
Como recursos finitos 
poderão atender um 
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Resultados gerais da pesquisa

The better the question. The better the answer. 
The better the world works.



Aviso legal
‣ As opiniões de terceiros contidas nesta apresentação não são necessariamente as opiniões 

da organização EY ou de suas empresas-membro. 

‣ Este material foi elaborado apenas para fins de informação geral e orientação, e não se destina 
a assessoria contábil, fiscal, jurídica ou outra assessoria profissional, nem deve ser considerado como tal. 
Consulte os respectivos consultores para obter assessoria específica.

‣ A organização EY e as suas empresas-membro não assumirão nenhuma responsabilidade por conteúdo, 
exatidão ou segurança dos sites de terceiros indicados por link (por meio de hiperlink ou de outra forma) 
ou mencionados nesta apresentação.
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Contexto

Entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021 os profissionais da EY conduziram em vários países uma pesquisa com 162 organizações de diversos portes, 
níveis de maturidade e setores. Embora os executivos que responderam a pesquisa pertencessem a diferentes áreas dentro de cada organização, todas essas 
áreas lidavam com a gestão de risco de terceiros. Estas áreas incluem, mas não se limitam a, gestão de risco empresarial, compras, segurança cibernética, 
compliance e finanças. O objetivo da pesquisa foi abordar as naturezas distintas do risco de terceiros em diferentes setores. 

Os setores incluídos na pesquisa são, mas não se limitam a, bancos e mercados de capitais; seguros; ciência da saúde e bem-estar; tecnologia, mídia, 
entretenimento e telecomunicações; bens de consumo e varejo; gestão de ativos; petróleo e gás; manufatura avançada e mobilidade; energia e serviços; 
e governo e setor público. Nesta pesquisa pedimos aos participantes que respondessem a perguntas referentes a diversas áreas-chave de seus respectivos 
programas de gestão de risco de terceiros (TPRM), incluindo tópicos como:

Relatórios.

Solicitações de clientes.

Inspeções regulatórias e de auditoria interna.

Terceiros não tradicionais.

Riscos de concentração.

Gestão de afiliadas.

Áreas de investimento e inovação.

Organização, governança e supervisão do programa/área 
de gestão de risco de terceiros. 

Meio ambiente, social e governança.

Categorização/classificação de risco da população de terceiros.

Avaliações.

Integração da gestão de risco de terceiros.

Gestão de risco de quarteirizados.

Tecnologia.

Este documento inclui os resultados agregados de cada pergunta para todos os setores. Em caso de dúvida, ou necessidade de auxílio 
na interpretação de dados ou solicitações de dados específicos, entre em contato com os profissionais da EY listados na página 66 
deste documento.
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Sumário executivo

Como o cenário de risco de terceiros de todos os setores continua a evoluir rapidamente, os líderes devem considerar quatro tendências
e oportunidades principais:

• Governança eficaz, cobertura do programa e modelos operacionais diferenciados:  As organizações estão utilizando cada vez mais áreas centralizadas 
de gestão de risco de terceiros (TPRM) para estabelecer diretrizes uniformes bem como expandindo a cobertura do programa de TPRM e utilizando mais 
prestadores de serviços gerenciados. 

• Expansão do universo baseado em risco: Com a complexidade cada vez maior do relacionamento com terceiros e com o aprimoramento do foco 
regulatório, as avaliações frequentes de inventário e a categorização/classificação de terceiros tornaram-se ainda mais vitais.

• Integração entre áreas:  Evitar uma abordagem compartimentada à TPRM é a chave para a resiliência em meio à disrupção. O alinhamento estratégico 
em torno do ciclo de vida integrado da TPRM em todas as áreas permite melhor tomada de decisão e maior transparência. 

• Tecnologia, automação e fontes externas de dados:  A transformação digital é crucial, mas traz um perfil de risco maior. Consequentemente, 
as organizações devem considerar a implementação de soluções de ponta como a automação para proporcionar maior transparência e a utilização 
de fornecedores de dados externos para minimizar o desgaste da avaliação. 
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Dados demográficos dos entrevistados

Dos 162 participantes da pesquisa, o maior número de entrevistados foi do setor bancário e de mercado de capitais, como resultado da implementação 
de programas e pressões regulatórias. Em seguida, tivemos os setores de seguros; ciência da saúde e bem-estar; tecnologia, mídia e entretenimento 
e telecomunicações; bens de consumo e varejo; gestão de ativos e petróleo e gás.

Perfil dos entrevistados (Q1) número de entrevistados

Número de entrevistados

Setor bancário e de mercado de capitais

Seguros

Ciência da saúde e bem-
estar

Tecnologia, mídia e entretenimento, e telecomunicações

Bens de consumo e varejo

Gestão de ativos

Petróleo e gás

Manufatura avançada e mobilidade

Energia e serviços

Governo e setor público

62%

32%

16%

13%

12%

8%

6%

5%

5%

3%
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Dados demográficos dos entrevistados

Mais da metade das empresas pesquisadas pertence à região Américas, quase um terço à EMEIA (Europa, Oriente Médio, Índia e África) e o restante à Ásia-
Pacífico. As empresas foram divididas quase que uniformemente entre aquelas que tinham programas ativos de gestão de risco de terceiros há mais de 
cinco anos e entre três e cinco anos, e cerca de um quarto implementou programas há menos de três anos.

Recursos do programa de TPRM

Q6. Quantos recursos estão envolvidos em seu programa/área de 
gestão de risco de terceiros nas seguintes categorias?

Recursos de TPRM dedicado em tempo integral

Recursos de TPRM part-time

Recursos de avaliação de terceiros

Donos do relacionamento com terceiros

Participantes

Região # %

América 103 64%

Ásia-Pacífico 5 3%

EMEIA (Europa, Oriente
Médio, Índia e África)

53 33%

Tamanho da organização # %

Menos do que 5.000 64 40%

5.001 a 15.000 28 17%

15.001 a 25.000 23 14%

25.001 a 50.000 22 14%

50.001 a 100.000 16 10%

Mais do que 100.000 8 5%

23%
Período de 
implementação do 
programa de TPRM  

Menos do que 3 anos

3-5 anos

Mais do que 5 anos
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Organização, governança e supervisão do programa/área 
de gestão de risco de terceiros

Conforme os programas de TPRM identificam oportunidades de automação, padronizam abordagens baseadas em risco na organização e identificam outras 
eficiências nos processos, os problemas históricos dos programas centralizados diminuem. Desta forma, cada vez mais organizações estão mudando para um 
modelo centralizado a fim de reduzir o custo total de propriedade (TCO – Total Cost of Ownership).

Estrutura do programa de TPRM

Q5. Como está estruturado o seu programa/área de gestão de risco de terceiros?

Centralizado — Uma equipe central de TPRM define as diretrizes para 
toda a organização.

Híbrido — Equipes de TPRM dentro das áreas de negócio e uma 
equipe central para toda a empresa.  As equipes de TPRM das áreas 
adequam as diretrizes organizacionais às suas necessidades.

Descentralizado — Equipes de TPRM incorporadas a cada área de negócio. 
Cada área define as suas próprias diretrizes.

Não tem certeza/Não aplicável.
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Organização, governança e supervisão do programa/área 
de gestão de risco de terceiros

Ainda não há consenso entre as organizações pesquisadas sobre quem é o responsável pela área de TPRM.
No entanto, houve uma movimentação substancial em relação à pesquisa do ano passado sobre a responsabilidade pelo risco operacional/empresarial, passando 
de 15% para 33%. Cada organização precisa determinar a área da sua estrutura em que o risco de terceiros receberá a atenção adequada a fim de executar o 
programa eficazmente.

Integrado ao programa de TPRM

Risco operacional/Corporativo

Compras/Suprimentos

Segurança da informação

Outros

Compliance

Jurídico

Áreas de negócio

Tecnologia/Operações

Auditoria interna

Não sabe/Não aplicável

33%

21%

19%

11%

6%

4%

2%

2%

1%

1%

Q7. Qual área é a principal responsável pelo programa/área de gestão de risco de terceiros?
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Organização, governança e supervisão do programa/área 
de gestão de risco de terceiros

As organizações ainda estão lutando para encontrar a abordagem e os recursos certos para comunicar as mudanças e expectativas do programa de maneira 
eficaz. A intranet ainda é muito utilizada para comunicação/informação sobre o programa. No entanto, mais de 50% das organizações estão recorrendo a 
treinamentos, documentos de orientação e outras técnicas para implementar mudanças e atender as expectativas. Externamente, há consenso sobre a captura 
das expectativas por meio da contratação, porém 17% das organizações ainda têm uma lacuna na gestão destes requisitos.

Integrado ao programa de TPRM

Intranet/repositórios contendo políticas, procedimentos 
e perguntas frequentes (FAQ)

Guias e procedimentos internos (específicos para 
as partes internas)

Treinamentos de TPRM

Documento de perguntas frequentes (FAQ) durante a 
admissão

Não sabe/Não aplicável

Jurídico

Áreas de negócio

Tecnologia/Operações

Auditoria interna

Não sabe/Não aplicável

82%

48%

45%

24%

9%

83%

24%

19%

9%

4%

Atribuição e comunicação das expectativas em relação à TPRM

Q8b. Como a empresa atribui e comunica as expectativas em relação à TPRM a terceiros externos?
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Organização, governança e supervisão do programa/área 
de gestão de risco de terceiros

Como o ciclo de vida da TPRM toca muitas áreas de uma organização, não é de se surpreender que as organizações pesquisadas possuam abordagens diferentes 
às atividades. Embora haja algum consenso sobre a responsabilidade da área de compras/suprimentos pela gestão do inventário de fornecedores e pelo término 
e pela rescisão de contratos, a decisão sobre a responsabilidade pelo programa é definida pela estrutura única de cada organização e pelo relacionamento entre 
as áreas.

Responsabilidade da área de TPRM

Q9. Qual área é a principal responsável pela execução dos seguintes componentes do programa/área de gestão de risco de terceiros em sua organização?

Nota:  Os percentuais destacados representam respostas superiores a 20%. 

Componente Compras TPRM Jurídico
Segurança 

da 
informação

Área de 
negócio

Risco 
operacional/ 
Corporativo

Compliance
Tecnologia/ 
Operações

Auditoria 
interna

Outro
Não 

executado

Não sabe/ 
Não 

aplicável

Gestão do inventário 
de terceiros

38% 34% 0% 6% 8% 7% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

Avaliação dos controles 
dos terceiros

9% 43% 0% 22% 9% 4% 2% 1% 2% 4% 2% 1%

Rescisão contratual 46% 5% 21% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 3%

Revisão e atualização dos 
termos contratuais como 
parte do monitoramento 

contínuo

32% 6% 43% 2% 10% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 2%

Verificações de qualidade 8% 39% 0% 6% 20% 5% 5% 1% 3% 3% 4% 5%

Avaliações da saúde 
financeira

30% 32% 1% 2% 10% 4% 1% 0% 1% 6% 4% 9%

Gestão de problemas/ 
tratamento de risco

4% 35% 1% 16% 25% 8% 4% 0% 1% 2% 1% 3%

Modelo e processo de 
avaliação de risco inerente

8% 52% 1% 14% 1% 15% 4% 0% 1% 1% 1% 1%
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Organização, governança e supervisão 
do programa/área de gestão de risco de terceiros

As organizações continuam a centralizar os gastos na própria área do programa de TPRM a fim de gerar eficiência e melhor interação com as partes 
interessadas. As comparações ano a ano também nos dizem que as organizações estão sendo obrigadas a manter ou reduzir gastos futuros, enquanto os riscos 
de terceiros continuam aumentando.

Gastos com componentes da TPRM

Q10. Qual é o gasto estimado com os componentes do programa de TPRM da sua organização?
Execução de 
avaliaçõesTecnologia Programa de TPRM

Melhorias no programa Outros

Menos de $250.000

$250.000 a $500.000

$500.000 a $1 milhão

$1milhão a $2 milhões

Mais de $2 milhões
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Organização, governança e supervisão do programa/área 
de gestão de risco de terceiros

O suporte externo efetivo e o interesse pelo suporte externo à execução do programa continuaram a aumentar em todos os modelos operacionais de TPRM 
conforme as organizações encontram eficiências para equilibrar a manutenção ou redução de gastos. Os serviços de mercado, em especial, saltaram de 15% na 
pesquisa do ano anterior para 33%. 
A Covid-19 tem, em geral, exigido mais contratações, mas não interrompeu o modelo operacional das organizações.

Execução da TPRM

Q11. A sua organização utiliza os itens a seguir para a execução do programa/área de TPRM?

Atributo Pré-Covid 19

Recursos internos 93%

Arranjos 
de co-source

43%

Serviços gerenciados 43%

Serviços de mercado 33%

Consórcios setoriais 26%

Mudanças devido à Covid-19

Atributo Inalterado
Usa 

menos
Usa 
mais

Recursos internos 85% 3% 13%

Arranjos de co-source 86% 8% 7%

Serviços gerenciados 82% 2% 17%

Serviços de mercado 88% 1% 11%

Consórcios setoriais 84% 3% 13%

Mudanças esperadas em 2-3 anos

Atributo Inalterado
Usa 

menos
Usa 
mais

Recursos internos 41% 9% 50%

Arranjos de co-source 51% 13% 37%

Serviços gerenciados 47% 6% 46%

Serviços de mercado 49% 3% 47%

Consórcios setoriais 63% 3% 34%

Pesquisa Global EY de TPRM 2021



Meio ambiente, social 
e governança (ESG)



Meio ambiente, social e governança (ESG)

A área de meio ambiente, social e governança (ESG), com o foco na gestão de risco, está chamando a atenção de agências reguladoras, clientes e investidores. 
Os resultados da nossa pesquisa mostram a mesma tendência entre os  que lideram os programas de TPRM, sendo que mais de dois terços das organizações 
possuem um programa de ESG ou pretendem implementá-lo. A expectativa é que essa tendência se acelere com o novo governo dos EUA e a atenção contínua 
das partes interessadas em todo o mundo.

Programa de ESG

Q12. A sua organização possui, ou pretende implementar, um programa de meio ambiente, social e governança (ESG)?

Atualmente implementado

Não implementado, mas em consideração

Não implementado e cuja implementação não está sendo considerada

Não tem certeza/Não aplicável

Pesquisa Global EY de TPRM 2021



Meio ambiente, social e governança (ESG)

As organizações ainda estão trabalhando para incorporar práticas de ESG ao ciclo de vida de terceiros a fim de promover mudanças significativas. Assim como 
em outros domínios de risco mais maduros, as organizações estão iniciando  a sua jornada fundamentando-se em seu próprio programa interno de ESG e 
avaliando as respectivas atividades nas empresas terceirizadas.

Programa de ESG

Q12a. Se a sua organização já possui um programa de ESG, ou está considerando implementar um, selecione todos os itens abaixo que ela pretende 
implementar, especificamente com relação à TPRM, no próximo ano. 

Revisar o programa de ESG da sua organização 
e a aplicabilidade a terceiros

Determinar lacunas entre as atividades do programa de 
TPRM/avaliação do controle de terceiros e os requisitos de ESG da 

sua organização 
Validar requisitos contratuais/processos de compras que exijam 

controles de ESG sobre terceiros 

Atualizar os relatórios para englobar o ESG como um domínio de risco 
aplicável ao ecossistema de terceiros

Atualizar a metodologia de pontuação de risco (inerente - residual) 
para englobar o ESG como um domínio/gatilho de risco aplicável 

77%

67%

56%

55%

50%
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Categorização/classificação de risco 
da população de terceiros 

O número de empresas terceirizadas continua a crescer, fazendo com que as empresas elevem significativamente o nível para inserção no escopo de seu 
programa de TPRM (os entrevistados indicaram que em média 25% do total de terceiros entraram no escopo dos programas de TPRM ante os 47% da pesquisa 
do ano anterior). As organizações estão apresentando progresso no uso de uma abordagem baseada em risco para a avaliação de terceiros, diminuindo o 
número de avaliações de controle realizadas. De fato, as respostas mostram que 8% da população de terceiros foi submetida à avaliação de controle ante os 26% 
de 2020. Com os desafios da pandemia, as organizações estão percebendo o que realmente importa para o seu negócio e onde o risco está presente — e estão 
utilizando os seus recursos finitos em áreas como resiliência, infraestrutura tecnológica e terceiros críticos para a empresa.

Volume de terceiros

Q13a. No último ano, a sua organização trabalhou com quantos terceiros aproximadamente? 

Q13b. Quantos estão no escopo do seu programa/área de TPRM?

Q13c. Do número total de terceiros, quantos foram submetidos a uma avaliação de controle?

Número total de 
terceiros

Número de 
terceiros com 

quem trabalhou no 
último ano*

Número de 
terceiros incluídos 

no escopo do 
programa/área de 

TPRM*

Percentual de 
terceiros incluídos 

no escopo do 
programa/área de 

TPRM*

Número de 
terceiros incluídos 

no escopo que 
foram avaliados*

Percentual de 
terceiros 

avaliados*

<500 154 106 69% 57 37%

500 – 5.000 2,019 757 37% 501 25%

>5.000 33.588 7.967 24% 2.437 7%

Total 35.761 8.830 25% 2.995 8%

*Média de valores
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Categorização/classificação de risco 
da população de terceiros 

A tendência da pesquisa do ano passado foi intensificada em 2021, com uma redução significativa das populações de terceiros classificadas como críticas —
particularmente nas organizações de maior porte. Isso se deve provavelmente a um maior escrutínio sobre o que é considerado crítico ou que representa maior 
risco para uma organização bem como a melhorias no inventário — a quantidade de trabalho está ficando maior, sendo necessário fazer uma classificação mais 
consciente.

Escala de risco de terceiros

Q14. Indique a porcentagem de terceiros incluída no escopo de seu programa/área de TPRM em cada um dos níveis/classificações de risco da sua organização. 

Total de 
terceiros 

incluídos no 
escopo

Terceiros críticos

Terceiros com maior risco (não inclui os terceiros críticos)

Terceiros com segundo maior risco

Terceiros com terceiro maior risco

Riscos remanescentes

Pesquisa Global EY de TPRM 2021



Categorização/classificação de risco 
da população de terceiros 

A criticidade dos serviços tornou-se o critério mais importante para determinar terceiros críticos, em consonância com as respostas das organizações à 
pandemia e à crescente integração entre a TPRM e a gestão interna de riscos corporativos.

Critérios para terceiros críticos

Q15. Quais são os três critérios mais importantes utilizados por sua organização para definir terceiros críticos? 

Criticidade dos serviços providos para organização 80%

Sensibilidade dos dados envolvidos na prestação do serviço 50%

Continuidade e resiliência do negócio 35%

Tipos de dados e sistemas acessados 30%

Importância estratégica 29%

Impacto jurídico/regulatório 23%

Impacto financeiro 18%

Prestação de serviços em áreas distintas da organização 10%

Impacto reputacional 10%

Outros 5%

Valores pagos anualmente 3%

Não sabe/Não aplicável 2%

Não mantemos uma lista de terceiros 
críticos

1%

Acesso físico 1%
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Avaliações

Como era de se esperar, o número de avaliações presenciais diminuiu drasticamente durante a pandemia da Covid-19. No entanto, havia um número semelhante 
de organizações pré e pós-Covid-19 que já realizava avaliações virtuais. 
À medida que as organizações encontram novas maneiras inovadoras de alcançar um resultado semelhante, esta tendência deve provavelmente continuar, pois 
reduz o custo e o tempo do ciclo.

Avaliações

Q16. De todas as avaliações de controle concluídas pela sua organização nos últimos 12 meses, qual é a distribuição entre as avaliações presenciais,
virtuais e remotas? 

Pré-Covid-19 Atualmente
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Avaliações

Cada vez mais empresas estão deixando de reavaliar o risco inerente apenas no momento da contratação e adotando uma abordagem baseada em risco que 
utiliza o valor do risco inerente (ou, em alguns casos, do risco residual). Isso indica que elas estão tentando simplificar os programas para utilizar os recursos nos 
riscos certos e manter um inventário preciso.

Avaliação do risco inerente de terceiros

Q17. Qual é a abordagem da sua organização para atualizar/reavaliar os perfis de risco inerente de terceiros? 

Perfis de risco são atualizados com base na classificação 
do risco residual (quando disponível) 7%

Reavaliado com base na classificação do 
risco inerente 45%

Reavaliado na renovação contratual 16%

Atualizado/reavaliado 
anualmente 15%

Não sabe/Não aplicável 9%

Outros 9%
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Avaliações

As avaliações eficazes de risco/controle, pré e pós-contratação, passaram para o início das atividades. As organizações precisam realizar a gestão de risco 
durante o ciclo de vida para monitorar proativamente os seus terceiros, e quase 50% estão usando o mesmo nível de aprofundamento antes e depois da 
assinatura do contrato.

Avaliações de risco pré-contratação

Q18. A avaliação que é realizada durante o processo de integração de terceiros é diferente da realizada durante o monitoramento de terceiros?

Mesmo nível de profundidade do que as avaliações de 
monitoramento de controle pós-contratação

Nível de profundidade maior do que as avaliações 
de monitoramento de controle pós-contratação

Nível de profundidade menor do que as avaliações
de monitoramento de controle pós-contratação

Não sabe/Não se aplica

Avaliações de controle não são executadas 
durante o processo de integração de terceiros

49%

27%

12%

9%

2%
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Avaliações

Com base nas respostas da pesquisa, os questionários de avaliação de risco pré e pós-contratação normalmente possuem menos de 200 perguntas no total. A 
segurança cibernética e o risco de privacidade representam quase metade das perguntas, em consonância com as respostas dos entrevistados à pergunta 
anterior sobre os critérios mais importantes para a sensibilidade dos dados (Q15). Note-se que a quantidade de perguntas feitas para avaliar a continuidade e a 
resiliência dos negócios é significativamente menor, apesar de a ênfase na criticidade do serviço ser 
o critério número 1 utilizado para determinar a criticidade de terceiros.

Avaliações de risco pré-contratação

Q19. Quantas perguntas dos questionários de avaliação de risco/controle da sua organização são usadas para avaliar terceiros 
em cada uma das áreas de risco a seguir?

Áreas de risco Avaliação de risco 
inerente

Monitoramento contínuo Avaliação de risco pré-
contrato

Regulatório e conformidade

Risco estratégico

Risco de cybersecurity

Risco de privacidade de dados

Continuidade de negócios e resiliência (considera o impacto da Covid-19)

Risco financeiro

Risco digital

Risco operacional

Risco reputacional e da marca

Risco de sustentabilidade

Risco ESG (ambiental, social e governança)
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Avaliações

Mais de 40% das organizações têm menos de cinco constatações ou problemas por avaliação — um indicativo de que as empresas terceirizadas estão melhorando 
as respostas ao questionário e continuam a abrir oportunidades para outras formas de monitoramento (utilizando o risco residual para reduzir a frequência ou 
usando provedores de dados).

Identificação de problemas

Q20. Em média, quantas observações e problemas são identificados durante uma avaliação de controle?

Menos do que 5 Mais do que 21 Não sabe/Não 
aplicável

ProblemasObservações
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Avaliações

Os modelos de avaliação de controle dependem principalmente das normas do setor para o espaço da segurança da informação, pois são diretrizes mais 
maduras e reconhecidas; no entanto, não há consenso sobre as diretrizes individuais. A introdução de consórcios ao mix de questionários de avaliação de 
controle resultou em maior complexidade e em perguntas sem resposta sobre a abordagem das organizações para a avaliação de controle.

Modelo de questionário de avaliação de risco

Q21. Qual modelo foi utilizado como base para o questionário de avaliação de risco? 

National Institute of Standards and Technology (NIST)

International Standards Organization (ISO)

Proprietário/Institucional

Questionário Shared Assessments Program (SIG)

Control Objectives for Information Technology (COBIT)

41%

35%

30%

26%

15%

Outro

Não sabe/Não aplicável

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO)

HITRUST (Health Information Trust Alliance)

14%

11%

11%

4%
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Avaliações

Os relatórios SOC2 continuam a ser vistos como os mais úteis para reduzir ou eliminar a necessidade de avaliações de risco/controle devido à sua natureza 
estruturada e passível de repetição e ao seu reconhecimento por vários setores. Surpreendentemente, dos entrevistados que utilizam serviços de mercado, 
apenas 14% disseram que estes serviços são muito ou extremamente úteis. Há ainda um espaço significativo para crescimento e orientação no espaço dos 
consórcios.

Utilidade das ferramentas/documentação na redução/eliminação de riscos

Q22. Em uma escala de 5 pontos, sendo 1 Não é útil e 5 Extremamente útil, qual é a pontuação dos itens a seguir na redução ou eliminação da necessidade de 
realização de uma avaliação de risco/controle de terceiros? 

1%

1%

2%

SOC 1 ou ISAE (International Standard for Assurance
Engagements) 3402

SOC 2 (Segurança, Disponibilidade, Confidencialidade, Integridade 
do Processamento, Privacidade)

SOC 2+ (framework adicional – NIST cyber framework, Health 
Information Trust)

Certificação ISO

Certificação PCI

Provedores de dados terceiros (ex: SecurityScorecard, 
RapidRatings, BitSight)

Serviços do mercado – Utilities (TruSight, KY3P, Cyber GRX)

Serviços específicos por setor/região (ex: TISAX, H-ISAC, etc.)

Não utilizado 1 – Não é útil 2 – De alguma forma útil 3 – Moderadamente útil 4 – Muito útil 5 – Extremamente útil
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Avaliações

Há um consenso no conselho que avaliações devem ser realizadas todos os anos para terceiros com classificação de risco crítico/alto, a cada dois ou três anos 
para o segundo nível, e a cada três anos para o terceiro nível. Um aumento interessante foram os 64% que indicaram que o nível de outros riscos não é avaliado 
ou não têm certeza/não aplicável. 
Esta tendência está em consonância com os esforços para reduzir as atividades de gestão de risco de menor valor e concentrar esforços nas populações de 
terceiros de maior risco.

Frequência de realização da avaliação de risco de terceiros

Q23. Com que frequência a sua organização reavalia (avaliação de risco/controle) terceiros com base no risco que representam?

0%

0%

0%

Tipo de risco Semestral Anual 2 anos 3 anos ou 
mais

Não avaliado
Não sabe/Não 

aplicável

Crítico

Maior risco (não inclui os terceiros críticos)

Segundo maior risco

Terceiro maior risco

Risco remanescente

Nota:  Os percentuais destacados representam respostas superiores a 30%. 
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Avaliações

Para muitas empresas, as avaliações remotas parecem levar mais tempo do que as avaliações presenciais, e a tecnologia pode ajudar. Aproximadamente um 
terço (32%) dos entrevistados leva quatro semanas ou mais para realizar o ciclo de avaliação remota, ante os 22% cujo ciclo presencial leva quatro semanas ou 
mais. Curiosamente, um percentual significativo das organizações não tem informações sobre o tempo gasto para concluir a atividade de avaliação, indicando 
falta de transparência no fluxo de trabalho/dados da avaliação, e sobre oportunidades para melhorar os KPIs 
e a eficiência do processo.

Avaliação remota de TPRM

Q24. Aproximadamente quanto tempo a sua organização leva para realizar uma avaliação presencial e remota de um terceirizado (de ponta a ponta)?

Menos do que 1 
semana

Avaliação remotaAvaliação 
presencial

2-3 semanas 4-5 semanas 6-8 semanas Mais do que 8 
semanas

Não sabe/Não 
aplicável
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Avaliações

Dois terços das organizações pesquisadas avaliam a saúde financeira de apenas 25% dos terceiros ou menos. 
As organizações continuam enfrentando dificuldades para avaliar a saúde financeira do ecossistema de terceiros, enquanto a pandemia e os recentes ventos 
contrários da economia continuam a apontar para a necessidade de um processo mais robusto que utilize os indicadores de tendência ou resultado para prever 
desafios operacionais futuros.

Avaliação da saúde financeira - TPRM

Q25. Qual é a porcentagem de terceiros 
cuja saúde financeira é avaliada e 
monitorada pela organização (em %)?

Q25a. Como a sua organização lida com a revisão financeira de empresas não públicas?

Obtém os dados financeiros 
diretamente dos terceiros

Utiliza provedores de dados externos

Não sabe/Não aplicável

Não avaliamos a saúde financeira 
das companhias não públicas

Outros

61%

55%

9%

5%

4%
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Avaliações

A maioria das organizações busca monitorar continuamente os indicadores de tendência para identificar os potenciais riscos financeiros de uma mudança para 
reduzir a carga de avaliações manuais periódicas, inclusive provedores externos de dados. As grandes organizações têm tomado decisões relevantes com base 
nos indicadores e dados de tendência, como a implementação de uma abordagem adaptada para o planejamento de contingências e estratégias de saída.

Avaliação da saúde financeira - TPRM

Q25b. Quais ações a empresa tem implementado para melhorar o programa e gerir as mudanças no risco representado por terceiros?

Monitora os principais indicadores continuamente (exs: classificação de 
crédito, notícias negativas, conformidade com SLAs) e cruza relatórios 

para identificar potenciais fragilidades na população de terceiros
62%

Reavalia as metodologias de classificação de risco para determinar 
quando uma avaliação da saúde financeira deve estar em escopo para 

um serviço específico e/ou terceiro
47%

Coordena a comunicação com os terceiros críticos por meio de um 
ponto de contato único para obter atualizações frequentes e 

transparentes em relação aos impactos nas operações
42%

Abordagens que consideram o desenvolvimento/implementação de 
planejamentos de contingência e estratégias de saída 33%

Indicadores de atraso (exs: adequação de capital, gatilhos, EBITDA) 
dentro das avaliações da saúde financeira que indiquem a solidez para 

suportar as operações contínuas por longos períodos
14%

Não sabe/Não aplicável 13%

Não sabe/Não aplicável 3%
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Integração da gestão de risco de terceiros

Terceirizados são parte integrante das operações das empresas, o que significa que há uma oportunidade significativa de coletar e disseminar dados em toda a 
organização de forma coesa e eficiente, limitando a disrupção de processos. Uma melhor integração diminuirá o desgaste da avaliação, aumentará a 
consistência e acelerará uma melhor tomada de decisão.

Coleta de dados de TPRM

Q26. Quais dos seguintes grupos acessam informações/dados coletados como parte do processo de avaliação da TPRM a fim de aprimorar os seus 
próprios processos/análises?

Segurança da informação 86%

Compras/Suprimentos 71%

Risco operacional/Corporativo 65%

Compliance 57%

Jurídico 52%

Tecnologia/Operações 51%

Auditoria interna 45%

Outros 9%

Não sabe/Não aplicável 4%
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Integração da gestão de risco de terceiros

Assim como nos anos anteriores, poucas rescisões resultaram de eventos de terceiros (problemas de avaliação, falha operacional ou violação). As organizações 
continuam trabalhando com os terceirizados para corrigir os problemas e dar suporte ao crescimento dos negócios como uma medida para viabilizar o 
crescimento do seu negócio.

Ações tomadas

Q27. Nos últimos 12 meses, quantas vezes o seu programa de TPRM resultou nas seguintes ações?

1%

1%Impediu um terceiro de ser integrado

Encerrou o contrato com um terceiro devido a observações 
ou problemas identificados durante uma avaliação

Exigiu que o terceiro solucionasse a observação ou problema

Encerrou o contrato com um terceiro devido a 
um incidente de cybersecurity

Encerrou o contrato com um terceiro 
devido a falha operacional

Não fez nada/Aceitou o risco

Outro

Não tem certeza/Não disponível
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Integração da gestão de risco de terceiros

Mais de 30% das organizações não conseguiram determinar o número de violações, perdas ou interrupções causadas por terceiros. Isso demanda uma mudança 
significativa para implementar a captura correta de dados e a emissão de relatórios, mas é um passo necessário para gerenciar riscos.

Violações, perdas e interrupções de dados causadas por terceiros

Q28. Nos últimos dois anos, quantas violações de dados, perdas de dados e interrupções de dados foram causadas por terceiros?

0

1-3

4-6

7+

Não tem certeza/Não disponível

Número de eventos

2%

4%

Dentro 
dos 

últimos 6 
meses

Violações de 
dados

1%

0.5%

Dentro 
dos 

últimos 6 
meses

Durante 
os últimos 

7 a 12 
meses

Durante 
os últimos 

13 a 24 
meses

Perdas de dados

Dentro 
dos 

últimos 6 
meses

1%
0.5%

Durante 
os últimos 

7 a 12 
meses

3%
2%

Durante 
os últimos 

13 a 24 
meses

Durante 
os últimos 

7 a 12 
meses

Durante 
os últimos 

13 a 24 
meses

Interrupções de 
dados
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Integração da gestão de risco de terceiros

As organizações continuam os seus esforços para atingir um equilíbrio entre as atividades de gestão de risco e a velocidade de mercado do negócio. Os 
programas de TPRM precisam estabelecer parcerias com as unidades de negócio para obter confiança e incorporar a gestão de risco de forma que o programa 
possa reutilizar e contar com informações associadas para agilizar os processos de seleção e contratação de terceiros.

Contratação - TPRM

Q29. Quais informações existentes são consideradas na contratação de atuais terceiros para um novo serviço?

Resultados das avaliações anteriores 81%

Existência de remediações em andamento 75%

Resultado dos SLAs monitorados 58%

Bandeiras vermelhas/padrões semelhantes de 
relacionamentos antigos 55%

Não sabe/Não aplicável 8%

Outro 6%
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Gestão de risco de quarteirizados

Normalmente, as informações de quarteirizados são coletadas durante o processo de avaliação de risco/controle, mas não há consenso sobre o melhor método 
para a captura de informações de quarteirizados. É provável que as expectativas de privacidade e inventário global aumentem a necessidade de coletar dados de 
quarteirizados nos próximos anos, ocasionando maior padronização da coleta.

Métodos de coleta de dados de quarteirizados

Q30. Como as informações de quarteirizados são identificadas e coletadas (por exemplo, nome, localização, serviços prestados)? 

Coletados durante a avaliação de risco/controle 58%

Documentados durante a fase de contratação 48%

Capturados dentro da avaliação de risco inerente 37%

Não sabe/Não aplicável
21%

Outro 8%
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Gestão de quarteirizados

28% das organizações identificam os quarteirizados, mas não realizam atividades de gestão de quarteirizados, o que representa um aumento acentuado de 6% 
em 2019. Uma proporção significativa continua a depender de contratos com terceiros e/ou programas de avaliação de seus terceiros para monitorar os 
quarteirizados. 

Monitoramento de quarteirizados

Q31. Como a sua organização avalia/monitora quarteirizados?

Confia nas cláusulas contratuais estabelecidas com o terceiro 65%

Confia nas avaliações de risco/controle que os terceiros 
executam nos quarteirizados 47%

Confia nas cláusulas contratuais entre o terceiro e o 
quarteirizado 39%

Quarteirizados são identificados, mas não são 
avaliados ou monitorados 28%

Não sabe/Não aplicável 18%

Executa uma revisão independente do quarteirizado 14%

Outro 4%
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Tecnologia

Infelizmente, o caminho para a integração apresenta vários obstáculos. Diferentes áreas podem estar usando diferentes ferramentas ou tecnologias para coletar 
dados, sendo que de 27% a 34% dos entrevistados não possuem tecnologia dedicada ou não conhecem o ecossistema de ferramentas disponíveis para os seus 
programas. Não há uma solução única para implementar a tecnologia; no entanto, as organizações precisam considerar uma forma de gerir o ciclo de vida 
completo e integrado, pesando os benefícios de uma ferramenta corporativa mais abrangente ou de uma ferramenta de TPRM dedicada e menos abrangente.

Ferramentas tecnológicas para gerenciar riscos

Q32. A sua organização utiliza qual tecnologia/ferramenta em cada uma das seguintes áreas para gerenciar riscos?

0%

0%

0%

0%0%

0%

Gestão de 
problemas

Função Nenhuma 
ferramenta 

utilizada 
(manual)

Proprietária Não sabe/ Não 
aplicável

Outro

Avaliação de risco 
inerente

Gestão de contrato

Inventário primário 
de terceiros

Avaliação de 
risco/controle

Atividades de 
terceirização

Nota:  As porcentagens representam as três principais tecnologias/ferramentas de gestão de risco por área. 
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Tecnologia

Embora 84% das organizações estejam usando algum tipo de provedor de dados externo, uma parcela significativa usa-os apenas em determinadas áreas. Pouco 
mais de um terço dessas organizações considera essas tecnologias e produtos extremamente ou muito úteis, indicando que ainda está relutante em adotar essas 
tecnologias, incluí-las nas metodologias de risco e usá-las para impulsionar o valor e a eficiência geral.

Inteligência de ameaças

Q33. Atualmente, a sua organização usa quais terceirizados para 
informar o processo de TPRM (por exemplo, inteligência de ameaças, 
provedores de dados), se houver?

Outro

Não utilizamos provedores de dados

Q33a. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 Não é útil e 5 Extremamente 
útil, qual é a pontuação das ferramentas de inteligência de ameaças 
na realização da atividade de supervisão contínua baseada em risco?

5 – Extremamente útil

4 – Muito útil

3 – Moderadamente útil

2 – De alguma forma útil

1 – Não é útil
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Relatórios

As organizações ainda enfrentam dificuldade para reportar às principais partes interessadas. O número de organizações pesquisadas que reportam sobre o 
programa de TPRM ao conselho e à administração ainda é preocupantemente baixo. Normalmente, a diretoria é o mais alto nível da organização que recebe 
regularmente relatórios sobre os aspectos do programa de TPRM, e, quando se trata de terceiros críticos, menos de dois terços das organizações pesquisadas 
enviam relatórios para a diretoria ou gerência.

Relatório de TPRM

Q34. Quais grupos recebem relatórios sobre cada um dos seguintes componentes do programa/área de gestão de risco de terceiros? 

Relatórios

Métricas operacionais do programa 
ou função

Conselhos e comitês Diretoria Gerência Gestor do contrato/ 
relacionamento com 

terceiro

Não sabe/ Não 
aplicável

Terceiros rescindidos antes da data
de encerramento do contrato

Panorama de terceiros

Terceiros críticos

Terceiros com incidentes 
ou vazamentos de dados

Terceiros com problemas 
significativos
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Relatórios

As organizações continuam a monitorar e reportar uma variedade de KPIs, mas há pouco consenso sobre quais são importantes. Apenas 50% monitoram e 
reportam a saúde financeira de terceiros. 35% indicaram que não têm certeza ou não monitoram e reportam os KPIs como parte de seus programas, indicando 
que muitas organizações não possuem os dados necessários para monitorar KPIs de terceiros ou são reativas em sua abordagem à gestão de risco.

KPIs - TPRM

Q35. A sua organização monitora quais KPIs de terceiros?

Saúde financeira (ex: classificação da saúde financeira etc.) 49%

Resiliência de negócios (exs: liquidez, fluxo de caixa, 
receita etc.)

35%

Não sabe/Não aplicável 35%

Saúde do negócio principal (exs: qualidade dos ativos, 
margens operacionais, lucro líquido, retenção de clientes etc.) 30%

Outro 15%
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Áreas de investimento e inovação

Apenas uma em cada seis organizações pesquisadas está usando alguma forma de Inteligência Artificial, análise preditiva ou outras tecnologias/processos para 
analisar dados e extrair nuances e insights. Embora algumas organizações tenham explorado os benefícios destas tecnologias, está claro que a maioria não tem 
certeza sobre a melhor forma de implementação dessas tecnologias para gerar eficiência e reduzir custos.

Adoção digital - TPRM

Q36. A sua organização utiliza Inteligência Artificial (IA), análise preditiva ou outras tecnologias/processos para analisar dados 
e extrair nuances e insights?

Sim 16%

Não 84%
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Solicitações de clientes

Quarenta e cinco por cento das organizações pesquisadas respondem mais de 50 avaliações de clientes por ano, e um quarto dos participantes não recebe as 
solicitações de clientes (ou alega não ter recebido), demonstrando uma desconexão entre as áreas de gestão de solicitações de clientes e de gestão de risco 
interno.

Solicitações de clientes

Q37. Anualmente, a sua organização recebe aproximadamente 
quantas solicitações de clientes para o preenchimento de 
questionários de avaliação de risco de terceiros? 

Q37a. Qual porcentagem de solicitações de clientes refere-se a 
avaliações de terceiros presenciais vs. remotas? Forneça as 
porcentagens de cada uma; o total deve ser 100%.

Menos do que 50

Não aplicável – Não recebemos 
solicitações de entrada

51 a 100

101 a 150

151 a 200

201 a 250

Mais do que 251

Avaliações presenciais vs. remotas

Remota Presencial
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Solicitações de clientes

Mais de dois terços das solicitações de clientes utilizam um questionário personalizado, sendo assim as organizações têm dificuldade de acompanhar o grande 
volume de solicitações. Este é um contraste interessante com a tendência interna das organizações de utilizar mais consórcios e outros produtos-padrão de 
mercado, destacando ainda mais a lacuna entre a gestão de solicitações de clientes e a área de TPRM.

Gestão de solicitação de clientes para a TPRM

Q37b. Das solicitações de clientes que sua organização recebe, qual 
é a porcentagem das que usam um questionário de mercado e das 
que usam um questionário customizado?

Q37c. A empresa cobra os clientes pelas avaliações?

Questionários customizados 69%

Questionários padronizados
de mercado 31%

Sim 3%

Não, mas pensamos em fazer 
isso 16%

Não sabe/Não aplicável 
17%

Não, e não iremos no 
futuro 
64%
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Solicitações de clientes

As organizações ainda enfrentam dificuldades com o processo de avaliação de clientes, sendo que muitas executam este processo manualmente, criando 
dificuldades em quase todos os aspectos do processo. As organizações precisarão pensar de maneira diferente sobre a forma de gerenciar e permitir que este 
processo construa relacionamentos mais fortes e ambientes de controle compartilhado.

Dificuldades relacionadas à entrada - TPRM

Q37d. Em uma escala de 5 pontos, com 1 representando Nenhuma dificuldade e 5 representando Dificuldade significativa, qual é o grau de dificuldade 
enfrentado por sua organização com cada um dos seguintes itens relacionados à gestão de risco de terceiros de clientes? 

Responsabilidades e o conhecimento e habilidades requeridos

Capacidade dos recursos

Políticas, procedimentos e guias de instrução

Entendimento dos serviços providos pelos clientes

Clareza nas requisições dos clientes

Desenvolvimento de respostas-padrão para os questionários dos clientes

Rastreio das requisições e feedbacks de clientes
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Inspeções regulatórias e de auditoria interna

As áreas de enfoque predominantes nas organizações pesquisadas foram avaliação de terceiros, supervisão e governança, tanto na auditoria interna quanto nas 
inspeções pelos órgãos reguladores, seguidas por cybersecurity. 
O grande número de áreas cobertas por supervisão e auditoria interna indica que as supervisões programáticas em geral ainda são comuns, com enfoque 
consistente em controles de terceiros nas avaliações, sendo as atividades de supervisão e governança as áreas mais importantes.

Áreas de enfoque da supervisão por órgãos reguladores e auditoria interna

Q38. Durante a supervisão mais recente do programa/área de gestão de risco de terceiros pelos órgãos reguladores e pela auditoria interna, quais foram as duas 
ou três áreas de enfoque mais importantes?

Áreas de foco importantes

Avaliação de terceiros

Auditoria interna Órgãos reguladores

Supervisão e governança

Cybersecurity

Avaliação de risco inerente

Terceiros críticos da organização

Atividades de onboarding de terceiros

Manutenção do inventário de terceiros

Privacidade/confidencialidade

Gestão de problemas e/ou aceite de riscos

Supervisão e governança de quarteirizados

Modelos operacionais

Terceiros não tradicionais (ex: corretoras, intermediários financeiros)

Terceiros sediados fora do país

Proteção/conformidade de consumidores

Outro

Não aplicável
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Terceiros não 
tradicionais



Terceiros não tradicionais

A cobertura do Programa de TPRM continuou a se expandir, abarcando a gestão de inventário de terceiros não tradicionais. Entre a pesquisa do ano passado até 
agora, o número de empresas com serviços como instituições beneficentes, bancos agenciadores e patrocínios cobertos pelo programa de TPRM aumentou pelo 
menos 10%. As empresas entrevistadas também estão criando programas com cobertura mais especializada, evidenciado por um aumento de mais de 10% nos 
programas especializados para corretores, joint ventures e serviços hipotecários. Para possibilitar este inventário e cobertura mais amplos, as organizações 
estão desenvolvendo catálogos de serviço completos para direcionar adequadamente os trabalhos para a respectiva supervisão.

Terceiros não tradicionais

Q39. Para cada um dos tipos de terceiros não tradicionais a seguir, há cobertura em seu programa/área de gestão de risco de terceiros? 

Tecnologias emergentes/FinTech Produtos complementares: recompensas
Agências de viagem (agentes aduaneiros 

ou de visto)

Programa especializado para terceiros
não tradicionais

Não coberto (possui esse tipo de empresa 
terceirizada, mas ela não faz parte do programa 
de TPRM ou de outro programa)

Coberto pelo programa de 
TPRM

Representantes Hipoteca: corretores intermediários Corretores

Organizações beneficentes Empresas de lobby Instalações do proprietário

Os três principais terceiros 
não tradicionais cobertos pelo 

programa de TPRM 

Os três principais programas 
especializados de terceiros não 

tradicionais

Os três principais terceiros não 
tradicionais não cobertos (possui esse 
tipo de empresa terceirizada, mas ela 

não faz parte do programa de TPRM ou 
de outro programa)

*Os resultados refletem os terceiros não tradicionais mais comuns com base nos resultados da pesquisa.
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Riscos de concentração

Cerca de metade das organizações pesquisadas acha relativamente fácil reportar a concentração de gastos e a concentração de terceiros, mas uma proporção 
muito menor acha fácil reportar a respeito da concentração de quarteirizados ou da concentração geográfica, indicando que a identificação e a coleta de dados 
mais detalhados de terceiros ainda representa um desafio para as organizações.

Risco de concentração de serviços financeiros

Q41. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 Nula e 5 Extremamente bem, qual é a pontuação da capacidade da sua organização de reportar cada um dos seguintes 
tipos de risco de concentração? 

Concentração de gastos

Concentração de terceiros (amplo uso de um terceiro 
por toda a  organização)

Concentração geográfica

Concentração de quarteirizados (uma parcela significante de serviços é 
executada por um quarteirizado)

Concentração de um serviço específico (a organização é dependente de um 
terceiro por uma porção significante em um processo/função interna)
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Gestão de afiliadas

Das organizações com afiliadas, 60% utilizam o mesmo processo de gestão de risco de terceiros para as suas afiliadas, o que enfatiza o foco contínuo na gestão 
consistente de riscos.

Afiliadas que fornecem mercadorias/serviços no escopo da TPRM

Q40. As afiliadas que fornecem mercadorias/serviços para a unidade 
operacional da sua organização nos EUA fazem parte do escopo da 
gestão de risco de terceiros? 

Q40a. O processo de avaliação de afiliadas internas é o mesmo do 
processo de gestão de risco de terceiros?

Sim 36%

Não 64%

Não 40%

Sim 60%
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Gestão de afiliadas

No início da pesquisa, as organizações em geral viam outras formas de evidência de controle como pouco ou moderadamente úteis quando consideravam os 
controles de terceiros externos. No entanto, com o processo de gestão de afiliadas, mais de 40% das organizações estão utilizando os trabalhos de auditoria 
interna ou outros testes de controle em seu processo de avaliação. Pode haver uma oportunidade para as organizações e terceiros criar uma relação mais 
próxima e tornar o processo externo mais fácil e eficiente.

Processo de avaliação de afiliadas

Q40b.  Qual é a diferença entre o processo de avaliação de controles de afiliadas e a avaliação de terceiros externos? 

Processo similar aos terceiros externos 54%

Utiliza trabalhos da auditoria interna 
ou outros testes de controle executados

41%

Outro 16%

Obter e revisar os relatórios SOC
9%

Não há um processo de avaliação de afiliadas 7%

Não há avaliação ou atividades de monitoramento 4%
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Gestão de afiliadas

Os requisitos de monitoramento de afiliadas tendem a variar bastante, sem consenso fora das avaliações de controle existentes. No geral, o grau de 
profundidade e o rigor desses programas atualmente deixam a desejar em comparação com os programas mais maduros de risco de terceiros externos, apesar 
do incentivo para alavancar processos semelhantes.

Requisitos de monitoramento entre empresas

Q40c.  Quais dos seguintes requisitos de monitoramento existentes se aplicam às afiliadas que fornecem mercadorias/serviços à sua 
organização? 

Avaliações de controle em intervalos regulares (exs: anual, 
bianual)

65%

Monitoramento dos acordos de nível de serviço 47%

Revisão dos relatórios de auditoria interna 45%

Revisão dos relatórios de regulatórios 37%

Revisão trimestral de negócios 29%

Revisão de relatórios de operação de negócios, 
incluindo eventos de perda

29%

Painéis de indicadores de desempenho 25%

Revisão de relatórios executivos de negócio 22%

Outro 10%

Pesquisa Global EY de TPRM 2021



Áreas de investimento e 
inovação



Áreas de investimento e inovação

Para acompanhar a expansão deste universo de risco, as organizações precisam de uma base de governança inteligente e execução de programas. As restrições 
de aquisição de recursos e financiamento atingiram o limite muito antes do impacto de terceiros. Em comparação com o ano anterior, cada uma das categorias 
de gastos viu uma redução de 13% nas organizações que acreditavam que os seus gastos aumentariam. Em última análise, as organizações precisam encontrar 
maneiras diferentes e mais eficientes de gerir o risco de terceiros.

Tempo investido em atividades

Q42. Em comparação com o ano corrente, a sua organização planeja gastar mais, menos ou o mesmo valor nas atividades a seguir?

Governança e supervisão

Inventário de terceiros

Modelos de risco

Políticas e normas

Processo de TPRM

Solução tecnológica de TPRM

Robotics

Inteligência Artificial

Blockchain

Advanced analytics

Gastar menos Manter o mesmo gasto Gastar mais Não sabe/Não aplicável
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