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As ameaças ao crescimento dos negócios estão se tornando 

densas, rápidas e imprevisíveis. Os cenários regulatórios e 

políticos mudam continuamente. Os riscos operacionais, que 

podem acarretar exposição de terceiros, danos à reputação, 

bem como mudanças unilaterais nos regulamentos, ainda estão 

presentes. Tudo precisa ser considerado, seja qual for a etapa 

na qual você se encontre na jornada de transformação.

Mas, se os desafios estão crescendo, o mesmo ocorre com as 

oportunidades de prevê-los e mitigá-los. 

Qualquer forma de risco pode ser reformulada como fonte de 

vantagem competitiva. A KPMG desenvolve tecnologia ágil e 

estruturas de redução de risco projetadas para permitir a 

implementação de novos modelos de negócios e aplicativos 

digitais, em escala e com segurança.

A abordagem holística dos profissionais da KPMG ajuda a 

reduzir a exposição de uma organização aos riscos financeiros, 

legais, regulatórios, operacionais, de reputação e 

governamentais, ao mesmo tempo em que gerencia custos e 

melhora a experiência do cliente.

Seja qual for o estágio de seus relacionamentos, podemos 

mostrar como terceiros têm o potencial de ser uma fonte de 

força para seus negócios – e não um elo fraco.

Soluções tecnológicas da 
KPMG baseadas em riscos de 
terceiros
A KPMG desenvolveu um conjunto de soluções orientadas à 

tecnologia, projetadas para ajudar os clientes a reduzir 

custos, aumentar a qualidade e, ao mesmo tempo, melhorar 

as experiências do ecossistema de terceiros. Essas 

soluções utilizam Inteligência Artificial, aprendizado de 

máquina e outros recursos para reprojetar os seguintes 

processos:
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KPMG Customer Due Diligence Navigator

KPMG Third-Party Risk Navigator

Soluções

Desafio do cliente

Empresas de todos os setores são cada vez mais 

compelidas a confiar em uma rede robusta de terceiros 

para estabelecer e manter uma presença global. Houve 

vários casos em que a falta de supervisão adequada das 

relações com terceiros resultou em consequências 

graves. Organizações mundiais foram expostas a riscos 

significativos e sanções regulamentares, afetando 

negativamente seu desempenho e sua reputação.

Solução tecnológica KPMG

O KPMG Third Party Risk Navigator foi desenvolvido para 

ajudar os clientes a obterem avaliações de maturidade 

mais consistentes e alinhadas ao nosso conhecimento de 

mercado. Ele reúne os principais componentes de um 

programa eficaz de gerenciamento de riscos de terceiros, 

considerando o sequenciamento e a interconectividade. 

Essa solução pode ajudar os clientes a identificar melhorias 

nos processos e controles para aprimorar suas funções e 

responsabilidades, identificar e gerenciar ameaças e 

desenvolver uma abordagem baseada no gerenciamento de 

riscos de terceiros.

Desafio do cliente

O Customer Due Diligence é um requisito essencial 

de crime financeiro. Apesar dos altos níveis de 

investimento, a má execução continua sendo a 

realidade para muitas organizações. Na maioria das 

vezes, se resume à sua natureza multifacetada e 

multifuncional – a complexidade de execução torna 

difícil para algumas empresas identificar onde estão 

seus problemas e quais podem ser as soluções.

Solução tecnológica KPMG

O KPMG Customer Due Diligence Navigator oferece 

uma abordagem holística para destacar os desafios que 

a função CDD enfrenta e permite identificar 

oportunidades para resolvê-los de forma simples e 

organizada. Essa solução foi projetada para ajudar a 

esclarecer as ações necessárias para transformar suas 

operações de CDD.
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KPMG Sanctions Navigator

KPMG Transaction Monitoring Navigator

Desafio do cliente

Os crimes financeiros não são algo recente, mas estão se 

tornando uma ameaça cada vez mais presente. O atual desafio 

para os bancos é o de encontrar meios de combinar 

regulamentações e legislações em constante evolução, criando 

um ambiente regulatório complexo para operar e cumprir. 

Monitorar o comportamento do cliente regularmente ou em 

tempo real é a chave para uma eficiente detecção e prevenção de 

risco de lavagem de dinheiro, embora a maioria das empresas 

confie em ferramentas baseadas em regras para alertar sobre 

transações potencialmente suspeitas. Apesar dos enormes níveis 

de investimento, o monitoramento de transações é 

frequentemente afetado por altos volumes de alertas, que muitas 

vezes são falsos positivos devido às complexidades cada vez 

maiores no comportamento dos clientes.

Solução tecnológica KPMG

Aproveitando as experiências da KPMG, com seu profundo 

conhecimento acerca das boas práticas da indústria e de 

tecnologia avançada, o KPMG Transaction Monitoring Navigator 

estabelece o que parece bom no cenário de monitoramento de 

transações. Ele é projetado para demonstrar a abordagem 

holística na identificação e solução dos desafios dos clientes no 

monitoramento de transações. A ferramenta busca aumentar a 

qualidade do desempenho dos sistemas de monitoramento, com 

uma revisão de alertas mais rápida, precisa e consistente, 

ajudando as instituições financeiras a cumprir suas obrigações 

com maior qualidade e custo reduzido.

Desafio do cliente

Os sistemas de identificação de sanções existentes geralmente 

resultam na produção de grandes volumes de alertas falsos 

positivos, muitas vezes superiores a 95%. As técnicas de ajuste 

tradicionais, aplicadas aos sistemas de identificação de sanções, 

exigem atualização constante devido ao crescente número de 

pagamentos, clientes e à introdução de novos regimes de 

sanções e mudanças frequentes nas listas existentes. As 

limitações do mau ajuste dos sistemas e da mudança regulatória 

resultaram em picos de alerta e atrasos em muitas instituições.

Solução tecnológica KPMG

O KPMG Sanctions Navigator é uma solução de otimização de 

sistemas de sanções que visa a otimização de sistemas e 

processos de revisão de alertas. A solução combina a experiência 

da KPMG em gestão de riscos, sanções e tecnologia com os 

principais profissionais de ciência de dados para, assim, criar uma 

solução de tecnologia avançada para sistemas de identificação de 

sanções. A solução fornece uma metodologia consistente e ajuda 

os clientes a entender a maturidade de seus controles de sanções.
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KPMG Trader Surveillance Navigator

KPMG Fraud Navigator

Desafio do cliente

O valor e o volume das fraudes estão aumentando apesar do 

investimento significativo dos bancos para preveni-las e detectá-

las. Os fraudadores estão continuamente procurando novas 

maneiras de se infiltrar nos sistemas bancários, removendo, de 

forma efetiva, os obstáculos. O custo desse tipo de ataque para os 

bancos é monitorado e reportado, mas nem sempre fica claro 

quão eficaz é a função de prevenção e detecção, principalmente 

quando se compara a solução adotada com a de seus pares 

locais e globais.

Solução tecnológica KPMG

O KPMG Fraud Navigator foi desenvolvido como uma 

ferramenta para avaliar a maturidade dos modelos 

operacionais das organizações de forma holística, 

considerando governança, pessoas, processos e tecnologia. 

A solução foi desenhada para fornecer um modelo 

operacional abrangente de detecção e prevenção à fraude, de 

modo a permitir uma avaliação de maturidade, comparar 

pares e oportunidades de otimização em termos de mitigação 

de perdas e uso eficiente de recursos. O KPMG Fraud 

Navigator avalia a função de detecção e combate à fraude 

de maneira ampla, considerando critérios de maturidade, 

diagnósticos sob medida e desenvolvimento de prioridades.

Desafio do cliente

Monitoramento é um requisito fundamental para que as 

organizações detectem casos de abuso de mercado e outras 

formas de má conduta. Mas o grande número de falsos 

positivos e a baixa quantidade de riscos reais identificados 

encarecem o processo. O cenário de monitoramento está 

mudando e aumentando as expectativas dos reguladores, 

clientes e do público em geral, o que significa que as 

organizações precisarão continuamente se concentrar na 

melhoria dos mecanismos de detecção de risco.

Solução tecnológica KPMG

Aproveitando a experiência dos profissionais da KPMG em 

trabalhar com clientes do mundo todo, o KPMG Trader 

Surveillance Navigator foi desenvolvido para trazer estrutura e 

clareza ao desafio de Trader Surveillance. A solução fornece 

uma abordagem holística para destacar os desafios que a 

função de monitoramento enfrenta e permite identificar 

oportunidades para resolvê-los de modo simples e organizado. 

A solução abrange os principais componentes da realização de 

vigilância eficaz e consiste em padrões de referência 

baseados no que existe de mais maduro nessa indústria.
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