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Objectivos

Obter input dos membros dos Conselhos Gerais e de 
Supervisão/Comissões de Auditoria e Outros Órgãos de fiscalização 
(‘Órgãos de Fiscalização’) sobre as práticas, tendência e 
desenvolvimentos desta área, nomeadamente no que diz respeito a:

Responsabilidades de supervisão (oversight);

Processo e eficiência dos Órgãos de Fiscalização;

Assuntos e iniciativas dos Órgãos de Fiscalização;

Composição e curriculum dos membros dos Órgãos de Fiscalização;

Relações com as áreas operacionais e de gestão das empresas;
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Síntese dos Resultados na Europa

Áreas de maior 
apreensão

Primeira área de 
apreensão

Segunda área de apreensão Terceira área de apreensão

Portugal
Gestão do outsourcing / 
Cadeia de abastecimento 

alargada

Cumprimento com leis e 
regras de anti-suborno e 

corrupção

Controlos internos e risco de 
fraude

Reino Unido
Retenção de talento / 

formação
Controlos internos Formação de líderes

Suíça
Retenção de talento / 

formação

Gestão do outsourcing / 
Cadeia de abastecimento 

alargada
Controlos internos

Bélgica
Gestão do outsourcing / 
Cadeia de abastecimento 

alargada

Retenção de talento / 
formação

Formação de líderes

Irlanda Formação de líderes
Retenção de talento / 

formação
Controlos internos

França Formação de líderes
Gestão do outsourcing / 
Cadeia de abastecimento 

alargada
Controlos internos

Holanda
Retenção de talento / 

formação
Formação de líderes

Gestão do outsourcing / Cadeia de 
abastecimento alargada

Áustria
Integridade do reporte 

financeiro
Controlos internos Retenção de talento / formação

Dinamarca
Retenção de talento / 

formação
Formação de líderes

Gestão do outsourcing / Cadeia de 
abastecimento alargada

Rússia
Retenção de talento / 

formação

Gestão do outsourcing / 
Cadeia de abastecimento 

alargada

Controlos internos e risco de 
fraude

Global
Retenção de talento / 

formação
Controlos internos Formação de líderes

Em resposta à crise, muitas 
organizações aplicaram cortes 
de custos significativos nos 
últimos anos e o impacto 
dessas medidas começa agora 
a ser sentido. 

A grande maioria (83%) dos 
inquiridos em Portugal, bem 
como 62% dos inquiridos em 
termos globais, não estão 
preocupados com o impacto 
destes cortes de custos, 
enquanto os restantes revelam 
alguma apreensão. 

Globalmente, os Órgãos de 
Fiscalização mostraram-se 
particularmente preocupados 
com o impacto que estas 
reduções possam ter na 
capacidade de reter e formar 
talentos, nos controlos internos 
e na formação de líderes.  

Áreas onde os cortes de custos geram maior apreensão
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Síntese dos Resultados na Europa

Tendo em consideração a 
crise, uma elevada parte dos 
inquiridos, aumentou o 
escrutínio sobre as 
estimativas de proveitos, a 
divulgação de resultados à 
imprensa e a informação 
prestada aos analistas.

Mais de metade dos inquiridos 
na Europa, afirma que os 
Órgãos de Fiscalização 
revêem os resultados 
trimestrais antes da sua 
divulgação.

Áreas em que a comunicação financeira sofreu um 
incremento do escrutínio pelos Órgãos de Fiscalização.

Estimativas de proveitos Divulgação de resultados
Informação prestada aos 

analistas

Portugal 15% 44% 0%

Reino Unido 40% 34% 10%

Suíça 36% 17% 6%

Bélgica 29% 17% 6%

Irlanda 39% 32% 7%

França 38% 49% 19%

Holanda 55% 54% 7%

Áustria 63% 38% 19%

Dinamarca 39% 23% 0%

Rússia 73% 27% 18%

Global 40% 36% 12%
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Síntese dos Resultados na Europa

Percentagem de inquiridos  cujas empresas 
formaram  comissões de risco.
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Percentagem de inquiridos  cujas empresas 
formaram  comités de risco executivos.
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Síntese dos Resultados na Europa

A maior preocupação dos Órgãos 
de Fiscalização na Europa centra-
se na gestão de risco. Perceber o 
ritmo dos eventos de risco, a 
ligação entre estratégia e risco, 
bem como as formas de 
mitigação do mesmo, são alguns 
dos maiores desafios 
identificados pelos membros dos 
Órgãos de Fiscalização da 
Europa. 

Não obstante, de acordo com os 
resultados do survey, um pouco 
por toda a Europa, existe um 
número substancial de 
organizações cujos sistemas de 
gestão de risco deveriam ser 
fortalecidos. 

Áreas em que a gestão do risco enfrentará maiores desafios.

Áreas em que a gestão do 
risco enfrentará maiores 

desafios 
Primeira área de desafio Segunda área de desafio Terceira área de desafio

Portugal
Perceber o ritmo dos 

eventos de risco
Mitigação dos riscos Avaliação de riscos

Reino Unido
Perceber a ligação entre 

estratégia e risco
Mitigação dos riscos

Perceber o ritmo dos 
eventos de risco

Suíça Mitigação dos riscos
Perceber o ritmo dos 

eventos de risco
Avaliação de riscos

Bélgica Avaliação de riscos
Perceber o ritmo dos 

eventos de risco
Perceber a ligação entre 

estratégia e risco

Irlanda Mitigação dos riscos Avaliação de riscos Identificação dos riscos

França Identificação dos riscos
Perceber o ritmo dos 

eventos de risco
Avaliação de riscos

Holanda
Perceber o ritmo dos 

eventos de risco
Perceber a ligação entre 

estratégia e risco
Monitorização e reporte 

dos riscos

Áustria
Perceber o ritmo dos 

eventos de risco
Mitigação dos riscos

Perceber a ligação entre 
estratégia e risco

Dinamarca
Perceber a ligação entre 

estratégia e risco
Mitigação dos riscos Avaliação de riscos

Rússia
Mitigação dos riscos e 
perceber o ritmo dos 

eventos de risco

Identificação dos riscos 
e Monitorização e 
reporte dos riscos

Identificação dos riscos

Global
Perceber o ritmo dos 

eventos de risco
Perceber a ligação entre 

estratégia e risco
Mitigação dos riscos





© 2010 KPMG Portugal – S.G.P.S., S.A, a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos 
reservados. Impresso em Portugal. A KPMG e o logótipo da KPMG são marcas registadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 21

Demonstração do site

De forma a permitir a comunicação permanente e optimizada entre o ACI e 
os seus membros, a KPMG em Portugal vai disponibilizar um website na 
seguinte morada:

aci.kpmg.pt/

o qual incluirá um conjunto de conteúdos de acesso exclusivo para os 
membros do ACI 

O site vai ter disponíveis um conjunto de informações úteis, publicações, 
eventos e acesso aos restantes site da rede internacional do ACI.

http://aci.kpmg.pt/
http://aci.kpmg.pt/
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O Vosso site aci.kpmg.pt/
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