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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 de Saúde.   
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• Exame mais minucioso, por parte do público, do 

comportamento das empresas farmacêuticas. 

• Maior complexidade do setor. 

• Risco regulatório relacionado ao não cumprimento de leis, 

regulamentos, regulamentações e padrões éticos dentro 

da jurisdição de operação.  

• Violação de propriedade intelectual. 

• Modelo em mudança, na 

direção do atendimento 

com base no valor. 

• Integração de 

aquisições. 

• Tendências futuras 

imprevisíveis. 

• Risco de disseminação de doenças e riscos de 

pandemia.  

• Aumento dos perfis de risco de segurança ou questões 

de fabricação e suprimento. 

• Conduta ilícita e não cumprimento de requisitos de 

segurança.  

• Ambiente global altamente competitivo, 

incluindo forte concorrência. 

• Área de P&D poderá não ser bem-sucedida no 

desenvolvimento de soluções de serviços de saúde 

clinicamente diferenciadas. 

• Sucesso comercial dos produtos poderia ser 

afetado por diversos fatores.  

• Corrida intensificada para encontrar uma 

vacina contra a COVID-19.  

 

 

 

• Medicamentos falsificados produzidos.  

• Pressão adicional da marca para chegar 

primeiro ao mercado com uma vacina contra a 

COVID-19.  

• Procedimentos e contenciosos regulatórios.  

• Questões de recalls de produtos, de lesões 

pessoais ou de segurança.  

 

 

• Gasto inesperado/não planejado/não orçado 

 

 

• Consumismo crescente.  

• Mudanças demográficas e da 

sociedade.  

• Urbanização crescente.  

• População em envelhecimento. 

• Dificuldade em atrair e reter 

pessoal qualificado. 

 

 

• Mudança para programas de 

reembolso baseadas em valor. 

• Redução nas compras ou a perda de 

um grande cliente ou grupo de 

compra.  

 

 

• Adoção crescente de implantes médicos 

biônicos/de órgãos artificiais. 

• Utilização de impressão em 3D. 

• Ameaças crescentes de ataques cibernéticos 

e de segurança. 

• Utilização da robótica e da inteligência artificial. 

• Preocupações com a privacidade e a 

segurança dos dados de saúde. 

• Drogarias varejistas estão sujeitas a riscos relacionados a 

pagamentos.  

em pesquisa para a vacina contra a COVID-19.  

• Setor de Pharmacy Benefit Management (PBM) tem 

enfrentado uma pressão por margens. 

• Mudanças nas políticas e práticas de precificação, de 

vendas, de estoques, de distribuição e de 

fornecimento do setor de Saúde. 

• Oscilações nas taxas de câmbio. 

• Todas as perdas ou todas as obrigações poderiam 

não ser cobertas por seguro. 

• Volatilidade e disrupção nos mercados globais de 

capitais e de crédito. 

• Falha na estimativa, na precificação e no 

gerenciamento de custos médicos.  

• Contratos com entidades governamentais 

estrangeiras e locais e com as suas agências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reputação e 

Ética 

 

 

 
 
 
 

Riscos para o Setor de 
Saúde por Fator 
Determinante de Valor 
Legenda 

• Risco Emergente/Sinal de Mudança 

• Risco Existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

• Número crescente de instalações de saúde 

utilizando a telemedicina. 

• Incidência de violação de dados de saúde crescendo.  

• Pressão crescente pela 

transformação digital.  

 

 

• Riscos operacionais, econômicos, políticos 

e regulatórios em países estrangeiros. 

• Insucesso na renovação de acordos de distribuição. 

• Perigos apresentados à continuidade 

dos negócios e outros riscos. 

• Alguns materiais farmacêuticos poderiam ser 

disponibilizados por um número muito reduzido de 

fornecedores.  

• Utilização de fornecedores terceiros. 
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