
Riscos para o Setor de 
Telecomunicações 
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 telecomunicações.
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Reputação 
e Ética

Tecnologia

Produto e 
Operações

• Cenário regulatório internacional dinâmico 
• Leis e regulamentações rigorosas nos 

mercados internacionais 
• Falha na manutenção de controles internos
• Violação de propriedade intelectual
• Papel dos lobistas

Riscos para o Setor de 
Telecomunicações por Fator 

Determinante de Valor

• Condições adversas no mercado financeiro 
global 

• Mudança de foco nos mercados 
emergentes

• Dívida crescente e condições financeiras 
em queda

• Falha em capitalizar novas oportunidades 
de negócio

• Oscilação de moedas e outros riscos de 
mercado

• Queda na receita de SMS e de voz
• Fusões e aquisições em crescimento 

• Litígios e ações 
judiciais pendentes

• Pesquisa, desenvolvimento e 
comercialização do 5G

• Iniciação dos SIMs Embutidos ou e-SIMs
(Módulo Embutido de Identidade do 
Assinante)

• Tecnologias emergentes
• Cenário tecnológico em transformação
• Crescimento de ineficiências operacionais
• Preocupações regulatórias com as VSATs

(estações terrestres de comunicação bi-
direcional via satélite)

• Ofertas de serviços em 
pacotes 

• Transformação 
estratégica

• Violação da 
privacidade do cliente

• Mudanças de serviços 
pós-pagos para pré-
pagos

• Crescimento dos 
serviços OTT (Over 
the Top) e de 
valor agregado

• Leis rigorosas de 
proteção ao meio 
ambiente

• Rede verde e subsídios 
para a energia solar. 

• Risco com sindicatos

• Complexidade do compartilhamento 
de infraestrutura passiva e ativa

• Distribuição virtual 
• Necessidade contínua de capital
• Custos operacionais crescentes
• Super-dependência de fornecedores-

chave 
• Ameaça de desastres naturais
• Complexidade operacional crescente

• Aumento de ataques 
cibernéticos e de ameaças 
à segurança

• Ameaça de novos 
participantes/players dos 
serviços OTT (Over The 
Top)

• Guerras contínuas pelo 
espectro de frequência

• Competição crescente

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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