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O QUE MINHA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DUE DILIGENCE DEVE INCLUIR?

Uma lista de verificação de due diligence direciona cada passo seu na 
busca das informações necessárias para realizar uma investigação 
minuciosa ao considerar uma nova relação comercial ou um prospectivo 
parceiro nos negócios. Algumas listas de verificação se aplicam a uma 
área muito restrita e, apesar de serem adequadas ao preparar-se para 
uma incorporação de empresa ou uma transação imobiliária, não servem 
para as circunstâncias da sua empresa. Outras listas de verificação de 
due diligence empregam uma abordagem mais abrangente, mas no fim 
das contas, não cobrem todas as suas necessidades.

Em vez de se limitar a escolher uma abordagem específica ou abrangente, 
nossa lista de verificação de due diligence inclui questões relacionadas a 
riscos circunstanciais para ajudá-lo a determinar o nível necessário de 
investigação de due diligence de terceiros para mitigar riscos.
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Disposições Bribery Act 2010 (Reino Unido) Foreign Corrupt Practises Act (EUA)

Aplicação 
extraterritorial

Sim, sob os artigos 1, 2 e 6, pessoas tam-
bém respondem por violações dessa lei 
fora do Reino Unido se tiverem “vínculos 
estreitos” com esse país.
“Deixar de evitar o suborno” se aplica a: 
a) empresas do Reino Unido que tenham 
operações comerciais lá ou em outros 
países; e b) toda pessoa jurídica, indepen-
dentemente da localização da sua admi-
nistração central, que tenha operações 
comerciais no Reino Unido ou que compo-
nha parte de uma operação comercial lá.

Sim, a FCPA se aplica a infrações cometidas 
totalmente fora dos limites territoriais 
dos EUA por entidades emitentes nos 
EUA (negociantes de títulos) e seus 
representantes ou funcionários, bem 
como a ações realizadas por cidadãos 
norte-americanos e residentes, 
independentemente de onde ocorram.

Responsabilidade 
quanto a terceiros

Sim, há responsabilização pelas ações de 
pessoas que trabalham para a empresa ou 
sob as instruções dela.

Sim, a FCPA proíbe o pagamento de suborno 
por terceiros. É ilegal fazer um pagamento a 
um terceiro sabendo que esse pagamento 
se destina como um todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, a um funcionário público 
estrangeiro.

“Sabendo”, nesse contexto, inclui tanto uma 
infração deliberada quanto consentimento 
intencional.

Os terceiros especificados aqui também 
incluem sócios em um empreendimento 
conjunto ou representantes.

 É preciso levar em conta os requisitos e legislação de 
conformidade de seu próprio país.

 É preciso levar em conta os requisitos e legislação de 
conformidade de todos os países em questão. Leis como a 
Lei Contra o Suborno do Reino Unido (Bribery Act), a Lei de 
Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo do Reino 
Unido (Modern Slavery Act) e a FCPA, ou Lei de Combate ao 
Suborno Transnacional dos EUA (Foreign Corrupt Practises 
Act) declaram explicitamente que elas também se aplicam a 
empresas que realizam operações comerciais fora do Reino 
Unido ou dos EUA.

EM QUE PAÍSES SUA EMPRESA ATUA, E ONDE ESTÃO LOCALIZADOS 
SEUS CONTATOS COMERCIAIS?

 TODOS OS MEUS PARCEIROS COMERCIAIS TÊM SEDE EM MEU PRÓPRIO PAÍS.

 FORNEÇO EXCLUSIVAMENTE PARA CLIENTES EM MEU PRÓPRIO PAÍS, MAS COMPRO 
MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS.

 

SERÁ QUE LEIS ESTRANGEIRAS COMO A BRIBERY ACT (REINO UNIDO) E 
FCPA (EUA) SE APLICAM AO MEU CASO?

Ambas podem ser relevantes no seu caso. A tabela abaixo mostra as situações em que essas 
leis realmente se aplicam ou não.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DUE DILIGENCE BASEADA EM RISCOS
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Disposições Bribery Act 2010 (Reino Unido) Foreign Corrupt Practises Act (EUA)

Negligência 
relacionada a 
requisitos de 
documentação

Isto é regulamentado por outras 
disposições legislatórias.

Sim.

Sanções penais Pessoas físicas: máximo de 10 anos de 
prisão e multa ilimitada.
Empresas: multa ilimitada.

Empresas e outras entidades comerciais 
podem receber multas de até US$ 2 milhões 
por infração. 

Funcionários públicos, membros da diretoria, 
acionistas, funcionários e representantes 
podem receber multas de até US$ 250 mil 
por infração e até 5 anos de prisão.

Segundo a Lei de Multas Alternativas 
(Alternative Fines Act), a multa real pode 
chegar ao dobro do benefício tentado obter 
pelo acusado através do suborno. As multas 
impostas a pessoas físicas não podem ser 
pagas por seus empregadores ou pelo dono 
da empresa.

Suborno de 
funcionários 
públicos 
estrangeiros

Sim (seção 6). Sim, a FCPA trata exclusivamente de suborno 
de funcionários públicos estrangeiros 
(15 U.S.C. Art. 78dd-1(a) e (f)(1)).

Suborno no setor 
privado

Sim, as disposições-chave na Bribery Act 
se aplicam aos setores público e privado, 
exceto em infrações relacionadas a um 
funcionário público estrangeiro (FPO).

Não.

Prova de suborno Sim (seção 2). Não.

Intenção Não é explícito. A intenção é exigida para 
algumas infrações sob as seções 1 e 2.
Não há requisito para intenção, no 
sentido de “corrupção” ou “agir contra a 
regulamentação”, para infrações que se 
relacionam a um FPO (s. 7).

Se houver acusação de uma violação das 
diretrizes sobre suborno da FCPA, precisa ser 
provado que o acusado teve a premeditação 
necessária relacionada às suas ações (p. ex.: 
negligência, imprudência, intenção) (15 U.S.C. 
Art. 78dd 1(f)(2)).

Pagamentos de 
propina

Essa lei não contém exceções em 
pagamentos de propina.

Permitidos, em circunstâncias descritas de 
modo específico, caso os pagamentos a 
funcionários públicos estrangeiros tenham o 
objetivo de acelerar ou garantir a “execução 
de procedimentos normais do governo”.

Excetuam-se decisões feitas por funcionários 
públicos estrangeiros de conceder um novo 
contrato ou continuar um empreendimento 
conjunto com uma parte específica, por 
exemplo, por conceder ou estender uma 
licença (15 U.S.C. Art. 78dd-1(b) e Art. 
78dd-1(f)(3)).

Fonte: The UK 2010 Bribery Act Adequate Procedures (Transparency International UK)
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QUANTO RISCO PODE-SE PREVER AO FAZER NEGÓCIOS COM A EMPRESA 
EM QUESTÃO?

 O RISCO É RELATIVAMENTE BAIXO. É UMA EMPRESA PEQUENA, LOCAL DAQUI, COM 
FORNECEDORES DA REGIÃO.

 O RISCO É RELATIVAMENTE ALTO. É UMA EMPRESA CUJAS OPERAÇÕES 
INCLUEM TRABALHO EM MERCADOS EMERGENTES OU SETORES COM MUITAS 
REGULAMENTAÇÕES. NÃO TENHO IDEIA DE QUE LIGAÇÕES ELA TALVEZ TENHA 
COM OUTRAS ENTIDADES.

 O RISCO É MUITO ALTO. NÃO SEI NADA SOBRE A ESTRUTURA DA EMPRESA; É UM 
CONTRATO DE VALOR ELEVADO E UMA DUE DILIGENCE AVANÇADA REVELOU 
QUESTÕES QUE EXIGEM VERIFICAÇÃO ADICIONAL.

HÁ ALGUMA PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PEP) ENVOLVIDA NA 
RELAÇÃO COMERCIAL?

 NÃO, A RELAÇÃO NÃO É DE NATUREZA POLÍTICA.

 SIM, ALGUMAS PEPS TALVEZ ESTEJAM ENVOLVIDAS.

 Use um banco de dados especializado para realizar due 
diligence avançada. Esta é a maneira mais eficiente de 
descobrir — através de menções negativas em notícias, dados da 
empresa ou informações jurídicas — sinais de que a empresa em 
questão apresenta risco devido a atuais ou anteriores infrações 
econômicas ou dificuldades em honrar compromissos.

 Realize uma due diligence simplificada para pessoas físicas e 
jurídicas de baixo risco, com base em informações fornecidas 
pelo parceiro comercial que pensa em ter, complementada por 
pesquisas de antecedentes usando a internet ou um banco de 
dados de due diligence especializado.

 Use um consultor externo. Há agências profissionais que podem 
descobrir informações através de investigações locais que pro-
vavelmente não seriam encontradas apenas com fontes on-line.

 Ligações indiretas com políticos ou outros funcionários do 
governo geralmente são difíceis de identificar. A melhor maneira 
de excluir qualquer possibilidade de haver PEPs que trabalham 
para a empresa é realizar uma verificação com base em uma 
lista de PEP.

 Faça uma verificação de PEP em relação às pessoas em questão. 
Pessoas que tenham ligações com funcionários do governo e 
políticos são especialmente suscetíveis a corrupção. Se você atua 
no setor financeiro, a verificação de PEPs é especialmente impor-
tante, mas outros setores, como o farmacêutico, também têm se 
mostrado vulneráveis.
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JÁ INVESTIGOU QUAISQUER RELATÓRIOS NEGATIVOS SOBRE SEU 
PARCEIRO COMERCIAL?

 Analise qualquer notícia desfavorável sobre seu parceiro comercial, não apenas 
verificando as mais recentes. Se descobrir notícias negativas sobre a empresa, 
como ligação com corrupção, mesmo de muito tempo atrás, ainda deve se per-
guntar se deseja mesmo entrar nessa relação comercial. Se a empresa ainda estiver 
envolvida em escândalos de corrupção, você mesmo talvez acabe cometendo violações 
também.

A EMPRESA OU PESSOA ESTÁ ATUALMENTE ENVOLVIDA EM PROCESSOS 
JUDICIAIS OU TEM UM HISTÓRICO LITIGIOSO?

 Pesquise processos judiciais relacionados à empresa. Falências e penhoras podem indi-
car risco financeiro. Ações judiciais relacionadas a garantia de produtos podem represen-
tar ameaças financeiras e à reputação.

JÁ OBTEVE INFORMAÇÕES SOBRE OS BENEFICIÁRIOS EFETIVOS?

 Atualmente, não é tão fácil identificar os beneficiários efetivos caso a empresa em ques-
tão hesite em cooperar. Mas a ocultação de beneficiários efetivos apresenta riscos ine-
rentes. É por isso que recomendamos empregar algum método robusto de due diligence 
contínuo. É uma maneira de minimizar os riscos de corrupção velada, subornos e lava-
gem de dinheiro.
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POR QUE PESQUISAS ABERTAS NA WEB NÃO SÃO SUFICIENTES

Devido à complexidade da investigação de terceiros e da realização da due diligence, será 
preciso acesso a uma ampla variedade de fontes, e nem todas estão disponíveis gratuitamente 
on-line. Para uma análise exaustiva, é preciso verificar:

  LISTAS DE SANÇÕES
Listas de sanções relacionam países, entidades e pessoas contra os quais sanções nacio-
nais ou internacionais foram impostas devido a conflitos, violações de direitos humanos, 
terrorismo ou outros crimes graves. As sanções podem proceder de uma ou mais reso-
luções do Conselho de Segurança da ONU, decisões de outros órgãos de cooperação 
internacional e decisões judiciais nacionais. Embargo de armas, embargo comercial, proi-
bições na imigração, bloqueio de contas bancárias e restrições nas relações diplomáticas 
ou militares são alguns exemplos de sanções. As listas de sanções importantes incluem 
aquelas do Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC), do Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) dos EUA, da Política Externa e de Segurança Comum da União 
Europeia (CFSP) e do UK HM Treasury.

  LISTAS DE OBSERVAÇÃO
Deve-se investigar terceiros também em relação a listas pertinentes de manutenção da 
ordem pública da Interpol, do FBI (Federal Bureau of Investigation) dos EUA, e listas de 
procurados nacionais ou regionais emitidas por polícias em quaisquer países ligados à 
empresa ou pessoa investigada na due diligence. 

Essas listas podem estar relacionadas à identificação de terroristas ou crimes. Listas rela-
cionadas a crimes, por exemplo, contêm informações sobre pessoas físicas ou jurídicas 
consideradas arriscadas. Essas incluiriam criminosos sentenciados e nomes conhecidos 
do mundo do crime organizado. A lista dos Terroristas Mais Procurados do FBI e dos Mais 
Procurados da Interpol são exemplos de listas relacionadas a crimes.

  LISTAS DE PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PEPS) 
PEPs representam um maior risco de exposição a práticas de suborno, corrupção, lava-
gem de dinheiro ou outros delitos econômicos devido a suas posições de influência, seja 
no governo ou em outra organização. É feita uma distinção entre PEPs internacionais e 
nacionais (por exemplo, líderes do governo, políticos famosos e autoridades militares 
superiores) e pessoas que ocupam ou já ocuparam postos importantes em uma orga-
nização internacional (diretores, altos executivos, etc.) e seu pessoal de apoio imediato. 
Se um prospectivo cliente ou parceiro comercial for identificado como uma PEP, você 
deve assegurar a realização de um gerenciamento de riscos eficaz através de um proce-
dimento avançado de due diligence. 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/information
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_en.htm
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets
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  LISTAS RELACIONADAS A CONFORMIDADE
Esse tipo de lista contém informações sobre pessoas físicas ou jurídicas contra as quais 
medidas coercivas foram tomadas, como multa, restrição de atividades comerciais ou 
exclusão. Exemplos dessas listas são a Financial Claims Enforcement Network, a lista de 
empresas impedidas/inelegíveis do Banco Mundial e a lista da CSSF em Luxemburgo.

  OUTRAS FONTES DE INFORMAÇÃO

 PERFIS DE EMPRESA
Um perfil de empresa contém informações sobre o contrato social da empresa em 
questão, sua estrutura, relações de participação, mecanismos de controle, etc.

 RESUMO DE PROCESSOS JUDICIAIS
Nesses documentos há informações sobre ações judiciais nas quais a pessoa jurídica 
ou física em questão talvez tenha estado envolvida.

 REPORTAGENS
Reportagens atuais e históricas podem ser úteis, por exemplo, para verificar a repu-
tação ou status oficial de pessoas físicas e jurídicas. Considere as reportagens como 
complementares às fontes tradicionais para a investigação de due diligence.

Ao verificar uma ampla coleção de conteúdo relevante às investigações de due diligence, 
o risco de desperceber informações importantes ou deixar de cumprir os requisitos de 
conformidade estatutária é reduzido.



10

POR ONDE COMEÇO A IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE DUE 
DILIGENCE E VERIFICAÇÃO?

 Defina objetivos e requisitos claros que a tecnologia de verificação e due 
diligence deve satisfazer, em apoio à gestão dos requisitos e para determinar 
o retorno que deseja. O ponto de partida aqui é identificar os riscos aos quais 
sua empresa está vulnerável através de uma avaliação de riscos.

 Teste, investigue, compare e avalie os sistemas que atendem às suas 
necessidades. Decida se as funcionalidades dos prospectivos sistemas 
correspondem de perto o suficiente com as necessidades da sua empresa 
e considere quais recursos podem ser apoiados ou substituídos pelos seus 
próprios sistemas internos.

 Tenha em mente os fatores de longo prazo (novas regras sobre supervisão 
econômica e comercial, aumento da burocracia em questões comerciais) 
e investigue se as ferramentas propostas para due diligence e verificação 
são escaláveis, flexíveis e rapidamente adaptáveis à evolução das 
regulamentações e do seu fluxo de trabalho. Por exemplo, será que módulos 
podem ser adicionados e o sistema pode ser adaptado a um método de 
gerenciamento de orçamento específico?

 Verifique as opções de adaptações a ramos específicos e recursos de 
gerenciamento flexível, para que seu sistema possa ser otimizado com base 
nas políticas de sua empresa e nos riscos com que se defronta.

 Selecione um modelo de implementação que coincida com a política de 
TI de sua empresa (por exemplo, hospedagem externa ou implementação 
interna).

 Examine as opções de compatibilidade com vários idiomas (interfaces, 
conteúdo, ferramentas de tradução, etc.).

 Confira se há opções de suporte e treinamento satisfatórias (gratuitas/
pagas, número específico de horas, opções específicas de treinamento, etc.).

 Preste atenção às opções para gerar relatórios de gerenciamento e dados 
de auditoria, para poder satisfazer requisitos de conformidade estatutária e 
manter e avaliar o retorno obtido do sistema.

 Examine as opções de integração de avaliações regulares de aspectos 
comerciais, a fim de garantir que a tecnologia possa acompanhar o passo das 
mudanças de requisitos da legislação societária (ou outras) ou das alterações 
no perfil de risco.

 Descubra se há verificações regulares do fornecedor e se informações atu-
alizadas sobre novas funções e conteúdo estão disponíveis regularmente..

ESCOLHA CRITERIOSAMENTE SUAS 
FERRAMENTAS DE VERIFICAÇÃO E DUE DILIGENCE
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Informação a obter e verficar Fontes

O nome oficial completo, endereço registrado e 
número na Câmara de Comércio (ou equivalente) 
do parceiro comercial proposto.

• Questionário para parceiros comerciais

• Consulta à junta comercial local

Informações sobre estrutura de participação 
acionária e acionistas do parceiro proposto, bem 
como empresas controladoras e/ou subsidiárias que 
são de propriedade total ou parcial dele.

• Questionário para parceiros comerciais

• Consulta à junta comercial local

Uma lista dos membros da diretoria e equipe de 
gestão do parceiro comercial proposto, e também de 
todos os outros funcionários que prestarão serviços 
à sua empresa. Também deve incluir informações 
sobre a biografia das pessoas em questão, seu 
estado civil, suas relações com PEPs e quaisquer 
ligações com outros empreendimentos. Referências 
podem ser incluídas nessa lista, caso seja relevante.

• Questionário para parceiros comerciais

• Consulta à junta comercial local

• Pesquisa nos meios de comunicação de 
massa

Informações sobre outros clientes do parceiro 
comercial proposto e quaisquer terceiros com os 
quais ele mantenha relações comerciais regulares 
(especialmente funcionários públicos e de órgãos 
do governo), inclusive informações sobre como 
essas relações surgiram.

• Questionário para parceiros comerciais

• Pesquisa nos meios de comunicação de 
massa

• Consultas a embaixadas e empresas locais

• Listas de observação e bancos de dados 
de PEP

Informações financeiras, como relatórios e balanços 
financeiros anuais, bem como sobre falências 
relacionadas à empresa e seus membros da 
diretoria no passado.

• Questionário para parceiros comerciais

• Consulta à junta comercial local

• Pesquisa nos meios de comunicação de 
massa

Informações sobre possíveis processos judiciais e 
investigações relacionadas à empresa ou quaisquer 
altos funcionários dela, dando atenção especial a 
quaisquer alegações de corrupção.

• Questionário para parceiros comerciais

• Relatórios de processos judiciais

• Pesquisa nos meios de comunicação de 
massa

A natureza exata da relação intencionada com o 
parceiro comercial, quais serviços estão envolvidos, 
como esses serviços serão prestados e por quem, 
além de como o pagamento por eles é providenciado.

• Questionário para parceiros comerciais

• Documentos contratuais

Que medidas e procedimentos o parceiro comercial 
proposto aplica para combater subornos e 
corrupção (caso aplicável) e que medidas de due 
diligence foram tomadas ao estabelecer outras 
relações comerciais com terceiros.

• Questionário para parceiros comerciais

Fonte: “Due diligence: know your business partners” (Reed Smith): Serious Economic Crime: 
A boardroom guide to prevention and compliance (UK Serious Fraud Office)

QUAIS INFORMAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA REALIZAR 
UMA VERIFICAÇÃO DE DUE DILIGENCE EFICAZ DE UM 
TERCEIRO, E ONDE POSSO ENCONTRÁ-LAS?
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QUE RISCOS COMUNS INTERNOS E EXTERNOS PRECISAM SER 
LEVADOS EM CONTA ANTES DE ESTABELECER UMA NOVA 
RELAÇÃO COMERCIAL?

  RISCOS EXTERNOS

 QUE RISCOS RELACIONADOS AO SETOR DEVO LEVAR EM CONTA?
Setores de matérias-primas, construção civil e de estradas, por exemplo, se dis-
tinguem por um risco significativamente maior.

 QUE RISCOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DEVO LEVAR EM CONTA?
Há altos riscos ligados a, em especial, doações para fins beneficentes ou políticos, 
transações relacionadas a licenças ou autorizações, e gastos associados a licitações 
públicas.

 QUE RISCOS RELACIONADOS A OPORTUNIDADES COMERCIAIS DEVO LEVAR 
EM CONTA?
Surgem riscos, por exemplo, com pedidos de grande volume, projetos com numer-
osos parceiros contratuais, contratos que claramente não foram concedidos pelo 
preço padrão do mercado e contratos sem qualquer finalidade legítima clara.

 QUE RISCOS RELACIONADOS A PARCEIROS COMERCIAIS DEVO LEVAR EM 
CONTA?
Transações com consórcios, parceiros de empreendimento conjunto ou funcionários 
públicos estrangeiros, e com PEPs (políticos e também pessoas sujeitas à sua esfera 
de influência) são um risco em potencial.

 QUE RISCOS RELACIONADOS A PAÍSES DEVO LEVAR EM CONTA?
Riscos típicos relacionados a países incluem corrupção generalizada, legislação de 
combate a fraudes deficiente, e a incapacidade do governo, da mídia, das empresas 
locais e da sociedade como um todo em promover eficazmente regras e estratégias 
transparentes para processos comerciais e de investimento. Ao analisar esse tipo de 
risco, pergunte-se:

• Há algum embargo ou sanção em vigor que possa criar um obstáculo à 
realização de negócios com o país em questão, ou até mesmo impedir isso 
totalmente? 

• Como as mudanças no poder aconteceram no passado no país em questão? 
As eleições ocorreram sem violência? Há alguma evidência recente de que 
um novo líder tenha deixado de cumprir com obrigações assumidas pelo líder 
anterior perante os investidores? Por exemplo, o novo líder revogou licenças 
ou autorizações concedidas a investidores estrangeiros pelo líder anterior?

• Há risco de haver mudança no equilíbrio político no futuro? Se, por exemplo, 
o país é governado por uma única pessoa, ela está com boa saúde? Quais são 
as regras de transição para a instalação de um novo governo?

• Há conflitos com países vizinhos que possam afetar a situação no país em 
questão?
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  RISCOS INTERNOS

 A DIRETORIA OU ALTA LIDERANÇA EXPRESSOU CLARAMENTE UMA VISÃO 
RELACIONADA À CONFORMIDADE ÉTICA E REGULATÓRIA?

Há consenso entre especialistas de que a falta de liderança desde os aspectos gerais 
dificulta a mitigação de riscos. 

 HÁ DEFICIÊNCIAS NA INSTRUÇÃO, HABILIDADES E CONHECIMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS?

A fim de mitigar riscos com eficácia, funcionários e terceiros também precisam de tre-
inamento relacionado a suas funções para ajudar a garantir a conformidade. 

 A EMPRESA BASEIA-SE EM UMA “CULTURA DA BONIFICAÇÃO”?

Diversas infrações de conformidade muito divulgadas estão associadas a uma cultura 
de bonificação que incentiva a tomada de riscos excessiva.

 HÁ CLARAS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS INTERNOS CONCERNENTES A 
DESPESAS ADEQUADAS?

Pouca clareza em relação a refeições e brindes financiados pela empresa ou doações 
a organizações políticas e beneficentes abrem as portas para violações de conformi-
dade. 

 HÁ CONTROLES FINANCEIROS ADEQUADOS EM VIGOR? 

A falta de controle financeiro transparente aumenta a exposição a riscos.
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QUE TIPO DE SOLUÇÃO DE DUE DILIGENCE É A CERTA PARA MIM? 
SERÁ QUE MECANISMOS DE BUSCA GRATUITOS DÃO CONTA? OU 
DEVO USAR SERVIÇOS PAGOS DE INFORMAÇÃO ON-LINE, BANCOS 
DE DADOS ESPECIALIZADOS OU UM CONSULTOR EXTERNO?

AO SELECIONAR UMA SOLUÇÃO DE DUE DILIGENCE, VOCÊ DEVE SER GUIADO PELO GRAU 
DE RISCO EM POTENCIAL AO QUAL SEU NEGÓCIO PODE ESTAR EXPOSTO. QUANTO MAIOR 
O RISCO, MAIS ENÉRGICA SUA DUE DILIGENCE DEVE SER.

 MECANISMOS DE BUSCA GRATUITOS COMO O GOOGLE
A internet tem inúmeras ferramentas de pesquisa gratuitas. Práticos, fáceis de usar e muitas 
vezes de cobertura mundial, os mecanismos de busca oferecem um serviço básico satisfatório 
para realizar due diligence e também podem ser usados como ferramenta complementar. 
Mas nem todas as informações disponíveis podem ser encontradas usando os mecanismos 
de busca gratuitos. Cada vez mais, conteúdos arquivados só podem ser acessados após um 
cadastro e às vezes pagamento também (paywall). Visto que fontes de dados relevantes 
mudam da noite para o dia, se torna difícil manter coerência na pesquisa. A veracidade de 
muitas fontes também é difícil de comprovar. Outro problema é o baixo nível de segurança. O 
rastreamento de IP pode ser facilmente usado para identificar empresas e pessoas que estão 
realizando pesquisas de due diligence. Por fim, os mecanismos de busca gratuitos geralmente 
não oferecem qualquer assistência ao cliente nem garantia.

 SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ON-LINE PAGOS
Usando esse tipo de serviço, é possível comprar as informações que você precisa. O conteúdo 
é atual, confiável e é mantido constantemente atualizado. Geralmente, o acesso é seguro. Mas, 
se você precisar de outros tipos de informação, talvez seja necessário consultar outras fon-
tes de dados de outros fornecedores, a um custo adicional. Isso quer dizer que quem estiver 
preparando uma investigação frequentemente terá de lidar com interfaces de usuário com 
as quais não está familiarizado. Este método de trabalho disperso prejudica a padronização 
de seus processos e o força a reunir e organizar informações de diversas fontes em relatórios 
padronizados. Consequentemente, os resultados não estarão disponíveis tão rapidamente.

 BANCOS DE DADOS ESPECIALIZADOS
Bancos de dados próprios para due diligence agregam informações de muitos provedores. 
Você acessa todo o conteúdo disponível em uma interface de usuário uniforme. Isso garante 
um processo de investigação padronizado e alta eficiência. O conteúdo é gerenciado pelo pro-
vedor, é atualizado e confiável. O acesso é satisfatoriamente seguro. Além disso, você só faz um 
único contrato. Se tiver dúvidas durante a pesquisa, geralmente é possível enviá-las ao depar-
tamento de atendimento ao cliente. Dependendo do contrato, o suporte pode ser gratuito. Se 
você deseja usar um banco de dados para sua investigação de due diligence, deverá verificar 
antes se o conteúdo necessário está disponível e se é adequado para os riscos com os quais 
seu negócio se depara. Por exemplo, confira se o banco de dados contém informações sobre 
os países que o interessam e se o conteúdo é extensivo o bastante. Para pesquisas em nível 
internacional, deve haver grande quantidade de conteúdo disponível em outros idiomas.

 CONSULTOR EXTERNO
Se desejar terceirizar sua due diligence, é possível empregar um consultor externo. Ele também 
estará qualificado para reunir dados pertinentes na área. Isso é de grande importância, especial-
mente em mercados de alto risco. Porém, os custos de consultoria externa são elevados, mesmo 
para uma investigação simplificada. Se houver muita demanda desse tipo de investigação sim-
plificada, a terceirização para um consultor externo não é uma solução econômica. Outro fator 
significativo é o tempo de atendimento inevitavelmente mais demorado. Além disso, quaisquer 
relatórios terão de ser revalidados como medida suplementar em uma etapa posterior.
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A ATENUAÇÃO DE RISCOS É UM PROCESSO CONTÍNUO
Mesmo após ter investigado um prospectivo parceiro comercial, fornecedor ou 
outros terceiros como parte de uma due diligence de ingresso, é preciso ir além de 
uma lista de verificação. As agências regulatórias recomendam revisões periódicas 
— monitoramento e due diligence contínuos — para mitigar riscos. Uma única verifi-
cação feita no início não garante que a empresa em questão não o exporá a riscos re-
lacionados a reputação, riscos regulatórios, financeiros ou estratégicos no futuro. Esse 
perigo não se limita às empresas. Quando é possível provar que pessoas foram corruptas ou 
que se envolveram em corrupção no contexto de uma relação comercial, elas podem rece-
ber pesadas multas ou até ser presas. Consequentemente, as sanções financeiras e danos à 
reputação afetarão sua própria empresa. Se você é um gestor de conformidade, membro da 
diretoria ou gerente de negócios, a melhor maneira de evitar problemas desse tipo é implantar 
um robusto Sistema de Gerenciamento de Conformidade (CMS, na sigla em inglês).

RISK BASED DUE DILIGENCE AND MONITORING PROCESS
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HOW LEXISNEXIS CAN HELP

We help companies deliver good profit by enabling 
them to build and maintain trusted relationships.

We support our customers in mitigating business 
risks, meet their strategic goals and accomplish 
greater return on investment. Using our efficient, 
agile and cost-effective due diligence and 
monitoring solutions empowers our customers 
to find the information they need on people, 
companies and countries. Our experienced 
industry specialists and thought leaders are well-
versed in the evolving requirements our customers 
need to address.

LexisNexis Business Insight Solutions delivers 
interconnected and flexible product modules 
aligned to the customer workflow including: 

• PEP, watch list and negative news screening
• Enhanced due diligence and reporting
• Proactive supply-chain and third-party risk 

media monitoring that leverages PESTLE-
based risk scoring

• Outsourced due diligence, compliance and risk 
advisory

• Content integration and data feeds into 
proprietary systems

internationalsales.lexisnexis.com

Para mais informações

information@lexisnexis.com+55 11 2655 1530


