
Riscos para o Setor 
de Saúde 2019/2020
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 saúde.
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• Aumento do escrutínio público sobre o 
comportamento das empresas farmacêuticas

• Regulamentações cada vez maiores 
relacionadas à privacidade e à segurança das 
informações pessoais

• Mudanças frequentes nas leis e 
regulamentações locais, estaduais e federais

• Ambiente regulatório incerto e riscos de 
mudanças legislativas

Riscos para o Setor 
de Saúde por Fator 

Determinante de Valor

• População em envelhecimento
• O setor de Gerenciamento de Benefício de 

Programas de Medicação sob Prescrição 
Médica (Pharmacy benefit management - PBM) 
tem enfrentado uma pressão em relação às 
margens de lucro

• Declínio da utilização dos pronto socorros (PSs)
• Fabricantes de medicamentos genéricos são 

desafiadores
• Mudanças nas políticas de precificação, de 

vendas, de estoque, de distribuição ou de 
fornecimento do setor de saúde

• Flutuação nas taxas de câmbio
• Todas as perdas ou responsabilizações podem 

não ser cobertas pelo seguro
• Volatilidade e disrupção nos mercados globais 

de capital e de crédito
• Falha na estimativa, na precificação e no 

gerenciamento de custos médicos 
• Fatores econômicos desfavoráveis
• Contratos com órgãos governamentais 

nacionais e estrangeiros e com suas agências

• Procedimentos regulatórios 
e processos judiciais 

• Recall de produtos, lesão 
pessoal, ou questões de 
segurança.

• Crescente Aadoção crescente de implantes 
médicos biônicos/ de órgãos artificiais

• Utilização de impressão em 3D
• Número crescente de ataques cibernéticos
• Utilização da robótica e da inteligência artificial
• Crescente Uutilização da tecnologia 
• Preocupações com a privacidade e a segurança 

dos dados de saúde
• As drogarias varejistas estão sujeitas a riscos 

relacionados a pagamentos
• Número crescente de instalações de saúde 

está utilizando a telemedicina
• A ameaça à segurança proveniente de dentro 

da própria organização (insider threat) é uma 
preocupação crescente

• A incidência de violação de dados do setor de 
saúde está crescendo

• Mudança no modelo de 
negócios em direção à 
assistência baseada em 
valor

• Integração de aquisições.

• Mudança para programas 
de reembolso baseados 
em valor

• Redução nas compras, ou 
perda de um grande 
cliente, ou grupo 
organizacional de 
compras

• Problemas de saúde 
pública ocorrendo 
globalmente

• Aumento dos perfis de 
risco ou problemas de 
fabricação e fornecimento

• Conduta ilícita e não 
cumprimento de 
requisitos de segurança

• Consumismo crescente
• Mudanças demográficas e 

transformações sociais  
• Urbanização crescente

• Riscos operacionais, econômicos, 
políticos e regulatórios em países 
estrangeiros

• Insucesso na renovação de acordos de 
distribuição

• Ameaças a continuidade dos negócios e 
outros riscos

• Alguns materiais farmacêuticos podem 
ser disponibilizados por um número muito 
reduzido de fornecedores

• Ambiente global altamente 
competitivo com grande 
concorrência

• R&D pode não ser bem sucedida 
no desenvolvimento de soluções 
de serviços de saúde 
clinicamente diferenciadas

• Sucesso comercial dos produtos 
pode ser afetado por diversos 
fatores

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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