6

Evolução da importância dada à gestão de riscos
Fonte: Surveys Marsh | A Visão das Empresas Portuguesas
sobre os Riscos 2016, 2017 & 2018
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como podemos observar a evolução
no Gráfico 6, as empresas dão mais
relevância à gestão de riscos, sendo
que, a elevada importância aumentou
de 35%, em 2017, para 40%, em
2018; a pouca importância desceu
de 18% para 15%; e, pela primeira
vez desde que a Marsh realiza este
survey nacional, não houve empresas
respondentes a considerar que as
suas organizações dão nenhuma
importância à gestão dos riscos.
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Já a evolução que pode ser observada
no Gráfico 7, demonstra que as
empresas portuguesas, em 2018,
aumentaram, consideravelmente, o
valor orçamentado para a gestão de
riscos – 41% afirma ter aumentado o
valor, comparando com 28% em 2017
e 24% em 2016.

Ao longo dos últimos três anos, tal

* OS RESULTADOS APRESENTADOS ILUSTRAM A PERCENTAGEM DE RESPOSTAS A CADA RISCO E NÃO REPRESENTAM A PERCENTAGEM DE RESPONDENTES
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CONCLUSÃO

Após profunda análise dos resultados do survey nacional
da Marsh, A Visão das Empresas Portuguesas sobre os
Riscos 2018, constatamos que os riscos tecnológicos e
os ambientais são predominantes neste estudo nacional,
resultados semelhantes aos do Global Risks Report 2018,
divulgado em janeiro pelo World Economic Forum, do qual
o Grupo Marsh & McLennan Companies é um dos parceiros
na sua elaboração.
No que respeita aos riscos tecnológicos, os ataques
cibernéticos ocupam os primeiros lugares nos tops, tanto no
do que o mundo irá enfrentar, como no do que as empresas
irão enfrentar. Comparativamente a 2017, este risco, em
2018, aumentou de 45% para 65% – no que se refere ao
top 5 de riscos que o mundo vai enfrentar – e de 36% para
57% - no que se refere ao top 5 de riscos que as empresas
vão enfrentar. Este aumento pode ser reflexo dos impactos
que o mundo e as organizações viveram com os ataques
cibernéticos de 2017, como o WannaCry e o Pettya. Estes
incidentes já foram considerados raros, mas neste momento
são cada vez mais comuns e com elevados impactos,
particularmente financeiros. Outra tendência crescente
dos ataques cibernéticos é terem como alvo infraestruturas
críticas e sectores industriais estratégicos, que no pior
cenário, os atacantes podem provocar um breakdown
dos sistemas que impede o normal funcionamento das
sociedades.
Ainda na categoria dos riscos tecnológicos, assistimos à
entrada, no top 5 dos riscos que as empresas vão enfrentar,
pela primeira vez, do risco roubo ou fraude de dados na
quinta posição. Com a divulgação de casos de roubo e/
ou fraude de dados e com a implementação iminente do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), muitas
organizações irão enfrentar fortes desafios para cumprir
todos os requisitos do RGPD até maio, preocupação
revelada com esta entrada no top 5 de riscos.

10 Marsh

Os riscos ambientais ganham, também, nova relevância
neste estudo nacional, nomeadamente no top dos riscos
que o mundo irá enfrentar, com a reentrada do risco
eventos climáticos extremos, na terceira posição – em
2017 não constava no top e, em 2016, ocupava o quarto
lugar. Pela primeira vez no estudo nacional, aparece o
risco de catástrofes naturais na quinta posição. O risco
de eventos climáticos extremos aparece no terceiro lugar
do top 5 de riscos que as empresas vão enfrentar e,
também, pela primeira vez, desde que a Marsh realiza
este estudo nacionalmente. A tendência do aumento da
preocupação relativa a riscos ambientais, aparece após
um ano caracterizado pelo elevado impacto de furacões,
temperaturas muito elevadas, como o quente verão que
Portugal atravessou e com a longa e grave época de
incêndios, seguidos da forte crise de água. Já este ano,
temos assistido a um inverno com inúmeras tempestades a
causar fortes danos, principalmente a nível material.
De destacar, ainda, o desaparecimento do risco crise
financeira/crises fiscais do top 5 dos riscos que as empresas
vão enfrentar, apontando para a confiança na melhoria da
economia portuguesa.
São, também, dados positivos deste estudo, o aumento
da importância dada à gestão de riscos pelas empresas
portuguesas e o aumento do valor orçamentado para esta
rúbrica.

Num mundo cada vez mais desafiante e
em constante mudança, é fundamental
que as organizações se adaptem a esta
nova realidade, com o suporte de uma
eficiente gestão de riscos.

abril 2018

Sobre a Marsh
A Marsh é líder mundial em corretagem de seguros e em soluções inovadoras de gestão de risco. Em mais de 130
países, os nossos especialistas ajudam os clientes a antecipar, a quantificar e a melhor compreender o âmbito dos
riscos que enfrentam. No ambiente global de negócio de hoje, onde a incerteza é dominante, a Marsh ajuda os
seus clientes a sobreviver e prosperar.
Trabalhamos com clientes de todas as dimensões para definir, desenhar e desenvolver soluções inovadoras, para
melhor quantificar e gerir o risco. Para cada interação com o cliente levamos uma combinação inigualável de
capital intelectual, experiência específica no sector de atividade, experiência global e colaboração. Oferecemos
serviços de gestão de risco, consultadoria de risco, corretagem de seguros, alternativas de financiamento do
risco e gestão de programas de seguro para empresas, entidades públicas, organizações e individuais em todo o
mundo.
Desde 1871 que os clientes contam com a Marsh para consultadoria de confiança, para representar os seus
interesses nos mercados, dar sentido a um mundo cada vez mais complexo e ajudar a transformar os riscos em
novas oportunidades de crescimento. Os nossos 30.000 colaboradores trabalham em nome dos nossos clientes,
que são empresas de todas as dimensões, de todos os sectores de atividade e que incluem individuais, empresas
multinacionais e entidades públicas de todo o mundo.
Somos uma subsidiária completamente detida pela Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), um grupo
global de serviços profissionais que disponibiliza aos seus clientes consultoria e soluções para as áreas de risco,
estratégia e capital humano. Com, aproximadamente, 65.000 colaboradores em todo o mundo e receita anual
de mais de 14.000 milhões de dólares (USD), a MMC é também empresa-mãe da Guy Carpenter, da Mercer e da
Oliver Wyman.
Siga a Marsh no Twitter @MarshGlobal; no LinkedIn; no Facebook; e no YouTube, ou subscreva o BRINK.
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Para mais informações, contacte a Marsh ou visite o nosso website em www.marsh.pt.
MARSH
Lisboa
Av. Fontes Pereira de Melo, 51 - 6.º E
Edifício Monumental
Apartado 1072
1052-803 Lisboa
Tel: +351 213 113 700
Porto
Rua Gonçalo Sampaio, 271 - 4.º Esq.
Apartado 55130
4150-367 Porto
Tel: +351 226 058 600
marsh.portugal@marsh.com

Todos os direitos de propriedade intelectual das declarações, conteúdos, dados e gráficos
incluídos neste documento, nomeadamente a forma como se apresenta (de agora em diante,
conteúdo) pertencem à Marsh (de agora em diante, Marsh) e o destinatário não recebe nenhum
direito sobre a titularidade da dita propriedade intelectual. O conteúdo é privado e confidencial
e está destinado ao uso exclusivo do destinatário. É proibido que o conteúdo seja reproduzido,
distribuído, publicado, transformado ou difundido, total ou parcialmente, junto de terceiros,
fisícos ou jurídicos, públicos ou privados (incluindo os consultores e assessores do destinatário),
seja com fins comerciais ou não, a título gratuito ou oneroso, sem o prévio consentimento escrito
da Marsh.
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