
Gerenciando riscos de 
terceiros durante crises

Considerações para gerenciar efetivamente os riscos de terceiros durante crises.

A KPMG pode ajudar com uma rápida avaliação de risco de terceiros para identificar as áreas de maior risco e, assim, sugerir 
ações críticas de mitigação, com intensa utilização de tecnologia.

Cenários de crise podem impactar significativamente a economia global, exigindo 
das organizações - de diferentes setores e tamanhos - respostas para a continuidade 
dos negócios, bem como para o gerenciamento de crises. As empresas que confiam 
em terceiros para fornecer serviços críticos devem adotar medidas imediatas para 
determinar os riscos que essas partes podem apresentar aos seus negócios, a fim de 
mitigar possíveis impactos.
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Principais riscos Principais considerações Potenciais respostas 

Risco de 
continuidade e 
resiliência dos 

negócios

» As medidas de continuidade de negócios de 
terceiros estão funcionando para a organização 
durante a crise?

» O terceiro está efetivamente executando planos de 
continuidade de negócios e fornecendo serviços/
entregas urgentes?

» O terceiro pode se tornar insolvente?

» Identifique terceiros críticos para os negócios

» Obtenha e revise planos de crise e continuidade de 
negócios de terceiros críticos

» Revise a concentração de fornecedores em sua 
organização

TI e risco 
cibernético

» O terceiro possui recursos tecnológicos para 
continuar operando em situações extremas e/ou 
cenários adversos (crises)?

» Os riscos de informações e segurança cibernética 
estão sendo adequadamente tratados e 
monitorados?

» Analise a estratégia de resposta cibernética de 
terceiros ao cenário de crise

» Em consideração à estratégia de resposta acima, 
avalie os possíveis impactos na segurança das 
informações e na privacidade dos dados (LGPD e 
cyber attack)

Key person risk

» Quais medidas foram tomadas para gerenciar o risco 
de pessoas-chave em terceiros?

» Identifique a equipe de backup para relacionamento 
com terceiros, bem como um conjunto de talentos 
críticos que afetam os resultados de terceiros

» Garanta que a estratégia do plano de crise atenda 
aos terceiros internos (por exemplo, contratados)

Fourth party risk

» Quanto minha organização sabe sobre a 
dependência de terceiros em seus fornecedores?

» Revise o inventário e os contratos dos fornecedores 
para identificar e confirmar as partes envolvidas

» Discuta o impacto potencial de interrupções nos 
negócios de terceiros com seus provedores de 
serviços terceirizados

Monitoramento 
inadequado do 

provedor de 
serviços

» Como a empresa pode monitorar efetivamente 
terceiros, incluindo sua estabilidade e desempenho 
financeiro?

» Estabeleça marcos críticos de curto prazo e 
indicadores de risco para terceiros

» Agende reuniões com terceiros críticos

» Fique atento às possíveis implicações para terceiros

» Monitore continuamente com o apoio da tecnologia
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