
O Basel Commi�ee on Banking Supervision (BCBS) publicou, em 2013, o standard número 239.

O obje�vo deste standard, conhecido de forma abreviada por BCBS239, é o estabelecimento

de um conjunto de Princípios para reforçar a agregação de dados de risco e facilitar a resolução

de crises bancárias. A crise financeira global de 2007 revelou que os modelos de gestão de

dados são frágeis e não conseguiram, na altura, apoiar adequadamente a iden�ficação e

mi�gação de riscos dentro das realidades bancárias.

O BCBS 239 define, assim, 14 princípios, entre os quais se iden�ficam requisitos concretos para

sistemas de armazenamento e transferência de dados para efeitos de emissão de reportes

regulamentares e relatórios de risco nos bancos. Para muitas ins�tuições financeiras, a

implementação da BCBS239 está associada a mudanças significa�vas na sua estrutura de

dados e respe�va governação e, em alguns casos, na própria tecnologia de suporte ou na

estrutura organizacional, no que se refere às áreas de controlo.

Uma implementação direcionada, além de assegurar o cumprimento com a regulamentação,

traz vantagens muito obje�vas, de que é exemplo uma maior capacidade de detalhe da

informação de gestão para suporte à tomada de decisões para o conselho de administração.

O cumprimento dos princípios da BCBS239 em tempo ú�l é um desafio para qualquer

Ins�tuição financeira. É necessária uma análise e solução ao nível agregado da Ins�tuição,

abrangendo todas as unidades, sucursais ou estruturas organizacionais, pois além dos dados

de risco que são gerados e agregados, há requisitos de qualidade, granularidade e consistência

que importa assegurar.
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A fim de aplicar atempadamente os requisitos do BCBS 239, numa fase inicial, deve ser efetuada

uma análise dos pré-requisitos da respe�va ins�tuição. Por esta razão, a PKF define como

quatro os principais vetores de ação, a par�r dos princípios do Comité de Basileia, que podem

ser u�lizados para estruturar a análise da situação atual e deduzir a necessidade de

implementação:

Campo de Ação 1: Arquitetura tecnológica

Campo de Ação 2: Quadro de qualidade de dados

Campo de Ação 3: Relatório de risco

Campo de Ação 4: Gestão organizacional e de TI

Tendo em conta os efeitos estruturais e de longo alcance, bem como o envolvimento de várias

áreas de gestão e TI dos bancos – em que possivelmente existem diferentes necessidades de

requisitos adicionais (por exemplo, implementação de FINREP/COREP, planos de reestruturação

e resolução ou mesmo conversões IFRS) - é essencial uma abordagem eficaz e coordenada

destes quatro vetores de ação.

A PKF tem uma abordagem válida do projeto, modelos de análise e resultados, bem como uma

equipa experiente, na integração de requisitos regulamentares e soluções técnicas.

A nossa equipa detém o conhecimento setorial específico e assume a missão de oferecer aos

nossos clientes soluções pragmá�cas e sustentáveis, que acomodam os melhores interesses do

conjunto dos stakeholders envolvidos na integração de requisitos regulamentares e soluções

técnicas, desde o início ao fim do processo de implementação.

FINANCIAL RISK STRATEGIC ADVISORY
O STANDARD BCBS239



CONTACTE-NOS!

DISPONHA DOS NOSSOS SERVIÇOS PARA QUALQUER CONSULTA ADICIONAL
NECESSA�RIA!

Porto

PKF & Associados, SROC, Lda.
Av. da Boavista, nº 3521, Sala
507, 4100-139
Porto, Portugal
Tel.: +351 226 199 430
E-mail: tiagorocha@pkf.pt

Maputo

PKF Moca̧mbique - Auditores e
Consultores, Lda.
Av. Julius Nyerere, nº 914, 3º Dto.
Maputo, Moca̧mbique
Tel.: +258 214 833 54/5
E-mail: ricardo.coelho@pkf.co.mz

Funchal

PKF Madconta, Lda.
Rua Ivens, Edificío D. Mécia
2º piso, Salas I e J, 9000 –046
Funchal, Madeira
Tel.: +351 291 214 810
E-mail: roberto.figueira@pkf.pt

Sal

PKF, Lda.
Edificío Bazamor–Rua 1º de
Junho, 59
Ilha do Sal – Cabo Verde
Tel.: +238 595 97 39
E-mail: roberto.figueira@pkf.pt
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Lisboa

PKF & Associados, SROC, Lda.
Av. 5 Outubro, 124, 7º Piso,
1050 -061
Lisboa, Portugal
Tel.: +351 213 182 720
E-mail: sousasantos@pkf.pt

Luanda

PKF Angola - Auditores e
Consultores, Lda.
Rua Rei Katyavala, Edi�cio Rei
Katyavala, Bloco B, 8º andar, Sala B
Luanda, Angola
AngolaTel.: +244 932 225 030
E-mail: tiago.rocha@pkf.co.ao
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Hugo Caetano
PARTNER

Tel.: +351 961 075 706
E-mail: hugo.caetano@pkf.pt

Henrique Mamede
PARTNER

Tel.: +351 966 597 308
E-mail: henrique.mamede@pkf.pt


