
Um olhar conjunto  
sobre os maiores  
riscos de longa duração
Inflação, instabilidade política, disrupção das cadeias de abastecimento e ciberataques foram os maiores riscos 
identificados no fórum do primeiro dos Think Tanks – Global Risk Management, organizado pela AON Portugal. Este foi 
dedicado aos “Long Tail Risks: clima, paradigma ESG e supply chains”. São desafios que irão marcar o futuro das 
empresas e determinar quais as que acompanham a evolução do mercado e quais as que ficam pelo caminho.
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Num ecossistema cada vez mais competitivo, 
digitalizado e com preocupações ambientais, num 
contexto agravado pelo impacto da pandemia e pelos 
efeitos da guerra na Ucrânia, o cenário de risco 
alterou-se mais rapidamente. Há exigências 
emergentes no mercado e novos desafios são 
impostos às organizações, lançando dúvidas sobre  
a sua capacidade de os gerir e de os financiar.

Long Tail Risks: Clima, 
paradigma ESG e supply chains

o âmbito do mais recente projeto 
da AON, com a chancela do Ob-
servatório de Risco e Pessoas, Car-
los Freire (CEO da AON Portugal) 
sentou-se frente a frente com Pe-
dro Pimenta (Country Head do 
ABANCA Portugal), João Dias 
(administrador executivo da AI-
CEP) e Pedro Brinca (professor da 
NOVA SBE) para, num pequeno-
-almoço informal, debater temas 
prementes na gestão global do ris-
co. Foram abordados os riscos de 
longa duração, mais concretamen-
te o risco climático, as exigências 
das práticas ESG, e as falhas nas 
cadeias de abastecimento e distri-
buição. Estarão as empresas sensi-
bilizadas para este tema? E as que 
estão, de que forma estão a res-
ponder a estes desafios? Que im-
pacto este cenário de risco a longo 
prazo poderá trazer à sustentabi-
lidade das organizações? Estas re-
flexões, e muitas mais, estiveram 

N
em cima da mesa neste que foi o 
primeiro Think tank | Global Risk 
Management moderado por Hele-
na Garrido.  

 
ESG e os riscos 
associados 
Os critérios ESG funcionam 

como uma métrica que avalia o de-
sempenho das empresas nas áreas 
ambientais, sociais e de governan-
ça. Numa altura em que a forma 
como os lucros são obtidos está a 
ser bem mais escrutinada, as em-
presas que quiserem prosperar no 
futuro terão de se adaptar a estas 
mudanças. Este movimento não 
vai desacelerar. E os riscos para o 
negócio expandir-se-ão. O desafio 
consiste em encontrar a fórmula 
para equilibrar a rentabilidade 
com os indicadores das práticas re-
feridas. 

 
Clima e sustentabilidade 
A preocupação com as práti-

cas de conduta ESG vai ao encon-
tro da tendência do mercado em 
que os consumidores apostam 
cada vez mais em produtos e ser-
viços com impacto positivo no 
meio ambiente e na sociedade, 
através do alinhamento das em-

Portugal. Para Pedro Pimenta, Por-
tugal não é um país com especial 
risco em matéria de stress ambien-
tal. No que concerne aos clientes, 
apesar de ainda não praticarem ta-
xas de juro diferenciadas no crédi-
to à habitação em função do im-
pacto ambiental, já direcionam e 
premeiam as empresas nesse sen-
tido, atribuindo taxas mais ou me-
nos elevadas na admissão do cré-
dito em função do seu impacto nas 
emissões CO2. 

Já o conceito ESG está a dar 
corpo a um novo paradigma em-
presarial. Se este custo pode ser fa-
cilmente absorvido pelas grandes 
empresas, já para as pequenas e 
médias empresas fazer um investi-
mento com retorno a médio-lon-
go prazo é um desafio de monta. 
Se não o fizerem, porém, deixam 
de ter acesso ao crédito e, conse-
quentemente, não se conseguem 
modernizar. 

 
Palco Social 
A forma como se movimenta o 

capital não molda apenas os retor-
nos financeiros que podemos atin-
gir, mas também o tipo de impac-
to que temos no mundo. Assim, o 
investimento sustentável faz senti-

do tanto em termos de investimen-
to como em termos sociais. 

Na análise dos riscos em Por-
tugal nesta altura macroeconómi-
ca, os oradores são unânimes: o 
risco da inflação e da desacelera-
ção económica estão na lista das 
maiores preocupações dos empre-
sários portugueses. À crise pandé-
mica veio somar-se a subida do 
preço das matérias-primas e a ru-
tura nas cadeias de distribuição, 
amplificadas com a crise energéti-
ca decorrente da guerra na Ucrâ-
nia e da imprevisibilidade desta. 
São fatores externos influenciado-
res da atuação do mercado que es-
capam completamente do nosso 
domínio, como refere Carlos Frei-
re, CEO da AON Portugal. 

As perspetivas de agravamen-
to da inflação impactam direta-
mente nas taxas de juro, influen-
ciam os bancos centrais e, inevita-
velmente, ecoam na economia, 
tanto para as empresas como para 
os cidadãos. Pedro Brinca, profes-
sor da NOVA SBE, reforça que a 
inflação é o maior facto político 
deste Orçamento do Estado e da 
política económica para este ano 
em Portugal: o crescimento pro-
posto pelo Orçamento do Estado 

A par da inovação tecnológica, a responsabilidade  
e o impacto sociais das empresas são fundamentais para 
conseguir investimento. Estas iniciativas empresariais, 
devidamente mensuradas, podem ser utilizadas para 
atrair investidores, melhorar os processos de 
administração interna e reter talento. Na prática,  
a falta de governança pode comprometer a própria 
sustentabilidade do negócio.

Governança e Talento 
Precisam-se

No âmbito da ESG, se até agora 
era feita uma avaliação de impac-
tos genérica, hoje as empresas têm 
de avançar para uma lógica quase 
de contabilidade analítica, subli-
nha Carlos Freire. A diretiva de di-
vulgação de informações sobre 
sustentabilidade das empresas, que 
vai ser aplicável a partir de 1 de ja-
neiro de 2023, todas as empresas 
vão ser abrangidas (não só as co-
tadas como até agora, embora 
existirá uma adaptação para 
PME), na divulgação de uma for-
ma coerente e comparável. 

 
Gestão de risco é um 
grande desafio para 
PME 
Dada a conjuntura atual, não 

é possível recuar neste objetivo, 
mesmo sabendo o quanto afetará 
as pequenas e médias empresas, 
como nota o CEO da AON Portu-
gal. Na linha da frente, os bancos 
já estão a fazer um climate risk 
stress test lançado pelo Banco Cen-
tral Europeu (com resultados a dis-
ponibilizar em julho de 2022), e 
cada vez mais esta vertente vai fa-
zer parte das matrizes de análise 
de risco dos bancos. 

Numa ótica de governança, a 
aposta do ABANCA em inovação 
interna é consistente: as cerca de 
6.000 pessoas que trabalham no 
banco podem propor e participar 
em projetos internos de inovação, 
em que os três projetos em primei-
ro são sempre desenvolvidos. 
Quanto à estratégia de mitigação 
do risco de inflação, o ABANCA 

Captação de 
investimento no bom 
caminho  
No que respeita a atração de 

investimento direto estrangeiro, 
Portugal tem tido um desempenho 
excecional - em parte graças à con-
sistência das políticas que aposta-
ram no desenvolvimento do siste-
ma científico e tecnológico nacio-
nal, criando uma base de compe-
tências e deixando o país dotado 
de bons recursos em talento numa 
série de áreas de engenharia, e em 
universidades que formam pessoas 
altamente qualificadas, muito va-
lorizadas pelas grandes multina-
cionais internacionais tecnológicas 
, realça João Dias, administrador 
executivo da AICEP. 

Já não é só o “Made in Portu-
gal”, mas toda uma nova área de 
competências que, no seu conjun-
to, está a alterar a estrutura da eco-
nomia portuguesa. Basta ver todo 
o IT e software da indústria auto-
móvel alemã que está a ser feito 
em Portugal, o que aconteceu com 
a Stelia do grupo Airbus, o que 
está a acontecer na aeronáutica, ou 
o cluster dos business centers. Para 
a AICEP, 2019 foi um ano recorde 
na angariação e contratualização 
de investimento produtivo e 2021 
mais do que o duplicou, ultrapas-
sando largamente o valor pré-pan-
demia.  

 
Burocracia e carga fiscal 
Este desempenho é histórico, 

se considerarmos que em 2017 um 
dos grandes desafios passava por 
conseguir estar na short list de 
muitas das decisões de investimen-
to dos grandes “players” e das 
grandes corporações internacio-
nais, afirma João Dias. Nos 
rankings que comparam Portugal 
com outros países enquanto desti-
nos de investimento temos conti-
nuado a subir, a estabilidade geo-
política, a estabilidade política in-
terna e a paz social tem sido fato-

“Para as pequenas e médias 
empresas, fazer um 
investimento nas dimensões 
ESG, com retorno a médio-
-longo prazo, é um desafio de 
monta. Mas não o fazer traz 
riscos crescentes. 

“A 1 de janeiro de 2023, todas 
as empresas com mais de 
250 trabalhadores serão 
obrigadas a introduzir a 
função de gestão de risco,  
ou seja, uma análise de risco 
e de controlo interno.

CARLOS FREIRE,  
CEO, AON Portugal

JOÃO DIAS,  
Administrador Executivo, 
AICEP

tem uma iniciativa de crédito mui-
to bem estruturada e pretende con-
tinuar a crescer em Portugal. O 
que preocupa Pedro Pimenta é o 
rumo da economia portuguesa, 
uma vez que não perspetiva uma 
recuperação da inflação no segun-
do semestre de 2022, como prevê 
o BCE. 

para a função pública foi 0,9%, 
com uma inflação prevista de 4%, 
ou seja, há uma perda de poder de 
compra real. Este aumento do cus-
to de vida nas famílias já se faz 
sentir e as consequências são pre-
visíveis: crédito malparado, com-
plexificação na concessão de cré-
ditos e, no limite, instabilidade po-
lítica.

PEDRO PIMENTA,  
Country Head, ABANCA 
Portugal

PEDRO BRINCA,  
Professor, NOVA SBE

“A inflação é o maior fato 
político deste Orçamento  
do Estado e da política 
económica para este ano  
em Portugal.

presas com os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável definidos 
pela ONU. O ABANCA assumiu 
um compromisso de sustentabili-
dade no sentido de reduzir a sua 
pegada para ser CO2 free até 2024 
através de energias renováveis e de 
uma gestão por blockchain, segun-
do o Country Head do ABANCA 

“No que respeita a atração  
de investimento direto 
estrangeiro, Portugal tem tido 
um desempenho excecional - 
em parte graças  
à consistência das políticas 
que apostaram no 
desenvolvimento do sistema 
científico e tecnológico 
nacional.

res que pesaram na decisão dos in-
vestidores - e são fatores que são 
uma preocupação na conjuntura 
atual. 

Quanto à maior desvantagem 
nacional para atrair investimento, 
as posições não são unânimes. Se 
para João Dias a variável mais crí-
tica é a burocracia, em particular 
a morosidade dos licenciamentos 
no investimento industrial, Pedro 
Brinca, Carlos Freire e Pedro Pi-
menta apontam a carga fiscal 
como a grande “pedra no sapato” 
que, apesar de poder ser contraba-
lançada pela estabilidade do siste-
ma, terá inevitavelmente de descer.
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Cibercrime, 
fintech  
e criptomoeda: 
Riscos reais?

Se antes os ataques eram sobretu-
do dirigidos à apropriação de da-
dos, hoje têm como objetivo a 
destruição de unidades e causar 
danos pessoais - precisamente 
aquilo que está excluído dos con-
tratos - pondo em risco qualquer 
organização, refere Carlos Freire. 

Planos de contingência são ur-
gentes mas, mesmo depois dos últi-
mos casos mediáticos, esta preocu-
pação ainda não é visível em Por-
tugal. O CEO da AON Portugal 
alerta para o facto de ser insuficien-
te investir em tecnologia. Como o 
perigo do cibercrime para as em-
presas é real, cautela deve ser a pa-
lavra de ordem e uma das formas 
de mitigação mais procuradas pe-
los clientes consiste em ter equipas 
de resposta a incidentes.  

Os bancos, mais uma vez, estão 

O aumento da digitalização, a transformação do 
presencial em online durante a pandemia e a guerra,  
tornaram os ciberataques um dos long tail risks mais 
importantes para as empresas. 

na linha da frente enquanto alvo 
preferencial. No ABANCA, além 
das equipas internas, já contrata-
ram equipas externas prontas para 
ataques informáticos. Esta é, sem 
dúvida, uma área a reforçar no pre-
sente, e no futuro. 

Pelo contrário, as fintech não 
são vistas como uma ameaça por 
Pedro Pimenta - ao contrário das 
big tech. Faz, aliás, parte da estra-
tégia do banco investir em apoiar 
as fintech, realizando um trabalho 
conjunto de inovação e desenvolvi-
mento dos melhores projetos com 
potencial transformador. Também 
atento ao setor das criptomoedas, 
o ABANCA ainda não entrou no 
setor dos criptoativos por conside-
rar haver um riscos ainda não en-
dereçados - apesar de estar ciente 
de que é o mundo do futuro.

As conclusões retiradas do primei-
ro think tank acerca da Gestão de 
Risco Global coincidem com a 
análise dos principais riscos iden-
tificados em vários estudos - um 
deles feito pela AON em outubro 
de 2021 - que põem em cima da 
mesa aqueles que são designados 
como Long Tail Risks ou Riscos de 
Cauda Longa.  

Podendo, num determinado 
momento, não ter sido perceciona-
dos como riscos de grau elevado, 
a preparação para estes era baixa 
e o seu impacto potencial muito si-
gnificativo. É o caso das crises pan-
démicas que agora ocupam o séti-
mo lugar na lista de riscos (no es-
tudo anterior encontravam-se em 
septuagésimo) ou o caso do ciber, 
agora identificado como o risco 
número um (anteriormente não es-
tava sequer no top 10). 

O mundo mudou. Se nas últi-
mas décadas os ativos das empre-
sas eram essencialmente físicos, 
hoje as empresas dos principais ín-
dices bolsistas possuem ativos in-
tangíveis. Olhando para o futuro, 
o que é que os estudos acima refe-
ridos identificam como riscos de 
longa duração em 2024? O ciber, 
que tem a ver com a digitalização, 
as alterações climáticas relaciona-
das com as práticas ESG, e a pro-
priedade intelectual, em tudo o 
que pode afetar o negócio de for-
ma diferenciada. 

Com vários agentes económi-
cos representados, este encontro 
de partilha de pontos de observa-
ção permitiu obter uma visão glo-
bal das mudanças que se afiguram 
no horizonte. E se os long tail risks 
se tornaram o foco decisivo do ce-
nário de risco, será também com 
uma visão a longo prazo que as 
empresas terão de se posicionar 
face à conjugação de ameaças que 
irão potencialmente impactar os 
seus negócios. 

O mundo 
mudou,  
os riscos 
também

Existem várias questões que vão impactar no fato de sermos 
uma economia aberta. À preocupação macroeconómica devido 
à inflação e consequente revisão das previsões de grandes 
organismos internacionais, já se tinham juntado a instabilidade 
criada pela pandemia e os revezes no movimento de 
globalização com a guerra comercial entre os EUA e a China.  
E agora a guerra na Ucrânia.

AON Talks

• Inflação. Se os empresários e consumidores pensam que os pre-
ços vão continuar a subir, começam a tomar decisões em função dis-
so, o que tornará inevitável para o Banco Central Europeu subir as 
taxas de juro mais rapidamente e de forma mais significativa, num 
mundo que já está extremamente endividado. 

• Disrupção das cadeias de distribuição e a sua continuação. O seu 
impacto na evolução económica é uma inevitabilidade. 

• Instabilidade política. Os próximos tempos serão marcados por duas 
incógnitas que desenharão os cenários futuros: a duração da guerra 
na Ucrânia e a globalização. Assistimos, por um lado, aos impactos 
da guerra em termos globais, que levou a uma união de blocos de 
países e, por outro, aos populismos versus a globalização. 

• Ciberataques. E a urgência da segurança informática nas empresas.

OS QUATRO MAIORES RISCOS IDENTIFICADOS 
PELOS INTERVENIENTES NO THINK TANK: 

Rutura das Cadeias de Abastecimento

Todas estas questões têm repercus-
sões no preço das matérias-primas, 
nos custos de transporte, na disrup-
ção nas cadeias de abastecimento 
e, invariavelmente, afetam as nos-
sas indústrias, a nossa produção e 
as nossas exportações. Apesar de 
João Dias referir que as exporta-
ções, até ao momento, continuam 
num movimento de recuperação, 
não faltam motivos de preocupa-
ção no horizonte internacional. 

Basta os nossos parceiros desace-
lerarem em termos de crescimento 
para sentirmos as consequências. 

 
Instabilidade financeira  
é real 
Carlos Freire reforça que os 

riscos ligados às cadeias de abas-
tecimento e à inflação são signifi-
cativos, havendo empresas que po-
dem fechar ou suspender tempo-
rariamente a sua actividade, dada 

a impossibilidade de suportar os 
custos de energia, e devido às que-
bras da cadeia de distribuição. 
Dada a dimensão dos problemas, 
os eventuais apoios estatais não se-
rão suficientes e o risco de instabi-
lidade financeira afigura-se como 
uma realidade. 

Todavia, esta nova era de rea-
justamento da globalização - ou 
melhor dizendo, de desglobaliza-
ção - pode ser uma porta de opor-
tunidade para a Europa e para Por-
tugal. “Já estamos muito atentos 
para tentar captar muito deste re-
posicionamento de indústrias que 
estão a repensar o seu desenho e a 
locação das suas unidades produ-
tivas. Temos de ter a arte e o talen-
to para aproveitar”, sublinha o ad-
ministrador executivo da AICEP.

“Já estamos muito atentos 
para tentar captar muito 
deste reposicionamento de 
indústrias que estão  
a repensar o seu desenho  
e a locação das suas 
unidades produtivas. Temos 
de ter a arte e o talento para 
aproveitar este movimento.  
 
JOÃO DIAS, 
Administrador Executivo, AICEP


