
Saúde Suplementar
Gestão de riscos no setor de Saúde 
Suplementar e Seguros

A gestão de riscos é um tema estratégico que representa inúmeras oportunidades e desafios de curto, médio e longo prazos, 
principalmente quando relevamos as peculiaridades do setor de Saúde Suplementar e Seguros. 

Para que as empresas possam manter a sustentabilidade de seus negócios, é imperativo sólidas estruturas de gestão de risco financeiro 
que satisfaçam às demandas de compliance, contribuam na tomada de decisão e melhorem o desempenho das instituições.

Neste contexto, a KPMG atua com profissionais com ampla experiência local e internacional, nos componentes de processos, 
governança, tecnologia da informação e modelos estatísticos, proporcionando serviços consistentes, eficazes e de qualidade.

As Vantagens da KPMG2.
O objetivo do time de Financial Risk & Actuarial Service da KPMG é entregar serviços de consultoria 
altamente especializados, com honorários justos e eficiência na entrega.

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 

1.
Saúde Suplementar 
Services & Solutions

Solvência II e
 Margem de 

Solvência ANS
Projeções financeiras  e 
simulações de cenários 

de necessidade de 
capital,

Análise de GAP em 
relação aos
 normativos.

Gestão de
 Capital

Capital Regulatório e 
Econômico, Liquidez, 

Teste de estresse, 
Otimização de capital, 

Análise de 
índices de 

performance.

Accounting 
Financial
Auditoria e 

Asseguração, Tax, 
IFRS,

Serviços 
Financeiros.

Estratégia de 
Investimentos

ALM – Gestão de Ativos 
e Passivos, Modelagem 

de Fluxo de Caixa e
Gerenciamento do 

portfólio.

Due Diligence
Atuarial

Avaliação Atuarial 
em processos compra 
ou venda de carteiras, 

contemplando 
projeção de resultados, 

análise 
de passivos.

Gestão 
de Risco

Governança, apetite 
ao risco, metodologias, 
construção de modelos 

de capital baseado 
em risco, análises de 

resultados, 
asseguração.

Regulação
Automação e 

integração sistêmica, 
compliance e suporte 
ao gerenciamento das 

obrigações
 regulatórias.

Subscrição
Desenvolvimento 

ou ajustes nas políticas 
de aceitação, análise 

de utilização dos planos 
e análise de 

novos meios de 
comercialização e
 análise de risco.

Avaliação 
Atuarial

Estudo estatístico-
atuarial de portfólio, 

modelos preditivos de 
utilização e de impacto 
de novos modelos de 
remuneração, análise

 de safra, etc.

Dados, 
Ferramentas e 

Sistemas
Arquitetura de 

referência, seleção 
de ferramentas e

qualificação
dos dados.

Atuarial
Modelagem de 

Provisões (PEONA,  
PIC, Remissão, 

PEONA-SUS, etc.) 
Teste de Adequação de 

Passivo, Ativos Garantidores, 
Análise de resultados 

operacionais
 da OPS.

Produtos e 
Preços

Desenvolvimento de 
planos, serviços e 

coberturas adicionais, 
com suporte aos 
requerimentos 
regulatórios.

Compliance
Suporte aos 

processos internos, 
auditoria interna 

terceirizada, 
pareceres técnicos, 
laudos extrajudiciais.

A prática de Financial Risk & Actuarial 
Service compreende um range de skills e 

profissionais experientes dedicados a 
desenvolver projetos e soluções para o 
setor de Saúde Suplementar e Seguros.

100 Profissionais
Dedicados a Gestão de Risco

Multiplos skills 
 Atuários, Estatísticos, Matemáticos, 

Contadores e TI

Experiência com ferramentas e Sistemas: 
SAS, R, Phyton, QlikView, SAP,  Oracle, IBM

acesso às mais avançadas práticas aplicadas. A KPMG traduz suas 
experiências em educação prática, análises de impacto, planejamento e 
implantação.
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Proposta de Valor - Diferenciais KPMG

Este ramo exige a capacidade de integrar competências distintas. A 
definição e entendimento do mercado de saúde suplementar. 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 dedicada para health 
insurance, 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. 

Conhecimento da Indústria
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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 otimização e planejamento de capital, análise de 
informações / dados, governança e gerenciamento de riscos.
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