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Na atualidade, as empresas continuam a enfrentar 

mudanças significativas, e os riscos emergentes baseiam-

se nas tendências atuais. Em outras palavras: Sinais de 

Mudança, os quais incluem inovações, novas tecnologias e 

disrupção. 2020 tem sido um ano que não iremos 

esquecer. O impacto e a disseminação do novo 

coronavírus, COVID-19, pelo mundo inteiro, estão afetando 

todos os ramos de atividade.  

A KPMG apresenta a nossa visão dos riscos emergentes e 

existentes, por fator determinante de valor, enfrentados 

pelas empresas que atuam no setor Automotivo.   

 
 

Advisory 

—--------- 

Risk Advisory Solutions 



Todas as informações apresentadas neste documento são de natureza genérica e não têm por 

finalidade abordar as circunstâncias de nenhum indivíduo específico ou entidade. Embora nos 

empenhemos para fornecer informações precisas e atualizadas, não temos como garantir que tais 

informações sejam precisas na data em que são recebidas ou que continuem sendo precisas no 

futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender ação alguma sem 

orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. 

© 2021 KPMG Assessores Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e 

firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. O nome 

KPMG e o logotipo são marcas registradas ou comerciais da KPMG International. 

• A repentina introdução de regulamentações mais rígidas para 

reduzir as emissões e o consumo de combustível dos veículos. 

• A incerteza no ambiente micro. 

• Um maior custo de fabricação e de P&D com relação aos 

requisitos-padrão de Média Corporativa de Economia de 

Combustível (CAFE).  

• O enorme capital requerido está aumentando a demanda de combustíveis alternativos e 

de veículos elétricos. 

• O setor automotivo está evoluindo para um serviço de transporte. 

• A escassez de estações de carregamento é o maior risco dos veículos elétricos 

• A incapacidade de gerenciar, de concluir e de integrar as atuais, ou futuras, fusões e 

aquisições, joint ventures e desinvestimentos.  

• 

A complexidade cada vez maior do cenário 

competitivo. 

• A concorrência de players não tradicionais no setor 

automotivo está aumentando.   

• A introdução de novos produtos ou serviços no 

mercado.  

• A violação de propriedade intelectual. 

• Risco regulatório relacionado ao não cumprimento de leis, 

regulamentos, regulamentações e padrões éticos dentro da jurisdição 

de operação.  

 

 

 

 
 
 
 

• Vários planos de pensão poderiam afetar as obrigações e a 

necessidade de caixa da empresa.  

• Dificuldade em atrair e reter pessoal qualificado. 

 

 

 

 
• Qualidade e reputação das marcas. 

 

Reputação 

e Ética  

• Os riscos de testes de 

produto. 

• 

As preferências 

dos 

consumidores 

em 

transformação. 
• 

A divulgação de  

doenças e riscos 

da pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

• 

O mercado oferece diversas escolhas aos  

clientes. 

 

• A propriedade privada de carros autônomos 

poderia não ser possível, levando a uma menor 

venda destes carros.  

• A transferência, o armazenamento e a análise de um 

enorme volume de dados, além da manutenção da 

sua precisão, são desafios presentes. 

• As ameaças crescentes de ataques 

cibernéticos e de segurança. 

 

 

• Escassez de matérias-primas, levando a 

maiores custos operacionais. 

• Custos de manutenção e de pagamento de juros.  

• Interrupção na produção nas principais unidades 

fabris devido a desastres naturais e demais 

desastres, escassez de matéria-prima, protestos 

trabalhistas e fechamentos de unidades fabris.

• Oscilações macroeconômicas e outros riscos de 

mercado. 

• Comentários negativos oriundos das partes interessadas. 

• Riscos e custos relacionados a um rebaixamento nas 

classificações de crédito.  

• Maior concorrência no financiamento de automóveis. 

• Alta demanda de gastos de capital.  

 Riscos Automotivos por 
Fator Determinante de 
Valor 

Legenda  

• Risco Emergente/Sinal de Mudança 

• Risco Existente 

– Avaliação de uma empresa relacionada, de 

uma joint venture ou operação conjunta. 

• Aumento na atividade de recall para tratar 

questões relacionadas ao desempenho, ao 

compliance ou à segurança. 

• Escopo limitado de melhoria em eficiência 

operacional.  

• Contar com um único fornecedor.  
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