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Fracasso climático e crise social lideram Riscos Globais 2022 
 

• Os principais riscos são a crise climática, as crescentes divisões sociais, o aumento dos riscos 
cibernéticos e uma recuperação global desigual, à medida que a pandemia persiste 

• Uma pesquisa global de especialistas descobre que apenas 1 em cada 6 estão otimistas e 
apenas 1 em cada 10 acreditam que a recuperação global se acelerará  

• Para resolver essas questões sistêmicas, os líderes globais devem adotar uma resposta 
coordenada de múltiplas partes interessadas, mesmo que o espaço para cooperação diminua  

• Leia o Global Risks Report 2022 aqui e descubra mais sobre a Global Risks Initiative aqui. 
Junte-se à conversa usando #risks22 

 
Genebra, Suiça, 11 de Janeiro de 2022 - Os riscos climáticos dominam as preocupações globais à 
medida que o mundo entra no terceiro ano da pandemia. De acordo com o Global Risks Report 2022, 
enquanto os principais riscos de longo prazo se relacionam ao clima, as principais preocupações 
globais de curto prazo incluem divisões sociais, crises de subsistência e deterioração da saúde 
mental. 
 
Além disso, a maioria dos especialistas acredita que uma recuperação econômica global será volátil 
e desigual nos próximos três anos. 
 
Agora, em sua 17ª edição, o relatório encoraja os líderes a pensarem fora do ciclo de relatórios 
trimestrais e a criar políticas que gerenciem riscos e moldem a agenda para os próximos anos. Ele 
explora quatro áreas de riscos emergentes: cibersegurança; competição no espaço; uma transição 
climática desordenada; e pressões migratórias, cada uma exigindo coordenação global para uma 
gestão bem-sucedida. 
 
“As disrupções econômicas e de saúde estão agravando as divisões sociais. Isso está criando 
tensões em um momento em que a colaboração dentro das sociedades e entre a comunidade 
internacional será fundamental para garantir uma recuperação global mais uniforme e rápida. Os 
líderes globais devem se unir e adotar uma abordagem coordenada de múltiplas partes interessadas 
para enfrentar os desafios globais implacáveis e construir resiliência antes da próxima crise”, disse 
Saadia Zahidi, Managing Director do Fórum Econômico Mundial. 
 
Carolina Klint, Risk Management Leader, Continental Europe da Marsh, disse: “À medida que as 
empresas se recuperam da pandemia, elas estão aprimorando o foco na resiliência organizacional e 
nas credenciais ESG. Com as ameaças cibernéticas agora crescendo mais rápido do que nossa 
capacidade de erradicá-las permanentemente, está claro que nem a resiliência nem a governança 
são possíveis sem planos de gerenciamento de risco cibernético sofisticados e confiáveis. Da mesma 
forma, as organizações precisam começar a entender seus riscos espaciais, especialmente o risco 
para os satélites, dos quais nos tornamos cada vez mais dependentes, dado o aumento das 
ambições e tensões geopolíticas”. 
 
Peter Giger, Group Chief Risk Officer do Zurich Insurance Group, disse: “A crise climática continua 
sendo a maior ameaça de longo prazo que a humanidade enfrenta. A omissão de ação sobre as 
mudanças climáticas pode reduzir o PIB global em um sexto e os compromissos assumidos na 
COP26 ainda não são suficientes para atingir a meta de 1,5 C. Não é tarde demais para governos e 
empresas agirem sobre os riscos que enfrentam e conduzirem uma transição inovadora, determinada 
e inclusiva que proteja as economias e as pessoas”. 
 
O relatório se encerra com reflexões sobre o segundo ano da pandemia de COVID-19, produzindo 
novos insights sobre a resiliência a nível nacional. O capítulo também se baseia nas comunidades de 
especialistas em risco do Fórum Econômico Mundial – a Chief Risk Officers Community and Global 
Future Council on Frontier Risks – para oferecer conselhos práticos na implementação da resiliência 
para as organizações. 
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O Global Risk Report 2022 foi desenvolvido com o apoio inestimável do Global Risks Advisory Board 
do Fórum Econômico Mundial. Ele também se beneficia da colaboração contínua com seus parceiros 
estratégicos, Marsh McLennan, SK Group e Zurich Insurance Group, e seus consultores acadêmicos 
na Oxford Martin School (Universidade de Oxford), na National University of Singapore e no Wharton 
Risk Management and Decision Processes Center (Universidade da Pensilvânia). 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
Nota aos Editores 
 

Como contatar a seguinte empresa parceira: 

• Jason Groves, Global Director of Media Relations, Marsh, United Kingdom, +44 (0)20 7357 1455, 
jason.groves@marsh.com 

• Pavel Osipyants, Head Media Relations EMEA, Risk Management, Investment Management, 
Zurich Insurance Group, Switzerland, +41 (0)787 242 188, pavel.osipyants@zurich.com  

• Sam Ik Whang, Director, Media Relations Team, SK Group, South Korea, +82-2-2121-1636 
samik.whang@sk.com 

 
Sobre a Agenda de Davos - o estado do mundo em 2022 
O Global Risk Report 2022 vem a frente da Agenda de Davos, que mobilizará chefes de estado e 
governo, líderes empresariais, organizações internacionais e sociedade civil para compartilhar suas 
perspectivas, percepções e planos relacionados às questões globais mais urgentes. A reunião será 
através de uma plataforma de conexão, permitindo ao público assistir e interagir por meio de sessões 
transmitidas ao vivo, pesquisas de mídia social e conexões virtuais. 
 
Leia mais sobre o Global Risks Report 2022 e participe da conversa utilizando a hashtag #risks22 
Assista ao lançamento do relatório na Conferência para Imprensa em https://wef.ch/grr22pressconf 
Descubra mais sobre a Agenda de Davos 
Leia sobre a Agenda do Forum em French | Spanish | Mandarin | Japanese 
Aprenda sobre o impacto do Forum 
Confira a Strategic Intelligence Platform e Transformation Maps do Forum 
Siga o Forum no Twitter através de @wef@davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts 
Torne-se um fã do Forum no Facebook  
Assista aos videos do Forum 
Inscreva-se nas news releases do Forum e podcasts 

The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International 
Organization for Public-Private Cooperation. The Forum engages the foremost political, business and 
other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. (www.weforum.org).  
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