
REFINITIV® DUE 
DILIGENCE CENTRE

DUE DILIGENCE CENTRE

An LSEG Business



Refinitiv Due Diligence Centre 2

O Refinitiv Due Diligence Centre® é uma solução de 
gerenciamento de risco de terceiros e da cadeia de suprimentos 
empresariais projetada para dar confiança às instituições na 
conformidade e integridade dos fornecedores e parceiros de 
negócios.

A plataforma centraliza o gerenciamento de riscos de terceiros e 
orienta as partes interessadas em todas as etapas do processo 
ao longo do ciclo de vida do relacionamento com terceiros – da 
avaliação inicial, passando pelo onboarding, monitoramento 
contínuo, renovação ou fim da vida útil.

O Refinitiv Due Diligence Centre vai além da abordagem de 
“seleção de caixas” das soluções tradicionais de risco de 
fornecedores e terceiros, possibilitando a criação de fluxos 
de trabalho dinâmicos e personalizados, que garantem a 
supervisão adequada com base nos riscos relevantes para seus 
fornecedores, terceiros e negócios.

Construído para se integrar facilmente aos sistemas de ERP e 
de gerenciamento de fornecedores existentes, o Refinitiv Due 
Diligence Centre permite uma tomada de decisão melhor e mais 
rápida ao expor, avaliar e mitigar o risco de terceiros.

Foi projetado para pequenas e médias empresas que 
reconhecem o valor do gerenciamento de riscos de terceiros, 
mas podem não ter a experiência e os recursos para projetar 
e implementar um programa. O Lite é um programa de fluxo de 
trabalho de avaliação de terceiros pré-construído, defensável 
e baseado em risco que é fácil de usar, econômico e pode ser 
implementado rapidamente. 

A solução oferece um processo de avaliação de risco de terceiros 
projetado por especialistas com base nas melhores práticas 
do setor: Ele é pré-configurado, eliminando a necessidade de 
longos processos de análise e projeto. Os clientes só precisam 

fazer pequenas configurações, como designação de partes 
interessadas e aprovações para começar.

Entendendo que muitas organizações enfrentam desafios de 
recursos, criamos o programa com a eficiência em mente. Adotar 
uma abordagem baseada no risco para due diligence de terceiros 
possibilita que as organizações dimensionem corretamente o nível 
de due diligence apropriado ao risco. 

A versão Lite do Due Diligence Center ajuda nossos clientes 
a gerenciar seus riscos de terceiros com mais confiança e 
impulsiona suas ambições de crescimento.

A maneira mais inteligente 
de administrar e monitorar 
seu gerenciamento de 
riscos de terceiros

Due Diligence Centre – Nível Lite

Reduz os custos de gerenciamento de terceiros, oferecendo maior controle do 
processo, permitindo que você gerencie efetivamente os muitos riscos potenciais ao 
contratar terceiros

Otimize
seu gerenciamento de risco de terceiro

decisões orientadas por 
dados e baseadas no risco

Elimine
silos com cobertura de múltiplos 

domínios de risco centralizados em uma 
plataforma

DUE DILIGENCE CENTRE

Tome
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• Realizado rapidamente: um programa de risco de terceiros pronto 
que oferece visibilidade rápida e eficaz

• Fácil de implementar com a configuração padrão, o que 
significa que um esforço mínimo é necessário

• Fácil de navegar: fluxos de trabalho projetados por 
especialistas orientam os usuários passo a passo ao longo do 
processo de avaliação de risco

• Baseado nas melhores práticas: o alinhamento pré-configurado 
com as melhores práticas do setor elimina a necessidade 
de um projeto interno do programa especializado em 
gerenciamento de risco de terceiros

• Cabe no orçamento: nossos preços são adaptados aos 
orçamentos de clientes de pequeno e médio porte

• Eficiente em termos de recursos: Projetado para ajudar uma 
equipe pequena e centralizada a navegar rapidamente pela 
avaliação e integração de terceiros

• Facilmente defensável: a prova de trabalho é incorporada à 
solução para dar suporte às auditorias do programa

• Ajuda os clientes a avançar ao longo da curva de maturidade 
de due diligence: Conforme nossos clientes ampliam seus 
negócios e seus processos se tornam mais complexos, eles 
podem ser atualizados de maneira transparente para o nível 
Standard de Integridade de Fornecedores, que oferece mais 
personalização e flexibilidade para acomodar os programas de 
risco de terceiros mais maduros

Benefícios

Tabela de comparação para o Due Diligence Center

Recursos e capacidades Lite Standard

Questionários padrão pré-carregados  

Questionários personalizáveis 

Pontuação configurável dos 
questionários 

Faixas de pontuação configuráveis  

Acesso à configuração de questionários 

Número de fluxos de trabalho distintos 1 Ilimitado

Fluxo de trabalho padrão pré-carregado 

Adição e personalização do fluxo de 
trabalho 

Acesso à configuração do fluxo de 
trabalho 

Triagem integrada do World-Check  

Módulo de relatório de Due Diligence 
integrado  

Modelo proprietário de pontuação de 
risco  

Esquema de pontuação pré-
configurado 

Esquema de pontuação personalizado 

Camadas/limites configuráveis  

Notificações/lembretes  

Trilha de auditoria  

Modelo de suporte e implementação Lite Standard

MyRefinitiv.com  

Gerente de sucesso do cliente alocado  

Implementação Escopo 
limitado Personalizada

Assessoria 

Usuário/terceiros Lite Standard

Número de terceiros Até 1.500 Ilimitado 
(dependente 

do nível)

Usuários do sistema Ilimitado Ilimitado

Usuários administrativos Ilimitado

Funções do sistema 3
pré-configurado

Configurável 
ilimitado

Tempo de implementação Lite Standard

Tempo de implementação 2-4 semanas 3-6 meses



Por que o Refinitiv Due Diligence Centre?

Desenvolva uma abordagem baseada no risco para 
compliance do fornecedor e avaliação de riscos

Nosso algoritmo proprietário de pontuação de risco classifica 
terceiros em várias áreas, criando níveis de risco que 
são utilizados para priorizar e direcionar as atividades de 
mitigação. A pontuação em tempo real permite que você tome 
decisões de integração rápidas e eficazes com confiança.

Elimine silos e integre riscos

Você pode visualizar várias áreas de risco em uma plataforma 
centralizada, oferecendo uma visão 360 graus do risco de 
terceiros. 

Aumente a eficiência e simplifique seus 
processos de onboarding

A plataforma aplica um fluxo de trabalho consistente, incluindo 
questionários, triagem e módulos de solicitação de relatórios 
de due diligence integrados, eliminando a necessidade de 
processos manuais demorados.

Economize tempo e recursos

Questionários baseados na lógica são integrados à ferramenta 
– pré-configurados para usuários da versão Lite e totalmente 
personalizáveis para usuários nível Standard – eliminando 
a necessidade de planilhas e garantindo que apenas as 
perguntas necessárias e relevantes sejam respondidas.

Monitoramento inicial e contínuo com dados 
precisos e relevantes

O Due Diligence Centre está integrado ao nosso banco de 
dados World-Check Risk Intelligence líder de mercado. Os 
dados do World-Check são totalmente estruturados, agregados 
e deduplicados para crimes financeiros, triagem de risco de 
terceiros e têm cobertura abrangente, incluindo sanções, lista 
de observação, dados de PPEs e mídia negativa. Há mais de 

duas décadas, o World-Check tem sido utilizado pelas maiores 
empresas do mundo para cumprir suas obrigações regulatórias 
e desfruta da confiança dessas corporações.

Coordene as partes interessadas de maneira 
transparente em todo o ciclo de vida do 
gerenciamento de riscos

A plataforma é poderosa e flexível, atribuindo avaliações de 
risco e atividades de mitigação às partes interessadas relevantes 
utilizando fluxos de trabalho dinâmicos. Notificações e alertas 
são entregues de maneira proativa, envolvendo as partes para 
maximizar a eficiência do seu processo de onboarding.

Solicitações de relatórios de due diligence 
convenientes

Quando for necessário um escrutínio adicional de um terceiro, 
você poderá solicitar o nível apropriado de relatório de Due 
Diligence da Refinitiv na própria plataforma.

Acelere a resposta e as resoluções de risco 
apropriadas

Esta é uma solução proativa que aconselha sobre como 
remediar riscos usando regras de atribuição automática de 
fluxo de trabalho, pré-configuradas no nível Lite ou projetadas 
para os requisitos da sua organização no nível Standard, além 
de orientar as partes interessadas nas etapas de avaliação e 
mitigação de riscos necessárias para tomar a decisão correta 
de onboarding.

Fornecendo suporte especializado

A Refinitiv tem uma equipe de consultores que podem te 
fornecer o conhecimento em compliance e no setor durante 
toda a fase de implementação, e nossa equipe de serviços 
gerenciados pode oferecer suporte de tarefas administrativas 
em seu nome para aliviar a carga da sua equipe interna.

Visite o site refinitiv.com |   @Refinitiv    Refinitiv

A Refinitiv, uma empresa do LSEG (London Stock Exchange Group), é um dos maiores fornecedores mundiais de dados e infraestrutura de mercados financeiros. Com 
uma receita de US$ 6,25 bilhões, mais de 40.000 clientes e 400.000 usuários finais em 190 países, a Refinitiv está capacitando participantes em todo o mercado 
financeiro global. Fornecemos informações, insights e tecnologia que permitem que os clientes tomem decisões críticas de investimento, negociação e risco com 
confiança. Ao combinar uma plataforma aberta exclusiva com os melhores dados e experiência da categoria, conectamos as pessoas a opções e oportunidades - 
impulsionando o desempenho, a inovação e o crescimento dos nossos clientes e parceiros.
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An LSEG Business

Temos a solução de gerenciamento de risco de terceiros certa para qualquer porte de empresa ou nível de 
complexidade, de pequenas e médias empresas às maiores multinacionais.

Fale com os nossos representantes para saber como podemos ajudá-lo.

https://twitter.com/Refinitiv
https://www.linkedin.com/company/refinitiv

