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…a crise nos últimos anos…
Ilustrativo

Taxas de juro EC

Inicio de uma séria 
de cortes nas taxas 
de referência

- 2º Semestre 2008

Lehman Brothers

Um dos maiores 
bancos do mundo 
declara falência

- Setembro 2008

Subprime

Primeiros sinais das 
dificuldades na cobrança 
do crédito para habitação

- Fevereiro 2007

China

Torna-se no maior 
credor estrangeiro 
dos E.U.A. com um 
total de 492 Bn USD

- Junho 2008

Grécia

À beira do 
colapso, recorre 
ao financiamento 
da Troika

- Maio 2010
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Taxas de juro Austrália

Inicio de uma séria 
consecutiva de cortes nas 
taxas de juro de referência

- 2008

- Maio 2010

Zona Euro

Desemprego 
atinge os 11%

- Abril 2012



Corporate Governance

• Introdução constante de novas regras de compliance

• Dúvidas sobre a eficácia das regras

• A relevância do Corporate Governance
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Sistema / estrutura / accionistas / 
sociedade / transparência / 

responsabilidade / stakeholders



Compliance vs. Corporate Governance

• Regulação como oportunidade de melhorar o governo das sociedades

• Mais reporte vs. Melhor reporte
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Comités de Risco
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Comités de Risco vs. Comités de Auditoria

Comités Auditoria

• Performance histórica
• Eficiência e eficácia das 

operações

Comités de Risco

• Performance futura
• Entendimento amplo dos riscos, 

ao nível do “board”, gestão e 
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operações
• Fiabilidade do reporte financeiro
• Compliance com as leis e 

regulação

operacional
• Preocupação com os riscos que 

representam consequências 
financeiras e não financeiras



Governance e Compliance vs. Cultura e Integridade
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Governance e Compliance vs. Cultura e Integridade

© 2013 Deloitte8



© 2013 Deloitte

“Deloitte” refere–se à Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido, ou 
a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro, sendo cada uma delas uma entidade legal separada e independente. 
Para aceder à descrição detalhada da estrutura legal da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e suas firmas membro consulte 
www.deloitte.com/pt/about.


