Agora, todos juntos!
Governança e Gestão de Riscos de Terceiros – 2019/2020

Quem respondeu?
Número de respostas (2016-2018)

Geografia
19 países

2019: 1.055 respostas
2018: 975 respostas
2017: 536 respostas
2016: 173 respostas

Indústrias
TMT
GPS 12%
2%
LSHC
5%

FS
37%

Cargos dos respondentes
Responsáveis por Governança de Terceiros: CFOs, heads de
compras/gestão de fornecedores, chief risk officers (CROs), líderes das
áreas de auditoria interna e de compliance e riscos em TI.

C&IP
34%

E&R
10%

Consumer & Industrial Products (C&IP)
Energy & Resources (E&R)
Financial Services (FS)
Life Sciences & Health Care (LSHC)
Government & Public Sector (GPS)
Technology (TMT)

4%

9%

13%

11%

34%

29%

Membros do Conselho
Diretoria
Gerência sênior
Liderança de áreas específicas
Média gerência
Outros
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Há um foco renovado
em amadurecer
práticas de gestão de
riscos de terceiros
dentro da maioria das
organizações, com seis
áreas-chave.
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Ambiente econômico e operacional
O ambiente econômico continua a direcionar
o foco em redução de custos e no
investimento em talentos para a gestão de
riscos de terceiros
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Organizações têm motivos claros para investir em governança
de terceiros
Quatro pontos principais
Redução de custos

Redução de incidentes
de terceiros

Requisitos de
compliance

Controles regulatórios
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Incidentes com terceiros continuam a causar perturbações de
impacto variável
Passaram por um
incidente relacionado
a terceiros nos
últimos três anos

Tiveram um forte
impacto no
atendimento ao
cliente, posição
financeira, reputação
ou compliance
regulatório

35%
Experimentaram um impacto
moderado em atendimento
ao cliente, posição
financeira, reputação ou
compliance regulatório
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Qual é o fator mais prejudicial para a governança de terceiros
de uma organização?

Falta de uma
abordagem
coordenada e
consistente em toda a
organização

É consenso entre as empresas a necessidade
de contratação de talentos experientes e de
alto nível para gestão dos terceiros. Somente
30% das empresas responderam que irão
contratar profissionais juniores para este
papel

Fragilidade em
processos, baixo
investimento em
tecnologia e
gerenciamento de
informações em tempo
real para governança
de terceiros
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Investimento
A fragmentação dos investimentos tem
prejudicado a maturidade em governança de
terceiros, negligenciando certos riscos e
afetando desfavoravelmente tarefas básicas.
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A maioria das organizações
acredita que estão investindo
pouco em governança de terceiros

O pouco investimento em gestão de riscos
de terceiros tem enfraquecido a
capacidade de ser “brilhante no básico”

Menos de 3 em 10 acreditam que suas
despesas de capital em gestão de riscos de
terceiros é ideal ou está acima do ideal

Não compreendem a natureza dos
relacionamentos de terceiros

Falta conhecimento suficiente dos
termos do contrato
Menos de 3 em 10 acreditam que estão
investindo a quantidade ideal ou acima da
ideal em profissionais de governança de
terceiros e outros custos operacionais

Não monitoram terceiros com
base em seu perfil de risco
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Autoavaliação organizacional da maturidade da governança de
terceiros
Comparação entre 2016–19
2019

2018

6%

7%

22 %

24%

51 %

50%

2019 por indústria
20 %

19%

1%

1%

C&IP

10%

24%

E&R

8%

28%

7%

29%

44%

18%

FS

1%

29%

48%

20%

46%

16%

18%

61%

28%

21%

40%

24%

1%

4%

2%
PS

2016

22%

1%

LSHC 4%
2017

44%

2%

TMT

20%

8%

30%

25%

40%

51%

10%

14% 2%

Inicial: Nenhum ou poucos elementos abordados
Definido: Alguns elementos abordados com esforços limitados
Dirigido: Consideração dada ao abordar todos os elementos com espaços para melhorias
Integrado: Maioria dos elementos abordados e evoluídos
Otimizado: Melhor cenário organizacional: todos os elementos abordados e evoluídos
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Esta abordagem fragmentada tem levado a:
A abordagem em governança de
terceiros não está otimizada
Quase metade das organizações
não revisa o risco de concentração
anualmente. Isso tende a ser
revisado de forma reativa (quando há
algum indicativo de problema) e não
proativamente, como parte do
processo de gestão de riscos de
terceiros.
Mais de 60% das organizações
não revisam anualmente planos
de descontinuação para
terceiros críticos.

Áreas de riscos não recebem investimentos
Apenas:
18% investem em
direitos trabalhistas

12% investem em
concentração de risco

12% investem em
risco geopolítico
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Despesas operacionais anuais em
governança de terceiros variam
significativamente entre as organizações

Investimentos são destinados
para áreas de compliance
específicas
Segurança da informação 68%
Privacidade de dados 62%

Gastam mais de
US$1 milhão

Cyber risk 62%

Não conformidade
regulamentar 57%

Gastam mais de US$10 milhões
cada e empregam mais de 100
profissionais dedicados

Crime financeiro 54%
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Liderança
Os conselhos e executivos seniores
defendem uma abordagem de gestão de
riscos de terceiros de dentro para fora, o que
inclui melhor engajamento, coordenação e
uso mais inteligente de dados.
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Conselhos e executivos seniores são,
enfim, responsáveis pela gestão de
riscos de terceiros

Líderes elevam o nível ao usar
tecnologias emergentes na
governança de terceiros

Geralmente, os responsáveis são:
Chief risk officer (CRO)
56% usam ou
pretendem
usar
plataformas
em nuvem

Membros do
Conselho

CEO

45% usam ou
pretendem usar
automação de
processos
robóticos

36% usam ou
pretendem usar
técnicas de
visualização
para criar
inteligência
acionável

Todos eles buscam informações online para
tomada de decisão.
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Muitas organizações admitem
pouco engajamento e coordenação
entre seus stakeholders internos...

Dizem que o nível
de engajamento e
coordenação é
baixo, insignificante
ou desconhecido

Acreditam
que esse
nível é alto

… mas eles querem melhorar
Duas em cada três
organizações colocam
melhor engajamento e
coordenação internos
como uma ação
prioritária em gestão de
riscos de terceiros

37%
tornam isso
prioridade
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Modelo operacional
As estruturas federadas compõem o modelo
operacional dominante para governança de
terceiros, sustentado por centros de excelência
e serviços compartilhados.
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Estruturas federadas compõem o
modelo operacional dominante de
gestão de riscos de terceiros

69%
adotam um
modelo federado

Centros de excelência e centros de
serviços compartilhados apoiam cada
vez mais nesse tema

Usam centros
de excelência

Pretendem usar

Têm centros
de serviços
compartilhados

Pretendem ter

Apenas 11%
são altamente
centralizados
(abaixo de 17% no
último ano)

Estruturas Federadas são frequentemente:
-) Baseadas em um centro de excelência ou em um Centro de
Serviços Compartilhados.
-) Costumeiramente apoiados por serviços gerenciados, que reduzem
custo humano e financeiro, e viabilizam o avanço tecnologico.
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Serviços gerenciados são uma tendência emergente

14% pretendem usar
18% usam um provedor externo de serviços
gerenciados com equipe nas instalações

11% usam soluções de

serviços gerenciados que
implantam a governança de
terceiros como um serviço

21% pretendem usar

13% pretendem usar

18% usam serviços

gerenciados para adquirir
inteligência de risco
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O uso crescente de tecnologia, serviços gerenciados e modelos de
utilidade reduzirão drasticamente os gastos de capital (capex)

73% acreditam que

os custos de capital
acumulados não
devem exceder seu
custo operacional,
quando soluções de
ponta forem adotadas

24% acreditam que

devem reduzir em
duas ou três vezes os
custos operacionais
anuais.
No ano passado, isso
foi de três a cinco
vezes

3% acreditam que irão

manter em mais de três
vezes os custos operacionais
anuais
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Copropriedade de budget é uma nova tendência
51% dizem que o controle final do
orçamento é responsabilidade dos
líderes da organização e de outras
funções centrais de primeira linha

CEO/liderança
executiva/conselho
Liderança de
geografia

Unidades
organizacionais

Suprimentos
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Tecnologia
As organizações estão racionalizando e
simplificando a tecnologia de gestão de riscos de
terceiros em diversas unidades operacionais.
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Arquitetura hierárquica em evolução de ferramentas e tecnologias em
governança de terceiros

Terceira linha

Segunda linha

Primeira linha

Pacotes de nichos para processos ou riscos
específicos de governança de terceiros
fornecendo dados de domínios de risco
especializados como viabilidade financeira,
gestão de contratos, crimes financeiros e
ameaças cibernéticas
Qualquer pacote específico adaptado aos
requisitos de governança de terceiros de
uma organização; ou governança genérica,
gerenciamento de riscos e compliance
(GRC) ou plataformas de gestão de
controles que incluam recursos de gestão
de riscos de terceiros

Sistemas de Enterprise Resource Planning
(ERP) ou plataformas de aquisição que
estabelecem uma base comum e disciplina
operacional para Governança de terceiros
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Primeira linha

Segunda linha

Terceira linha

75%
Visibilidade financeira

Há um debate sobre a escolha entre:

As plataformas mais
populares são:

•

Pacotes específicos para gestão de riscos de
terceiros – 18%

•

Soluções genéricas de gerenciamento de risco
adaptadas para o uso em governança de
terceiros – 57%

Crime financeiro

Gestão de contratos

As soluções mais comuns são:

Sustentabilidade

Ameaças
cibernéticas
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Subcontratantes e riscos de afiliados
As organizações têm uma má supervisão dos
riscos representados por subcontratados e
afiliados de terceiros.

24

Organizações não sabem o suficiente sobre os subcontrados de seus terceiros
Identificam e
monitoram todos
os subcontratados
de seus terceiros

Identificam e monitoram os
mais críticos subcontratados
seus terceiros

Não identificam,
avaliam ou
monitoram os
subcontratados

Não reconhecem a
necessidade ou têm o
conhecimento apropriado, a
visibilidade ou os recursos
para monitorá-los

Avaliam os
subcontratados
apenas quando
contratam um novo
terceiro (acima de 8%
no último ano)

Identificam e avaliam os
subcontratantes ad hoc

Dependem de seus
terceiros para
verificar seus
subcontratados,
mas monitoram o
modo como fazem
isso
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Riscos de afiliados

Avaliam e monitoram
os riscos de
associados com o
mesmo rigor que
outros terceiros

Adotam uma
Não têm
abordagem alternativa, afiliados
normalmente mais
simplificada, para a
gestão de riscos de
afiliados
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