
     RAPHAEL RODRIGUES DE MELO  

Rua Pau do Café, 917 - Jardim Ruyce - Diadema  

(11) 99839-1776 / (11) 95298-3845 / (11) 4067-7016       

raphael.ithan@hotmail.com 

31 anos, Brasileiro, Casado, 1 filho. 
 

ÁREAS DE INTERESSE 
ÁREAS DE AUDITORIA / COMPLIANCE 

 
PERFIL PROFISSIONAL 

� Carreira desenvolvida há mais de 10 anos nas áreas de Auditoria Interna e Compliance, atuando em 
mercado de capitais pela BM&F Bovespa. Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de 
Engenharia Industrial (FEI).  
 

� Sólida atuação em supervisão de mercados, realizando auditorias nos participantes (corretora de valores e 
bancos). Ampla experiência em mapeamento de processos internos, riscos, gestão de pessoas, prevenção a 
Lavagem de Dinheiro e Ouvidoria.  

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação em Administração de Empresas - Conclusão em 2007 
Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) 
 

Técnico em Processamento de Dados - Conclusão em 2002 
Colégio São Francisco de Bórgia 
 
IDIOMAS 

Inglês Intermediário 
Atualmente cursando 
         
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Março/2014 a atual 
Novinvest Corretora de Valores Imobiliários 
GERENTE DE COMPLIANCE E PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO 
 

� Responsável por fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos órgãos reguladores e 
autorreguladores, bem como por desenvolver as rotinas referentes aos requisitos de monitoramento e 
controle.  
 

� Atuação no desenvolvimento de todo o procedimento de acompanhamento e monitoramento das operações, 
visando Prevenção a Lavagem de Dinheiro, sendo o responsável pela criação e gerenciamento da área. 

 

� Realização das análises dos cadastros e demais atividades que sejam pré-requisitos para iniciar as operações 
dos clientes. 

 

� Atendimento à auditoria interna, externa e de órgãos reguladores e autorreguladores.  
 

� Responsável por comunicar as mudanças na regulamentação que afetem as atividades da empresa direta e 
indiretamente. 

 

Principais Resultados: 
� Responsável pelas melhorias dos procedimentos internos, controles e a melhoria constante  dos resultados 

das auditorias anuais da BSM – BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados.  
 

� Melhoria dos testes, maior abrangência para identificação de operações atípicas e melhoria dos controles 
internos da Instituição.  
 

Maio/2012 a Fevereiro/2014   
VB Serviços 
AUDITOR 

 

� Realização do mapeamento dos controles internos para melhoria de processos, atuando na controladoria dos 
pagamentos efetuados pela empresa, com o objetivo de evitar pagamentos indevidos e fraudes. 
 



 

Fevereiro/2001 a Março/2012  
BM&FBOVESPA 
AUDITOR 
 

� Atuação na auditoria operacional dos controles internos, com o objetivo de mitigar os riscos inerentes às 
operações nos Participantes do Mercado (bancos e corretoras de valores). 
 

� Elaboração de relatórios de auditoria referente aos trabalhos realizados, bem como das Matriz de Riscos e 
Controles. 

 

� Monitoramento das operações executadas no mercado financeiro, em confronto às legislações vigentes 
expedidas pelo BACEN, CVM e a própria BM&FBOVESPA. 

 

� Elaboração de relatórios do MRP – Mecanismos de Ressarcimento de Prejuízos, destinados à apreciação do 
jurídico e do conselho de administração da BSM – BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados. 

 

� Implementação de novos testes de auditoria, coordenando e treinando os auditores em trabalho de campo. 
 

Principais Resultados: 
� Participação no desenvolvimento e implantação de uma nova metodologia de auditoria (matriz de testes) 

nos participantes e intermediários. Como resultados, houve uma maior abrangência dos testes de auditoria, 
visão mais efetiva e detalhada de todos os participantes, facilidade para identificar os maiores riscos de cada 
participante e base para maior verificação e realização de testes mais específicos e o feedback do mercado, 
pois houve o fortalecimentos dos controles internos dos participantes do mercado como um todo.   
 

� No Departamento de Relação com os Investidores, participação ativa no acompanhamento e orientação às 
empresas aderindo aos níveis de governança corporativa na Bolsa. Como resultado, houve uma maior 
visibilidade e relevância do departamento, fortalecendo mercado de capitais através da transparência e 
confiança aos investidores. 

 
PRINCIPAIS CURSOS DE APRIMORAMENTO 

Análise Técnica para o Mercado de Ações - BM&FBOVESPA - 2014 
Cadastro de Clientes - ANCORD - 2014 
Supervisão e Enforcement do Mercado de Valores Mobiliários - 2011 

Controles Internos e seus Aspectos na Performance Organizacional - Instituto Educacional BM&FBOVESPA - 
2010 
Formação de Auditores Internos - PROFAI I - Liberty Consultores Associados (40 horas) - 2009 

 
CERTIFICAÇÕES 

2015 - Certificação em Ouvidoria - ANCORD 
2014 - Certificação PQO - Compliance - BM&FBOVESPA 

 

 


