
O setor de energia é essencial para os negócios. Compreender suas tendências e perspectivas é fundamental à medida que todos os setores 
estão se preparando para uma nova realidade e para a recuperação dos impactos desencadeados pela Covid-19. Seis meses após o lançamen-
to do Global CEO Outlook 2020 (edição especial Covid-19), realizamos uma pesquisa acerca do novo cenário e de como as expectativas 
mudaram para os próximos três anos.

Principais precoupações e prioridades dos CEOs do setor de energia identificadas 
no Global CEO Outlook Pulse Survey 2021 da KPMG

Perspectivas para o setor de energia em 2021

Qual dos riscos a seguir representa a maior 
ameaça ao crescimento da sua organização 
nos próximos três anos?

Abraçando a mudança

Os CEOs do setor de energia atualmente 
acreditam que os riscos ambientais e de 
mudanças climáticas são a principal ameaça ao 
crescimento de suas empresas. 9%
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Impactos de longo prazo da Covid-19

dos líderes de negócios de 
energia estão focados em 
garantir os ganhos de 
sustentabilidade e mudanças 
climáticas que suas empresas 
obtiveram como resultado da 
pandemia.
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Abraçando a mudança

Os CEOs do setor de energia estão planejando como será 
um mundo após a Covid-19. Grande parte deles afirma 
que seus negócios mudaram para sempre e que não há 
perspectivas de um retorno ao cenário anterior à 
pandemia.
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disseram que pedirão aos funcionários que informem 
suas empresas assim que forem vacinados.90%

Fusões e aquisições (M&A) como um 
impulsionador do crescimento 
De acordo com os entrevistados do setor de energia, cerca de 83% 
esperam atividades de M&A baixas a moderadas nos próximos três anos. 
As conclusões indicam que o principal fator para fusões e aquisições será 
adquirir tecnologias disruptivas e aumentar a participação de mercado.

Nos próximos três anos, como você descreveria o 
apetite por fusões e aquisições da sua organização?

Baixo 37%Médio 46%Alto 17%

57%
estão preocupados com o fato de que nem todos os seus funcionários 
terão acesso a uma vacina contra a Covid-19, o que poderia colocar suas 
operações ou determinados mercados em desvantagem competitiva.

Conforme as vacinas contra a Covid-19 
são disponibilizadas
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O retorno da confiança

Os CEOs do setor de energia estão significativamente mais confiantes em 
relação às suas  empresas, ao setor e à economia global nos próximos três 
anos do que há apenas seis meses.

Transformação digital

dos líderes de negócios de energia reportaram que 
o principal motivo para investir mais nessas tecnologias é ajudar a reduzir custos.

Os CEOs do setor de energia planejam investir mais em automação do que em qualquer outra tecnologia

Automação

Inteligência artificial

Comunicações digitais (por exemplo, videoconferência, plataformas de mensagens)

Tecnologias centradas no cliente (por exemplo, chat bots)
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71% “Os resultados revelam a importância da implantação dos aspectos 
de ESG, da transição energética e da viabilização de todas as atividades 
com capacidades digitais. Embora os compromissos com a meta de 
zero emissões de carbono tenham se acelerado, o setor reconhece a 
necessidade de explorar muitas tecnologias e inovações para cumprir 
as propostas”

“Apesar dos riscos, o setor de energia precisou se adaptar rapidamente 
para garantir a segurança dos funcionários e das operações e, assim, 
manter o fornecimento seguro e eficiente de energia”

Manuel Fernandes, Sócio-líder de Energia e Recursos Naturais 
KPMG na América do Sul

Anderson Dutra, Sócio-líder de Energia e Recursos Naturais
KPMG no Brasil
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