
Os Cinco Pilares de Riscos
Visão abrangente e integrada sobre os principais riscos empresariais
Pesquisa 2019



2

Índice

A próxima onda é digital 3

Amostra da pesquisa 4

Estrutura de governança e gestão de riscos 6

Práticas de gestão de riscos 11

Categorias de riscos 23

Riscos emergentes 27

Governança de dados 29

O impacto da governança no desempenho  
das empresas 33



3

Os Cinco Pilares de Riscos 

É com grande satisfação que a Deloitte 
e o Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC) apresentam mais uma 
edição da pesquisa “Os Cinco Pilares de 
Riscos”, desta vez trazendo como tema 
uma visão abrangente e integrada sobre os 
fatores de riscos.

Este estudo reitera, a partir de dados 
levantados com 165 empresas, a percepção 
de que o mercado brasileiro tem procurado 
evoluir em suas estruturas de governança 
corporativa, gestão de riscos e controles 
como uma resposta às transformações 
tecnológicas e regulatórias e aos principais 
eventos de crises que tiveram impacto 
sobre todo o ambiente de negócios.

Primeiro se fortaleceram os aspectos 
operacionais e financeiros – fundamentais 
de serem monitorados em um cenário 
de inflação em alta, como o do Brasil na 
década de 1980 e início dos anos 1990, e 

A próxima onda é digital

de busca por eficiência e produtividade 
advinda das crises globais e domésticas 
dos últimos anos.

Consecutivamente, os temas relacionados 
a regulamentação ganharam a 
pauta, impulsionados por legislações 
internacionais (como Sarbanes-Oxley, 
Foreign Corrupt Practices Act – FCPA e 
Bribery Act) e nacionais (com destaque 
para as leis Anticorrupção e das Estatais, 
além da reforma trabalhista). É crescente a 
preocupação das empresas em entender 
como essas e outras leis afetam a sua 
cadeia, a sua forma de produzir e o seu 
modelo de negócios.

Claramente, a próxima fronteira é a dos 
riscos estratégicos e cibernéticos. Estes 
são especialmente desafiadores por 
evoluírem de forma mais rápida do que 
muitas vezes o mercado conseguiria 
acompanhar, além de serem abrangentes, 

uma vez que a tecnologia e os dados 
estão na base de toda a operação e da 
estratégia das organizações. Compreender 
a natureza e os impactos desses riscos 
é fundamental para que as empresas 
possam se estruturar de forma a geri-los 
da maneira mais eficiente, assegurando 
assim o seu propósito de negócio.

A pesquisa também indica que as 
organizações vêm buscando definir 
processos e instrumentos para gerir os
riscos de conduta em seu negócio. 

Contudo, ainda enfrentam desafios para 
disseminar o conhecimento sobre essas 
práticas, o que reforça o importante papel 
da cultura organizacional nesse processo.

Esperamos que os dados aqui 
apresentados tragam luz ao debate – 
sempre pertinente e em transformação – 
sobre a gestão dos riscos empresariais,  
e auxiliem no fortalecimento da cultura  
de gestão de riscos nas organizações. 

Uma boa leitura a todos.

Alex Borges
Sócio-líder de Risk 
Advisory da Deloitte

Heloisa Bedicks 
Diretora geral do Instituto 
Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC)
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Amostra da pesquisa

Participaram do estudo 165 respondentes 
– entre esses, 44% pertencem ao nível de 
conselho, presidência ou diretoria de suas 
respectivas organizações. Metade das 
empresas pesquisadas tem faturamento 
maior do que R$ 1 bilhão, e quase um terço 
movimenta ações em bolsa de valores ou 
Mercado de Balcão.

165 participantes

Sudeste: 64%

Nordeste: 4%

Sul: 20%

Centro-Oeste: 8%

Norte: 4%

Região de origem

 Conselheiro
 Presidente/CEO
 Diretor/superintendente
 Gerente
 Supervisor/coordenador
 Analista/assistente

5

28

37

9

10
11

Cargo do respondente (em %)
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 Menor que R$ 5 milhões
 Entre R$ 5 milhões e R$ 100 milhões
 Entre R$ 100 milhões e R$ 1 bilhão
 Entre R$ 1 bilhão e R$ 2,5 bilhões
 Entre R$ 2,5 bilhões e R$ 10 bilhões
 Maior que R$ 10 bilhões

11

10

29

14

18

18

Faturamento em 2018 (em %)

 Bens de consumo
 Infraestrutura e construção
  Atividades financeiras, 
holdings, fundos de gestão e 
atividades imobiliárias
 Outros serviços*
  Tecnologia da informação  
e telecomunicações

26

6

24

20
24

Setor de atividade (em %)

* Serviços de saúde, educação, serviços 
ambientais e serviços prestados às 
empresas

 Familiar/multifamiliar
 Compartilhado
 Estatal
 Subsidiária
 Pulverizado 
 Instituição sem fins lucrativos
 Cooperativa 

34

5
9

11

12

14
15

Controle societário (em %)

Tipos de controle societário
Familiar/multifamiliar: Direito de controle concentrado  
em uma ou mais famílias

Compartilhado: Maior parte do direito de controle 
concentrado entre poucos sócios

Estatal: Direito do controle exercido majoritariamente  
pelo governo

Subsidiária: Direito de controle exercido por outra empresa

Pulverizado: Direito de controle pulverizado entre  
pelo menos 50 sócios, sendo que o maior acionista tem 
menos de 20% do capital total

Instituição sem fins lucrativos: Direito de controle 
compartilhado, sem finalidade lucrativa, entre pessoas que 
possuem objetivos e ideais comuns.

Cooperativa: Controle compartilhado entre membros 
de um grupo econômico ou social que tem por objetivo 
desempenhar, em benefício comum, determinada atividade

 Sim
 Não

31

69

Têm ações negociadas no mercado  
(em %)
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Estrutura de governança e gestão de riscos

Apenas 17% dos respondentes indicaram 
que sua empresa não tem um conselho 
de administração constituído. Entre 
as que contam com essa instância de 
governança, a maior parcela tem um 
conselho estatutário (previsto no estatuto 
ou contrato social da empresa e com poder 
de tomada de decisão), frente a uma menor 
parte de empresas nas quais o conselho é 
consultivo ou não-estatutário.

A grande maioria das organizações 
pesquisadas conta com uma auditoria 
externa independente – o que reforça a 
maturidade dessas empresas na gestão de 

 Sim, estatutário
 Sim, consultivo ou não-estatutário
 Não

64

17

19

Têm conselho de administração 
constituído (em %)

riscos relacionados a aspectos fiscais e sua 
preocupação com a fidelidade dos registros 
e a credibilidade das demonstrações 
financeiras em linha com os mais 
avançados princípios contábeis, bem 
como com a identificação de fragilidades 
nos controles da empresa. Estruturas de 
auditoria interna e de compliance também 
são adotadas por uma parcela expressiva 
das empresas, indicando uma preocupação 
em criar uma estrutura de controles 
e gestão de riscos. Entre as instâncias 
pesquisadas, o conselho fiscal é o menos 
adotado pelas empresas da amostra.

“Todas as áreas devem engajar a área de compliance nos processos 
da empresa, principalmente na criação de novos produtos, evitando 
problemas de conformidade desde a sua concepção.”
Valeria Café, diretora de vocalização e influência do IBGC
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Empresas que têm... (em %; respostas múltiplas)

Auditoria externa

Auditoria interna

Área de compliance

Conselho fiscal

90

80

77

62

Atividades mais efetivas da área de compliance (em %; respostas múltiplas)

Promover a cultura de conformidade na empresa

Estabelecer políticas e procedimentos de conformidade

Aconselhar as áreas em relação a temas de compliance

Reportar práticas de não-conformidade à alta administração

Monitorar a conformidade aos procedimentos

Recomendar medidas preventivas ou corretivas

Promover treinamentos sobre riscos de não-conformidade

Monitorar e interpretar as regulamentações

Revisar projetos/procedimentos internos e detectar riscos

Fazer a interface com reguladores

Atuar na aprovação de novos produtos, serviços e mercados

74

71

61

55

44

40

36

33

23

20

9

Promover a cultura de conformidade 
na empresa e estabelecer políticas e 
procedimentos de conformidade são as 
atividades que os respondentes acreditam 
serem realizadas com maior efetividade 
pela área de compliance de suas empresas. 
Os grandes desafios para essa função, de 
acordo com os respondentes, são fazer 
a interface com reguladores e atuar na 

aprovação de novos negócios, produtos, 
serviços e mercados – assinalados como 
executados pela área de compliance com 
menor efetividade.

A baixa efetividade do compliance no 
processo de ampliação de portfólio e 
entrada em novos mercados tem como 
consequência a menor velocidade no 

desenvolvimento e no lançamento de 
novos produtos e serviços, o que tem 
impacto na competitividade das empresas. 
Dessa maneira, a área de compliance deve 
atuar de maneira próxima às áreas de 
negócios, compartilhando conhecimento e 
trabalhando preventivamente na avaliação 
dos riscos relacionados.

Vale ressaltar que uma discussão que tem 
ganhado relevância entre as funções de 
compliance é a relacionada à definição de 
procedimentos de gestão da consequência, 
uma vez que o mercado tem buscado 
melhor compreender e aplicar esse 
processo. 
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Em cada quatro empresas pesquisadas, 
três contam, na área de gestão de 
riscos, apenas com profissionais da 
própria empresa. As que contam com 
profissionais terceirizados trabalhando em 
conjunto com os funcionários da própria 
organização somam 17%. Em função da 
atual complexidade e diversidade de tipos 
de riscos, ganha relevância a especialização 
e a alocação de profissionais para a função; 
entre a amostra apenas 5% não têm 
profissionais dedicados a gestão de riscos.
 

Na maior parcela das empresas 
pesquisadas, a função de gestão de riscos 
se reporta ao diretor-presidente ou ao líder 
de outras áreas que não a de riscos, tais 
como jurídico, finanças e operações. Na 
edição anterior desta pesquisa, realizada 
2017, o reporte era feito, na maior parte das 
vezes, a líderes de outras áreas, enquanto, 
em 2019, prevaleceu o reporte ao diretor-
presidente. Houve também um aumento 
do reporte realizado ao comitê de auditoria 
e riscos, que passou de 16% na edição de 
2017 para 25% na edição de 2019 – o que 
indica que ainda há uma oportunidade de 
aperfeiçoamento desse reporte, que deve 
ser prioritariamente realizado às instâncias 
de governança da organização (comitê de 
auditoria e conselho estatutário).

 Apenas por profissionais da própria empresa
 Profissionais da própria empresa e terceirizados
 Apenas por profissionais terceirizados
  Não têm profissionais dedicados à gestão  
de riscos
 Não sabem informar

76

1 5 1

17

Composição da área/função  
de gestão de riscos (em %)

“As empresas têm buscado estruturar cada vez mais seus  
órgãos de governança, com visível aprimoramento nas atividades 
de profissionalização, organização, reporte e engajamento dessas 
áreas com os objetivos da organização, bem como na devida 
aplicação das melhores práticas de governança.”
Tatiana Leite, membro da Comissão de Gerenciamento de Riscos do IBGC

 Diretor-presidente
 Diretor/gerente de áreas que não de riscos
 Comitê de auditoria e riscos
 Conselho de administração
 Diretor/gerente de riscos
 Não têm função de gestão de risco centralizada
 Não sabem informar

A quem se reporta a função/área de gestão de riscos de sua empresa? (em %)

2 21

30

29

11

25

2019

34

37

13

16

2017*

*  Entre os 
respondentes da 
edição de 2017  
da pesquisa
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As empresas participantes do estudo 
demonstraram ter um calendário 
estruturado de reporte à alta 
administração em relação aos riscos 
empresariais. Para as áreas executivas 
(presidência e diretoria), esse reporte 
se dá, na maior parte das vezes, 
mensalmente. Já para as instâncias 
de governança (comitê de auditoria e 
conselho estatutário), o comunicado 
costuma ocorrer a cada três meses, 
acompanhando o calendário de reuniões 
desses órgãos de governança. Mais de 
um terço dos respondentes indicou 
que reporte ao comitê de riscos não se 
aplica à sua empresa; porém, entre as 
organizações pesquisadas que têm esse 
comitê, o comunicado ocorre, na maior 
parte das vezes, mensalmente.

“A gestão de riscos deve caminhar lado a lado às definições estratégicas  
da organização. Assim como a estratégia nasce da identidade da organização 
– refletindo seu propósito, visão, conformidade e ética –, os riscos estão 
associados e são complementares aos objetivos estratégicos.” 
Ricardo Lemos, membro da Comissão de Gerenciamento de Riscos do IBGC

Frequência com que recebem o reporte dos riscos empresariais (em %)

Conselho de administração estatutário

Conselho consultivo/não-estatutário

Comitê de auditoria

Comitê de riscos

Presidência executiva

Diretoria

   14                 20                 15             15              14               19          3

6        12        8        9         11                                48                            6

        20                            33                    10         9        8            17         3

              30                          21           4  4  4                   34                   3

             28                          23               11         13            13          8     4

                33                              25                 9         11          13        5   4

 Mensal  
 Trimestral
 Semestral 
 Anual  
 Quando solicitado
 Não se aplica 
 Não sabem informar 
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A implementação de um programa eficaz 
de riscos e de compliance não é um 
processo simples, na medida em que 
demanda tempo e recursos. Por isso, é 
importante que seja incluído no contexto 
mais amplo da estratégia organizacional.

Nesse sentido, praticamente nove em 
cada dez organizações pesquisadas 
têm um planejamento estratégico 
formalizado – entre essas empresas, esse 
planejamento é atualizado, em 70% dos 
casos, anualmente. Esse resultado revela 
que as organizações estão focadas em 
compreender seus propósitos de negócio, 
de forma a estarem mais bem preparadas 
para atendê-los por meio de um processo 
robusto e assertivo.

 Sim
 Não
 Não sabem informar

88

10
2

Têm planejamento estratégico 
formalizado (em %)

 Mais de dois anos
 A cada dois anos
 Anualmente
 Não sabem informar

70

1

Frequência de atualização do 
planejamento estratégico (em %)

14

15
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Práticas de gestão de riscos

Quase três quartos das organizações 
pesquisadas apresentam uma política 
de gestão de riscos formalizada – um 
expressivo aumento de 26 pontos 
percentuais em relação às que indicaram 
ter essa política na edição de 2017  
desta pesquisa.

 Sim
 Não
 Não sabem informar

Têm uma política formal de gestão de riscos (em %)

2

73

25

2019

44

56

2017*

*  Entre os respondentes da edição de 2017 da pesquisa

Entre os tipos de riscos a serem mitigados, 
os riscos operacionais são os que mais 
têm processos definidos para mitigação. 
Na sequência vêm os riscos financeiros e 
regulatórios. Os riscos cibernéticos são 
os que menos contam com processos 
definidos de mitigação, o que revela que 
as empresas – ainda que estejam em um 

contexto de forte digitalização de negócios 
e avanço tecnológico – terão de explorar 
os recursos para a gestão desses riscos 
emergentes. Também chama a atenção o 
fato que 12% dos respondentes não têm 
processos definidos para mitigar nenhum 
desses riscos.

Possuem processos definidos para mitigar riscos... 
(em %; respostas múltiplas)

Operacionais

Financeiros

Regulatórios

Estratégicos

Cibernéticos

Não possuem

Não sabem informar

65

81

77

67

55

12

1
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Em relação ao grau de ciência das 
empresas aos riscos, de tipo financeiros 
e operacionais mais uma vez figuram no 
topo, com forte adesão das empresas às 
práticas de gestão e documentação desses 
riscos. Os riscos cibernéticos figuram 
como os que as organizações pesquisadas 
têm menos conhecimento, e são também 
os menos geridos entre as naturezas de 
riscos pesquisadas.

Observa-se ainda que houve uma 
evolução na gestão de riscos financeiros, 
operacionais e regulatórios, muito em 
função dos fatos recentes ocorridos 
tanto no ambiente de negócios do Brasil, 
quanto no global. Crises financeiras, 
perdas operacionais, e mudanças 
regulamentares – tais como a lei 
anticorrupção brasileira – fizeram com que 
as organizações se estruturassem para 
atender a esses fatores. O desafio que 
se coloca, atualmente, é o de fortalecer 
a gestão dos riscos estratégicos e 
cibernéticos, principalmente por conta da 
Lei Geral de Proteção de Dados, que entra 
em vigor em agosto de 2020.

Grau de ciência sobre os tipos de riscos (em %)

 Conhecido  
 Documentado
 Gerido
 Não possuem conhecimento 

“Existe uma preocupação grande das empresas 
com os modelos de avaliação de risco. Contudo, é 
necessário incorporar também a análise entre o risco 
e o retorno, proporcionando uma visão mais holística 
do impacto sobre a preservação de valor e sobre os 
resultados da organização.”
Ronaldo Fragoso, sócio que lidera a prática de gestão de riscos 
regulatórios da Deloitte

22% 20% 54% 4%

21% 26% 50% 3%

25% 22% 44% 9%

29% 26% 39% 6%

33% 17% 38% 12%

Financeiros

Operacionais

Regulatórios

Estratégicos

Cibernéticos
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Praticamente metade (46%) dos 
respondentes indicou estar nos estágios 
mais básicos na gestão de riscos de 
sua organização, posicionando-se no 
nível inicial ou fragmentado. Somente 
28% indicaram que a gestão de riscos 
de sua organização se encontra em um 
estágio definido, ou seja, com uma prática 
consistente, definida e monitorada de 
maneira centralizada em pelo menos algum 
processo. Apenas 26% responderam estar 
nos níveis mais avançados (otimizado e 
consolidado), com uma gestão de riscos 
mais abrangente, integrada e alinhada  
aos objetivos de negócios.

14

 Inicial
 Fragmentado
 Definido
 Consolidado
 Otimizado 

24

12

28

22

Estágio da gestão de riscos 
da empresa (em %)

Estágios da gestão de riscos
Inicial: Incipiente em algum processo

Fragmentado: Consistente em algum 
processo

Definido: Consistente, definida e 
monitorada de maneira centralizada em 
algum processo

Consolidado: Integrada, consistente e 
monitorada de maneira centralizada em 
algum processo

Otimizado: Integrada, consistente e 
monitorada de maneira centralizada 
em todos os processos e alinhada aos 
objetivos estratégicos

O modelo de três linhas de defesa define e 
esclarece os papéis e responsabilidades na 
gestão de riscos. São essas três linhas:
Primeira linha de defesa: Profissionais 
de média e alta gestão responsáveis por 
gerir os riscos de negócios.
Segunda linha de defesa: Funções de 
gestão de riscos, controles internos e 
conformidade, formadas por profissionais 
especializados em gestão de riscos e 
compliance.
Terceira linha de defesa: Auditoria interna.

Cerca de três quartos dos respondentes 
indicaram ter a primeira linha de defesa 
para a gestão de riscos – com os gestores 
das áreas operacionais, de apoio e de 
negócios. Para as demais linhas de defesa, 
a adesão ainda é menor, especialmente 
na função relacionada aos profissionais 
especializados em gestão de riscos, 
controles internos e conformidade 
(segunda linha de defesa), o que indica 
um espaço de melhoria a ser considerado 
pelas organizações.

Linhas de defesa implementadas (em %; respostas múltiplas)

Primeira linha de defesa

Segunda linha de defesa

Terceira linha de defesa 

Nenhuma linha de defesa 5

74

63

68
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Entre os respondentes que assinalaram 
ter a primeira, segunda ou terceira linhas 
de defesa, seis em cada dez indicaram ter 
uma metodologia integrada de gestão de 
riscos corporativos, considerando etapas, 
atividades e responsabilidades entre as  
três linhas de defesa.

O dicionário de riscos corporativos, ou 
base de riscos unificada, classifica e 
categoriza os riscos em uma linguagem 
comum, considerando as características e o 
ambiente de negócio da empresa. Setenta 
e três por cento das organizações que 
contam com a segunda ou a terceira linhas 
de defesa utilizam um dicionário de riscos. 
Para cerca de dois terços dos entrevistados 
que têm alguma das três linhas de defesa, 
há um consenso, entre cada uma dessas 
instâncias, sobre o critério utilizado na 
régua de classificação de impacto dos 
riscos. Esses resultados revelam o esforço 
dessas empresas em integrar e padronizar 
seus processos e terminologias para a 
identificação, o monitoramento e a gestão  
dos riscos que mais podem afetar os  
seus negócios.

 Sim
 Não
 Não sabem informar

1

40

59

Têm uma metodologia  
integrada de gestão de riscos 
corporativos/Entreprise Risk 
Management/ERM (em %)*

*  Entre os que assinalaram ter a primeira, 
segunda e/ou terceira linhas de defesa

 Sim
 Não
 Não sabem informar

2

25

73

A segunda e a terceira linhas 
de defesa utilizam um mesmo 
dicionário de riscos/base de 
riscos unificada (em %)**

**  Entre os que assinalaram ter a segunda 
e/ou terceira linhas de defesa

 Sim
 Não
 Não sabem informar

5

31

64

Há um consenso, entre as  
linhas de defesa, sobre o critério 
utilizado na régua de classificação 
de impacto dos riscos (em %)*

*  Entre os que assinalaram ter a primeira, 
segunda e/ou terceira linhas de defesa
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Praticamente metade dos executivos 
participantes do estudo que contam com 
alguma linha de defesa avalia os seus riscos 
a cada ano. Pouco menos de um terço 
realiza essa avaliação a cada seis meses.

Vale ressaltar a importância de as 
organizações avaliarem periodicamente 
os riscos a que estão expostas – o que 
é fundamental em um ambiente de 
negócios dinâmico e incerto como o atual. 

Adicionalmente, é preciso considerar 
a natureza dos riscos ao se definir a 
frequência com que serão avaliados – 
especialmente os relacionados a aspectos 
financeiros, operacionais, regulatórios e 
cibernéticos, que demandam rotinas de 
monitoramento praticamente diárias.

Quando perguntados sobre quais itens de 
gestão de riscos já estão implementados 
em suas empresas, os respondentes 
indicaram ter práticas ainda pouco 
estruturadas. Com exceção da definição 
de papéis e responsabilidades e das 
políticas para gestão de risco, gestão de 
continuidade de negócios e gestão de 
crises, os demais itens de gestão de riscos 
são adotados por cerca de metade dos 
respondentes. 

O caso mais crítico reside na comunicação 
mensal sobre gestão de riscos, de 
continuidade de negócios e gerenciamento 
de crises, assim como no treinamento dos 
envolvidos na alta administração sobre 
riscos relacionados a gestão e cenários de 
crises. Em ambos os itens, fundamentais 
para a disseminação dos conceitos de 
governança que devem ser caros à 
empresa, a adesão dos respondentes foi 
menor do que 30%.

 Pelo menos a cada três meses
 Semestralmente
 Anualmente
 Eventualmente
 Não avaliam riscos
 Não sabem informar

8

5
5 3

48

31

Frequência com que avaliam 
riscos (em %)*

74

Itens de gestão de riscos implementados (em %; respostas múltiplas)

Política de gestão de riscos/gestão de continuidade  
de negócios/gestão de crises

Avaliação dos potenciais cenários de crise com base na 
estratégia de negócios

Comitê para orientar gestão de riscos/gestão de 
continuidade de negócios/gestão de crises

Definição clara dos conceitos de riscos,  
problemas, incidentes e crises

 

Monitoramento contínuo dos potenciais  
cenários de riscos

Processos e planos de gestão de crises para  
redução dos impactos de riscos

Processos de gestão de riscos atuantes sobre  
os cenários de crises

 

Papéis e responsabilidades para gestão de riscos/gestão 
de continuidade de negócios/gestão de crises

Comunicação mensal sobre gestão de riscos/gestão de 
continuidade de negócios/gestão de crises

Treinamento dos envolvidos na alta administração sobre 
respostas a gestão e cenários de crises

40

56

50

45

29

29

65

55

45

Estratégia

Processos

Pessoas

*  Entre os que assinalaram ter a primeira, 
segunda e/ou terceira linhas de defesa
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A adoção das práticas contábeis 
internacionais são uma forma de as 
organizações refletirem melhor a 
sua realidade contábil e econômica 
em suas demonstrações financeiras, 
culminando em maior transparência, uma 
comunicação mais uniforme e eficiente 
com stakeholders e melhores informações 
para o gerenciamento do negócio. Entre 
os respondentes da pesquisa, esse 
alinhamento à norma internacional está 
avançado: 81% aderiram às práticas 
contábeis padronizadas pela International 
Financial Reporting Standards (IFRS).

Entre as empresas que adotam técnicas 
de mensuração de riscos, a grande maioria 
os mensura considerando, em conjunto, 
aspectos qualitativos (por exemplo, 
classificação com base na materialidade, 
na natureza ou no impacto do risco) e 
quantitativos (implicações desses riscos 
sobre os resultados financeiros). Contudo, 
vale ressaltar que a parcela de empresas 
que não aderiram a nenhuma dessas 
práticas é considerável (17%), o que coloca 
a essas organizações o desafio, dentro de 
um ambiente de negócios crescentemente 
digitalizado e com base em dados, de 
adotar táticas de mensuração de riscos  
de forma tempestiva e integrada.

“A implementação do apetite a risco 
somente será efetiva se considerada na 
avaliação das alternativas da estratégia 
e na revisão dos objetivos e inserida 
nos processos de tomada de decisão da 
empresa. Recomenda-se também definir  
e monitorar a tolerância relacionada 
a cada objetivo e balancear apetite e 
tolerância para cada objetivo definido.”
Luciana Bacci, coordenadora da Comissão de 
Gerenciamento de Riscos do IBGC

 Sim
 Não
 Não sabem informar

4

15

81

Seguem as práticas contábeis 
padronizadas pela IFRS (em %)

 Sim
 Não
 Não sabem informar

2

24

74

Têm sistema de controles internos 
para mitigação de riscos (em %)

 Qualitativa
 Quantitativa
 Ambas
 Nenhuma

6

17 15

62

Técnicas de mensuração de riscos 
adotadas (em %)

Início 

Onda digital 

Amostra 

Estrutura de 
governança

Gestão de riscos 

Categorias de riscos 

Riscos emergentes 

Governança de dados 

Impacto no 
desempenho



17

Os Cinco Pilares de Riscos 

A definição do apetite a riscos é 
fundamental para que a empresa 
estabeleça a sua estratégia de riscos de 
forma alinhada aos seus objetivos de 
negócios. Além disso, é importante que 
o apetite a risco seja gerido por meio de 
processos de avaliação e mensuração 
(indicadores) de riscos, de modo que possa 
ser acompanhado e avaliado com foco na 
tomada de decisão. Assim, a organização 
poderá desenvolver uma prática de gestão 
de riscos que vai não apenas responder 
às ameaças, mas, principalmente, às 
oportunidades que possam posicionar  
a empresa de forma mais competitiva.

Nesse sentido, embora apenas metade 
das organizações pesquisadas tenha seu 
apetite a riscos definido, em grande parte 
dessas empresas esse apetite é alinhado 
ao planejamento estratégico (86%) e 
suportado total ou parcialmente por 
indicadores de riscos (77%). 

 Sim
 Não
 Não sabem informar

8

43
49

Têm definido o apetite a riscos 
(em %)

 Sim
 Não
 Não sabem informar

4
10

86

Tem apetite a riscos alinhado  ao 
planejamento estratégico (%)*

 Sim, totalmente
 Sim, parcialmente
 Não

23

45

32

Há indicadores alinhados ao 
apetite a riscos (em %)*

Têm indicadores para riscos... (em %)

Financeiros

Operacionais

Estratégicos

Regulatórios

Cibernéticos

         95                                                         5

91                                                        7    2 

72                                                     23             5 

71                                                      24           5

59                                                 32                 9

 Sim  
 Não
 Não sabem informar

*  Entre os que têm definido o apetite a riscos 
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Os riscos financeiros e operacionais são 
aqueles para os quais as empresas mais 
têm definidos indicadores de avaliação. Isso 
se dá por conta da maturidade adquirida 
pelas organizações em relação a esses tipos 
de riscos, em decorrência dos desafios 
econômicos e de eficiência operacional 
enfrentados. Os riscos estratégicos e 
regulatórios seguem monitorados, por 
meio de indicadores, por pouco mais 
de 70% das empresas pesquisadas. A 
grande fronteira a ser explorada são os 
riscos cibernéticos, que oferecem grandes 
oportunidades para serem acompanhados 
por meio de processos de monitoramento 
contínuo, bem como por indicadores 
definidos, acordados e alinhados à 
estratégia de negócios.

Grau de maturidade para a gestão de riscos... (em %)

Financeiros

Regulatórios 

Operacionais

Estratégicos

Cibernéticos

44                                              40                            16

38                                            39                                  23 

32                                           48                                     20 

22                                     48                                   30

17                             42                                      41

 Alto  
 Moderado
 Baixo

“Assim como em anos anteriores, o grau de maturidade das empresas 
na gestão dos seus riscos financeiros e operacionais continua elevado; 
ainda assim, temos percebido que as empresas têm se preocupado 
em fortalecer o seu ambiente de controles internos dos processos 
de negócios com foco em otimização, automação e robotização para 
assegurar a adequada gestão desses riscos.”
Leonardo Moretti, diretor que atua na prática de gestão de riscos da Deloitte

De acordo com os respondentes da 
pesquisa, os riscos que são geridos 
com maior grau de maturidade são os 
financeiros – os mesmos que, como 
vimos anteriormente, são para os quais 
as empresas mais têm indicadores de 
avaliação definidos. Mais uma vez, os 
riscos cibernéticos são vistos como os 
mais desafiadores: 83% dos participantes 
indicaram que os riscos desse tipo são os 
geridos com grau moderado ou baixo de 
maturidade em sua organização.
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Em que pese a importância da formação 
continuada para o fortalecimento da 
estrutura de governança, apenas dois 
terços das empresas pesquisadas 
afirmaram que seus profissionais de gestão 
de riscos têm treinamento adequado 
para analisar riscos empresariais. Entre os 
profissionais das áreas de negócios esse 
número é ainda menor: somente um terço 
possui esse treinamento.

Os respondentes consideram que as 
atividades de gestão de riscos com 
melhor grau de implantação em suas 
empresas são as relacionadas à definição 

 Sim
 Não
 Não sabem informar

6 7

67

33

27

60

Têm treinamento adequado para analisar riscos empresariais... (em %)

Profissionais de gestão de riscos Profissionais das áreas de negócios

da matriz de riscos e de políticas, papéis e 
responsabilidades relacionados à gestão  
de riscos.

No entanto, a implementação prática 
dessas políticas ainda é um desafio que 
oferece oportunidades de melhorias – 
especialmente na adoção de mecanismos 
de suporte a gestão de riscos, tais como 
softwares e plataformas. A definição de 
indicadores de riscos (insuficiente para 31%) 
e a integração da função de gestão de riscos 
com outras áreas da empresa (insuficiente 
para 30%) também representam pontos  
de atenção e melhoria.

           25                                  38                                 25                  12  

Estágio de implantação das atividades de gestão de riscos (em %)

Matriz de riscos

Política e manual de riscos

Definição de papéis e responsabilidades

Comitê de riscos

Metodologias e ferramentas

Definição da missão e visão da  
gestão de riscos

Avaliação periódica dos riscos

Definição de “donos” dos riscos

Métricas de avaliação de riscos

Mapeamento de controles

Indicadores de riscos

Mecanismos de suporte a gestão de riscos 
(softwares/plataformas)

Atividades de monitoramento

Integração da função de gestão de riscos 
com outras funções da empresa

Programas de capacitação

  9                    29                                31                                30               1

 8                  26                                35                                    30              1

  9                     31                                   34                               25            1

  11                      31                             25                               33

    14                     27                          25                               32                2

    14                              43                                      26                    16       1

     16                            35                                  30                        18        1

      17                          33                            21                         27              2

     17                              37                                    30                     14       2

      18                           33                              24                         24           1

      18                               39                                21                     21          1

       19                           32                          20                       27               2

         23                                36                               24                    16       1

          24                                36                            18                    21         1 

 Ótimo  Bom  Regular  Insuficiente  Não sabem informar
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Entre os itens de gestão de continuidade 
de negócios, os mais adotados pelos 
respondentes em suas organizações é a 
definição de um modelo de governança 
que atribui responsabilidade e autoridade.

Itens que compõem a estrutura de gestão de continuidade de negócios na organização (em %; respostas múltiplas)

Modelo de governança que atribui responsabilidade e autoridade

Reporte e monitoramento de riscos corporativos

Treinamento e desenvolvimento

Disseminação de valores e crenças por toda a organização

Comunicação e conscientização focadas para a compreensão clara e oportuna dos riscos

Avaliação de desempenho para todos os níveis, alinhada aos objetivos

Não se aplicam

Não sei responder

30

27

27

14

11

45

35

35

“As empresas que têm uma cultura enraizada de mitigação  
de riscos e instrumentos de gestão e controle são capazes de  
endereçar as ameaças de forma mais robusta e integrada  
do que as que conduzem apenas iniciativas pontuais em  
resposta a eventos.”
Camila Boretti, sócia que lidera a prática de gestão de riscos operacionais da Deloitte
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Principais desafios na implementação de um processo de gestão de riscos eficaz (em %; respostas múltiplas)

Cultura da organização

Falta de prioridade da administração

Criação de uma metodologia eficiente de gestão de riscos

Custos e restrições orçamentárias

Falta de integração entre as áreas de riscos, controles, compliance e auditoria interna

Falta de ferramentas e sistemas de suporte tecnológico

Falta de profissionais especializados

Falta de informações consolidadas para o reporte dos riscos

Falta de informações confiáveis

28

28

22

19

14

10

75

43

35

A cultura organizacional foi apontada 
por três em cada quatro respondentes 
como um dos principais desafios na 
implementação de um processo de gestão 
de riscos eficaz – bastante à frente dos 
43% que assinalaram, entre os principais 

entraves, o fato de a gestão de riscos não 
ser uma prioridade da organização.

Oito em cada dez respondentes indicaram 
que, em suas empresas, o interesse pelo 
desenvolvimento e transformação do 

 Maior
 O mesmo
 Menor
 Não sabem informar

22

79

17

Interesse pelo desenvolvimento 
e transformação do processo de 
gestão de riscos nos dois anos 
anteriores (em %)

processo de gestão de riscos cresceu 
entre 2017 e 2019. Isso revela que, apesar 
de muitas vezes não contarem com um 
modelo avançado de gestão de riscos, as 
organizações estão atentas a como podem 
evoluir nesse processo.
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A mitigação de riscos para o cumprimento 
das estratégias de negócios definidas é o 
motivador mais citado, pelos respondentes, 
para a transformação do processo de 
gestão de riscos. Esse resultado indica 
que há uma priorização, por parte das 
organizações, em desenvolver uma prática 
de gestão de riscos não apenas voltada 
a regulamentações e eventos de crise 
potenciais ou materializados, mas que 
considera também a análise entre o risco e 
o retorno com base no que afeta o valor e 
os resultados da organização.

Embora ainda enfrentem desafios na 
adoção de processos e controles em 
gestão de riscos, 83% dos participantes 
do estudo indicaram buscar, de forma 
contínua, aprimorar suas práticas nesse 
sentido. Esse dado revela o interesse das 
organizações em seguir aperfeiçoando 
seus processos, de forma a responder 
às transformações regulamentares e no 
ambiente de negócios que demandam  
uma prática mais estruturada de controles 
e de governança.

Principais motivadores para a transformação do processo de gestão de riscos 
(em %; respostas múltiplas)

Mitigação de riscos para cumprimento das  
estratégias de negócios definidas

Melhoria de resultados – Redução de custos,  
otimização de receitas e eficiência operacional

Atendimento às exigências dos órgãos reguladores

Atuação com foco nos riscos prioritários

Ganho de sinergia entre os trabalhos realizados pelas 
segunda e terceira linhas de defesa

Integração, consolidação e reporte das diferentes  
visões de riscos aos stakeholders

Potenciais cenários de incidentes/interrupções de 
negócios/crises

Responsabilidades claramente definidas para  
o processo de gestão de riscos

Otimização das atividades de riscos por meio de uma 
maior eficiência no uso de tecnologia

Materialização de incidentes/interrupções  
de negócios/crises

44

38

38

38

38

34

25

67

53

44

 Sim
 Não
 Não sabem informar

3
14

83

Buscam continuamente o 
aprimoramento dos processos 
de controles em gestão de 
riscos (em %)
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Categorias de riscos

Entre os riscos financeiros, os mais 
gerenciados são os relacionados ao 
fluxo de caixa e à integridade das 
demonstrações financeiras, o que revela 
a preocupação das empresas com os 
resultados, mas também com o compliance 
dos aspectos fiscais.

Riscos financeiros (em %)

Fluxo de caixa

Integridade das demonstrações financeiras

Endividamento

Crédito

Taxas de juros nacionais

Câmbio

Taxas de juros internacionais

94

31

94

26

81

36

77

56

76

40

69

53

60

52

 Gerenciam
 Desafio para o médio prazo
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Os riscos operacionais de conduta 
antiética e fraude são os mais gerenciados 
pelas organizações, seguidos dos riscos 
de aderência a regras da empresa. As 
organizações vêm buscando definir 
processos e instrumentos para gerir os 
riscos de conduta em seu negócio; porém, 
ainda há um desconhecimento sobre a 

86

Riscos operacionais (em %)

Conduta antiética/fraude

Aderência a regras da empresa

Gestão de contratos

Capacidade operacional

Metas e remuneração variável

Gestão de terceiros

39

81

37

78

48

74

43

66

44

51

70

 Gerenciam
 Desafio para o médio prazo

85

Riscos regulatórios (em %)

Trabalhistas

Corrupção

Tributário/fiscal

Regulamentações setoriais

Meio ambiente

30

83

30

79

35

72

44

69

35

 Gerenciam
 Desafio para o médio prazo

abrangência do tema tanto nos órgãos 
de governança quanto nos de gestão. A 
cultura é um dos aspectos que compõem 
esse cenário, uma vez que muitas das 
organizações que enfrentam processos 
importantes de compliance enfrentam 
dificuldades para alterar seus processos.

As reformas que têm sido propostas 
e regulamentadas pelo poder público, 
embora ainda estejam em diferentes 
graus de discussão e implementação, 
demandam prontidão das empresas 
para lidarem com os riscos relacionados 
aos aspectos trabalhistas e tributários. 

Os riscos de corrupção estão também 
entre os riscos regulatórios mais geridos 
– um indicador de como as organizações 
estão respondendo aos grandes eventos 
de crises que tiveram impacto sobre o 
ambiente de negócios.
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A pesquisa “Vigilância contra fraudes 
no Brasil – Estruturas de combate e 
tratamento a incidências”1 foi realizada com 
o apoio da Comissão de Gerenciamento 
de Riscos Corporativos do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), do Instituto dos Auditores Internos 
do Brasil (IIA Brasil) e da Associação de 
Examinadores Certificados de Fraudes 
do Brasil (ACFE Brasil), a partir de dados 
compilados pela Deloitte.

O estudo, realizado com 113 empresas, 
corrobora o movimento de melhora 
identificado neste relatório, mas também 
pontua a necessidade de as empresas 
promoverem ajustes em instrumentos 
de controles, compliance, governança e 
gestão de riscos.

De acordo com o levantamento, 90% das 
organizações pesquisadas têm algum 
sistema ou ferramenta para investigação 
de fraudes. Os resultados da pesquisa 
reforçam que as organizações vêm, de 
forma contínua, estruturada e tempestiva, 
estabelecendo práticas de prevenção, 
detecção e investigação de ocorrências  
de fraudes no ambiente corporativo.  
O monitoramento é o mecanismo de 
menor engajamento e representa o 
principal desafio para essas empresas.

Reiterando o desafio, apresentado neste 
relatório, que as empresas enfrentam 
na estruturação de suas áreas de riscos, 
43% dos respondentes da pesquisa sobre 
fraude indicaram ter entre um e três 
profissionais dedicados ao tratamento 
dessas ocorrências.

Sessenta e nove por cento das organizações 
pesquisadas detectaram ocorrências 
de fraude nos quatro anos anteriores à 
pesquisa; nesse grupo, as ocorrências 
identificadas são apropriação indevida 
(88%), corrupção de dentro para fora (65%) 
e corrupção de fora para dentro (63%).

Estrutura para o combate e tratamento a fraudes

 De 1 a 3
 De 4 a 5
 Mais de 6
  Nenhum
 Não responderam

43

18

8

12

19

Profissionais dedicados ao tratamento 
de fraude (em %)

Mecanismos de combate a fraudes adotados  
(em% respostas múltiplas)

Prevenção

Detecção

Investigação

Correção

Monitoramento

72

59

63

70

74

Fonte: Pesquisa “Vigilância contra fraudes no Brasil – Estruturas 
de combate e tratamento a incidências” (Deloitte, 2019)

1 “Vigilância contra fraudes no Brasil – Estruturas de 
combate e tratamento a incidências” (São Paulo: 2019). 
https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/risk/
articles/vigilancia-contra-fraudes-no-brasil.html. 
Acessado em 14/10/2019.
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Entre os riscos estratégicos, os de 
reputação e imagem colocam-se como os 
mais gerenciados. Importante observar 
que outros tipos de riscos financeiros, 
operacionais e regulatórios podem  

69

Riscos cibernéticos (em %)

Integridade da base de informações

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

57

52

79

 Gerenciam
 Desafio para o médio prazo

afetar fortemente a reputação e a 
imagem da organização, o que reforça o 
benefício de uma abordagem integrada 
e abrangente para a gestão dos riscos 
corporativos.

No atual contexto de fortalecimento dos 
modelos de negócios com base em dados, 
os riscos relacionados à integridade da 
base de informações e à confidencialidade 
se colocam como um grande desafio para 
o médio prazo, entre as organizações 

pesquisadas. Frente à necessidade de 
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), pouco mais da metade 
dos respondentes indicaram gerenciar esse 
risco, enquanto quase 80% o assinalaram 
como um desafio para o médio prazo.

Riscos estratégicos (em %)

Reputação e imagem

Concorrência e mercado

Dependência de fornecedores

Relacionamento com acionistas

Atração e retenção de talentos

Mídias sociais (fake news/reclamações/plágio)

Disruptura tecnológica

38

71

46

65

42

60

38

55

58

55

51

54

66

 Gerenciam
 Desafio para o médio prazo

80
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Riscos emergentes

A evolução da tecnologia, as transformações 
no comportamento do consumidor e as 
mudanças regulatórias estão tornando o 
ambiente de negócios mais dinâmico. Esse 
cenário impõe às empresas a necessidade 
de se estruturarem para acompanhar 
os riscos que emergem com essas 
transformações. Frente a essa questão, 
as organizações ainda têm a avançar nas 
práticas de identificação, avaliação, resposta 

e monitoramento de riscos emergentes. 
Pouco mais da metade das empresas 
pesquisadas contam com mecanismos 
para identificação de riscos emergentes, 
e um número ainda menor tem práticas 
estruturadas para avaliar, responder 
e monitorar esses riscos. Também é 
expressiva a porcentagem (30%) de 
empresas que não têm mecanismos para  
a gestão de riscos emergentes. 

Com base em tecnologias e processos a 
cada dia mais digitalizados, a tendência é 
a de que a gestão de riscos não apenas 
considere o histórico de ameaças, mas 
intensifique a sua capacidade preditiva e 
de modelagem como apoio à tomada de 
decisão. Mais de 40% dos respondentes 
indicaram que suas organizações já 
têm mecanismos de modelagem para 
antecipação de eventos de riscos. Entre 

Em relação a riscos emergentes, têm mecanismos para... 
(em %; respostas múltiplas)

Identificar

Avaliar

Responder

Monitorar

Não têm mecanismos para a gestão de riscos emergentes

42

30

55

49

38

 Sim
 Não
 Não sabem informar

4

54

42

Têm mecanismos de 
modelagem para antecipação 
de eventos de riscos (em %)

 Integrado
 Reativo
 Preditivo

19

23 58

Mecanismo de modelagem 
adotado (em %)

essas organizações, o mecanismo de 
modelagem integrado é o mais adotado 
(58%), e apenas 19% indicam que suas 
organizações têm mecanismos de 
modelagem preditiva para antecipação de 
eventos de riscos. Esses números revelam 
que ainda há um espaço importante 
para o crescimento da antecipação de 
eventos de riscos por meio de modelagem 
preditiva.
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A maior parte das organizações 
pesquisadas não tem um comitê para 
responder a eventos de riscos emergentes 
– sejam esses riscos iminentes ou já 
materializados. Entre as empresas 
que adotaram esse comitê, a grande 
maioria não realizou treinamentos para 
que seus membros possam responder 
adequadamente a esses riscos. Esse 
resultado sugere que há uma lacuna na 
preparação de conselhos e comitês para 
responderem a evento de crise. Portanto, 
além da estruturação de um comitê 
para responder a riscos emergentes, 
as organizações devem atentar-se 
para realizar a adequada e tempestiva 
formação desses profissionais para a 
função, considerando o dinamismo do 
ambiente de negócios e de comunicação 
atuais.

 Sim, comitê formado 
 Sim, comitê formado e treinado
 Não
 Não sabem informar

2

7

37

54

Têm comitê para respostas a 
eventos de riscos emergentes 
– sejam iminentes ou 
materializados (em %)

“Os riscos financeiros têm metodologias de 
monitoramento bastante consolidadas. No entanto, 
com o atual cenário de taxas de juros atingindo os 
limites mínimos históricos no Brasil e no mundo, a 
tendência é de que ocorra uma diversificação de 
investimentos, o que pode resultar em um desafio para 
as empresas sobre como balancear risco e retorno – 
especialmente considerando um eventual incremento 
na exposição ao risco de crédito no portfólio.”
Rodrigo Mendes Duarte, sócio que lidera a prática de gestão  
de riscos financeiros da Deloitte
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Governança de dados

Apesar da importância crescente das 
questões relacionadas à governança 
de dados, com foco na privacidade e 
na confidencialidade das informações, 
muitas empresas ainda estão em um 
estágio preliminar na estruturação do 
gerenciamento desse importante ativo.
 
Dois terços dos respondentes indicaram 
que um programa de governança de 
dados e informações do negócio é 
fundamental para o gerenciamento 
dos riscos corporativos. A utilização de 
análise avançada preditiva é vista como 
importante para a gestão de riscos 
corporativos por 37% das empresas 
pesquisadas, enquanto menos de 20% 
responderam que agregar dados para 
conclusões significativas é fundamental 
para o gerenciamento de riscos.

Vale ressaltar que os aspectos 
relacionados à disponibilidade de dados 
e informações ganham relevância 
conforme a digitalização de processos 
permeia todo o modelo de negócio, 
não apenas as áreas tecnológicas e 

Componentes da gestão de dados e informações fundamentais para  
o gerenciamento dos riscos corporativos (em %; respostas múltiplas)

Governança de dados e informações do negócio

Privacidade e segurança de dados e informações

Qualidade no fornecimento de dados e informações

Controle de dados e informações

Análise avançada de dados com foco preventivo

Integração de dados para conclusões significativas

Não sabem informar

40

37

19

3

65

56

54

operacionais. Essa realidade amplia a 
escala, os efeitos e a convergência entre 
as áreas, o que coloca às empresas 
a necessidade de fazer uma gestão 
integrada e abrangente dos riscos 
relacionados a dados.

  Análises de dados avançadas para 
identificação preditiva de riscos
 Proteção de dados confidenciais
  Utilização de modelagem de dados na 
avaliação do risco
  Dados agregados para auxílio ao atendimento 
a normas e regulamentações
  Monitoramento de transações para a 
identificação de potenciais riscos financeiros
 Não sabem informar

4
7

44

14

12

19

Principal contribuição de uma 
boa infraestrutura de dados 
para a gestão de riscos (em %)
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“A Lei Geral de Proteção de Dados é um marco, pois traz  
uma mudança na forma como as empresas se relacionam com 
os clientes por meio de seus dados. As empresas têm de se 
preparar, em termos de tecnologias, processos e pessoas,  
para atender essa complexa legislação no prazo definido.”
Anselmo Bonservizzi, sócio que lidera a prática de gestão de riscos estratégicos  
e cibernéticos da Deloitte

Um terço das organizações pesquisadas 
conta com um centro de operação 
de segurança para a gestão de riscos 
cibernéticos. Entre as empresas que não 
têm essa estrutura, menos da metade 
tem planos de implementação nos 
próximos anos.

Em comparação com a edição de 2017 
da pesquisa sobre os cinco pilares de 
riscos empresariais, houve um aumento 
expressivo do número de organizações 
que executam ações proativas para 
o monitoramento da exposição da 

marca nas mídias sociais – reflexo da 
relevância que os riscos relacionados a 
reputação e imagem nas redes sociais 
ganharam no período.

A segurança de rede – considerando 
a implementação de firewall, usuários, 
modo de acesso e demais protocolos de 
segurança – é a ação que os respondentes 
indicaram ser a mais importante para a 
identificação da vulnerabilidade de sua 
empresa. A abordagem de governança, 
risco e compliance (integração entre 
as três áreas em torno de um modelo 
único de trabalho) também se apresenta 
relevante para a amostra, seguida por 
uma estrutura de segurança sobre quem 
pode visualizar e alterar dados.

 Sim 
  Não, mas planejam implementar 
nos próximos anos
 Não

30

3436

Têm um centro de operação 
de segurança para a gestão de 
riscos cibernéticos (em %)

Executam ações proativas para  
o monitoramento da exposição da 
marca nas mídias sociais (em %)

2019

2017*

66

43

*  Entre os respondentes da edição de 2017  
da pesquisa

Ações fundamentais para identificação da vulnerabilidade 
da empresa (em %; respostas múltiplas)

Segurança de rede

Governança, risco e compliance

Segurança de dados

Segurança de nuvem

Segurança dos aplicativos

Criptografia

Internet das Coisas

Segurança operacional

Não sabem informar

Não se aplica

34

21

17

10

9

7

1

59

57

54

+23 
p.p.
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“A gestão dos riscos 
cibernéticos deve ganhar ainda 
mais atenção das empresas 
nos próximos anos. Mesmo 
os setores tradicionais e de 
baixa tecnologia precisam se 
conscientizar de que também 
estão expostos a ameaças 
como invasões, vazamento e 
roubo de dados, que podem 
comprometer a credibilidade, 
as operações e as finanças da 
organização.”
Luiz Fernando Dalla Martha, gerente  
de Pesquisa e Conteúdo do IBGC

A pesquisa “Tendências em Gestão de 
Riscos Cibernéticos e Segurança da 
Informação na América Latina e Caribe 
2019”2, conduzida pela Deloitte, teve  
como objetivo identificar as tendências  
da gestão de riscos cibernéticos e 
segurança da informação, com base  
na análise das tendências surgidas  
a partir da transformação e digitalização 
dos negócios. Participaram do 
levantamento 150 organizações  
de 12 países da região.

Os resultados da pesquisa ratificam 
a percepção de que as organizações 
compreendem a relevância das ameaças 
cibernéticas, mas encontram entraves para 
estabelecer suas práticas de monitoramento 
e resposta a incidentes. De acordo com o 
estudo, 44% das organizações pesquisadas 
sofreram um incidente de segurança 
cibernética nos últimos 24 meses. Contudo, 
práticas como o monitoramento de 
eventos, a inteligência de ameaças e o 
desenvolvimento de processos de detecção 
e resposta a incidentes cibernéticos ainda 
apresentam um nível baixo de maturidade 
em comparação ao que as próprias 
organizações manifestam como requeridos.

Segurança cibernética na América Latina

 Continuamente refinada 
  Desenvolvida no âmbito de cada 
área, é constantemente revisada 
e melhorada
  Básica, inclui alarmes e algum 
nível de monitoramento
  Não foi implantada

47

15

9
29

Estágio da política de proteção 
de dados (em %)

Fonte: Pesquisa “Tendências em Gestão de 
Riscos Cibernéticos e Segurança da Informação 
na América Latina e Caribe” (Deloitte, 2019)

2 “Tendências em Gestão de Riscos Cibernéticos e Segurança da Informação na América Latina e Caribe 2019”. 
https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/risk/articles/cyber-survey-2019.html#. Acessado em 15/10/2019.

89% dos participantes consideram a segurança cibernética  
extremamente ou muito importante para a sua organização

63% alocam à segurança cibernética entre 1% e 5% do orçamento destinado à TI, enquanto 17% destinam 
11% ou mais de seu orçamento em tecnologia para segurança cibernética

56% têm um programa geral de conscientização sobre ameaças cibernéticas
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Em relação à implementação da Lei Geral 
de Proteção de Dados, elaborar e revisar 
as políticas de privacidade e fortalecer 
o controle de acesso interno a dados 
são as inciativas mais adotadas pelos 
respondentes; ainda assim, menos de 
40% realizam cada uma dessas atividades. 
Ações que envolvem investimentos mais 
robustos, como adoção de ferramentas 
e contratação de seguros, ainda são 
incipientes. Esse é um indicador que 
de as empresas têm realizado esses 
investimentos com cautela, procurando 
compreender melhor o que preconiza a 
regulamentação e as suas implicações  
nos negócios.

Iniciativas já adotadas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (em %; respostas múltiplas)

Elaborar/revisar políticas de privacidade

Fortalecer o controle de acesso interno

Adotar ferramentas de tecnologia da informação adequadas à norma

Definir/implementar/avaliar mecanismos de segurança nas bases de dados

Alinhar processos internos de acesso e controle de identidade

Analisar medidas de segurança para o armazenamento de dados

Elaborar/revisar contratos com colaboradores e terceiros que impliquem processamento de dados

Investir em governança de banco de dados

Adotar ferramentas de controle de acesso

Redesenhar aplicações visando a conformidade com a norma

Estabelecer e divulgar canais de reporte a incidentes

Monitorar periodicamente e-mails, rede interna e estações de trabalho

Investir em tecnologias específicas de governança e administração

Adequar o processo de due diligence de terceiros

Não sabem informar

Contratar seguro contra vazamentos

Não se aplicam

35

32

32

28

26

24

24

22

21

19

18

18

12

5

39

38

35
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O impacto da governança no desempenho das empresas
Por Ronaldo Fragoso

Em 2019, conclui, na Escola de 
Administração de Empresas da Fundação 
Getulio Vargas de São Paulo, a dissertação 
de mestrado sobre o tema “Governança 
corporativa e o desempenho das empresas 
em períodos de crescimento e de crise”. O 
trabalho teve como objetivo demonstrar, 
por meio de análises quantitativas e testes 
de hipóteses, se a adesão aos diferentes 
níveis de governança corporativa definidos 
pela B3 (a bolsa de valores de São Paulo) 
teve efeito no desempenho das empresas 
no período de 2008 a 2018. Nesse 
período, o Brasil passou por momentos 
de crescimento e de crise; dessa maneira, 
considerei duas variáveis principais: níveis 
de governança e momento da economia.

A análise de desempenho realizada na 
pesquisa a partir do índice Sharpe, que 
avalia a relação entre risco e retorno, 
demonstrou que, tanto no período 
de crescimento quanto no de crise, as 
empresas com maior nível de governança 
(N1, N2 e Novo Mercado) apresentaram 
melhor desempenho do que as empresas 
listadas no segmento básico/geral. 
Chegamos à conclusão nesse trabalho 
de que para afirmar que empresas com 
governança corporativa têm de fato melhor 
desempenho, é preciso considerar a 
maneira como foi definido e mensurado 
o desempenho, e também se o período 
analisado foi de crise ou de crescimento.

Assim, embora os fatores 
macroeconômicos afetem a relação  
risco/retorno das empresas, é possível 
concluir que uma estrutura de 
governança oferece às organizações 
uma melhor capacidade de enfrentar 
tanto os momentos de crise como os de 
crescimento da economia.

Ronaldo Fragoso é sócio da área de Risk 
advisory e lidera a prática de gestão de 
riscos regulatórios da Deloitte

Acesse a dissertação “Governança corporativa e o desempenho 
das empresas em períodos de crescimento e  de crise” em  
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/27889
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www.deloitte.com.br
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mundocorporativo.deloitte.com.br

Aplicativo Deloitte Brasil – Disponível para Android e iOS 
www.deloitte.com/app-deloitte-brasil
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deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria 
financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa 
rede de firmas-membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende 
a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba 
como os 312.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus 
clientes em www.deloitte.com.

Esta comunicação contém somente informações gerais e nenhuma das 
empresas Deloitte Touche Tohmatsu Limited, suas firmas-membro ou suas 
entidades relacionadas (coletivamente, a “rede Deloitte”) estão, por meio 
desta comunicação, prestando consultoria ou serviços profissionais. Antes de 
tomar qualquer decisão ou medidas que possam afetar suas finanças ou sua 
empresa, você deve procurar um consultor profissional qualificado. Nenhuma 
entidade da rede Deloitte será responsável por qualquer dano sofrido por 
qualquer pessoa em decorrência dessa comunicação.

© 2019. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.


	Contents
	A próxima onda é digital
	Amostra da pesquisa
	Estrutura de governança e gestão de riscos
	Práticas de gestão de riscos
	Categorias de riscos
	Riscos emergentes
	Governança de dados
	O impacto da governança no desempenho das empresas

