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1. Modernização da Função Compliance

 $ 14,21 Mil Milhões de Multas Aplicadas   às IF;

 Maior Multa aplicada ao Goldman Sachs, no valor de

$ 3,9 Mil Milhões;

 Goldman Sachs com 3 (três) Multas com valor total de

$ 6,25 Mil Milhões

 12 Bancos Americanos constam do Lista de 20 IF
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1. Modernização da Função Compliance

 Pressão Regulatória crescente

 Aumento das Multas aplicadas às IF

 Limitação de Recursos ao dispor da Função Compliance

 Compliance Reactivo

 Equipas de Compliance desfocadas da sua missão

Não obstante, com o advento da evolução tecnológica, novos recursos que possibilitariam à essas equipas de

Compliance fazer mais e melhor poderiam ser colocados à disposição da Função Compliance para a sua alavancagem,

tendo como base de partida o estágio de desenvolvimento da Função em cada Instituição.

A evolução dos negócios e as constantes alterações regulatórias

resultantes do aumento do escrutínio sobre as IF, têm vindo a aumentar

a pressão sobre as equipas de Compliance.

… A era do BUSINESS COMPLIANCE…



1. Modernização da Função Compliance

87% dos entrevistados afirmam que a Função

Compliance não possui recursos e se

encontra num ponto em que não pode

continuar a cumprir com as expectativas,

que são continuamente crescentes.

A Função Compliance está no 

seu limite?

Que preocupações tiram o sono

aos Compliance Officers?

39% dos entrevistados afirmam que a falta de

recursos é o aspecto mais preocupante.



1. Modernização da Função Compliance

As soluções Regtech estão afectando a Gestão da Função 

Compliance?

Que parte da Gestão de Risco Regulatório e de Compliance que  tem 

mais probabilidade de ser afectada pelas Soluções Regtech na sua 

Instituição?

G-SIFI – Global Systemically Important Financial services Institucions
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2. O Caminho a Seguir

Rumo à Modernização 

O que existe para além do Compliance Básico ?

Prevenir Detectar

Remediar Responder 

Objectivo elementar 
da Gestão do Risco 

de Compliance



2. O Caminho a Seguir

Da proteção ...

… à criação de valor 

… torna-se absolutamente imperativo que a estratégia das Instituições Financeiras inclua um plano que vise a

Criação de Valor, por parte da Função Compliance. Uma vez adoptado tal desiderato, o passo seguinte passa pela

identificação dos Investimentos a serem canalizados para os Projectos Estruturantes voltados para o

robustecimento da Função Compliance



2. O Caminho a Seguir

Afigura-se como factor crítico de sucesso que a Alta Gestão

tenham uma noção clara sobre o percentual do Produto Bancário

a ser investido na Função Compliance:

1. Para efeitos de reestruturação; e,

2. Numa base anual.



2. O Caminho a Seguir

… As Instituições Financeiras precisam mais do que apenas uma nova visão sobre o que pretendem da Função Compliance.



2. O Caminho a Seguir

 Requisitos básicos de conformidade e

voltadas para aferição das expectativas

 Modelo operacional de conformidade básico

em vigor, com funções e responsabilidades

identificadas

 Metodologias em vigor para avaliar,

remediar, e estabilizar a estrutura básica de

Compliance; Inventários de requisitos

tradicionais, Avaliação do Risco e

Programas de Formação

 Capacidades básicas de tecnologia de

dados implementadas para apoiar relatórios de

conformidade

 Sinergias aprimoradas entre a 1.ª e a 2.ª linha

de defesa, com vista a melhorar a eficiência e

racionalizar a supervisão de execução de

processos

 Arquitetura de tecnologia definida de ponta a

ponta para sourcing, agregação e análise de

dados voltados para um Compliance menos

reativos, potenciando o Compliance pro-ativo

 A função Compliance é elevada e referenciada

ao nível estratégico e das linhas de negócios

 Estrutura voltada para monitorar o

Compliance

 Visão e estratégia de Compliance claras,

incorporados em toda a organização

 Processos de supervisão e execução

optimizados; modelos de segregação de funções

consistentes, entre as 1.ª linha, 2.ª linha e 3.ª

linha de defesa do controlo interno

 Compliance amplamente disseminado, com

interconexão com os demais processos e com

suporte de plataforma tecnológica Governança,

Risco e Compliance

 Ampla utilização de técnicas de análises

predictivas e de automatização de processos (ou

seja, robótica) para ganhos de eficiência

 Gestão pro-activa de talentos, planeamento e

implantação de recursos escaláveis

 Alinhamento da Função Compliance à estratégia

do negócio; Agregar valor mediante a mensuração

dos KRI (ROI)

Segmentação da Maturação da Função Compliance

Deloitte, 2016



2. O Caminho a Seguir

Não 

Estruturado

Reactivo

Proactivo

Optimizado

Evolução Temporal da Função Compliance

De Programa de Gestão Legal …

De “Não Pode”…

De análise de Transacções e 

Processos …

Da “Extinção do Fogo”…

De Centro de Custos …

… a Conselheiro de 1.º nível 

… para “Sim, da seguinte 

maneira”

… para o “Data Analytics” e o 

“Predictive”

… para “Prevenção de Incêndios”

… para um Activo

Futuro

Passado



2. O Caminho a Seguir

Reforço da 
Cultura, Ética, 
Mudança de 

Comportamentos 

Afectação dos 
Talentos e foco 

para os Processos 

Entrosamento 
entre a Execução 
e o Controlo nas 3 
linhas de defesa

Ao Modelo 
Operacional clássico 
(Pessoas, Processos 

e Sistemas), é 
adicionado o “Data 

Analytics”.

Ferramentas 
tecnológicas 
calibradas e 
dados mais 

fiáveis

Com o aprimoramento do Compliance Básico …
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3. Oportunidades de Melhoria

Um Programa de Compliance modernizado que combina novas tecnologias e

novas abordagens, mantendo-as alinhadas com os objetivos da empresa :

Pode gerar uma proposta de valor mensurável para a função de Compliance e transformar o

Compliane Team num parceiro estratégico de apoio na tomada de decisão de alto nível

Ajuda na mudança da postura de Gestão do Risco de Compliance, de uma postura reativa

para uma postura predictiva e proactiva, podendo ajudar a moldar o futuro da instituição

Os indicadores-chave de performance (KPI) ou indicadores-chave de risco (KRI) podem ser

usados para influenciar as decisões de negócios e melhorar a experiência do cliente.
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4. Benefícios do Compliance Efectivo

Segurança e Melhoria 

Operacionais

Não envolvimento da 

Instituição/Colaboradores em 

actos Ilícitos

Aporta novas abordagens de 

Análise de Dados para tomada 

de Decisão

Notoriedade e incremento do 

Valor da Marca/Produtos

Reforça o Sentimento de 

pertença por parte dos 

Colaboradores

Atração, aumento da taxa de 

retenção e engajamento de 

Talentos

Reforça a Reputação da 

Instituição junto dos Reguladores 

e demais  Stakeholders

Sustenta a Confiança com a 

Base de Clientes 

Confere Vantagens 

Competitivas face à 

concorrência 

Apoia no cumprimento da 

Missão da Instituição

Maior confiança dos 

colaboradores na execução das 

Actividades

Evitar a malha das Sanções 

Internacionais 
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5. O Compliance no Mercado de Capitais

Mercado de Capitais

Mercado 

de Obrigações

Mercado de 
Acções 

Mercado de 
Derivados

Organismos de 
Investimentos 

Colectivos 

(OIC)

Estrutura do Mercado de Capitais



5. O Compliance no Mercado de Capitais

De acordo com as alíneas d) e f) do

artigo 12.º do Regulamento n.º 1/19

aplicável às SGMR, as SGMR estão

adstritas ao dever de instituir

formalmente a Função Compliance e

de Auditoria Interna, que lhes

permita avaliar a eficácia das medidas,

procedimentos e normas internas da

entidade, bem como, detectar riscos

de incumprimentos dos deveres a que

as entidades estão adstritas.

SGMR 

Nas instituições financeiras bancárias, os

serviços de Compliance e Auditoria

Interna, podem ser realizados em

regime de outsourcing (Terceirização),

nos termos do n.º 6 do artigo 17.º do

Aviso n.º 2/2013, de 22 de Março,

Sobre o Controlo Interno, do Banco

Nacional de Angola (BNA).

AI - BANCO

Nos termos do n.º 10.º e 12.º do

Regulamento n.º 1/15, o AI deve ter

a estrutura adequada tendo em

conta a natureza, dimensão, e

complexidades das actividades,

Assim, nas SCVM/SGOIC, admite-se

a inexistência das áreas de

Compliance e Auditoria Interna,

quando a sua estrutura seja

reduzida, por conseguinte, as

respectivas funções podem ser

exercidas pelos Administradores.

AI – SCVM / SGOIC

Função Compliance no Mercado de Capitais - Disposições Regulamentares 



5. O Compliance no Mercado de Capitais

24

3

1

7

24

1 1

5

24

1 1

5

0

5

10

15

20

25

30

AI - Bancos AI - SCVM SGMR SGOIC

Total de Entidades vs. Compliance & Auditores

Total Entidades Compliance Officer Auditor Interno

AI - Bancos –> Agentes de Intermediação | Bancos Comerciais

AI - SCVM –> Agentes de Intermediação | Sociedades Correctoras de Valores Mobiliárias

SGMR –> Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados

SGOIC –> Sociedade de Organismos de Investimentos Colectivos
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