
Riscos para o Setor de 
Petróleo e Gás 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 petróleo e gás.
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• Mudanças regulatórias
• Empresas que operam 

negócios em determinados 
países são alvos de sanções 
econômicas

• Auditorias programadas e não-
programadas visando 
compliance

Riscos para o Setor de 
Petróleo e Gás por Fator 
Determinante de Valor

• Preços oscilantes
• Mudanças significativas no ambiente de 

mercado, nos preços de equipamentos e 
nas matérias primas

• Flutuações cambiais na taxa de câmbio de 
certas moedas estrangeiras

• Instabilidade política e social
• Aumento nas taxas de juros
• Volatilidade no mercados de capitais, 

desempenho de investimentos e 
mudanças nas premissas

• Cenário financeiro volátil

• Violations of antitrust and  
competition laws.

• Grandes investimentos 
globais em gás natural 

• Principais operações 
sendo conduzidas em 
acordos conjuntos

• Reduções da força de 
trabalho feitas durante a 
desaceleração econômica

• Mudanças nas 
preferências 
dos clientes

• Preocupações crescentes com as mudanças climáticas
• Regulamentações crescentes sobre os gases de efeito 

estufa (GHG)
• Requerimentos regulatórios sobre Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente (HSSE) se tornando cada vez mais 
rigorosos  

• Tecnologias de energia renovável e veículos elétricos
• Legislação ambiental e leis de proteção ambiental mais 

rígidas 
• Atos de terrorismo, agitações civis, pirataria marítima, 

situações semelhantes à guerra e preocupações locais 
de segurança

• Ameaça de 
inflamação, explosão 
ou de desastres 
naturais

• Declínio da produção nos campos petrolíferos 
existentes

• Maior utilização de combustíveis de hidrogênio
• Exploração exige operações cada vez mais 

caras e complexas
• Protecionismo e barreiras comerciais de certos 

países
• Recessão ou crescimento econômico negativo
• Incertezas relacionadas à obtenção de recursos 

de petróleo e gás adicionais
• Cobertura do seguro
• Não descoberta de reservas de petróleo e gás 

comercialmente produtivas
• Ajustes subsequentes para baixo nas 

estimativas de reservas de petróleo e gás 
natural

• Aumento de competição
• Concorrentes oferecendo melhores 

termos e condições 
• Maior consolidação entre os 

segmentos do setor
• Diversificação das fontes de energia
• Provável intensificação da 

concorrência
• Provedores monopolistas podem 

controlar os pagamentos que 
cobram

• Maior utilização de tecnologias emergentes
• Disrupções de segurança cibernética
• Mais empresas buscando informações em 

tempo real
• Digitalização crescente
• Emprego de tecnologias mais novas
• Segurança de dados e ameaças cibernéticas
• Tecnologias emergentes

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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