
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 de seguros.
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Reputação 
e Ética

Tecnologia

Produto e 
Operações

• Mudanças nas normas de 
contabilidade

• Risco regulatório

Riscos para o Setor 
de Seguros por Fator 

Determinante de Valor

• Risco de prejuízo devido a oscilações 
no valor dos ativos investidos

• Exposição ao prejuízo financeiro 
• Novas tecnologias, mudanças na 

sociedade e no meio ambiente. 
• Risco cambial
• Risco de mercado
• Risco de liquidez
• Risco de investimento patrimonial
• Taxas de juros
• Risco à reputação.

• As iniciativas tecnológicas podem não 
ser bem sucedidas

• Introdução da tecnologia de blockchain
• Medidas de segurança cibernética 

insuficientes
• O setor de seguros é centrado em 

dados 

• Transição dos modelos tradicionais de negócios para os modelos 
emergentes centrados no cliente

• Países enfrentaram recentemente questões ligadas ao nacionalismo e 
protecionismo

• Tendências em transformação no setor de automóveis
• Risco de crédito
• Riscos advindos de eventos incertos
• Não ter um processo de planejamento estratégico eficaz e eficiente 

• Risco de retenção de funcionários.

• Risco de subscrição
• Expansão das operações 

internacionais
• Risco e custo do compliance devido às 

mudanças nas leis internacionais e 
locais

• Risco operacional
• Diferenças entre os sinistros reais e as 

premissas de constituição de 
provisões

• Qualquer catástrofe natural
• Infraestrutura tecnológica

• Deterioração nas condições econômicas 
globais

• Ameaça das startups operando no setor de 
seguros, as quais vêm ganhando vantagem 
competitiva

• Concorrência devido ao alto nível de 
sensibilidade aos preços

• Inflação

Legenda
• Risco Emergente / Sinal de Mudança
• Risco Existente

Todas as informações apresentadas neste documento  são de natureza genérica e não têm por finalidade abordar as circunstâncias de nenhum indivíduo 
específico ou entidade. Embora nos empenhemos para fornecer informações precisas e atualizadas, não temos como garantir que tais informações sejam 
precisas na data em que são recebidas ou que continuem sendo precisas no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender ação 
alguma sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta.
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