
Pesquisa KPMG CEO Outlook Pulse 2021 para seguradoras
Realizada com 50 CEOs do segmento de seguros, em nove ramos principais, a pesquisa oferece 
uma visualização rápida e tempestiva das opiniões desses líderes sobre a retomada do crescimento 
dos negócios. São abordados tópicos como: a distribuição de vacinas, principais riscos e prioridades 
tanto organizacionais quanto de transformação dos negócios no futuro próximo.

Resposta à pandemia

Na perspectiva dos CEOs, quando suas empresas retornarão ao curso normal dos negócios?

Na opinião dos CEOs de seguradoras, para retornar ao “normal” será necessário:

CEOs desejam garantir a segurança 
dos funcionários da empresa. 
Por isso, pretendem solicitar que 
os profissionais notifiquem quando 
forem imunizados.

líderes do setor de seguros está preocupado 
com a possibilidade de que nem todos os 
colaboradores tenham acesso a uma vacina 
para a covid-19, prejudicando assim as operações 
e a vantagem competitiva das suas empresas. 

A confiança nos próximos três anos está 
em alta para as empresas, a indústria e  
o país. No entanto, as expectativas acerca 
das possibilidades de um futuro êxito para 
a economia global estão 12% abaixo do 
que o observado no ano passado.

Aumentar a participação de mercado

Integrar nova tecnologia digital para 
transformar a experiência do cliente em 
relação à empresa/proposta de valor

Desenvolver tecnologias disruptivas 
que tenham o potencial de transformar 
o seu modelo operacional

10%

22%

34%

34%

Outono de 2021 (EUA)

Inverno de 2021 (EUA)

Em 2022

Os negócios mudaram 
para sempre

9 10

Os governos 
estimularem os negócios 
a voltarem ao “normal” 
nos principais mercados 

Uma queda significativa 
do número de casos de 
covid-19 nos mercados 
principais

dos CEOs do 
setor de seguros 
têm apetite pela 
realização de fusões 
e aquisições.

62%

entre

Pontos de vista dos líderes do setor de seguros

Empresas 94%

Indústria 94%

País 82%

Economia global 20%
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Confiança econômica
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Principais direcionadores para o investimento

Vacinação em massa 
para conter o avanço 
da covid-19 (pelo 
menos 50% da 
população vacinada)



68%

60%

56%

40%

Tecnologias centradas no cliente

Medidas de segurança de dados 

Comunicações digitais

E-commerce ou plataformas 
de vendas

O impacto de longo prazo da pandemia sobre as seguradoras

irão basear-se na utilização 
da colaboração digital e das 
ferramentas de comunicação.

76%

90%

disseram que o modelo operacional 
da próxima geração, incluindo operações 
digitalizadas, acelerou em uma questão 
de meses (crescendo mais  de 39% 
a partir de agosto de 2020).

76%
acreditam que o engajamento 
do cliente será feito 
predominantemente via 
plataformas digitais.

76%

Prioridades de aceleração digital

Os CEOs planejam investir mais em tecnologias como:

Confiança e reputação

Foco contínuo no risco ambiental e climático

dos CEOs do setor de seguros 
acreditam que irão garantir 
o valor na sustentabilidade 
e nos ganhos das mudanças 
climáticas efetuados 
durante a crise.

Foco intensificado no componente "S" do ESG

Os líderes do ramo de seguros 
estão mudando o seu foco para 
o componente social de seus 
programas de ESG desde 
agosto de 2020.

As questões de inclusão e diversidade para os ˛CEOs de seguradoras

dos líderes do setor de seguros 
acreditam que a evolução se movimen-
tou muito vagarosamente no que 
tange à diversidade e à inclusão.

concordam que ainda 
existe muito a ser feito para 
construir a diversidade de 
gênero nos conselhos.

98% 64%
2021 2020

90%
60%

O cliente e a 
tecnologia são 
áreas focais para 
as seguradoras. 
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