
16     PM NETWORK  JUNHO DE 2018  PMI.ORG

INDICADORES

Líderes empresariais concordam: o registro dos riscos está ficando mais cheio. Mesmo assim, menos organizações 
estão gerenciando riscos de perto.   
De Novid Parsi

Consciência da ameaça

dos líderes de negócios globais esperam um aumento dos 
riscos em 2018.

Prontidão média das organizações para os 10 
principais riscos nos últimos anos:

As abordagens mais comuns adotadas pelas 
organizações para supervisionar e gerenciar riscos: 

NO RADAR
Os 10 principais riscos projetados que as empresas enfrentarão até 2020:

NÃO FICAR EM GUARDA
A prontidão para o risco* está em baixa.

*Prontidão de risco é definida como uma organização ter ou não um plano em vigor ou uma revisão formal foi realizada em relação a esse risco.

**A definição de grandes empresas é ter mais de USD 1 bilhão em receita.

59% 
 dizem que os riscos estão diminuindo.

7% 

43% Políticas formais

33% Políticas parciais ou informais

8% Não sei

17% Nenhuma política
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Proporção de organizações que 
possuem um departamento formal de 

Proporção de organizações com 
abordagens multifuncionais 
implementadas para gerenciar riscos:

1
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econômica/
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5
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hacking/
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códigos 
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3
Falha em 
inovar/

atender às 
necessidades 

do cliente

7
Não 

conseguir 
atrair nem 

reter os 
melhores 
talentos

9
 Risco de 
preço de 

commodities

2
Aumento da 
concorrência 

6
Danos à 

reputação/
marca

4
Mudanças 

regulatórias/
legislativas

8
Incertezas/

riscos 
políticos

10
Tecnologias/

inovações 
disruptivas

>86%
Grandes 
empresas 

65%
Pequenas e 
médias empresas 

gerenciamento de riscos:

>90%
Grandes empresas**

54%
Pequenas e médias 
empresas

24% Média de receita perdida de organizações com os principais riscos globais em 2017
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Proporção de organizações que acompanham quanto gastam em ajuda externa para avaliar, mitigar e gerenciar riscos 
Proporção de organizações que acompanham quanto gastam internamente para avaliar, mitigar e gerenciar riscos

FORA DO CAMINHO 
Em comparação com 10 anos atrás, menos organizações estão escolhendo quantificar o impacto dos riscos que enfrentam.
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Proporção de organizações que não medem a 
eficácia de seus programas de gerenciamento 
de risco:

29%
2015

37%
2017


