
O Real Custo do Compliance Contra Crimes 
Financeiros na América Latina 2021.
Resultados da pesquisa, parte 1 de 3: os custos de  
compliance e o impacto da mão de obra.

A LexisNexis® Risk Solutions realizou recentemente uma pesquisa com tomadores de decisão 
de compliance contra crimes financeiros na América Latina para identificar e entender os 
custos, fatores, tendências e desafios que influenciam e impactam o compliance contra crimes 
financeiros. Veja abaixo uma síntese dos resultados.

US$6,96 bi 
é o custo projetado de compliance contra crimes 
financeiros para a região da LATAM em 2021.

O crescimento das equipes de operações de 
compliance no Brasil foi impulsionado pelo/a:

O custo anual de compliance 
contra crimes financeiros para 
empresas de médio e grande 
porte cresceu entre 14,2% e 
25,8% desde 2020.

O custo médio de operações de compliance contra crimes financeiros de instituições 
financeiras por tamanho de ativos:

  <  US$ 10 bi em ativos: US$ 2.3 mi   > US$ 10 bi em ativos: US$ 9.7 mi

Maior gasto de compliance contra 
crimes financeiros continuou 

sendo, mais focado em mão de 
obra do que em tecnologia.

Aumento de 73% na carga de trabalho, decorrente do 
maior número de operações de crimes financeiros.

Necessidade 36% maior de profissionais  
de compliance que podem levar à adoção  

de tecnologia – Brasil 37%.

Necessidade 49% maior de profissionais 
qualificados – Brasil 34%.

Aumento de 61% na carga de trabalho, decorrente  
de regulamentações de compliance.
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As instituições financeiras latino-americanas, que investem em soluções de 
compliance contra crimes financeiros em multicamadas e com dados robustos, estão 
mais bem preparadas para mitigar o risco, reduzir os custos e garantir o compliance.

Acesse risk.lexisnexis.com/TCoFCCBrasil para baixar o estudo completo  
O Real Custo do Compliance Contra Crimes Financeiros LATAM 2021 da LexisNexis® Risk Solutions. 

Para mais informações entre em contato conosco 
ou acesse: risk.lexisnexis.com/complianceBR
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Mão de obra:  

56%
Tecnologia:  

40%
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