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Nossa pesquisa revela como a pandemia da Covid-19
aumentou significativamente os riscos do cliente e
de terceiros, mas também destaca o potencial da
tecnologia para remodelá-los.
Com um número global de mortes que ultrapassou três
milhões em 2021, a pandemia da Covid-19 mudou o
mundo para sempre. Para as empresas e funcionários, ela
continua a gerar grandes pressões no dia a dia, desde
manter operações vitais em funcionamento até reconstruir
cadeias de suprimentos afetadas. Nesse ambiente, talvez
não seja surpreendente que as organizações tenham
encontrado dificuldades em focar no risco de terceiros,
resultando em maiores oportunidades para criminosos
cometerem fraudes aos consumidores e às empresas.
Tomando atalhos
Nossa pesquisa reflete as dificuldades das empresas,
com 65% dos entrevistados concordando que a
pandemia os forçou a tomar atalhos com estratégias
de Know Your Customer (KYC) e verificações de due
diligence. Embora o surto da Covid-19 tenha sido
extremamente perturbador, as lacunas de conformidade
são um problema persistente que já existia muito
antes da pandemia. Nossa pesquisa de risco de 2019
descobriu que 49% dos relacionamentos com terceiros
estavam sujeitos a verificações de due diligence, em
comparação com 44% em 2021. Em uma observação
mais positiva, nossa pesquisa atual mostra uma
crescente conscientização dos fatores ambientais,
sociais e de governança (ESG) e sobre o crime
ecológico, sugerindo que a pandemia pode ter criado
um ponto de virada.

A tecnologia e os dados nos indicam o caminho certo
Ao aumentar e expor os riscos, a pandemia também
está ajudando as organizações a abordá-los. A melhor
maneira de fazer isso é claramente destacada por nossa
pesquisa: tecnologia, dados e automação não são
apenas facilitadores, mas também podem atuar como
transformadores. As organizações que usam tecnologias
inovadoras não estão apenas mais bem protegidas
contra riscos de clientes e de terceiros, elas estão mais
conscientes deles e, fundamentalmente, mais propensas
a continuar investindo em prevenção e mitigação.
Colaboração é fundamental
Outra tendência muito importante observada durante
a pandemia tem sido uma maior colaboração, seja
entre empresas, pessoas ou instituições, para o bem
comum. Nessa pesquisa, descobrimos que aqueles que
já usam a tecnologia para combater crimes financeiros
têm 60% mais probabilidade de colaborar com órgãos
regulamentares do que aqueles que não usam essa
tecnologia. Isso nos dá uma esperança renovada de
que a abordagem colaborativa que temos defendido há
muito tempo na Refinitiv, entre agências de execução,
inovadores e organizações não governamentais, etc.,
possa ser reforçada pelos eventos recentes e nos
permita criar um futuro mais seguro em parceria.
Participe da conversa
#FightFinancialCrime e
#FightGreenCrime
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SOBRE O RELATÓRIO
Este relatório é baseado em pesquisas encomendadas pela Refinitiv realizadas on-line por uma empresa de consultoria independente em março de 2021. Um total de 2.920 gerentes de
grandes organizações, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias, concluíram a pesquisa.
Essa pesquisa foi realizada em 30 países, mas as sedes e os relacionamentos com terceiros dos participantes da pesquisa são em nível globais. Pesos foram aplicados a cada país para
garantir uma representação igual. A convenção padrão de arredondamento foi aplicada e, consequentemente, alguns dos valores totais não somam 100%.
Também fazemos referência no relatório a uma inovação anterior inovação da Refinitiv na pesquisa de crimes financeiros, realizada em março de 2019 em 24 países, e uma pesquisa
sobre risco de terceiros da Refinitiv, realizada em fevereiro de 2020 em 16 países. Ao usar essas pesquisas anteriores para comparação, utilizamos uma base de países semelhantes.

DIVISÃO DOS PARTICIPANTES POR PAÍS
TOTAL

EUA

Canadá

Brasil

Argentina

México

Reino
Unido

Alemanha

França

Holanda

Itália

Espanha

Rússia

Polônia

2021

2920

106

107

110

110

110

108

107

110

103

109

109

110

109

2019

3138

130

129

130

130

130

130

128

130

105

130

130

130

122

Todos os
países
nórdicos

Austrália

China Hong Kong

Índia

Singapura

Coreia
do Sul

Japão

Turquia

EAU

Arábia
Saudita

África
do Sul

Nigéria

207

107

109

107

110

110

108

104

110

110

110

110

110

220

129

130

118

130

130

n/d

n/d

130

127

129

122

119

DIVISÃO POR FUNÇÕES/TEMPO DE SERVIÇO

20% 39% 41%
C-suite

Gerência
sênior

Gerência
intermediária

DIVISÃO POR VOLUME DE NEGÓCIOS

Os entrevistados da nossa pesquisa trabalham para
organizações com uma média de

USD 24,3 BILHÕES/
GBP 17,2 BILHÕES
volume de negócios anual
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DEFINIÇÃO
O QUE SÃO CRIMES FINANCEIROS?

O QUE SÃO CRIMES ECOLÓGICOS?

O foco habitual da investigação de crimes financeiros está nos fluxos
de dinheiro ilícito de crimes como lavagem de dinheiro, suborno,
sonegação fiscal, fraude e corrupção, que apoiam abusos humanos,
como a escravidão moderna, tráfico de drogas e prostituição.

Crimes ecológicos envolvem atividades ilegais que não apenas
prejudicam diretamente o meio ambiente, mas também ameaçam a
vida selvagem, afetam as cadeias de suprimentos das empresas e
representam uma ameaça à segurança e à estabilidade em todo o
mundo.

Para efeitos do presente relatório, possuímos uma ampla definição que
abrange todos os crimes financeiros, para proporcionar a visão mais
completa possível dos impactos sociais e financeiros.

O QUE É UM TERCEIRO?
Neste relatório, definimos como um terceiro qualquer pessoa ou
organização que esteja conectada a uma cadeia de suprimento ou que
esteja executando negócios em nome de uma organização, como um
fornecedor, distribuidor, agente e/ou parceiro.
A nossa definição de “risco de terceiros” inclui tudo o que poderia
expor uma empresa a ameaças e a riscos pelo envolvimento com
terceiros, incluindo suborno e corrupção, escravidão moderna, crime
ambiental, tráfico de vida selvagem ou minerais de conflito.
O termo "due diligence de terceiros" se refere à avaliação do terceiro
no momento da integração e monitoramento contínuo para determinar
o perfil de risco.

Além do crime ambiental e do tráfico de vida selvagem, o crime
ecológico também inclui o desrespeito a regulamentos destinados a
prevenir danos ao meio ambiente.
As consequências de crimes ecológicos são extensas e estão
conquistando a atenção dos órgãos de fiscalização, dos reguladores e,
mais recentemente, do setor de tecnologia.
A União Europeia (UE) incluiu os crimes ambientais como delitos
antecedentes sob a 6ª Diretiva Antilavagem de Dinheiro da UE
(6AMLD). Em 2020, eles passaram a ser as novas prioridades do Grupo
de Ação Financeira Internacional (GAFI) ao se concentrar no comércio
ilegal de animais selvagens.
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DESTAQUES
O IMPACTO DA PANDEMIA: À MEDIDA QUE AS
PRESSÕES COMERCIAIS AUMENTAM, OS RISCOS
TAMBÉM AUMENTAM

AS LACUNAS DE CONFORMIDADE PERSISTEM:
FRAUDE, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO

65%
73%
71%

44%
62%

40%

dos entrevistados concordaram que a pandemia os forçou a pegar
atalhos com estratégias de KYC e verificações de due diligence
dos participantes da pesquisa estavam sob pressão extrema para
aumentar a receita devido à Covid-19
dos entrevistados disseram que o crime cibernético se tornou
mais difícil de conter devido às práticas de trabalho remoto
relacionadas à Covid-19
das organizações disseram que a Covid-19 tornou a triagem
de sanções uma prioridade maior

64%
86%

dos relacionamentos com terceiros passaram por verificações de
due diligence, em comparação com 49% em 2019
dos entrevistados disseram estar conscientes de crimes
financeiros nos últimos 12 meses, em comparação com 72%
em nosso relatório de 2019
disseram que se concentram mais em estar em conformidade
regulatória, em vez de tentar evitar problemas de forma proativa
dos entrevistados usam a tecnologia para ajudá-los na
detecção de fraudes ou pretendem fazê-lo no futuro

O PODER DA INOVAÇÃO: COMO AS TECNOLOGIAS ESTÃO REMODELANDO O FUTURO DOS RISCOS

86%
91%

dos entrevistados concordaram que tecnologias digitais
inovadoras ajudaram a identificar crimes financeiros
daqueles que usam tecnologias de KYC/compliance estão
procurando melhorar a detecção e a mitigação de crimes
financeiros nos próximos 12 meses

60%
45%

daqueles que usam regularmente a tecnologia para evitar riscos
associados a crimes financeiros possuem uma probabilidade maior
de colaboração com os órgãos de fiscalização de do que aqueles
que não usam essa tecnologia
dos entrevistados acreditam que a tecnologia de interface de
programação de aplicativos (API) pode ajudar significativamente
a reduzir os riscos associados aos crimes financeiros
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1 | COMO A PANDEMIA
REFORMULOU O RISCO

Figura 1b: OPINIÕES SOBRE O MONITORAMENTO DE
RELACIONAMENTOS EXTERNOS
Quanto você concorda ou discorda das afirmações a seguir?

A pandemia da Covid-19 nos obrigou a optar por atalhos com as
verificações de KYC/due dilligence para lidar com a situação

11%

O MUNDO MUDOU EM RESPOSTA À
PANDEMIA E O MESMO ACONTECEU
COM O CENÁRIO DE RISCO

41%
24%

Empresas sob pressão estão cortando caminhos
A pandemia levou as empresas ao limite. Quase três quartos (73%) dos entrevistados
disseram que estavam sob pressão para aumentar a receita e 65% para aumentar os
lucros devido à pandemia da Covid-19.

Concordo um pouco

Concordo totalmente

Discordo um pouco

Discordo totalmente

24%
Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões
geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias

Figura 1: IMPACTOS DA PANDEMIA NOS PONTOS DE PRESSÃO DA EMPRESA
Como você geralmente classificaria a pressão sobre a sua empresa para alcançar os seguintes pontos devido à pandemia da Covid-19?

Soma: Extrema
+ significativa
Aumentar a rotatividade

26%

46%

23%

5%

73%

Aumentar as medidas
de segurança
regulatórias

24%

42%

27%

7%

66%

Figura 2: TOMANDO ATALHOS COM A DUE DILLIGENCE
Quanto você concorda ou discorda da afirmação a seguir? A pandemia da Covid-19 nos obrigou
a optar por atalhos com as verificações KYC/de due dilligence para lidar com a situação.

6%

Sem pressão

29%

35%

29%

Soma concorda = 35%
Desenvolver
novos mercados

24%

41%

28%

7%

65%

Aumentar a fatia
de mercado

22%

43%

27%

8%

65%

Aumentar os lucros

21%

44%

28%

7%

65%

0

20
Extrema

40
Significativa

60
Leve

80

100

Nenhuma

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias

Soma concorda = 70%
Extrema/
significativa

29%
0

41%
20

Concordo
totalmente

40
Concordo
um pouco

21%
60
Discordo
um pouco

10%

80

100
Discordo
totalmente

Tamanho da base = pessoas que não são pressionadas n=139 gerentes de grandes empresas em 30 regiões
geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias
Tamanho da base = pessoas sob pressão extrema/significativa: n=2920 gerentes de grandes empresas em
30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias
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COVID-19 E A COMPLIANCE DE KYC
Mais da metade (54%) dos entrevistados concordou que a Covid-19 tinha feito o KYC da identidade
dos clientes uma prioridade maior e 44% disseram ter sido afetados pela necessidade de verificação
KYC dos dados dos clientes. A necessidade de reparar cadeias de suprimentos e estabelecer novos
relacionamentos comerciais como resultado da Covid-19 pode ter sido um motivador por trás desse

foco renovado. No entanto, 41% (Fig. 3b) dos entrevistados reconheceram que não gerenciaram
totalmente o KYC da identidade dos clientes e mais da metade (51%) disse que não executou totalmente
a verificação KYC dos dados dos clientes.

Figura 3: IMPACTOS DA PANDEMIA SOBRE AS PRIORIDADES DE RISCO DA EMPRESA

Figura 3b: GERENCIAMENTO DE RISCOS DA EMPRESA

Como a pandemia da Covid-19 afetou a forma como sua empresa prioriza os seguintes riscos?

Você considera que sua empresa gerencia os seguintes riscos?

KYC da identidade
dos clientes

54%

Crime cibernético

51%

3%
7%

43%

10%

46%

Risco de crimes financeiros

43%

9%

48%

Monitoramento de transações

Soma: Total + parcialmente

43%

44%

Enhanced Due Diligence

46%

8%

47%

Fraude financeira

45%

10%

44%

Triagem de risco

45%

9%

46%

Verificação KYC
dos dados do cliente

44%

7%

49%

KYC da identidade
dos clientes

59%

Crime cibernético

53%

36%43%

10%

90%

Monitoramento
de transações

51%

39%

10%

90%

Verificação KYC dos
dados do cliente

49%

42%

10%

90%

Enhanced Due Diligence

49%

41%

10%

90%

Triagem de risco

48%

42%

10%

90%

Fraude financeira

48%

40%

12%

88%

47%

41%

12%

88%

37%

4%

96%

Crime ecológico

43%

9%

48%

Risco de crimes
financeiros

Fonte de riqueza
e fonte de fundos

42%

10%

48%

Fornecedores ou
relacionamentos

46%

44%

11%

89%

Fornecedores ou
relacionamentos

41%

10%

49%

Fonte de riqueza
e fonte de fundos

45%

43%

11%

89%

Triagem de sanções

40%

10%

50%

Crime ecológico

45%

44%

11%

89%

Status final de
propriedade benéfica

40%

10%

51%

Propriedade efetiva
final de fundos

44%

45%

11%

89%

Triagem de sanções

44%

43%

12%

88%

0

20
Maior prioridade

40
Menor prioridade

60

80

100

Nenhuma mudança

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em
conformidade e práticas regulatórias

Totalmente

Parcialmente

De jeito nenhum
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REFINITIV QUAL-ID
POWERED BY
WORLD-CHECK

COMO REALIZAR O PROCESSO DE KNOW
YOUR CUSTOMER DO SEU CLIENTE SEM
CONHECER SEU CLIENTE?
Uma poderosa combinação entre triagem de
riscos e verificação de documentos e identidade
digital por meio da tecnologia de API
• Tempos de resposta mais rápidos
• Maior precisão
• Melhor experiência do cliente
• Custos simplificados

refinitiv.com/pt/qual-id
Uma empresa do LSEG
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TRIAGEM DE SANÇÕES
A Covid-19 tornou a triagem de sanções uma prioridade maior para 40%
dos entrevistados, possivelmente motivada novamente pela necessidade
de estabelecer novos relacionamentos devido ao impacto da pandemia nas
cadeias de suprimentos. Mas essa informação se contrapõe a um cenário
mais amplo de inércia: 56% (Fig. 3b) dos entrevistados disseram que não
gerenciaram totalmente os riscos relacionados à triagem de sanções. A
tecnologia está se tornando onipresente, com 85% dos entrevistados já a
utilizam para apoiar a triagem de sanções ou planejando usá-la no futuro.

AS PRESSÕES DOS GOVERNOS E
REGULADORES ESTÃO AMENIZANDO
Ao comparar diretamente os
resultados deste ano com
a nossa pesquisa de risco
de 2019, é possível medir
as mudanças nos níveis de
pressão que as organizações
relataram para evitar crimes
financeiros.

Figura 4: COMPARATIVO DE PRESSÃO PARA EVITAR RISCO DO CLIENTE E DE TERCEIROS 2019
Como você geralmente classificaria a pressão dos seguintes itens em sua empresa para a prevenção de crimes financeiros?

Soma: Extrema/significativa
75%

Governo
Reguladores

67%

Concorrentes

65%
69%
64%

Conselho corporativo

63%

Cliente(s)
Órgãos de fiscalização

62%

Investidores institucionais

62%

Funcionários

60%

Fornecedores

60%

Órgãos do setor

60%
58%

ONGs (organizações
não governamentais)

56%

Mídia/jornalistas

0

20
2021

40

60

81%

76%

69%
70%
72%

67%
70%
70%
68%
66%
67%

Geral

82%

74%
80

100

2019

Tamanho da base de 2021 = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em
conformidade e práticas regulatórias
Tamanho da base de 2019 = 3.138 gerentes de grandes empresas em 24 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em
conformidade e práticas regulatórias

Na pesquisa de 2021, a pressão vinda dos governos (75%), reguladores (67%) e conselhos corporativos
(64%) foi significativamente menor do que na pesquisa de 2019 (82%, 81% e 76%, respectivamente). Isso
sugere que o foco e os recursos do governo foram direcionados para outro lugar durante o surto da
Covid-19. Essa informação é apoiada por evidências de que as ações de aplicação da Lei sobre Práticas
de Corrupção no Exterior dos EUA (FCPA) estavam nos níveis mais baixos por mais de 10 anos, com
apenas uma ação relatada contra um réu corporativo nos primeiros quatro meses de 2021.
Ação de aplicação da FCPA: https://fcpablog.com/2021/05/03/why-has-corporate-fcpa-enforcement-stopped/
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ACELERAÇÃO NA ADOÇÃO DA
TECNOLOGIA

AUMENTO NOS RISCOS DE CRIMES
CIBERNÉTICOS

A pandemia parece estar acelerando o investimento em tecnologia para
combater crimes financeiros. Embora 43% dos entrevistados que estão sob
extrema pressão para aumentar a receita devido à pandemia disseram que
gostariam de implantar a inteligência artificial (IA) e O machine learning para
combater crimes financeiros no futuro, esse percentual cai para apenas 26%
para aqueles que relataram que não estavam sob tenho tipo de pressão.

A capacidade das forças de trabalho globais de se adaptarem com sucesso ao trabalho
remoto foi notável, mas ela também abriu as portas para os riscos. Mais de sete em 10
(71%) entrevistados disseram que o crime cibernético se tornou difícil de conter devido
a um aumento nas práticas de trabalho remoto relacionadas à Covid-19. 51% (Fig. 3)
disseram que o crime cibernético se tornou, sem sombra de dúvida, uma prioridade
maior durante a pandemia.
Figura 5: OPINIÕES SOBRE O MONITORAMENTO DE RELACIONAMENTOS EXTERNOS
Quanto você concorda ou discorda das afirmações a seguir?

Soma: Concordo
Priorizamos o trabalho com empresas que
tenham políticas e padrões semelhantes
aos nossos em detecção de crimes
financeiros e práticas relacionadas

32%

Os crimes cibernéticos estão cada vez mais
difíceis de conter devido a um aumento nas
práticas de trabalho remoto

26%

Lutamos para processar e monitorar
o grande número de complexidades
de nossos relacionamentos

25%

A pandemia da Covid-19 nos obrigou a optar
por atalhos com as verificações KYC/de due
dilligence para lidar com a situação

24%

41%

24%

11%

65%

Estamos preocupados que nossa empresa
esteja assumindo o risco por não monitorar
adequadamente nossos relacionamentos

24%

40%

26%

11%

64%

Nos concentramos mais em apenas estar
em conformidade regulatória, em vez de
tentar evitar problemas de forma proativa

24%

40%

26%

10%

64%

45%

45%

42%

17%

21%

24%

5%

78%

8%

71%

11%

67%
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AUMENTANDO AS APOSTAS NO ESG
A Covid-19 provou ser um divisor de águas para a agenda ambiental, social e de governança
(ESG) e 43% dos entrevistados disseram que a pandemia aumentou a importância do ESG para
eles. É provável que esse sentimento continue, já que os regulamentos, como a Diretiva da UE
sobre Due Diligence obrigatória de Meio Ambiente e a Lei de Due Diligence Corporativa da
Alemanha, têm penalidades de cumprimento significativas e exigem due dilligence contínua dos
relacionamentos com terceiros.
Figura 6: ELEMENTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA
Como você classificaria sua empresa em geral para os seguintes elementos ambientais, sociais e de governança?

Ambiental

72%

Social

27%

63%

Governança

43% dos entrevistados afirmaram que agora consideram como prioridade os crimes ecológicos,
que incluem a pesca ilegal, a exploração ilegal de madeira, o comércio ilegal de animais selvagens
e a disposição inadequada de resíduos. Essa é uma descoberta notável, pois a falta de priorização
e compartilhamento de inteligência entre os órgãos de fiscalização e os formuladores de políticas
ofereceu ao setor privado poucos incentivos para se concentrar no assunto até o momento.
Nossa pesquisa sobre riscos da Refinitiv em 2020 considerou os riscos reais: Ameaças ocultas
nos relacionamentos com terceiros obtiveram algum progresso. No entanto, 93% dos participantes
afirmaram que, se uma ação regulatória maior fosse tomada em relação a riscos de terceiros, eles
aumentariam os gastos.
Figura 7: IMPACTOS DA PANDEMIA SOBRE AS PRIORIDADES DE RISCO DA EMPRESA

33%

59%

AUMENTO NA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
CRIMES ECOLÓGICOS

4%

36%

5%

Como a pandemia da Covid-19 afetou a forma como sua empresa prioriza os seguintes riscos?

KYC da identidade
dos clientes

54%

Crime cibernético

51%

Monitoramento
de transações

48%

Enhanced Due Diligence

46%

Figura 6b: IMPORTÂNCIA DOS ELEMENTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE GOVERNANÇA

Risco de crimes financeiros

45%

10%

44%

Como os seguintes elementos ambientais, sociais e de governança mudaram de importância para sua empresa como resultado da
pandemia da Covid-19?

Fraude financeira

45%

10%

44%

Triagem de risco

45%

Verificação KYC dos
dados do cliente

44%

7%

49%

Crime ecológico

43%

9%

48%

42%

10%

48%

ESG geral

63%
Bom

Médio

34%

Ruim

3%

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em
30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão
envolvidos em conformidade e práticas regulatórias

Soma:
Aumentou

Ambiental
Social
Governança
ESG geral
Aumentou
significativamente

37%
28%
28%
29%
Aumentou
um pouco

36%

21%

37%

24%

33%

30%

37%
Nenhuma
mudança

26%
Diminuiu
um pouco

5%
9%

73%
65%

7%

61%

6%

66%

Diminuiu
significativamente

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em
conformidade e práticas regulatórias

Fonte de riqueza
e fonte de fundos
Fornecedores ou
relacionamentos

41%

3%
7%
9%
8%

9%

10%

43%
43%
43%
47%

46%

49%

Triagem de sanções

40%

10%

50%

Status final de
propriedade benéfica

40%

10%

51%

Maior prioridade

Menor prioridade

Nenhuma mudança

RELATÓRIO DE RISCO GLOBAL E COMPLIANCE 2021

13

COLOQUE O PENSAMENTO DO ESG
NO CENTRO DO SEU PROCESSO
DE INVESTIMENTO PARA AJUDAR
A REDUZIR OS RISCOS E TOMAR
MELHORES DECISÕES
Saiba mais em refinitiv.com/pt/esg

Uma empresa do LSEG
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2 | ELIMINANDO A LACUNA DE
CONFORMIDADE
NOSSA PESQUISA DESTACA FALHAS PERSISTENTES
EM COMPLIANCE, MAS REVELA COMO A
ADOÇÃO DA TECNOLOGIA ESTÁ AUMENTANDO A
CONSCIENTIZAÇÃO E A DETECÇÃO
O processo de due diligence diminuiu
Apenas 44% dos entrevistados disseram que realizaram verificações formais iniciais de due diligence com clientes
ou terceiros, o que representa cinco pontos percentuais abaixo de do índice de 49% em 2019. Uma possível causa
para esse declínio pode ser uma dificuldade maior na obtenção dos dados e da documentação legal necessária
para realizar verificações completas de terceiros. Os entrevistados disseram que só conseguiram obter 46% das
informações necessárias, em comparação a 51% em 2019.
Figura 8.1: DUE DILIGENCE EM
RELACIONAMENTOS EXTERNOS

Figura 8.2: ACESSO AOS DADOS LEGAIS NECESSÁRIOS

Qual porcentagem desses relacionamentos você realizou alguma verificação
formal inicial de due dilligence do cliente ou de terceirosao começar uma
parceria?

Dos dados necessários e da documentação legal para realizar uma verificação
completa da due diligence de um cliente ou de terceiros com esses relacionamentos
externos, qual proporção geralmente é obtida? (Selecione uma resposta)

2021

2019

49%
44%

51%
46%

Tamanho da base de 2021 = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em
conformidade e práticas regulatórias
Tamanho da base de 2019 = 3.138 gerentes de grandes empresas em 24 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em
conformidade e práticas regulatórias
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O QUADRO REGIONAL

A FRAUDE É A PRINCIPAL ÁREA DE FOCO

Enquanto a Europa seja uma das regiões de menor desempenho em termos de realização
de verificações de due diligence (40%), as regiões com maior pontuação são o Oriente
Médio (48%) e a África Subsaariana (56%). Isso pode refletir o reconhecimento de riscos
maiores em conduzir negócios nessas regiões, tornando a identificação e a prevenção
dos riscos mais essenciais. Identificamos outras respostas mais fortes dos entrevistados
regionais em comparação com nossas descobertas globais: enquanto 67% dos
entrevistados globais disseram que estavam sob pressão para evitar crimes financeiros,
esse número subiu para 73% no Oriente Médio e para 80% na África Subsaariana.

A fraude é, com alguma margem, a principal área de foco da prevenção de crimes
financeiros, com as empresas alocando 20% dos esforços, tempo e custo gerais
para casos de fraude, em comparação a 16% em casos de lavagem de dinheiro e
13% para corrupção e suborno.

Figura 9: COMPARATIVO REGIONAL DE DUE DILIGENCE DE RELACIONAMENTOS
EXTERNOS
Qual porcentagem desses relacionamentos você realizou alguma verificação formal inicial de due dilligence do cliente
ou de terceiros ao começar uma parceria?

56%

Média %

Figura 10: ESFORÇOS DA EMPRESA PARA EVITAR CRIMES FINANCEIROS
Como você alocaria os esforços gerais da sua empresa (custo e tempo) para prevenir os seguintes aspectos de crimes financeiros?

20%

48%
45%

44%

44%
40%

Fraude
Lavagem de dinheiro

16%
Furto

14%

Crime cibernético
Suborno e corrupção

14%
Crime ecológico

13%

Escravidão/tráfico de pessoas

8%

Outros aspectos do crime financeiro

7%
7%
África Subsaariana

Oriente Médio

Ásia-Pacífico

América

Europa

Todos de 2021

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em
conformidade e práticas regulatórias, com base na América (n=543), na Europa (n=1072), no Pacífico Asiático (n=755), no Oriente Médio
(n=330) e na África Subsaariana (n=220)

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões
geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias
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Uma empresa do LSEG

Refinitiv Due Diligence
®

Como fornecedor global líder de relatórios de due diligence,
fluxo de trabalho de integração, insights baseados em dados,
classificações e serviços gerenciados, ajudamos as empresas
a avaliar os clientes e terceiros quanto a existência de
possíveis riscos.
Seja qual for o tamanho, localização ou complexidade da sua
empresa, a Refinitiv Due Diligence tem a solução que permite
a tomada de decisões mais bem informadas.
Entre em contato conosco hoje mesmo. Refinitiv.com
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O QUADRO REGIONAL
A pandemia está aumentando o foco na fraude, tornando-a uma prioridade maior para quase metade
(45%) (Fig. 3) das organizações. No entanto, ainda há muito espaço para melhorias: 52% (Fig. 3b) dos
entrevistados disseram que não estão gerenciando totalmente os riscos relacionados a fraudes.
A tecnologia é um importante capacitador na luta contra a fraude e 86% (Fig. 11) dos entrevistados já
usam a tecnologia para ajudá-los na detecção de fraudes ou desejam utilizá-la no futuro.
Figura 11: TECNOLOGIA PARA APOIAR A PREVENÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS
Para qual das seguintes opções você está procurando tecnologias para apoiar a prevenção de crimes financeiros?

KYC da identidade
dos clientes

65%

Crime cibernético

8%

27%

56%

33%
43%

Monitoramento de transações

53%

34%

Enhanced Due Diligence

53%

33%

Risco de crimes financeiros

52%

34%

Fonte de riqueza
e fonte de fundos

52%

33%

Fraude financeira

51%

35%

11%
13%
13%
14%
15%
14%

Verificação KYC dos
dados do cliente

50%

Fornecedores ou
relacionamentos

50%

36%

14%

Triagem de risco

50%

36%

14%

Status final de
propriedade benéfica

50%

35%

15%

36%

15%

Triagem de sanções

49%

Crime ecológico

49%
Atualmente
oferecemos suporte

38%

35%
Estamos
procurando suporte

12%

16%
Não estamos
interessados em

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias
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CONECTANDO A CONSCIENTIZAÇÃO E A
TECNOLOGIA

MOTIVAÇÃO MAIS FORTE, MAS MENOS
PROATIVIDADE

Quase dois terços (62%) dos entrevistados disseram que estavam conscientes sobre crimes
financeiros nos últimos 12 meses. Esse número é significativamente menor do que os 73%
registrados em 2019.

Mais da metade (57%) dos entrevistados descreveu sua motivação para detectar crimes
financeiros como sendo “boa ou média", cinco pontos percentuais acima dos 52% registrados em
2019. No entanto, 64% disseram que se concentram mais em estar em conformidade regulatória,
em vez de tentar evitar problemas de forma proativa, em comparação com 73% em 2019.

Figura 12: COMPARAÇÃO DA CONSCIÊNCIA SOBRE TECNOLOGIA DE CRIMES FINANCEIROS
Você está ciente de crimes financeiros (sendo eles relatados ou não) ocorridos nas operações globais da sua empresa nos últimos 12 meses
(mesmo que inadvertidamente ou por negligência)?

Soma: Concordo
Quanto
você concorda ou discorda das afirmações a seguir? 

32%
34%

Sim – funcionário

18%

Soma: Sim (aqueles que
atualmente usam alguma
tecnologia)= 66%

17%

Sim – relacionamentos
com fornecedores,
parceiros ou
fornecedores
Sim – relacionamentos
de 2ª ou 3ª camadas

2019
29%
31%

Sim – consumidor
ou cliente

Figura 13:
COMPARATIVO DE MOTIVAÇÃO E PROATIVIDADE PARA PREVENIR CRIMES FINANCEIROS 2019

19%
20%

2021

73%
64%

Soma: Sim (aqueles que
atualmente NÃO usam
tecnologia)= 40%

13%

Soma:você
Bom/Médio
Como
classificaria sua empresa em geral para os seguintes itens? 

52%

57%

10%
11%
5%
38%

Não – não houve
crimes financeiros

34%
60%
Todos de 2021

Atualmente usando
alguma tecnologia

Atualmente usando
nenhuma tecnologia

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias divididas por aqueles que utilizam atualmente tecnologias para a prevenção de crimes financeiros (n=2531) e aqueles que não
utilizam (n=389)

Uma análise mais detalhada revela a correlação direta entre a conscientização de crimes
financeiros e o uso da tecnologia para detectá-los e preveni-los. Embora 66% dos
entrevistados com conhecimento técnico estejam conscientes dos crimes financeiros, esse
número caiu para 40% para aqueles que não usam tecnologias para combatê-los. Isso sugere
que aqueles que atualmente não usam a tecnologia podem ter menos probabilidade de
identificar crimes financeiros, resultando em uma menor conscientização sobre o assunto.

Nós nos concentramos mais em estar apenas em
conformidade regulatória, em vez de tentar evitar
problemas de forma proativa

Motivação para detectar crimes financeiros

Tamanho da base de 2021 = 2.708 gerentes de grandes empresas em 28 regiões geográficas,
que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias
Tamanho da base de 2019 = 3.138 gerentes de grandes empresas em 28 regiões geográficas,
que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias
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CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES FINANCEIROS
Quando questionados sobre quais são as consequências mais prejudiciais dos crimes
financeiros, as categorias mais bem classificadas foram a corrupção do ambiente de negócios
(33%), o incentivo a mais atividades ilegais (31%) e o uso ineficiente dos recursos (30%).

Figura 14: COMPARATIVO REGIONAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO RISCO DE CLIENTES E DE TERCEIROS
Quais são as consequências dos crimes financeiros? 

33%

Corrupção do
ambiente de negócios

39%

25%

36%
38%
31%

Incentivo a mais
atividades ilegais

25%

34%
35%

32%
30%

Uso ineficiente
dos recursos

25%

22%

21%

Menos empresas
competindo/escolha

Destruição de
ecossistemas

19%

Menor receita
governamental

Outro

Não há consequências

19%

40%

32%

32%

37%
35%

29%

Preços mais altos
para usuários finais

43%

39%

28%

35%

40%

24%
23%

27%

23%
24%
25%

32%

27%

34%

22%
23%
25%
22%
30%
31%

4%
4%
3%
3%
4%
5%
2%
1%
4%
1%
2%
2%
16%

Não houve
crime financeiro

13%

Todos
de 2021

América

18%
19%

22%

18%

Europa

Ásia-Pacífico

Oriente Médio

África Subsaariana

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas
regulatórias, com base na América (n=543), na Europa (n=1072), no Pacífico Asiático (n=755), no Oriente Médio (n=330) e na África Subsaariana (n=220)
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Em termos de impactos à própria empresa, 33% dos entrevistados disseram que os danos
à reputação eram a preocupação número um de sua organização.

Ao pensar em quem ou o que os entrevistados consideraram como vítimas de crime financeiro,
eles escolheram os funcionários (36%), a economia (36%) e as empresas (35%) como os mais
impactados, bem à frente de preocupações mais amplas como investidores (29%) ou a população
em geral (29%).

Figura 15: IMPACTO DE ESTAR ASSOCIADO A CRIMES FINANCEIROS

Figura 16: VÍTIMAS DE CRIMES FINANCEIROS

Com quais dos seguintes impactos você se preocupa como consequência de estar associado a crimes
financeiros nos últimos 12 meses? 

Quem você considera serem vítimas de crimes financeiros? 

Reputação

33%

Confiança do investidor

30%

Relacionamentos
com clientes

29%

Restrições em operações

28%

Valor corporativo

27%

Valor da multa

26%

Funcionários afetados

36%

Economia desse país

36%

Investidores

29%

População geral
desse país

29%

24%

O ecossistema

Não houve crimes
financeiros

24%

Não houve crimes
financeiros

Outros impactos

22%
4%

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas,
que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias

25%

Governo desse país

Relacionamentos
com fornecedores

Relacionamentos
com funcionários

35%

Empresas impactadas

19%
18%
4%

Outro
Nenhum – não há
vítimas diretas

2%

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas,
que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias
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OP-EDS
TORNAR AS CADEIAS DE VALOR
GLOBAIS MAIS RESILIENTES
POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO
APRIMORADA E DUE DILIGENCE
Benjamin Katz, OECD Centre for Responsible Business Conduct
A pandemia trouxe dúvidas sobre a capacidade das cadeias
globais de valores (GVCs) de resistir a grandes interrupções e
entregar produtos essenciais e materiais fundamentais durante
as condições de crise. Tornar as GVCs mais resilientes tornou-se,
portanto, uma prioridade para os formuladores de políticas.
A Orientação de Due Diligence da OECD para Conduta Comercial
Responsável (RBC) pode ajudar os legisladores e as empresas a
reforçarem a resiliência dos CGVCs, reduzir os riscos de interrupções
na cadeia de fornecimento e minimizar os impactos sociais e
ambientais negativos de tais interrupções. Isso se reflete em uma
recente pesquisa da OCDE sobre as empresas da América Latina
e do Caribe, das quais 75% indicaram que as práticas de RBC as
ajudaram a atravessar pela pandemia de forma mais eficaz, e 68%
mencionaram especificamente o impacto positivo dessas práticas na
gestão da cadeia de suprimentos como sendo o motivo1.
Da mesma forma, como esse relatório da Refinitiv reflete, a pandemia
acentuou a relevância das questões ambientais, sociais e de
governança (ESG) para as operações e a tomada de decisões das
empresas, com dois terços dos entrevistados (66%) dizendo que a
pandemia aumentou a importância da ESG para eles em geral2.

Para entender como as considerações de RBC e de ESG podem
ajudar a aumentar a “resiliência”, vamos decifrar esse termo, que
pode ser considerado genérico e com aplicações em diferentes
conceitos. Seu significado varia em escopo: por um lado,
antecipar e atenuar impactos financeiramente importantes para
as empresas; por outro, impactos sobre as pessoas, o planeta e a
sociedade, causados ou vinculados a uma empresa. Ele pode estar
relacionado com a forma como as empresas resistem a condições
e crises inesperadas de curto prazo, como a pandemia, ou a
desafios previsíveis de longo prazo, como as alterações climáticas.
A pesquisa da OCDE sobre a resiliência da cadeia de suprimentos
mostrou que as cadeias de suprimentos se adaptaram rapidamente
durante a pandemia e que a diversificação das mesmas é mais
eficaz para aumentar a segurança e a eficiência do fornecimento
do que depender unicamente da produção doméstica.
Mas a diversificação das cadeias de suprimentos envolve
necessariamente a compra de produtos de países que alguns
consideram arriscados. Por exemplo, em 2019, a República
Democrática do Congo (RDC) produziu cerca de 70% do cobalto
do mundo, um mineral crítico (CRM) considerado extremamente
importante devido ao seu uso em tecnologias de bateria. Suas
trabalhosas técnicas de produção, conhecidas como mineração
artesanal e em pequena escala (ASM), compreendem 15% a 30%
da produção de cobalto da RDC, enquanto o restante é produzido
industrialmente. A pesquisa vinculou os riscos que abrangem
direitos humanos, contratação de segurança e corrupção na
produção industrial e na ASM. Mas o fato de a RDC ser considerada
uma fonte de cobalto praticamente inevitável levou algumas partes
interessadas, incluindo muitas empresas, a rotular a produção em
duas formas simplistas: a produção industrial "limpa" e a ASM "suja".

1 Destaques: Resultados da pesquisa de negócios da OCDE sobre a conduta responsável dos negócios na América Latina e no Caribe (próxima publicação)
2	Os critérios "RBC" e "ESG" se referem a considerações ambientais, sociais e de governança, mas o risco de RBC se refere ao risco de impactos adversos
para as pessoas, a sociedade e o meio ambiente, não para a própria empresa. Os escopos de risco também diferem um pouco.

Uma abordagem mais sensata é se manter engajado em todas as
fontes de suprimento, mas fazê-lo de forma responsável, gerindo
os riscos sempre que possível e se desligando de fornecedores
apenas em circunstâncias muito específicas, como, por exemplo, as
circunstâncias descritas na Orientação de Due Diligence da OCDE
para Cadeias de Suprimentos Responsáveis de Minerais de Áreas
Afetadas por Conflitos e de Alto Risco.
Essa abordagem não apenas é mais adequada para melhorar as
condições de trabalho de milhões de pessoas em todo o mundo,
como também é excelente para melhorar a resiliência, expandindo
o fornecimento e aproveitando o papel da mineração artesanal e
em pequena escala como produtora de balanço.
Claramente, há a necessidade de uma due diligence reforçada
nessas circunstâncias e, como o relatório da Refinitiv demonstra,
a tecnologia moderna pode ser importante para lidar com esse
desafio, mas também não faz mágica. Em última análise, a noção
de cadeias de suprimentos isentas de riscos é fictícia. Os padrões
da OCDE em relação à conduta empresarial responsável permitem
que as empresas se mantenham responsavelmente envolvidas
em uma série de fontes, ao mesmo tempo que antecipam melhor
as futuras interrupções. Isso representa uma maneira viável de
criar a redundância e a eficiência necessárias para tornar as GVCs
mais resilientes e também pode contribuir para uma transição mais
justa para uma economia de baixo carbono em um mundo que
provavelmente permanecerá altamente interconectado.
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OP-EDS
IA, RISCO E VIÉS
Debolina Guha Majumdar, Principal, Data, AI, Automation Advisory Practice, UK & Europe,
Infosys Consulting
As duas indústrias mais reguladas são os serviços de saúde e financeiros: um gerencia a saúde das
pessoas e o outro possibilita a economia das comunidades e dos países. Por séculos, os bancos estão
no negócio de gerenciar dinheiro, fornecer crédito e decidir quem é elegível para isso. Antigamente,
a decisão ou a parte da subscrição se baseava apenas no julgamento humano e, juntamente com
ela, vimos um histórico de práticas discriminatórias impregnadas com viés cognitivo, seja por meio
do fornecimento de crédito discriminatório ou “motivado por questões raciais” com hipotecas para
segregar bairros, impedir o sucesso dos negócios ou a acumulação de riqueza de pessoas de cor,
seja durante a crise financeira em 2008, quando determinados créditos hipotecários predatórios
foram direcionados para as minorias. O mundo evoluiu e a tecnologia avançou bastante. É previsto
que a IA contribuirá com mais de 15 trilhões de dólares para a economia global até 2030. Nessa era
de inteligência artificial (IA), machine learning (ML), big data e dados digitais, as máquinas estão na
vanguarda da transformação da inclusão financeira, empréstimos e alocação de crédito para crimes
financeiros e ecológicos. Mas já superamos o viés? A IA tem um grande potencial, mas todos nós
precisamos garantir uma “IA ética” e uma “IA explicável” para evitar a propagação desses preconceitos
humanos inerentes e alcançar verdadeiros objetivos de diversidade e inclusão. Acredito que as
cinco principais áreas de foco no setor bancário de varejo, em que a IA ética desempenha um papel
fundamental no contexto de viés e risco, são:
1. Risco de crédito e empréstimos
2. Personalização de produtos e preços

O empréstimo e a avaliação do risco de crédito migraram das tradicionais “pontuações de crédito”
para a IA e o machine learning, que buscam uma grande variedade de dados estruturados e não
estruturados, desde a mensuração do endividamento por meio de saldos de contas, participações
financeiras de produtos até a acessibilidade de renda de aluguéis e hipotecas, transações (utilização
de transporte público, carros elétricos/híbridos ou compra de gasolina), assinaturas e, finalmente,
dados comportamentais e demográficos usando-os como dados de proxy, como verificações de
endereço de código postal (para que eles saibam se você mora em um bairro rico ou mais pobre),
pegadas digitais, dados de redes social e dados de pagamentos (você compra no Waitrose ou Asda,
quais produtos de cuidados com a pele você compra). Tudo isso pode holisticamente deduzir seu
gênero, raça, etnia, educação e status econômico (seja um Mac ou PC, IOS ou Android). As FinTechs
estão determinando taxas de juros com base em tudo isso. A hiperpersonalização é fundamental
nesse momento. Como o varejo, bens de consumo embalados ou qualquer outro setor, os serviços
financeiros também se voltaram para um profundo entendimento das necessidades do cliente e
para a personalização das ofertas: produto e preço. O KYC é fundamental para abertura de contas
e inclusão financeira. Já faz tempo que era necessária uma enorme papelada para abrir uma conta.
Atualmente, os bancos FinTechs e os concorrentes garantem a abertura de uma conta em três
minutos, em que o cliente apresenta um documento de identidade, tira uma foto e a IA no back-end
faz a autenticação com visão computacional, automação inteligente e OCR que permite verificação
em tempo real. Existe uma linha muito tênue na visão computacional em como ela verifica, aceita ou
rejeita com base em raça, gênero, cor e etnia. Confiabilidade e transparência são fundamentais para
a IA explicável (XAI). Se o processamento de linguagem natural durante a verificação de identidade
de voz é tendencioso para pessoas e sotaques multilíngues, ele é tão tendencioso quanto as
pessoas que o criaram. O viés é obtido a partir dos dados históricos de treinamento que são
alimentados no sistema e as visões são reforçadas de acordo com o feedback do usuário (pessoas
que estão testando o programa). Portanto, precisamos estar atentos para criar equipes diversas e
trazer pensamentos diversos para criar sistemas mais justos, transparentes e uma IA inclusiva, adotar
a sustentabilidade e o capitalismo dos acionistas e reequilibrar o propósito e o lucro para construir
um futuro melhor.

3. Know Your Customer (KYC) e abertura de conta
4. Antilavagem de Dinheiro (AML)
5. Práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) e Crimes ecológicos

43%

daqueles que estão sob extrema pressão para aumentar a receita devido à
pandemia disseram que gostariam de implantar IA e ML para combater crimes
financeiros no futuro.

Mais da metade (54%) dos entrevistados concordou
que a Covid-19 tinha feito o KYC da identidade dos
clientes uma prioridade maior e 44% disseram ter sido
afetados pela necessidade de verificação KYC dos
dados dos clientes.
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A inteligência artificial e o
machine learning combinados
são outro tipo de tecnologia
comum usado (45%) para
prevenir crimes financeiros.

A antilavagem de dinheiro (AML) nos bancos de hoje depende muito não apenas das regras
de negócios e da análise comportamental, mas também da IA/ML para prever casos reais que
reduzam falsos positivos. A AML usa o machine learning supervisionado (aprendendo dos dados
históricos e da base de conhecimento da PME) e o machine learning não supervisionado, como
o modelo de caçador (identificando desconhecidos estranhos ou que não estão presentes nos
dados). O machine learning supervisionado, que depende de dados históricos e do conhecimento
das PMEs (sendo histórica e principalmente composta por homens brancos no mundo ocidental
e pela falta de pensamento diversificado) pode levar à propensão racial e de gênero, que podem
gerar a discriminação contra classes protegidas. Por outro lado, o modelo não supervisionado não
tem capacidade de explicar verdadeiramente as discrepâncias que o modelo detecta.

43%

dos entrevistados disseram que a pandemia aumentou
a importância do ESG para eles em geral.

A Covid-19 acelerou a chamada para um futuro sustentável e serviu como um aviso para as nações
e as empresas se reconstruírem com gerenciamento de sustentabilidade no centro da estratégia
corporativa. Acreditamos que os dados, a IA e a análise podem capacitar as organizações de
serviços financeiros nessa jornada de sustentabilidade, incorporar o ESG no centro da estratégia
de negócios, adotar o capitalismo das partes interessadas e reequilibrar a finalidade e o lucro
para construir um futuro melhor. Os dados são o componente básico para simplificar o ciclo
de relatórios do ESG, e a transparência nos dados é o primeiro passo para criar um caminho
para um melhor desempenho. O gerenciamento dos dados, a criação de uma central de dados
corporativos, reservatórios de dados e uma governança de dados também são fundamentais para
o gerenciamento e a geração de relatórios do ESG. Isso gera confiança por meio da captura de
dados rastreáveis, auditáveis e consistentes em um local seguro para melhorar a qualidade e a
garantia dos dados. A IA responsável e a transparência no gerenciamento de dados oferecem
uma imagem verdadeira sobre se uma organização está despejando resíduos em países de
terceiro mundo, se ela possui uma cadeia de suprimento ética e justa, se as condições de trabalho
e os salários são justos em países em desenvolvimento, se ela declara a diferença de pagamento
entre os gêneros de uma maneira correta e as taxas de diversidade e inclusão, etc.
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3 | O CAMINHO DO FUTURO –
A TECNOLOGIA LIDERA O CAMINHO
TECNOLOGIA E DADOS INOVADORES
JÁ ESTÃO DESEMPENHANDO UM PAPEL
FUNDAMENTAL NA REDUÇÃO DO RISCO,
MAS ELES TÊM O PODER DE REMODELÁ-LO
Conforme destacado na seção anterior, as organizações que usam tecnologia para combater
riscos associados ao crime financeiro estão mais conscientes disso e mais propensas a agir.
Destacando o poder da tecnologia, 86% dos entrevistados disseram que tecnologias digitais
inovadoras ajudaram a identificar crimes financeiros.
Figura 17: DETECÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS
Quanto você concorda ou discorda da afirmação a seguir?

Tecnologias digitais inovadoras
ajudaram a identificar mais possíveis
problemas de crime financeiro

45%
Concordo
totalmente

41%
Concordo
um pouco

Discordo
um pouco

10%

4%

Discordo
totalmente

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias
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QUEM NÃO VÊ NADA, NÃO SABE DE
NADA
As empresas que não usam tecnologia para reduzir os riscos de terceiros podem
estar involuntariamente optando por operar em ignorância. Elas não só estão
menos conscientes e menos propensas a detectar crimes financeiros, mas também
estão menos preocupadas com as possíveis consequências. Portanto, é vital que
o setor mais amplo aumente o engajamento, o aprendizado e o compartilhamento
de informações com essas organizações para incentivar a conscientização e o
investimento em tecnologia apropriada.

Figura 18: COMPARATIVO DE TECNOLOGIA DO IMPACTO DE ESTAR ASSOCIADO AOS CRIMES
FINANCEIROS
Com quais dos seguintes impactos você se preocupa como consequência de estar associado a crimes financeiros nos últimos 12 meses?

Reputação

21%

Confiança do investidor
Relacionamentos com clientes

26%
27%

16%

28%
29%

17%

Valor corporativo

27%
29%

12%
24%

Relacionamentos com
fornecedores

9%
21%

Não houve crimes financeiros
Relacionamentos com funcionários

Sem impacto

29%
31%

16%

Restrições em operações

Outros impactos

30%
32%

17%

Valor da multa

Quase metade (45%)
daqueles que não usam a
tecnologia para combater o
crime financeiro disse que
não detectaram nenhum
ocorrido nos últimos 12
meses. Porém, esse número
cai para 21% daqueles que
usam a tecnologia. Em outras
palavras, se você não utilizar
a tecnologia para procurar,
talvez você não enxergue.

33%
35%

12%

27%

24%
45%

22%
24%

4%
5%
3%
2%
2%
3%
Todos de 2021

Atualmente usando
alguma tecnologia

Atualmente usando
nenhuma tecnologia

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas
regulatórias divididas por aqueles que utilizam atualmente tecnologias para a prevenção de crimes financeiros (n=2531) e aqueles que não utilizam (n=389)
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CONECTANDO TECNOLOGIA E COLABORAÇÃO
A opinião da Refinitiv é que indivíduos ou organizações que agem sozinhas nunca combatem
com sucesso crimes financeiros. Por isso, é importante perceber que a pesquisa afirma que há
uma forte correlação entre o uso da tecnologia e uma melhor colaboração. Aqueles que usam
regularmente a tecnologia para evitar riscos associados a crimes financeiros possuem uma
probabilidade maior (58% dizem utilizar) de colaboração com órgãos de fiscalização do que
aqueles que não a usam (36%).

Considerando as vantagens de usar a tecnologia para reduzir os riscos, é fundamental conhecer os
fatores que inspiram os usuários a utilizá-la: a eficiência do processo (41%) e a redução de custos
(43%) foram os dois principais estímulos para aqueles que ainda não usam a tecnologia, bem à frente
da prevenção de crimes financeiros (35%). Essas descobertas ilustram que os principais pontos de
venda são pressões comerciais.
Figura 20: COMPARATIVO DE TECNOLOGIA DE IMPULSIONADORES PARA A ADOÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS PARA DETECTAR CRIMES FINANCEIROS
Quais são os motivadores que encorajam sua empresa a adotar novas tecnologias para detectar crimes financeiros? 

Figura 19: COMPARATIVO DE TECNOLOGIA DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

50%

Prevenção de
crimes financeiros

Como você classificaria sua empresa em geral para os seguintes itens? 

Uso da tecnologia para
beneficiar os
envolvimentos entre
clientes e consumidores

65%
69%

56%
49%
34%

Colaboração com os
órgãos de fiscalização
sobre crimes
financeiros

Eficiência
do processo

35%

Redução de custos

Melhorar/proteger
a reputação

27%

36%
51%
54%

Uso da tecnologia
para detectar crimes
financeiros

31%
48%
51%

Investimento para
detectar crimes
financeiros

30%

31%
Todos de 2021

Atualmente usando
alguma tecnologia

Vantagem competitiva

29%
Evitar o exame minucioso
dos reguladores e órgão
de fiscalização

19%
3%
3%

Outro

48%
51%

Detecção de crimes
financeiros

46%
48%

43%
55%
58%

Atualmente usando
nenhuma tecnologia

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias divididas por aqueles que utilizam atualmente tecnologias para a prevenção de crimes financeiros (n=2531) e aqueles que não
utilizam (n=389)

Nada está levando minha
empresa a adotar novas
tecnologias para detectar
crimes financeiros

49%
50%

41%

Aprimoramento da
conformidade regulatória

38%

Motivação para detectar
crimes financeiros

35%

1%

53%

46%
46%

40%
42%
40%
41%

29%
30%

5%

3%
10%

Todos de 2021

Atualmente usando
alguma tecnologia

Atualmente usando
nenhuma tecnologia

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas
regulatórias divididas por aqueles que utilizam atualmente tecnologias para a prevenção de crimes financeiros (n=2531) e aqueles que não utilizam (n=389)
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INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E EM DADOS

AUMENTO NA UTILIZAÇÃO DA API

Dois terços dos entrevistados disseram que usam dados e tecnologias baseados em nuvem para
detectar crimes financeiros, enquanto 28% disseram que gostariam de fazê-lo no futuro. A inteligência
artificial e o machine learning combinados são outro tipo de tecnologia comum usado (45%) e a
maior opção aspiracional. Esse foco na tecnologia reflete nossa descoberta de que 57% (Fig. 22) dos
entrevistados afirmaram que a automação e a digitalização são as principais áreas de investimento.

As APIs de detecção de fraudes e antilavagem de dinheiro estão ajudando as empresas a
proteger seus negócios de forma mais rápida e eficiente, melhorando a integração, a interação e a
comunicação. Quase metade dos entrevistados (45%) acredita que a tecnologia de API pode ajudar
significativamente na prevenção e na descoberta de crimes financeiros. 48% dos entrevistados já
usam a tecnologia de API para evitar crimes financeiros e 40% gostariam de usá-la no futuro.

Figura 21: USO DA TECNOLOGIA PARA PREVENIR CRIMES FINANCEIROS

Figura 22: INVESTIMENTO NA PREVENÇÃO DE CRIMES FINANCEIROS

Qual das seguintes tecnologias são usadas atualmente por você na prevenção de crimes financeiros?

Quais categorias principais de prevenção de crimes financeiros estão recebendo o maior investimento de sua empresa em 2021?

Dados e
tecnologia
baseados na
nuvem
Tecnologia de API

28%

66%

48%

Ferramentas de
IA e machine
learning

45%

Processamento
de linguagem
natural

45%

6%

40%

12%

45%

9%

40%

15%

Automação e digitalização

Fluxo de trabalho e software

42%

44%

Nós gostaríamos de fazer

14%

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas,
que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade e práticas regulatórias

Não estamos interessados em

51%

Implementação de machine learning, etc.

Outro
Nós atualmente fazemos

56%

Pessoas/talentos

Não investimos na prevenção de crimes financeiros
Blockchain

57%

35%

6%

3%
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O EFEITO MULTIPLICADOR
DAS TECNOLOGIAS INOVADORAS
O uso da tecnologia parece não apenas melhorar os processos atuais, mas acelerar as adoções
futuras: 91% dos entrevistados que usam tecnologia KYC/de compliance buscam melhorar a detecção
e a mitigação de crimes financeiros nos próximos 12 meses, contra 71% dos que não usam atualmente
nenhuma tecnologia para detectar crimes financeiros.
O foco no futuro também é refletido em nossa pesquisa, pois 38% dos que usam a tecnologia disseram
que provavelmente financiarão pilotos do setor que impulsionam mudanças. Mas esse número cai para
21% para aqueles que não usam tecnologia para combater crimes financeiros.
Figura 23: PRIORIDADES PARA MELHORAR A DETECÇÃO – COMPARATIVO DE TECNOLOGIA
Para acompanhar o ritmo da inovação, qual das seguintes opções melhor reflete as prioridades para melhorar a detecção e a
 mitigação de
crimes financeiros nos próximos 12 meses?

54%
55%

Foco no aprimoramento
de processos/recursos e
na geração de eficiências

34%
42%
43%

Foco em terceirização/
aproveitamento dos melhores
fornecedores do setor

25%
38%
38%

Financiamento para
pilotos do setor para
futuras mudanças no setor

21%
31%
31%

Financiamento para
startups corporativas para
futuras mudanças no setor

19%

Não estamos procurando
melhorar a detecção e
a mitigação de crimes
financeiros nos
próximos 12 meses
Outro

11%
9%
29%
5%
5%
7%

Todos de 2021

Atualmente usando alguma tecnologia

Atualmente usando nenhuma tecnologia

Tamanho da base = 2.920 gerentes de grandes empresas em 30 regiões geográficas, que têm conhecimento ou estão envolvidos em conformidade
e práticas regulatórias

Essas descobertas e prospecções sugerem que a adoção da tecnologia pode reduzir os riscos atuais e
impulsionar uma melhoria a longo prazo.
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COMO A REFINITIV AJUDA
VOCÊ
Oferecemos soluções que ajudam a cumprir as obrigações regulatórias do cliente e de terceiros
e a evitar danos à reputação. Nossa abordagem evoluída para ajudar as organizações a identificar
possíveis riscos usa uma grande variedade de ativos confiáveis e aproveita nossa amplitude e
experiência para ajudar os clientes com estágios iniciais de integração, triagem e due diligence,
assim como o monitoramento contínuo, e são adequados para empresas de qualquer tamanho,
complexidade ou local e inclui.

Refinitiv World-Check
Dados de inteligência de risco precisos e estruturados que são líderes de mercado para ajudar
a atender às obrigações de triagem de due diligence dos clientes e de terceiros. Os dados são
totalmente estruturados, agregados e não são duplicados. Eles podem ser facilmente absorvidos
em várias plataformas de triagem de fluxo de trabalho internas, baseadas em nuvem ou soluções
de terceiros por meio de um método de entrega que atenda às suas necessidades. World-Check
Risk Intelligence, dados utilizados com confiança pelas maiores empresas do mundo há mais de
duas décadas.

Refinitiv Due Diligence
O fornecedor global líder em relatórios de due diligence, fluxos de trabalho de integração,
informações baseadas em dados, classificações e serviços gerenciados ajuda as organizações
a avaliar os relacionamentos comerciais em relação a possíveis riscos e tomada de decisões
informadas.

Refinitiv Country Risk Ranking
Calcule os níveis de risco com base na localização de países e territórios, com informações
detalhadas e baseadas em risco de mais de 240 países e territórios, categorizados por fatores
criminosos, econômicos e políticos.

Refinitiv Qual-ID
Uma solução de identidade digital que combina verificação de identidade com recursos antifraude
de correspondência facial, provas de documentação e triagem de risco do World-Check. Esse
conjunto integrado de recursos ajuda a garantir a conformidade regulatória, a experiência positiva
do cliente e a redução da fraude de contas fornecidos por meio de uma API.
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CONCLUSÃO
Nossa pesquisa destaca a oportunidade que as empresas têm
de reduzir os riscos e ajudar a construir um futuro mais seguro
Anualmente, a Refinitiv realiza pesquisas independentes analisando diferentes aspectos de risco
do cliente e de terceiros. Revelamos o custo real dos crimes financeiros devido ao seu impacto
nas empresas, na sociedade e no ambiente. Mais recentemente, examinamos como a inovação
nos dados e na tecnologia podem ajudar a identificar e a interromper a atividade criminosa. No
ano passado, nós nos concentramos nos riscos ocultos nos relacionamentos com fornecedores,
distribuidores e parceiros e, inevitavelmente, analisamos durante este o impacto da pandemia de
Covid-19.
Apesar dos diferentes assuntos, muitas vezes contamos essencialmente a mesma história: mesmo
com uma regulamentação mais forte, ações de execução mais poderosas e maior investimento
das empresas, ainda acreditamos que muitas organizações não estão executando todos os
procedimentos necessários para identificar e mitigar os riscos.

MUDANDO A HISTÓRIA
Embora o quadro de risco tenha piorado mais uma vez, a proporção de organizações que realizam
a due diligence de terceiros caindo de 49% em 2019 para 44% em 2021, a situação é diferente. A
pandemia aumentou os níveis de risco, mas também acelerou a adoção de tecnologias, aumentou
a colaboração e intensificou o foco na resolução de problemas antigos: 86% dos entrevistados
concordaram que as tecnologias digitais inovadoras ajudaram a identificar crimes financeiros e 57%
estão investindo em automação e digitalização em 2021.

TRABALHANDO JUNTOS
Por isso, concluímos o nosso relatório de 2021 e destacamos que, tendo encontrado riscos maiores
como resultado da pandemia global, as organizações podem e devem aproveitar as oportunidades
oferecidas pela tecnologia para lidar com elas. Como fornecedor líder de tecnologia de dados
e conformidade, temos um papel fundamental a desempenhar para ajudar as organizações a
enfrentar esse desafio, apoiando a transformação digital no gerenciamento de riscos e satisfazendo
a crescente necessidade de dados confiáveis. Abraçamos esse desafio e esperamos trabalhar com
nossos clientes, reguladores e setores em todo o mundo para remodelar os riscos e criar um futuro
mais seguro.
Participe da conversa #FightFinancialCrime e #FightGreenCrime

RELATÓRIO DE RISCO GLOBAL E COMPLIANCE 2021

31

LEIA MAIS SOBRE NOSSA SÉRIE
DE RISCO E COMPLIANCE

Revealing the
true cost of
financial crime

Edição 1 | Relatório global

White paper

O verdadeiro custo dos crimes financeiros

Desenvolvimento sustentável global

Entenda o verdadeiro custo dos crimes financeiros e seu
impacto não apenas sobre as empresas e os governos,
mas também sobre as vítimas humanas exploradas por
criminosos, que lavam seus ganhos no sistema financeiro.

Descubra como o crime ecológico, que está intimamente
ligado à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de
dinheiro, pode ser atenuado pelo uso de ferramentas de
risco da cadeia de suprimento, dados ambientais, sociais
e de governança e maior colaboração.
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Ameaças ocultas nos relacionamentos com terceiros

Descubra as inovações mais recentes que revelam
como as tecnologias emergentes, dados confiáveis
e novas colaborações estão ajudando a virar a maré
contra os crimes financeiros.

Entenda o impacto substancial que a Covid-19 teve
no cenário de risco, especialmente na cadeia de
suprimento e risco de terceiros, mas também por que
o crime ecológico e os riscos ambientais aumentaram.
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