
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 manufatura.
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• Caso uma empresa não esteja apta a 
proteger seus direitos de propriedade 
intelectual, outras companhias podem estar 
aptas a concorrer com ela

• As operações internacionais precisam 
seguir as normas contábeis exigidas 

• Risco regulatório
• Disputas e processos judiciais
• Riscos relacionados à mudanças nas 

alíquotas de impostos

Riscos para o Setor de 
Manufatura por Fator 

Determinante de Valor

• Com a crescente globalização, as empresas 
estão enfrentando um grande risco 
envolvendo fornecedores de terceiros

• Risco operacional
• Entrada em novos mercados como parte da 

expansão global
• Riscos políticos
• Qualquer deficiência na cadeia de 

suprimentos afeta a lucratividade e o fluxo 
de caixa

• Um cronograma (janela) de lançamento de 
produtos muito apertado deixa os 
fabricantes suscetíveis a erros 

• Aumento nos custos de energia e escassez 
de matéria prima

• Ineficiência no processo de distribuição

• A automação no setor manufatureiro requer 
múltiplos stakeholders

• A adoção da computação em nuvem no 
setor manufatureiro pode levar a diversos 
riscos jurídicos

• A integração das tecnologias de Internet das 
Coisas aumenta a possibilidade de risco de 
mau funcionamento dos produtos

• Equipamentos “conectados" aumentarão a 
possibilidade de problemas indesejados de 
sistema

• Medidas de segurança cibernética 
insuficientes

• Aumento da utilização da robótica expõe as 
empresas a possibilidade de defeitos de 
produtos

• A utilização de mídias sociais para realizar 
conexões pode causar uma violação de 
segurança

• Risco de crédito
• Riscos surgindo de eventos 

incertos
• Nacionalismo e 

protecionismo levam a 
barreiras comerciais e 
problemas de acesso ao 
mercado

• Natureza cíclica do negócio

• Demanda por 
habilidades em 
vários domínios 
está crescendo

• Riscos industriais e 
ambientais

• Risco associado à 
crescente pegada 
de carbono

• Risco de retenção de funcionários
• Obrigações substanciais de previdência e de outros 

benefícios pós-aposentadoria

• Risco de mercado
• Risco cambial
• Risco à reputação
• Risco de liquidez
• Enormes custos relacionados à P&D, e 

preços oscilantes de equipamentos

• Deterioração das condições 
econômicas globais

• Concorrência é o principal risco
• Risco associado ao investimento 

em novos negócios
• Crescente pressão para 

desenvolver, atualizar, lançar de 
forma bem sucedida e 
comercializar novos produtos

Legenda
• Risco Emergente / Sinal de Mudança
• Risco Existente
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