
As Vantagens da KPMG2.

Experiência Global

Contamos com mais de 3.400 profissionais dedicados exclusivamente a 
entregar soluções no mundo todo. Somos parceiros das maiores 
organizações internacionais e por isso temos uma vasta base de 
conhecimento, permitindo que nossas equipes tenham 
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acesso às mais avançadas práticas aplicadas. A KPMG traduz suas 
experiências em educação prática, análises de impacto, planejamento e 
implantação.

Gestão de riscos do setor de Previdência e de Benefícios
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Proposta de Valor - Diferenciais KPMG

Este ramo exige a capacidade de integrar competências distintas.  A 
KPMG se diferencia exatamente pela profundidade e amplitude de 
conhecimento seus profissionais e equipe e, portanto, na capacidade de 
montar equipes multidisciplinares em torno de um propósito comum.

A Prática Global de Financial Services tem mais de 36.500 sócios 
e profissionais em toda a nossa rede global, e nós fornecemos 
serviços de auditoria, impostos e consultoria.

*Global 1200 é uma combinação da Forbes 1000, Fortune Global
500 e Financial Times Global 500

Equipe

A KPMG dispõe de uma equipe com especialização no 
mercado local e internacional que ao longo dos anos vem 
desenvolvendo um profundo entendimento deste ramo de 
operação, bem como de suas particularidades, problemas e 
desafios. Além disso, a KPMG conta com escritórios ao 
redor do mundo, compartilhando as informações de forma 
efetiva e constante nesta rede, potencializando ainda mais 
nossos conhecimentos e agregando novas perspectivas e 
pontos de vista para os nossos clientes.

A KPMG tem experiência em projetos desta natureza. Nosso 
diferencial está na nossa capacidade de proporcionar aos nossos 
clientes informações, inclusive de forma gráfica, que facilitem a análise 
de contextos. Nossa equipe tem histórico muito grande de projetos 
similares que podem alavancar a execução de projetos desta natureza.

Além disso, a KPMG se orgulha de já possuir um histórico de 
iniciativas e enablers relacionados com o ramo em discussão. Isto 
nos da a segurança de que o conhecimento acumulado serão 
aceleradores importantes para execução de projetos e, sem 
dúvidas, um diferencial competitivo.

A utilização de forma integrada de nossas metodologias 
potencializa nossa capacidade de entrega, proporcionando uma 
cobertura completa e totalmente conectada desde a definição 
dos objetivos estratégicos até a implementação da operação. 
Aliado a isto, procuramos alocar nos projetos os perfis que sejam 
mais adequados com o objetivo final, formando equipes 
multidisciplinares aumentando nossa capacidade de entrega. 
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Fale com o nosso time 

Experiência Abordagem

Líderes mundiais de consultoria em serviços 
financeiros

Excelente reputação pelos projetos realizados e 
ativos que ajudam a acelerar o projeto

Metodologicamente robusta, nossa abordagem é 
sempre sustentada pelas melhores evidências 
disponíveis e necessidades do cliente

Conhecimento prático e aprofundado 
dos problemas do setor

Estratégias Executáveis

Com base em sua ampla experiência, a KPMG dispõe de estratégicas que são 
de fato executáveis e comprovadas – viabilizando que seus clientes 
tangibilizem seus objetivos.

Sólida Experiência Regulatória

Nossa relevância e experiência neste campo nos permite ter conexões e 
experiências com órgãos reguladores mais importantes, possibilitando nossa 

participação ativa em fóruns de discussão. A KPMG possui Centros de 
Excelência internacionais que monitoram ativamente as atividades dos 
reguladores, a fim de fornecer a nossos clientes visibilidade sobre temas e 
tendências para proativamente gerenciar os requerimentos regulatórios.

Diversas habilidades para desenvolvimento dos projeto

A KPMG emprega times altamente capacitados e multidisciplinares – incluindo 
alguns consultores na área de análise de informações / dados, governança e 
gerenciamento de riscos.


