
 

 

 

 

Riscos para o setor de 
Telecomunicações 2020/2021  
 

 

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 Telecomunicações. 
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• Cenário regulatório internacional dinâmico.  

• Possibilidade da imposição de mais regulamentações 

que dizem respeito à tecnologia 5G.  

• Risco regulatório relacionado ao não cumprimento de leis, 

regulamentos, regulamentações e padrões éticos dentro da 

jurisdição de operação.  

• Violação de propriedade intelectual. 

• Ofertas de serviços em pacotes para 

oferecer novas tecnologias através 

de múltiplos canais.  

• Transformação estratégica 

conforme as empresas são 

envolvidas em um processo 

contínuo.  

• Violação da privacidade 

do cliente. 

• Mudanças de serviços 

pós-pagos para pré-

pagos. 

• Serviços cada vez mais 

excessivos e de maior 

valor agregado.  

• 

Comunicação de 

doenças e riscos da 

pandemia.  

• Ameaça dos novos 

participantes e dos players de 

serviços Over-The-Top (OTT). 

• Guerras contínuas pelo 

espectro de frequência 

• Competição crescente.  

 

 

 

• Contenciosos e ações 

pendentes.  

• Qualidade e 

reputação das 

marcas. 

 

 

• Risco relacionado a sindicatos.  

• Programas inadequados de 

treinamento. 

• Falta de experiência de alguns 

players em soluções de Internet 

das Coisas (IoT). 

• Dificuldade em atrair e reter pessoal 

qualificado. 

 

 

• Primeiras ofertas de serviços de rede, sobretudo as 

redes de 5G e de fibra ótica, provavelmente 

enfrentarão atrasos.  

• Iniciação dos Módulos de Identidade do Assinante (SIMs) 

Incorporados (e-Sim).  

• Tecnologias emergentes. 

• Cenário tecnológico em transformação. 

• Crescentes ineficiências operacionais. 

• Preocupações regulatórias relacionadas ao VSAT (Estações 

Terrestres de Comunicação Bi-Direcional via Satélite).  

 

 

• Condições adversas no mercado financeiro 

global.  

• Falha em capitalizar sobre novas oportunidades 

de negócio. 

• Oscilações em moedas correntes e outros riscos 

de mercado. 

• Fusões e aquisições em crescimento  

• Fluxos de receita a partir de serviços 5G serão 

altamente afetados devido à sua indisponibilidade.  

• Empresas do setor arcando com os custos de 

serviços gratuitos.  

 

 

 

Reputação e 

Ética 

 

 
 

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

• Risco Emergente / Sinal de Mudança 

• Risco Existente 

 

 

 

 

Tecnologia 

• Ameaças crescentes de ataques cibernéticos e 

de segurança. 

 

 

 

• Complexidade do compartilhamento de 

infraestrutura passiva e ativa. 

• Distribuição virtual.  

• Necessidade contínua por capital. 

• Custos operacionais crescentes. 

• Superdependência de fornecedores-chave.  

• Ameaça de desastres naturais. 

• Complexidade operacional crescente. 

• Interrupção de serviços de comunicação, 

infraestrutura e tecnologia da informação.  

Rentabilidade 
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