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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 Petróleo e Gás Natural.  
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• Risco regulatório relacionado ao 

não cumprimento de leis, 

regulamentos, regulamentações 

e padrões éticos dentro da 

jurisdição de operação.  

• Empresas que operam negócios 

em determinados países são alvos 

de sanções econômicas. 

• Violação de propriedade intelectual.  

• Grandes investimentos globais 

em gás natural.  

• Imprecisões/mudanças nas 

estimativas de reservas 

influenciam decisões 

comerciais e a estratégia de 

longo prazo.  

• Maiores operações sendo 

conduzidas em acordos 

conjuntos. 

• Mudanças nas 

preferências do 

cliente para 

realizar a 

transição para 

uma economia de 

baixo carbono.  

• 

Comunicação de doenças e riscos da pandemia.  

• Regulamentações crescentes sobre gases de efeito estufa 

(GHG). 

• Requerimentos regulatórios sobre Saúde, Segurança Pessoal 

e Patrimonial e Meio Ambiente (HSSE) tornando-se mais 

rigorosos.   

• Tecnologias de energia renovável e veículos elétricos. 

• Atos de terrorismo, distúrbios civis, pirataria marítima, 

situações semelhantes à guerra e preocupações locais de 

segurança.  

• 

Concorrentes oferecendo 

melhores termos e 

condições.  

• Maior consolidação por todos os 

segmentos do setor. 

• Diversificação das fontes de energia. 

• Espera-se que a concorrência 

intensifique. 

  

 

 

 
 

 
 

• Violações de 

leis antitruste e 

de defesa da 

concorrência. 

 

 

 
 

 
 

• Ameaças de inflamáveis, explosões ou 

de desastres naturais. 

• Emergências devido às mudanças 

climáticas como uma preocupação da 

sociedade. 

• Dificuldade em atrair e reter 

pessoal qualificado. 

 

 

• Maior utilização de tecnologias emergentes. 

• Ameaças crescentes de ataques cibernéticos e de 

segurança. 

• Mais empresas buscando informações em tempo real. 

• Digitalização crescente. 

• Emprego de tecnologias mais novas. 

• Segurança de dados e ameaças cibernéticas. 

 

 

• Projeções de crescimento global ajustadas para baixo 

devido à demanda global de petróleo em queda 

vertiginosa atribuída ao surto do novo coronavírus, 

COVID-19, incluindo expectativas de crescimento 

econômico revistas para baixo para todas as grandes 

economias.  
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Riscos para o setor de 
Petróleo e Gás Natural por 
Fator Determinante de 
Valor 
Legenda 

• Risco Emergente/Sinal de Mudança 

• Risco Existente 

 

 

 

Tecnologia 

• Crescimento temporário nos estoque comerciais 

devido à desaceleração na demanda global.  

• Declínio de produção nos campos petrolíferos 

existentes.  

• Maior utilização habitual de combustíveis de 

hidrogênio. 

• Exploração demanda operações cada vez mais 

caras e complexas. 

• Protecionismo e barreiras comerciais de certos 

países. 

• Recessão ou crescimento econômico negativo. 

• Incertezas relacionadas à obtenção de recursos 

adicionais de petróleo e gás natural. 
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