
Reconhecer que associar e equilibrar a 
estratégia e o risco é mais importante –  
e desafiante – do que nunca.  

A diferença que alguns meses podem fazer. A votação 
do Brexit no Reino Unido e a vitória de Trump nos 
Estados Unidos, que apanharam de surpresa a maioria 
dos observadores – e muitas estratégias empresariais 
– terão grandes implicações nos mercados globais, e
no panorama geopolítico global. O facto de poucos 
terem previsto estas alterações, apesar das análises 
prévias e exaustivas a ambos os acontecimentos, é 
um aviso claro às empresas de como os sinais dos 
mercados podem passar despercebidos (seja por 
questões de status-quo ou complacência) e de como 
o cenário se pode alterar da noite para o dia. O
panorama geopolítico tornar-se-á mais claro, no 
entanto é expectável que o cenário competitivo 
permaneça dinâmico e opaco, deixando pouco tempo 
de preparação. Os avanços da tecnologia e a 
incessante inovação, a transformação dos modelos de 
negócio, a emergente geração millennial e as demais 
alterações demográficas, as crescentes exigências 
dos clientes e as expectativas dos colaboradores, irão 
pressionar a agilidade corporativa e a capacidade de 
adaptação, à medida que as condições se alteram. 
Pense sobre a constante transformação, o talento, a 
gestão do risco e as oportunidades facultadas pela 
tecnologia. O órgão de gestão tem um processo 
efectivo que monitorize as alterações no ambiente 

externo e que teste a validade dos pressupostos 
estratégicos e de risco? Este processo alerta 
atempadamente para a necessidade de ajustamentos? O 
board tem as pessoas e as perspectivas certas para fazer 
as ligações necessárias entre as forças externas e o perfil 
estratégico e de risco da empresa? Faça da estratégia uma 
discussão actual (em contraposição à decisão anual) que 
incorpora a tomada de risco inteligente e o planeamento de 
cenários consistentes com inúmeras hipóteses. Em suma, 
estratégia e risco devem estar intimamente ligados e na 
base de cada discussão do board.

Desenvolver e executar a estratégia com 
base nos impactos totais. 

O contexto para o desempenho corporativo evolui 
rapidamente à medida que os factores políticos, sociais e 
regulatórios reformulam o cenário competitivo. A avaliação do 
papel das organizações na sociedade está a deslocar-se da 
periferia para o centro do pensamento uma vez que as 
expectativas dos investidores, clientes, colaboradores e 
demais stakeholders desafiam as empresas a compreender o 
impacto total das suas actividades e estratégias. O 
desenvolvimento e execução da estratégia exigem uma 
abordagem holística, envolvendo a diversidade de riscos e 
oportunidades – financeiras, reputacionais, regulatórias, 
recursos, talento, entre outros – que impactam a organização 
e os seus stakeholders a longo-prazo.

Em 2017, o desempenho das organizações ainda requererá o essencial – gestão dos principais 
riscos, inovação e capitalização das novas oportunidades e execução da estratégia. Mas o 
contexto está a mudar rápida e profundamente à medida que o avanço da tecnologia, a 
disrupção dos modelos de negócios, as expectativas dos investidores e dos outros 
stakeholders, a volatilidade global e as alterações políticas desafiam as empresas e os seus 
boards a repensar a estratégia e a sua execução. Com base nos nossos mais recentes estudos 
e nas interacções com gestores e líderes empresariais ao longo dos últimos 12 meses, 
destacamos sete tópicos que os boards devem considerar na sua actividade para 2017.

Na agenda do 
Board em 2017
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Faça uma análise rigorosa à 
composição do board: As 
competências existentes estão 
alinhadas com a estratégia e 
necessidades futuras da empresa? 

Tendo em conta as exigências de hoje em dia e o 
ambiente de risco (bem como o crescente escrutínio 
por parte de investidores, reguladores e media), o 
alinhamento das competências existentes no board 
com a estratégia da empresa deve ser uma prioridade. 
Não é de surpreender que 43% dos inquiridos no 
estudo Estruturar um board adequado, citaram a 
resistência à mudança devido ao status quo como 
obstáculo aos esforços de composição do board. 
Considere as principais recomendações do NACD 
Report on Building the Strategic Asset Board e do 
relatório da Comissão WCD/KPMG, Seing Far and 
Seing Wide: Moving Tpwards a Visionary Board. Como 
se verifica nestes trabalhos, os administradores 
devem focar-se em particular na composição/
diversidade do board e no planeamento da sucessão, 
em avaliações robustas, nos limites dos mandatos, no 
recrutamento e integração de membros, na liderança 
do board, na comunicação com os stakeholders e na 
formação contínua dos membros – sempre ajustadas 
à empresa e à indústria. Em suma, a renovação 
regular do board deve abrir caminho à melhoria 
contínua e a processos activos de planeamento das 
sucessões. 

Preste particular atenção a potenciais 
riscos decorrentes do tone at the top, 
cultura e incentivos.

Um processo de gestão do risco robusto é essencial 
para prevenir e mitigar situações de risco, contudo pode 
não ser suficiente. Como verificámos nos últimos anos, 
muitas das crises que causaram maiores danos às 
empresas – financeiros, jurídicos e de reputação – foram 
causados por rupturas no tone at the top, cultura e 
incentivos da organização. Como consequência, os 
boards precisam de prestar particular atenção a estes 
riscos, que podem constituir os maiores desafios para a 
empresa. No actual ambiente empresarial, é mais 
importante que nunca que o board esteja extremamente 
atento ao exemplo que as suas lideranças representam, 
bem como ao reforço da cultura da organização, i.e., o 
que faz a organização, como faz, a cultura de compliance, 
incluindo um compromisso dos órgãos de gestão com 
os principais riscos da organização. 

Reavalie os planos de prevenção de crise 
da organização.

Os temas de preparação e gestão de crise assumem uma 
importância crescente para os boards e equipas de gestão, à 
medida que a lista de crises que as empresas têm 
enfrentado aumenta. A prevenção de crises anda a par com 
uma boa gestão de risco – identificando e antecipando 
riscos, e implementando um sistema de controlo que 
previne a ocorrência desses riscos e mitiga o seu impacto 
caso ocorram. Estamos a assistir ao aumento do enfoque 
por parte dos boards nos principais riscos operacionais em 
toda a organização – por exemplo, riscos na cadeia de 
distribuição e na contratação externa, sistemas de 
informação e riscos de segurança de dados, entre outros. 
Compreendemos os riscos operacionais críticos da 
organização? O que mudou no ambiente operacional? A 
empresa sofreu alguma falha nos controlos? O órgão de 
gestão é sensível aos sinais de alerta prévios relativos à 
segurança, qualidade e compliance? Mesmo as empresas 
mais bem preparadas poderão sofrer uma crise; mas as 
empresas que respondem rápida e eficazmente - o que 
inclui uma adequada gestão da comunicação - tendem a 
ultrapassar melhor estes desafios. Avalie de que forma o 
planeamento de crise se concilia com o perfil de risco da 
empresa, com que frequência os planos são actualizados e 
a extensão com que o órgão de gestão – e o board – 
realizam simulações. Existem protocolos de comunicação 
que mantenham o board informado em caso de eventos? 
Qual a resposta da empresa?

Reavalie o programa de relação e 
envolvimento com os accionistas. 

O envolvimento dos accionistas está rapidamente a tornar- 
-se uma prioridade para as empresas, à medida que os 
investidores institucionais responsabilizam cada vez mais 
os boards pelo desempenho da organização, exigindo 
maior transparência, incluindo o envolvimento directo com 
membros independentes. Os investidores institucionais 
esperam envolver-se com as organizações – sobretudo 
quando têm temas de governance ou quando o 
envolvimento é necessário para tomar decisões mais bem 
informadas. Em alguns casos, os investidores solicitam o 
envolvimento dos membros independentes. Como 
consequência, os boards devem obter periodicamente 
informações actualizadas da gestão sobre as práticas de 
envolvimento: Sabemos e envolvemo-nos com os nossos 
maiores accionistas e entendemos as suas prioridades? 
Temos as pessoas certas na equipa? 
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Qual o papel do board nas reuniões com os investidores? 
Que membros independentes devem estar envolvidos? A 
estratégia, a compensação dos executivos, o 
desempenho do órgão de gestão, as iniciativas 
ambientais e de sustentabilidade, a constituição e 
desempenho do board estão provavelmente no radar dos 
investidores. 

Aperfeiçoe e alargue as discussões   
sobre cibersegurança.

Apesar de intensificado o enfoque na cibersegurança, o 
cenário de risco cibernético mantém-se fluído e opaco, 
mesmo que as expectativas aumentem em torno de um 
controlo mais apertado. À medida que o cenário 
cibernético evolui, a supervisão do board – e a natureza 
do diálogo – deve evoluir também. As discussões estão 
a deslocar-se da prevenção para a importância da 
detecção e contenção, focando-se cada vez mais nas 
adjacências da empresa, que podem servir de portas de 
entrada a hackers. A Internet das Coisas (IoT) e os 
registos digitais que rodeiam pessoas, empresas, 
processos e produtos apelam para discussões mais 
intensas – se não totalmente distintas. O board deve 
ajudar a promover a mentalidade de risco cibernético da 
empresa a um nível empresarial, envolvendo os 
principais líderes, e ajudar a certificar que o risco 
cibernético é gerido como um risco empresarial – e não 
apenas como um risco informático. As discussões sobre 
fusões e aquisições, desenvolvimento de produtos, 
expansão geográfica e relação com fornecedores, 
clientes, parceiros, consultores e terceiros influenciam o 
risco cibernético? Ajude a garantir que a consciência –  e 
responsabilidade –  de segurança cibernética se difunde 
na organização, por meio de um conceito de segurança 
definido, formação adequada e preparação de resposta 
ao incidente. Tem-se conferido tempo regular e 
adequado ao risco de segurança cibernética na agenda 
do board? A gestão precisa de uma comissão 
específica, focada exclusivamente neste tema? Onde 
estão as maiores vulnerabilidades da empresa e de que 
forma a informação mais crítica é protegida? Como 
comparamos em relação aos pares da indústria? Temos 
uma tabela de desempenho de cibersegurança e um 
plano rigoroso de resposta a incidentes? Os 
profissionais trabalham tendo presente que um e-mail 
se pode tornar público a qualquer momento?
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Sobre o Audit Committee Institute 

Presente em mais de 35 países, o Audit 
Committee Institute (ACI) é uma iniciativa 
promovida pela KPMG juntos dos membros de 
audit committees (Conselhos Gerais e de 
Supervisão, Comissões de Auditoria e Conselhos 
Fiscais), com o objectivo de proporcionar insights, 
recursos e partilha de experiências entre pares. Os 
temas abordados focam-se em áreas como a 
supervisão da informação financeira e da qualidade 
da auditoria, bem como na reflexão em torno dos 
desafios para o futuro dos negócios, decisores e 
supervisores, passando pelo risk management, 
tecnologia, estratégia, compliance, entre outros.

aci.kpmg.pt
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