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No mercado atual, as empresas continuam a enfrentar um ritmo  
de mudanças cada vez mais acelerado. Os riscos emergentes  
são provenientes de tendências  que  surgem  atreladas  a  
inovações e tecnologias disruptivas. A KPMG apresenta um  
panorama dos riscos já existentes e também daqueles que estão  
surgindo no setor automotivo.



Tecnologia

Produto e  
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Reputação  
e Ética

• O aumento na ocorrência de escândalos poderia levar a uma
diminuição na confiança dos clientes e, consequentemente,
afetar as vendas globais

• Implementação de regulamentações mais rígidas para reduzir  
as emissões e o consumo de combustível dos veículos

• Incerteza no micro ambiente
• Empresas não aptas a proteger os seus direitos de  

propriedade intelectual
• Maior custo de fabricação e de P&D com relação aos  

requisitos padrão da CAFE (Corporate Average Fuel  
Economy), em tradução livre: Média Corporativa de Economia  
de Combustível

• Preços crescentes dos combustíveis
• Em suas operações internacionais, as empresasprecisam  

seguir normas contábeis

• As preferências do cliente estãomudando  
devido ao aumento dos preços dos  
combustíveis etc

• Oscilações de moedas e outros riscos de  
mercado

• Comentários negativos daspartes  
interessadas

• Riscos e custos relacionados a um  
rebaixamento nas classificaçõesde crédito

• Maior concorrência no financiamento de  
automóveis.

• Complexidade cada vez maior docenário  
competitivo

• Concorrência de players nãotradicionais  
no setor automotivo estáaumentando

• Introduçãode novos produtos ou serviços  
no mercado

• O mercado oferece diversas escolhas aos  
clientes.

• A propriedade privada de carros  
autônomos pode não ser possível, levando  
a uma menor venda de carros autônomos.

• A transferência, armazenamento e análise  
de grandes volume de dados, além da  
manutenção da sua precisão, sãodesafios  
presentes

• Violações de segurançacomprometendo  
os sistemas de controleeletrônico

• Escassez de matérias primas levandoa  
maiores custos operacionais

• Custos de manutenção e de revisão como  
tendência estão mudando

• Interrupção da produção em plantas fabris
estratégicas devido à escassez de matéria
prima, a agitações trabalhistas e falhas na
própria planta da fábrica

• Avaliação de uma companhia associada,
joint venture ou operação conjunta

• Aumento na atividade de recall para tratar  
de questões relacionadas ao desempenho,  
ao compliance ou à segurança

• Escopo limitado de melhoria em eficiência  
operacional

• Contar com um único fornecedor

• Crescente demanda por grandes valores de capital requerido para o
mercado de combustíveis alternativos e de veículos elétricos

• A indústria automotiva está evoluindo para um serviço de transporte
• Escassez de estações de carregamento é o maior risco dos veículos

elétricos
• Custos de seguros
• Incapacidade de gerenciar, de concluir e de integrar as atuais ou

futuras fusões e aquisições, joint ventures e desinvestimentos
• Riscos de testes deproduto.

• Vários planos de pensão poderiam afetar as  
obrigações e necessidades de caixa da empresa

Riscos para o Setor
Automotivo por Fator  

Determinante de Valor
Legenda
• Risco Emergente / Sinal de Mudança
• Risco Existente
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