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Radar KPMG

Plataforma KPMG Brasil 
A KPMG no Brasil lançou sua nova plataforma digital 
multimídia gratuita aberta ao público externo. A iniciativa, 
criada com o slogan “Ser inovador transforma negócios”, 
tem o objetivo de reunir informações sobre o mercado e 
disseminar conhecimento. É possível baixar o aplicativo 
KPMG Brasil (disponível nas lojas Google Play e Apple 
Store) para acessar o material e acompanhar a 
Rádio KPMG, com programação informativa e 
musical exclusiva.
https://kpmgbrasil.com.br

Comportamento e expectativas 
do consumidor
Conduzido pela KPMG, o estudo Me, My Life, My 
Wallet (“Eu, minha vida, meu bolso”) baseia-se nas 
respostas de 2,5 mil consumidores brasileiros de 
diversas regiões do País e classes socioeconômicas 
variadas. Inédito, o levantamento traz os diversos 
fatores que influenciam as tomadas de decisão dos 
consumidores, apoiando-se, para tanto, 
cinco diretrizes: motivação, atenção, tempo, 
conexão e bolso.
https://bit.ly/2LxhUaA

A importância das fintechs 
brasileiras
O estudo Fintech 100, desenvolvido pela KPMG 
em parceria com a H2 Ventures, revela que o 
Brasil tem três das 100 fintechs mais inovadoras 
do mundo. Também mostra as multifintechs, que 
oferecem uma ampla gama de serviços financeiros 
aos clientes, e indica um forte crescimento 
desse mercado. 
https://bit.ly/2A9jDie

Revolução Industrial 4.0: o papel 
dos líderes
Os CEOs precisam traçar estratégias que 
viabilizem a sobrevivência das empresas na era 
das tecnologias disruptivas e das transformações 
em larga escala. Estas e outras conclusões fazem 
parte do estudo A reality check for today’s 
C-suite on Industry 4.0 (Um retrato realista do 
presente para o C-suite na Indústria 4.0), 
produzido pela KPMG. 
https://bit.ly/2T1vOEw
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O futuro dos recursos humanos
Entre julho e agosto de 2018, a KPMG conduziu 
a pesquisa The Future of HR ((“O futuro do 
RH”), destinada a compreender os rumos da 
área de recursos humanos. Os participantes – 
1.201 executivos de 31 setores da Ásia-Pacífico, 
Europa, América do Norte, Oriente Médio, África e 
América Latina – manifestaram-se acerca 
de questões como cultura empresarial e 
impacto da inteligência artificial.
https://bit.ly/2QpLbct

Perspectivas do mercado financeiro
A pesquisa 30 voices on 2030 - the future of 
financial services (“30 vozes sobre 2030 – o futuro 
dos serviços financeiros”), realizada pela KPMG 
com a participação de 30 líderes globais desse 
segmento, discute as transformações que deverão 
impactar a relação cliente-instituição até o final da 
próxima década, com detaque para o papel do CEO, 
modelos de negócios, uso crescente de 
data analytics, regulação e formato 
operacional das organizações do setor.
https://bit.ly/2JRex0E
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Vitórias no horizonte
A adoção da IFRS 17 (contratos de seguros) e da IFRS 9 
(norma sobre instrumentos financeiros) pelas firmas de 
pequeno porte é analisada pela KPMG Internacional no 
relatório Participando para vencer. De acordo com o 
levantamento, 67% das grandes seguradoras estão na 
fase de concepção de projeto ou implementação da IFRS 
17, e 64% estão em posição semelhante em relação à 
IFRS 9. Dentre as pequenas, esses percentuais 
são de apenas 10 e 25%, respectivamente.
https://bit.ly/2QMG9rt 

Empresas familiares estão otimistas 
Existe uma tendência de confiança e otimismo entre 
as empresas familiares brasileiras. Esta é a principal 
mensagem presente na terceira edição da pesquisa 
“Retratos de família”, conduzida pela KPMG entre os 
meses de abril e junho de 2018, com 217 empresas 
familiares de 19 estados do País. De acordo com o 
levantamento, 70% das empresas familiares 
brasileiras acreditam que a situação econômica 
do próprio negócio deverá melhorar nos 
próximos três anos.
https://bit.ly/2V2zAiM


