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Na atualidade, as empresas continuam a enfrentar 

mudanças significativas. Os riscos emergentes baseiam-se 

nas tendências atuais. Em outras palavras: Sinais de 

Mudança. Estes 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 Seguros.   
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• Mudanças nos padrões contábeis podem 

afetar os resultados operacionais e a 

condição financeira das empresas. 

• Transição dos modelos tradicionais para os modelos de 

negócio emergentes centrados no cliente. 

• Tendências em transformação no setor de automóveis. 

• 

Deterioração das condições econômicas globais. 

• Ameaça das startups operando no setor de 

seguros que estão ganhando vantagem 

• Risco regulatório relacionado ao não 

cumprimento de leis, regulamentos, 

regulamentações e padrões éticos dentro da 

jurisdição de operação.  

• Risco de crédito. 

• Riscos advindos de eventos incertos. 

• Necessidade de digitalizar todos os aspectos do ciclo 

de vida de Seguros para permanecer relevante e 

competitivo. 

• Terceirização do risco/confiança em terceiros.  

• Necessidade de ajustar-se ao/prever o “novo normal” 

e o trabalho remoto.  

Entendimento das 

necessidades em 

transformação dos 

clientes.  

• Risco de disseminar 

doenças passíveis de 

comunicação e riscos 

da pandemia.  

competitiva. 

• Concorrência devido ao alto nível de sensibilidade aos 

preços. 

• Inflação. 

 

 
• Iniciativas tecnológicas não bem-sucedidas. 

• Introdução da tecnologia de blockchain. 

• Ameaças crescentes de ataques cibernéticos e 

de segurança. 

 

 
 

• Dificuldade em atrair e reter pessoal qualificado. 

• 

Centralização do setor de seguros nos dados.  

• Infraestrutura tecnológica.  

 

 

• Qualidade e reputação das marcas. 

 

 

 

• Risco de prejuízo a partir de oscilações no valor 

dos ativos investidos. 

• Exposição à perda financeira, a partir de transações 

com seguros e/ou negócio de anuidade. 

• Novas tecnologias, mudanças na sociedade e no meio 

ambiente.  

• Variabilidade dos riscos de taxas de câmbio de 

moedas para investimentos denominados no 

exterior. 

• Risco de liquidez. 

• Risco de investimento patrimonial. 

• Taxas de juros. 

 

 

 

 

 

 

 

Reputação e 

Ética 

 

 

 
 
 
 

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

• Risco Emergente/Sinal de Mudança 

• Risco Existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

 

• Riscos e eventos políticos e geopolíticos.  

• Mudança para emissões de baixo carbono.  

• Risco de modelos. 

• Risco imobiliário. 

• Risco de subscrição. 

• Expansão das operações internacionais. 

• Risco e custo de compliance devido às 

mudanças nas leis internacionais e locais. 

• Risco operacional. 

• Diferenças entre os sinistros reais e as premissas 

de constituição de provisões. 

• Qualquer catástrofe natural. 

• Infraestrutura tecnológica.  
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