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Por Alexandre Yokote
Recentemente foi lançada a versão 2012 do relatório de pesquisa de Riscos Globais desenvolvido pela Rede
de Resposta ao Risco do Fórum Econômico Mundial (WEF) em colaboração com a corretora Marsh, as
instituições financeiras Swiss-Re e Zurich e o Warton Center for Risk Management da Universidade da
Pensilvânia.
Esta pesquisa foi feita com 469 experts em diferentes setores, examinando 50 riscos dividido em 5 categorias
(Econômico, Ambiental, Social, Geopolítico e Tecnológico). O relatório de 2011 concluía sobre a necessidade
maior de conhecer as interconexões dos riscos, dessa forma o grande diferencial desta pesquisa é o caráter
holístico da análise do risco, digo isso pois a pesquisa foca mais nas interações entre os riscos do que na
singularidade de um efeito de risco (Em 2011, tinha mais foco nas singularidades e na questão do risco
percebido). Destacam 5 riscos de grande importância sistêmica:
· Desequilíbrios fiscais crônicos
· Emissões de gases de efeito estufa
· Falha da Governança Global
· Crescimento populacional insustentável
· Falha de sistemas críticos
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Claramente se nota que a Crise Europeia se repercute nas preocupações quanto aos desequilíbrios ficais e na
falha da Governança Global. No caso da falha de sistema crítico o melhor exemplo foi a questão das Usinas
Nucleares em Fukushima.
Outro ponto destacado são 4 riscos que mais favorecem as interconexões: 1) Severa disparidade de renda, 2)
Grande falha financeira sistêmica, 3) Consequências negativas imprevistas de regulamentações e 4)
Volatilidade extrema de preços na energia e agricultura.
Além disso, os riscos são olhados sobre um escopo temporal de 10 anos e de efeitos sobre 3 grandes
contexto: a) Distopia (visão de um mundo difícil, sem esperança, o oposto de uma visão utópica) que está
diretamente associados aos riscos sociais e geopolíticos, b) Proteção insuficiente que está ligada às
tecnologias emergentes, interdependência financeira e os limites ambientais do planeta e por fim c) O lados
obscuros da conectividades, que apesar do seu lado bom também traz grandes ameaças cibernéticas. Para
este último em especial citamos, a influência da conectividade sobre às derrubadas de poder no oriente médio,
o caso do Wikileaks, além da fraudes bilionárias e exposição de celebridades.
Apenas por curiosidade apresentamos como ficou o ranking de riscos em função combinada de probabilidade e
impacto:
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O relatório apresenta que a pesquisa resultou em 3 recomendações principais:
a) Os Tomadores de decisão precisam melhorar a compreensão dos incentivos que irão melhorar a
colaboração em resposta aos riscos globais.
b) Confiança, ou falta de confiança, é percebido como um fator crucial na forma como os riscos podem se
manifestar. Em particular, isto se refere a confiança, ou a falta dela, nos líderes, nos sistemas que
garantem a segurança pública e nas ferramentas de comunicação que estão revolucionando a forma
como compartilhamos informações.
c) Comunicação e partilha de informação sobre os riscos devem ser melhorados, introduzindo maior
transparência sobre a incerteza e transmitindo ao público de uma forma efetiva.
De nossa parte recomendamos também uma consulta no relatório de 2011 e no Barômetro dos riscos
disponibilizado em: http://riskreport.weforum.org/barometers-2011.pdf
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