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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 Manufatureiro.   
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• Violação de propriedade intelectual. 

• Risco regulatório relacionado ao não cumprimento 

de leis, regulamentos, regulamentações e padrões 

éticos dentro da jurisdição de operação.  

• Disputa e processos judiciais. 

• Riscos relacionados a mudanças nas alíquotas de 

impostos.  

 

• O sentimento de nacionalismo e 

de protecionismo leva a 

barreiras comerciais e a 

questões de acesso ao 

mercado. 

• 

Os clientes demandam 

melhores produtos e 

tecnologias.  

• 

Riscos industriais e 

ambientais. 

• Divulgação de 

doenças e riscos da 

pandemia.  

• Risco associado à pegada 

de carbono crescente.  

• 

Deterioração nas condições econômicas 

globais. 

• Concorrência. 

• Risco relacionado ao investimento 

em um novo negócio. 

• Crescentes pressões por desenvolvimento, 

atualização, lançamento e comercialização de 

novos produtos realizados de forma bem-

sucedida.  

• Automação no setor manufatureiro requer 

múltiplas partes interessadas. 

• Obrigações substanciais de previdência e outros   

benefícios pós-aposentadoria. 

• Dificuldade em atrair e reter pessoal qualificado. 

 

 

• Qualidade e reputação das marcas. 

 

 

 

 

• 

Adoção de computação em nuvem no setor 

manufatureiro pode levar a vários riscos jurídicos.  

• Integração das tecnologias de Internet das Coisas 

aumenta a possibilidade de riscos de mal 

funcionamento dos produtos. 

• Equipamentos “conectados" aumentarão a 

possibilidade de problemas indesejados de 

sistemas. 
• Crescente número de ataques cibernéticos e de ameaças 

de segurança. 

• Aumento da utilização da robótica expõe as 

empresas à possibilidade de defeitos de produtos. 

• Possíveis violações de segurança de dados. 

• Globalização crescente. As empresas estão 

agoraenfrentando um grande risco a partir de 

fornecedores terceiros.  

• Entrada em novos mercados como parte da expansão 

global. 

• Riscos políticos. 

• Qualquer deficiência na cadeia de suprimentos 

afeta a lucratividade e o fluxo de caixa. 

• Fabricantes suscetíveis ao cometimento de 

enganos em casos de uma janela de lançamento 

de produtos apertada (muito curta). 

• Aumento nos custos de energia e 

desabastecimento de matéria-prima. 

• Ineficiência no processo de distribuição.  
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• Risco Emergente/Sinal de Mudança 

• Risco Existente 

 

 

 

 

• Risco de mercado. 

• Risco cambial. 

• Risco de liquidez. 

• Enormes custos relacionados à P&D, e preços 

oscilantes de equipamentos.  
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