
Como a combinação de custos crescentes e 
requisitos regulatórios mais complicados afeta  
as instituições financeiras no Brasil?      
Explore a pesquisa “O real custo do compliance contra  
crimes financeiros LATAM 2020 - Edição América Latina”  
da LexisNexis®Risk Solutions  
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As instituições financeiras no Brasil enfrentam o desafio de 
alcançar compliance com um bom custo-benefício 

O nosso e-book mostra em detalhes o atual cenário de compliance contra crimes financeiros que as instituições 
financeiras enfrentam no Brasil. Também ilustra como tecnologia direcionada ajuda a aliviar as pressões de 
compliance e a alinhar os recursos críticos para que a sua empresa obtenha um programa de compliance mais 
eficaz e econômico.       

As instituições financeiras no Brasil lutam contra o crescimento dos custos de compliance contra crimes financeiros, que 
aumentaram 32% desde 2019. Os desafios de compliance inerentes aos riscos de lavagem de dinheiro e de financiamento 
do terrorismo na região ficaram ainda mais complicados com a introdução de requisitos regulatórios e exigências mais 
rígidos decorrentes da pandemia de COVID-19. O custo total projetado de compliance contra crimes financeiros no Brasil 
para 2020 chega a US$ 3,98 bilhões. Acrescente a isso os custos indiretos da aquisição de clientes negativos e os impactos 
na produtividade e as consequências do compliance são ainda mais evidentes.
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Os números apresentam tendência de alta para todos os 
componentes de compliance contra crimes financeiros 

Custos mais altos, equipes de compliance em crescimento e maior carga de trabalho contribuem para o aumento 
na pressão e nas exigências operacionais das empresas de serviços financeiros da América Latina. Essa tendência 
ascendente não mostra sinais de desaceleração, o que dificulta o equilíbrio de um compliance ideal com os principais 
objetivos de negócio.  

• Regionally, the average financial crime 
compliance team equals 65 full-time equivalent 
staff, a 30% increase from 2019

CUSTOS:    
•   O custo médio anual do compliance 

contra crimes financeiros cresceu 
13% por organização entre as 
instituições financeiras de médio e 
grande porte (US$ 10 bi ou mais em 
ativos) na região. Chile com 42%, 
México com 31% e Brasil com 30% 
apresentaram altas ainda maiores.   

•   Em média, 56% dos custos 
operacionais de compliance contra 
crimes financeiros são direcionados 
a despesas com mão de obra e 40% 
com tecnologia. 

RECURSOS:   
•   Regionalmente, a média das 

equipes de compliance contra 
crimes financeiros é de 65 
equivalente a tempo integral. As 
instituições financeiras brasileiras 
contam com as maiores, com uma 
média de 77 ETIs, seguidas de perto 
pelas mexicanas, com 69, e as 
chilenas, com 63. 

CARGA DE TRABALHO:  
•   O volume de screening tem 

aumentado, sendo 158 a média 
regional diária de nomes analisados 
para compliance e 100 para 
sanções.  

•   7o% das instituições financeiras 
no Brasil esperam que o volume de 
alertas continue aumentando, com 
o tempo médio de esclarecimento 
variando entre 7 e 16 horas. 
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CARGA DE TRABALHO:  
•   A conclusão de due diligence têm 

demorado, em média, pelo menos o 
dobro de horas durante a pandemia 
de COVID-19, principalmente para as 
contas comerciais, subindo para 76 
horas, comparada às 32 necessárias 
anteriormente. 

•   45% das instituições financeiras na 
América Latina acreditam que controles 
e capacidade de monitoramento de 
compliance reduzidos são alguns 
dos maiores desafios que elas têm 
enfrentado durante a pandemia de 
COVID-19.  

•   34% das instituições financeiras afirmam 
que a produtividade sofreu ainda mais 
por conta dos desafios da pandemia. 

Muitos desafios de compliance competem por 
recursos limitados 

Desafios comuns decorrentes das pressões causadas pela pandemia, requisitos regulatórios rigorosos e altamente 
específicos e equipes de compliance estressadas e sobrecarregadas impedem que compliance apresente resultados 
mais eficazes.

CUSTOS:  
•   Mais da metade das empresas de serviços 

financeiros na região estimam uma perda 
de +3% de oportunidades de novos clientes 
devido à rejeição de contas/desistência 
durante o acolhimento.

•   As grandes instituições financeiras têm 
enfrentado aumentos significativos no custo 
de compliance contra crimes financeiros 
causados pelos impactos da COVID-19, mais 
especificamente, as empresas no Chile, que 
sofreram um crescimento de 58% na média 
anual em comparação ao ano anterior. Já no 
Brasil, esse número foi de 47% e no México, 
de 43%. 

•   47% das instituições financeiras citaram o 
atraso no acolhimento de novos clientes como 
um impacto da pandemia de COVID-19 que 
acaba atrapalhando a realização de receita.  

RECURSOS:  
•   41% das empresas de serviços 

financeiros na América Latina 
atribuem mais de 100 horas 
perdidas de produtividade por 
equivalente a tempo integral 
como resultado das exigências 
de compliance contra crimes 
financeiros. 

•   81% das instituições de serviços 
financeiros no México e 79% na 
Colômbia e no Brasil acreditam 
que as exigências de compliance 
contra crimes financeiros 
têm impacto negativo na 
produtividade. 
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Somente a implementação de mais recursos   
não representa uma solução sustentável      

O ambiente atual de compliance exige soluções que contribuem para a eficiência empresarial e economia de custo no 
longo prazo. Muitas empresas de serviços financeiros acreditam que os desafios do mercado de hoje persistirão, criando a 
necessidade de abordagens de compliance que ofereçam suporte a operações sustentáveis bem-sucedidas.  

83% das grandes 
instituições financeiras 
na América Latina (US$ 
10 bi ou mais em ativos) 
esperam que a COVID-19 
cause ainda mais 
aumento nos gastos de 
compliance contra crimes 
financeiros nos próximos 
12 a 24 meses. 

83%
13% é o aumento 
médio esperado nos 
gastos que essas 
instituições atribuem 
aos impactos da 
COVID-19.

13%
As instituições financeiras 
esperam um aumento de 
14% no volume de alertas 
em comparação ao ano 
anterior.  

14%
Em meio ao aumento do volume de 
alertas, ao maior tempo necessário 
para a conclusão do due diligence e às 
pressões operacionais impulsionadas 
pela pandemia, 69% das empresas 
de serviços financeiros na América 
Latina afirmaram estar um pouco a 
muito preocupadas com os níveis de 
satisfação no trabalho de sua equipe 
de compliance.

69%
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Menor aumento no custo de compliance ano a ano:  
custo anual médio de compliance de US$ 7,5 milhões 
para instituições de médio e grande porte que utilizam 
50% ou mais do seu orçamento de compliance com 
tecnologia, comparado a US$ 9 milhões para as que 
alocam 35% ou menos. 

Maximize as vantagens empresariais de um  
compliance eficaz contra crimes financeiros   

Uma abordagem de solução em multicamadas que inclui tecnologia direcionada ao compliance e dados robustos e 
mais precisos aprimora os resultados do compliance contra crimes financeiros, reduz os gastos e diminui os custos de 
oportunidade associados ao atrito do acolhimento e à perda de negócios.  

As instituições de médio e grande porte que gastam 
50% ou mais do seu orçamento de compliance com 
tecnologia relataram enfrentar menos desafios 
relacionados à pandemia.  

De acordo com as instituições financeiras que 
participaram da nossa pesquisa, as três principais 
vantagens empresariais de um programa eficaz de 
compliance contra crimes financeiros são: 
•  Dados mais apurados para a gestão de risco;

•   Dados mais apurados para o relacionamento com  
os clientes;

•   Melhor entendimento dos clientes para o 
desenvolvimento e o marketing do negócio.

Menos impactos negativos dos desafios impostos pela 
COVID-19 nas operações de compliance

% Onde custo de compliance 
incluem tecnologia

% Organizações de médio/grade porte que 
apresentaram impactos significativamente 
negativos da COVID-19 

<35% >=50%

Definição do perfil de risco do cliente 43% 29%

% Organizações de médio/grade porte que 
classificaram os seguintes pontos como sendo 
os principais desafios impostos pela COVID-19 

<35% >=50%

Maior carga de trabalho/atividades manuais  
de compliance 44% 9%

Atraso no acolhimento de contas novas 50% 36%

Maior tempo para realização de due diligence 35% 28%
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Todos os dados ilustrados neste documento são do estudo “O real custo do compliance contra crimes financeiros LATAM 2020” da LexisNexis®Risk Solutions. Todas as referências de moeda nesse relatório estão em US$. 
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Aperfeiçoe a sua estratégia de compliance e   
concentre-se nos principais objetivos de negócio

O cenário atual de compliance na América Latina dificulta o foco no seu negócio principal, o enfrentamento às pressões 
causadas pela pandemia e a evolução em um mercado altamente competitivo. 

A LexisNexis® Risk Solutions oferece conhecimento especializado sobre compliance contra crimes financeiros, tecnologia 
e inteligência de risco que permitem que a sua empresa alcance um programa de compliance mais eficiente e econômico, 
beneficiando toda a sua organização.   
  
Para maior informação visite risk.lexisnexis.com/complianceBR
 

risk.lexisnexis.com/complianceBR

