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1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A “Lavagem de Dinheiro” é o processo pelo qual são inseridos na economia, os ganhos decorrentes de 

atividades ilícitas, buscando distanciá-los de sua origem ilegal. A Lavagem de Dinheiro pode envolver 

operações diversas e sofisticadas, sendo o sistema financeiro um dos principais ambientes de negócio 

utilizados. 

 

Por esse motivo, foram criadas exigências legais e regulatórias aplicáveis às instituições e pessoas 

ligadas ao mercado financeiro e de capitais, entre outros, para que possuam políticas internas que 

permitam a identificação, rastreamento e comunicação de operações com suspeitas de Lavagem de 

Dinheiro, prevendo sanções administrativas em eventuais descumprimentos. 

 

A REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., a REAG ADMINISTRADORA DE 

RECURSOS LTDA., a REAG ASSET MANAGEMENT LTDA e a REAG WM GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. 

(“GRUPO REAG”) está ciente de que, como pessoa jurídica prestadora de serviços no âmbito do 

mercado de capitais, corre o risco de ser utilizada para fins de Lavagem de Dinheiro. Para mitigar esse 

risco, a presente política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro (“Política”), em consonância 

com a legislação e regulamentação aplicáveis, apresenta as diretrizes de Prevenção e Combate à 

Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLD/FTP”), com o objetivo de evitar que os 

Fundos de Investimento sob administração do GRUPO REAG, bem como os valores mobiliários 

distribuídos pelo GRUPO REAG sejam utilizados em processos de branqueamento de capitais. 

 

De forma a alcançar os mais altos níveis de governança corporativa, assim como proteger a GRUPO 

REAG e seus sócios, diretores, administradores e empregados diretamente envolvidos em suas 

atividades (“Colaboradores”), exige a adesão de todos à Política, bem como a observância das normas 

legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis, com destaque ao Guia de Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro, versão 2020, elaborado 

pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA” e “Guia 

PLD/FTP Anbima”, respectivamente), do Ofício-Circular CVM/SIN 05/15, da Resolução CVM n.º 50/21 

e qualquer nova versão dos normativos acima que venham a ser publicados, no que as novas regras 

forem mais abrangentes ou rígidas que as da atual. 

 

1.1. Estrutura Organizacional para Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 

terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLDFTP"). 

 

O GRUPO REAG conta com uma equipe autônoma,  independentemente de suas demais áreas e 

adequada ao porte da instituição, dedicada exclusivamente à atividade de PLD/FTP, composta por 

Colaboradores devidamente treinados, atualizados e preparados para qualquer tipo de situação e 

tomada de providências sobre o assunto. 
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Nesse sentido, a estrutura organizacional voltada à PLD/FTP é liderada pelo Diretor de Compliance, 
Risco e PLD/FTP.  

 
A) Regulamentação dos Comitês 
 
I. Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento 

da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (“PLD/FTP”)  

 

1. Propósito  

O Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo e ao 

Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, terá caráter permanente e com 

poderes deliberativos, com o objetivo de assegurar a conformidade de processos e procedimentos 

relacionados ao assunto de “prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao 

terrorismo” – PLD/FTP para todas as empresas que compõem o GRUPO REAG. 

2. Linha de Reporte  

O Comitê se reportará ao Diretor de Compliance. Risco e PLD/FTP do GRUPO REAG e apresentará 

regularmente suas conclusões, análise e relatórios na atividade de PLD/FTP.  

3. Composição  

O Comitê será constituído, no mínimo, por 4 (quatro) membros, sendo 3 deles Diretores do GRUPO 

REAG, todos formalmente nomeados pelo contrato social e que estejam associados ao tema. 

A Coordenação do Comitê será de responsabilidade do Diretor da Área de Compliance e/ou por 

pessoa Sênior por ele indicada. Será também de responsabilidade do Compliance a elaboração das 

atas das reuniões, devidamente assinadas pelos membros, e sua guarda pelo período regulatório 

exigido. 

4.  Atribuições 

O comitê terá as seguintes atribuições entre as principais: 

o Aprovar as políticas, procedimentos, regras, metodologia e sistemas referentes a atividade 

de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo do GRUPO REAG e 

demais empresas do grupo. 

o Deliberar sobre a comunicação de situações atípicas e operações suspeitas aos órgãos 

reguladores (UIF / COAF). 

o Definir as atribuições das diversas áreas da Corretora, designando as responsabilidades 

pertinentes dentro do programa de PLD/FTP. 

o Assegurar ao Diretor de PLD/FTP o acesso total e tempestivo a todas as informações 

necessárias para o cumprimento das suas responsabilidades. 

o Propor alterações nas Políticas, Procedimentos e metodologia aplicadas a atividade de 

PLD/FTP e a temas correlatos. 

o Acompanhar a efetividade do processo de PLD/FT implantado na Corretora e deliberar 

sobre a imediata adoção de medidas corretivas, necessárias. 
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5.  Frequência, quórum, convocações e votos: 

O Comitê de PLD/FTP se reunirá com frequência mínima trimestral, em suas reuniões ordinárias, 

ou em caráter extraordinário sempre que necessário.  

O Comitê poderá convidar para participar de suas reuniões outros membros da instituição, além 

de funcionários e/ou colaboradores que detenham informações relevantes, ou cujos assuntos em 

pauta se relacionem à sua área de atuação. 

O Comitê reunir-se-á validamente com a presença da maioria de seus membros, sendo permitidas 

participações virtuais utilizando-se os canais de comunicação formalmente aprovados pela 

instituição. 

As convocações ocorrerão com o encaminhamento da pauta de assuntos, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis, com exceção de assuntos que exijam apreciação urgente. 

As decisões serão tomadas por consenso ou, na impossibilidade, pela maioria simples de votos, 

cabendo um voto a cada membro do Comitê e ao seu representante designado. O voto de 

qualidade, em caso de empate, caberá a Diretoria de Compliance, Risco e PLDFTP. 

Nas reuniões de caráter extraordinário, motivadas pela necessidade de deliberação acerca de 

comunicações de operações atípicas, será requerido quórum mínimo de 2 (dois Diretores), sendo 

um deles, necessariamente, o Diretor de PLD/FTP.  

O Comitê poderá deliberar pela constituição de comissões internas no GRUPO REAG, para análise 

e avaliações de caráter específico e que demandem discussões prévias mais aprofundadas, antes 

de seu encaminhamento à reunião do plenário do Comitê. Estas Comissões Internas serão 

necessariamente conduzidas pelo Diretor de Compliance e colaboradores designados da área de 

Compliance.  

 

II. Comitê de Compliance e Risco 

O Comitê de Compliance e Risco é um órgão colegiado, não estatutário, de caráter permanente e com 

poderes deliberativos e tem como principais objetivos e atribuições da pauta, dentre outros:  

• Assegurar o atendimento às políticas, manuais e códigos do GRUPO REAG;  

• Assegurar a aderência aos normativos internos e aos demandados por órgãos regulatórios;  

• Promover as ações necessárias para a execução dos trabalhos apontados pelas auditorias internas 

e/ou externas;  

• Zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas para a governança do GRUPO REAG;  

• Deliberar sobre os trabalhos desenvolvidos para a Confidencialidade e Segurança da Informação;  

• Analisar as mudanças regulatórias que afetaram o GRUPO REAG e seus produtos e os ajustes 

necessários nas respectivas políticas, procedimentos e controles; e 

• Deliberar sobre análises de compliance com classificação de Alto e Médio Riscos. 
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Composição Membros permanentes:  

• Diretor de Compliance, Risco e PLDFT;  

• Gerente/representante da Área de Riscos;  

• Diretor de Gestão de Carteira; e 

• Diretor Executivo. 

Membros Convidados:  

• Demais diretores ou colaboradores indicados por eles para exposição ou aprofundamento dos temas 

colocados em pauta.  

• Gerente/representante da Área Jurídica. 

Coordenador Responsável:  

Diretor de Compliance, Risco e PLDFT 

Secretário:  

Titular da Gerência de Risco. 

Instalação e Aprovação: 

O comitê deverá ser instalado com a presença de no mínimo 3 (três) de seus membros, sendo 

necessárias as presenças de 2 (dois) diretores, com a obrigatoriedade de um desses diretores ser o 

Diretor de Compliance, Risco e PLDFT. 

As aprovações das matérias deliberadas no comitê se darão por maioria de votos dos presentes. 

Poderão votar apenas os membros permanentes. Em caso de empate, o voto de qualidade será dado 

pelo Diretor de Compliance, Risco e PLDFT. 

Funcionamento e Periodicidade do Comitê: 

O Comitê reunir-se-á com periodicidade mínima mensal, ou quando convocado, e observará as suas 

regras de funcionamento descritas em seu Regimento Interno. 

 

III. Comitê de Distribuição 

O Comitê de Distribuição é um órgão colegiado, não estatutário, de caráter permanente e com poderes 

deliberativos e tem como principais objetivos e atribuições da pauta, dentre outros:  

• Assegurar o cumprimento das Políticas de Contratação de Terceiros, Política de Distribuição e 

Suitability, Política de Anticorrupção; e Política de PLD/FTP; 

• Coordenar a aplicação dos processos de PLD/FTP para (i) instituições parceiras, e (ii) fornecedores;  

• Coordenar a aplicação dos processos de categorização do perfil do investidor e aderência dos 

produtos ao perfil do investidor; 
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• Deliberar sobre a aderência dos produtos ao perfil do investidor; 

• Deliberar sobre indício de movimentação suspeita e eventual comunicação ao COAF; 

•Tomar ciência sobre cadastros que apresentarem irregularidades nas informações prestadas, 

julgadas de natureza grave;  

• Coordenar as atividades de monitoramento das movimentações financeiras e verificação da 

compatibilidade da renda e patrimônio informados pelo cliente com as transações envolvidas; 

• Coordenar e deliberar sobre os procedimentos de cadastro; 

• Deliberar sobre eventuais divergências de cadastro; e 

• Dirimir dúvidas e conceder exceções relativas a cadastro.  

Composição Membros permanentes:  

• Diretor de Distribuição e Suitability; 

• Gerente/representante da Área de Cadastro; 

• Diretor de Compliance, Risco e PLDFT; 

• Diretor de Gestão de Carteira; e 

• Diretor Executivo. 

Membros Convidados:  

• Demais diretores ou colaboradores indicados por eles para exposição ou aprofundamento dos temas 

colocados em pauta.  

• Gerente/representante da Área Jurídica. 

Coordenador Responsável:  

Diretor de Distribuição e Suitability 

Secretário:  

Titular da Gerência de Cadastro. 

Instalação e Aprovação: 

O comitê deverá ser instalado com a presença de no mínimo 3 (três) de seus membros, sendo 

necessárias as presenças de 2 (dois) diretores, com a obrigatoriedade de um desses diretores ser o 

Diretor de Distribuição e Suitability. 

As aprovações das matérias deliberadas no comitê se darão por maioria de votos dos presentes. 

Poderão votar apenas os membros permanentes. Em caso de empate, o voto de qualidade será dado 

pelo Diretor de Distribuição e Suitability. 

Funcionamento e Periodicidade do Comitê: 
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O Comitê reunir-se-á com periodicidade trimestral, ou quando convocado, e observará as suas regras 

de funcionamento descritas em seu Regimento Interno. 

 

IV. Comitê Executivo 

O Comitê Executivo é um órgão colegiado, não estatutário, de caráter permanente e com poderes 

deliberativos e tem como principais objetivos e atribuições da pauta, dentre outros:  

• Assegurar o cumprimento de todas as políticas, manuais e códigos por todas as diretorias e 

colaboradores; 

 Aprovar as Políticas e Procedimentos do GRUPO REAG; 

• Criar e extinguir diretorias não estatutárias e comitês; 

• Deliberar sobre assuntos estatutários, quando necessário e estabelecido pela legislação e/ou pelos 

documentos societários do GRUPO REAG;  

• Coordenar e dar diretrizes da condução da administração e governança dos trabalhos e atividades 

desenvolvidos pelo GRUPO REAG; 

• Deliberar, em última instância e definitiva, sobre a admissão/contratação e demissão/desligamento 

e rescisão/resilição de contratos de colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes; 

• Deliberar sobre as análises de compliance com classificação de Alto Risco; 

• Estabelecer e aprovar as regras de funcionamento das diretorias e comitês do GRUPO REAG; 

• Deliberar, em última instância, sobre assuntos deliberados em comitês, quando se fizer necessário;  

• Deliberar sobre assuntos omissos em comitês.  

Composição Membros permanentes:  

• Diretor Executivo/Presidente (estatutário); 

• Diretor De Compliance, Risco e PLD/FTP 

• Diretor Comercial (estatutário); 

• Diretor de Operações (estatutário); 

Membros Convidados:  

• Demais diretores ou colaboradores indicados por eles para exposição ou aprofundamento dos temas 

colocados em pauta.  

• Gerente/representante da Área Jurídica. 

Coordenador Responsável:  

Diretor Executivo/Presidente (estatutário) 

Secretário:  
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Diretor de Operações (estatutário) 

Instalação e Aprovação: 

O comitê deverá ser instalado com a presença de no mínimo 3 (três) de seus membros, sendo 

obrigatória a presença de pelo menos 2 (dois) diretores estatutários. 

As aprovações das matérias deliberadas no comitê se darão por maioria de votos dos presentes. 

Poderão votar apenas os membros permanentes. Em caso de empate, o voto de qualidade será dado 

pelo Diretor Executivo/Presidente (estatutário). 

Funcionamento e Periodicidade do Comitê: 

O Comitê reunir-se-á com periodicidade semestral, ou quando convocado, e observará as suas regras 

de funcionamento descritas em seu Regimento Interno. 

 

2. Fundamentos Normativos 
 

A principal fonte legal de normas que regulam a PLD/FTP consiste na Lei Federal 9.613/98, modificada 

pelas Leis nº 10.701/03 e nº 12.683/12 (em conjunto consideradas como “Lei de Lavagem de 

Dinheiro”), que dispõem sobre a definição do crime de lavagem de dinheiro, as medidas preventivas, 

o sistema de comunicação de operação suspeita, a criação de uma unidade de inteligência financeira 

(Conselho de Controle de Atividades Financeiras – “COAF”) e os vários mecanismos de cooperação 

internacional. 

 

Além disso, são emitidas pelos órgãos reguladores (Comissão de Valores Mobiliários – “CVM”, Banco 

Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados, Conselho Federal de Corretores Imobiliários 

e Secretaria de Previdência Complementar) e pelo COAF, periodicamente, normativos infra legais 

(circulares, cartas-circulares, resoluções e instruções) que estabelecem normas específicas de 

prevenção à lavagem de dinheiro. 

 

Em paralelo, órgãos de autorregulação também contribuem para o desenvolvimento de melhores 

práticas de PLD/FTP no mercado. Destaca-se, entre eles, a ANBIMA, com súmulas de legislação e 

manual de disposições mínimas a serem observadas por seus associados. 

 

A partir desse contexto, tendo em vista que: (i) as atividades de administração e gestão de títulos ou 

valores mobiliários são previstas na Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro 1976, configurando 

atividade sujeita a autorização própria e fiscalização pela CVM, nos termos da Instrução  CVM 21/2021; 

e (ii) que a constituição, administração, funcionamento e distribuição de cotas das diversas 

modalidades de fundos de investimento são objeto de regulamentação específica da CVM, 

englobando, dentre outras, a Instrução CVM 356/01, Instrução CVM 399/03, Instrução CVM 432/06, 

Instrução CVM 444/06, Instrução CVM 459/07, Instrução CVM 472/08 e Instrução  CVM  555/14,  , 
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Instrução CVM 578/16, conforme alteradas, aplicam-se às atividades em referência, no que tange à 

prevenção à lavagem de dinheiro, as disposições da Resolução CVM n.º 50 . 

Lista de regulamentações adicionais utilizadas na elaboração desta Política de PLD/FTP 

GOVERNO FEDERAL: 

• Lei nº 9.613/98, alterada pela Lei nº 12.683/2012; 

• Lei nº 13.260/2016; 

• Lei nº 13.810/2019; 

CMN e BANCO CENTRAL: 

• Resolução CMN nº 4.879,/2020; 

• Resolução BACEN nº 44/2020; 

• Circular BACEN nº 3.467/2009, Artigo 4° Parágrafo único. 

• Circular BACEN nº 3.858/2017;  

• Circular BACEN nº 3.942/2019;  

• Circular BACEN nº 3.978/2020; 

• Carta Circular BACEN nº 3.977/2019; 

• Carta-Circular BACEN nº 4.001/2020; 

• Carta-Circular BACEN nº 3.430/2010;  

CVM 

• Resolução CVM nº 50/2021; 

• Instrução CVM nº 21/2021 

• Ofício Circular CVM nº 4/2020;  

SUSEP 

• CIRCULAR SUSEP Nº 612/2020 Política Institucional, Mecanismos e Ferramentas de PLD/FTP 

 

• A Lei de Lavagem de Dinheiro e a Resolução impõem uma série de obrigações administrativas aos 

integrantes do mercado financeiro e de capitais com o objetivo de delegar a eles a realização de 

atividades e procedimentos fiscalizatórios que visem a identificação de processos de lavagem de 

dinheiro. Adicionalmente, o Guia PLD/FTP Anbima estabelece práticas sobre o tema a serem 

observadas no âmbito da autorregulação. 

 

• Essas obrigações podem ser divididas em 4 (quatro)  grupos,  identificados como: (i) obrigações de 

identificação e cadastro de (a) clientes, (b) contrapartes/ beneficiários finais, (d) funcionários 

(Colaboradores), e (e) fornecedores; (ii) obrigação de registro de operações e (iii) obrigações de 

monitoramento; e (iv) comunicação de operações com indícios de lavagem de dinheiro e de 

operações de comunicação obrigatória. 
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• A seguir, serão descritas as obrigações que deverão ser observadas por completo por todos os 

Colaboradores, sob pena das responsabilizações previstas neste Código e nas normas legais, 

regulatórias e autorregulatórias aplicáveis. 

 

3. Governança 

 

3.1   Estrutura de Governança, responsabilidades e áreas envolvidas  

 

O presente documento inclui a descrição de como são estruturados os órgãos da alta administração, 

assim como a definição dos papéis e a atribuição de responsabilidades dos integrantes das diversas 

áreas envolvidas no processo de PLD/FTP. 

A abordagem de classificação de clientes baseada em risco , constitui-se como uma das principais 

ferramentas de governança em nossos procedimentos de PLD/FTP. A metodologia ABR adotada pelo 

GRUPO REAG se encontra detalhada no item 10, e Anexo 2 deste documento. 

A presente política se aplica ao GRUPO REAG . A existência de uma política única é prevista na 

legislação vigente, desde que sejam assegurados mecanismos efetivos de intercâmbio de informações 

entre as instituições. 

 O GRUPO REAG, tem suas operações orientadas também à prestação de serviços de Administração 

Fiduciária, Custódia e Escrituração de Valores Mobiliários. Como subsidiária integral, está sujeita a 

todas as políticas internas e procedimentos de monitoramento e controles de PLD/FTP, que possui 

acesso completo aos dados do GRUPO REAG, respeitados aqui todos os requisitos de segregação física 

e lógica requeridos entre as atividades.  

Os sistemas de monitoramento e controle, utilizados pelo GRUPO REAG, são aplicados aos cotistas dos 

fundos (nos casos de distribuição realizadas pela próprio GRUPO REAG), com a identificação de 

anormalidades e geração de alertas nas movimentações. Neste sentido, o intercâmbio de informações 

entre as áreas está assegurado pela utilização dos mesmos mecanismos de controle. 

 

3.1.1.  Diretoria Executiva 

 

A Diretoria Executiva do GRUPO REAG é responsável por:  

• Aprovar as políticas, diretrizes e procedimentos para o cumprimento do disposto na legislação 

sobre crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, através de reuniões do comitê 

de PLD/FTP. 
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• Indicar ao BACEN e a CVM um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das obrigações 

estabelecidas.  

• Assegurar ao Diretor de PLD/FTP o amplo, irrestrito e tempestivo acesso a qualquer informação da 

instituição, além da total independência de atuação, possibilitando desta forma o efetivo 

gerenciamento dos riscos de LDFT na instituição.  

• Aprovar a destinação de recursos financeiros e humanos para assegurar o cumprimento de 

procedimento e controles internos voltados a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento 

ao Terrorismo, em linha com o grau de complexidade das operações da instituição.  

• Avaliar e aprovar a adequação do Sistema de Controles Internos voltados a prevenção à lavagem 

de dinheiro, incluindo a metodologia de ABR (sistemas de classificação de risco dos clientes) assim 

como os procedimentos de Conheça seu Cliente (KYC), e o monitoramento de operações suspeitas 

e atípicas.  

• Aprovação e deliberações necessárias para tomada de decisão pelo Diretor Responsável quanto a 

comunicação ou não de operações a UIF (COAF).  

 

3.1.2.Responsabilidades do Diretor Responsável por PLD/FTP  

 

Organograma da Diretoria de PLD/FTP 
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• Implementação e acompanhamento das medidas estabelecidas para coibir operações 

suspeitas.  

• Responsabilidade pela manutenção adequada do Sistema de Informações Cadastrais da 

Distribuidora, abrangendo informações completas e fidedignas de clientes do tipo pessoa física 

e pessoa jurídica, possibilitando a parametrização das regras de seleção e monitoramento de 

operações atípicas.  

• Implementar e acompanhar as respectivas atualizações posteriores desta política;  

• Avaliar e aprovar a atualização anual da Política de PLD/FTP, efetuada pela Diretoria de 

Compliance/Risco e PLDFT; 

• Avaliar atualização anual de classificação de risco dos clientes para fins de LDFT (ABR), 

efetuada pela Área de Compliance/Risco;  

• Revisar ou aprovar relatório de Avaliação Interna de Risco – AIR, anual de PLD/FTP, com base 

na classificação de Risco – ABR, em bases anuais, a ser encaminhado aos comitês de 

Compliance/Risco e de PLD/FTP até o último dia útil do mês de abril, para análise e aprovação, 

contendo: 

a) identificação e análise das situações de risco de LDFT, 

b) número de situações atípicas detectadas; 

c) número de análises realizadas;  

d) número de comunicações suspeitas reportadas para a UIF – COAF;  

e) data do reporte da declaração negativa se for o caso; contendo o número de análises 

realizadas;  

f) medidas adotadas para mitigação das ocorrências: 

g) indicadores de efetividade de todo o processo e proposição de plano de ação e medidas 

corretivas necessárias. 

h) O relatório de Avaliação Interna de Risco, deve ser base para elaborar a Avaliação de 

Efetividade das Políticas; 

• Emissão do Relatório de Avaliação de Efetividade Anual, que deve ser realizado até 31/03 do 

ano em andamento, juntamente com o plano de ação, aos Comitês de Compliance/Risco e 

PLD/FTP, para avaliação, aprovação e envio ao Banco Central 

• Atualização da política de KYC (Conheça seu Cliente), assim como a coleta atualização e guarda 

das informações. 



 
 

  
POLÍTICA PLD/FT -V 4-18/02/2022-APROVAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

PÁGINA 13 DE 64 
 

• Atualização da política de KYP (Conheça seu Parceiro), assim como a coleta atualização e 

guarda das informações. 

• Atualização da política de KYE (Conheça seu Funcionário), assim como a coleta atualização e 

guarda das informações. 

• Acompanhamento dos processos e procedimentos para seleção, detecção e comunicação de 

operações suspeitas, assegurando a existência de sistemas de informações e detecção 

adequados aos negócios,  

• Estruturar e presidir as reuniões do Comitê de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo, reportando a alta administração os casos avaliados e as 

decisões/recomendações tomadas pelo referido Comitê.  

• Efetuar Comunicação, no prazo estipulado a UIF/COAF, de operações que possam configurar 

a existência de indícios de crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, 

devidamente documentadas e suportadas por dossiês de análise, 

• Responder aos órgãos competentes pelos reportes de transações suspeitas, operações e/ou 

situações com indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo;  

• Submeter à Diretoria Executiva do GRUPO REAG proposta para o estabelecimento ou 

alterações desta Política de PLD/FTPP;  

• Descrever procedimentos e em qualquer circunstância proceder com a alteração das regras e 

parâmetros da ferramenta que efetua o monitoramento de sua base de clientes;  

• Em caso de ausência, as responsabilidades da Diretoria de Compliance, Risco e PLD/FTP 

passarão a ser reportadas e submetidas para avaliação e decisão dos demais integrantes do 

Comitê de PLD/FTPP;  

• Revisar e atuar em caso de ocorrências de exceções a esta Política; 

• Coordenar o desenvolvimento de rotinas e ferramentas de controle visando o atendimento 

das diretrizes desta política e avaliar a sua efetividade, propondo eventuais alterações e 

melhorias;  

• Assegurar a conformidade com a legislação, normas, regulamentos e políticas internas que 

disciplinam a prevenção e combate à LD/FTP;  

• Estabelecer programas de treinamento e de conscientização ao público interno da instituição 

em conjunto com a área de Recursos Humanos;  

• Desenvolver e implementar processos estruturados de ABR;  

• Executar as atividades de Monitoramento de Operações e pessoas sujeitas conforme 

mecanismos de controle de PLD/FTPP;  

• Manter atualizada as listas restritivas interna;  

• Manter funcionamento do Sistema, processos e controles de PLDFT;  

• Elaborar relatório de Avaliação de Efetividade da Política de PLD/FTPP, a ser encaminhado a 

Diretoria Executiva do GRUPO REAG até o último dia útil do mês de abril, cujo escopo deve 

minimamente atender as exigências regulatórias; 

• Realizar teste de controles internos de LD/FTP; e ainda, 
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• Elaborar relatório relativo à avaliação interna de controles internos dos riscos de LD/FTP, a ser 

encaminhado para Diretoria Executiva do GRUPO REAG, até o último dia útil do mês de abril. 

 

3.1.3. Responsabilidades da Área de PLD/FTP 

O GRUPO REAG, utiliza sistema automatizado – FIRA,  parametrizável para geração de alertas 

relacionados a diversos situações que possam estar relacionadas aos crimes de lavagem ou ocultação 

de bens, direitos e valores, bem como a prevenção da utilização da instituição para prática de ilícitos. 

Neste sentido, a Área de PLD/FTP, atua nas seguintes frentes: 

• Acompanhamento da adequação dos sistemas de informações cadastrais dos clientes, que 

deverá conter informações completas e fidedignas de clientes pessoa física e pessoa jurídica, 

possibilitando a parametrização das regras de seleção e monitoramento de operações atípicas. 

Dentre os processos para monitoramento da adequação dos dados cadastrais, serão realizados 

testes de verificação, com frequência semestral, de toda a base de clientes, incluindo os da 

atividade fiduciária. 

• Classificação dos clientes de acordo com metodologia de Análise Baseada em Risco (ABR), de 

acordo com os preceitos definidos pela Resolução CVM 50, abrangendo a classificação de risco 

atribuída ao cliente, assim como dos produtos e serviços ofertados. O detalhamento da 

metodologia da Análise Baseada em Risco (ABR) encontra-se descrito no item 9 da presente 

política. 

• Monitoramento contínuo das operações selecionadas / alertadas pelo sistema FIRA , para 

identificação de operações atípicas ou suspeitas de indícios de lavagem de dinheiro, realização 

das análises e apurações necessárias, com encaminhamento para o Diretor de Compliance e 

Riscos e PLD/FTP, com sua recomendação de comunicações ou não a UIF / COAF.  

• Suprir regularmente o Diretor de Compliance e Riscos e PLD/FTP, assim como o Comitê de 

PLD/FTP, com reportes regulares, análises e avaliações a partir dos alertas gerados pelo 

sistema de monitoramento, ou quaisquer outras informações relevantes que possam 

representar indícios de operação atípicas e/ou suspeita de LDFT.  

• Acompanhamento dos processos de “Conheça Seu Cliente- KYC” já em linha com a 

classificação baseada em risco implantada, e os processos de “Conheça Seu Parceiro- KYP” e 

“Conheça seu Funcionário - KYE” e sua adequação a legislação vigente e as melhores práticas 

de mercado. 

• Análise prévia, sob a ótica de mitigação de riscos de LDFT, de novos produtos tecnologias e 

serviços ofertados aos clientes.  
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• Programa de treinamento aplicado a todos os colaboradores da instituição, com aferição da 

compreensão de conteúdo, através da aplicação de prova aos participantes, com ênfase nas 

responsabilidades de cada indivíduo no processo de prevenção de LDFT, suas funções 

desempenhadas e informações a que têm acesso, com o dever de reportar a área de 

Compliance todas as propostas ou ocorrências de operações que sejam de seu conhecimento 

e que possam sugerir operações atípicas ou suspeitas de LDFT. 

 

• Manutenção dos documentos relativos à prática de PLD/FTP atualizados e devidamente 

aprovada pelo Comitê Executivo, com sua disponibilização a todos os colaboradores, através 

de acesso a diretórios específico na rede corporativa.  

 

A) Procedimentos de análise, e monitoração - Analistas 

Analista Sênior – Responsável pela execução dos procedimentos da Área 
a) Monitorar e controlar as operações/transações financeiras, com geração de dossiês das 

análises; 
b) Indicar ao Diretor ,eventuais indícios de operações/transações suspeitas, com a geração de 

relatório correspondente;  
c) Coordenar treinamentos de PLDFT para os colaboradores; 
d) Acompanhar a atualização de normas/legislações e jurisprudências aplicáveis ao 

departamento;  
e) Atualizar/implementar os documentos internos, processos e procedimentos relativo às 

atividades desempenhadas pelo departamento, de acordo com o estabelecido em razão da 
edição de novos normativos/legislações e entendimentos jurisprudenciais;  

f) Supervisionar as atividades desempenhadas pelo analista Jr.;  
g) Identificar eventuais falhas nos processos e procedimentos de PLD e em áreas correlatas, 

propondo correções e adequações. 
h) Efetuar comunicações ao COAF sobre operações suspeitas, com aprovação da 

Diretoria/Comitê de PLD/FTP 
  
Periodicidade:  

(i) o monitoramento e controle das operações/transações financeiras são diárias; 
(ii)  a identificação de indícios de operações suspeitas é reportada imediatamente (24h);  
(iii) o acompanhamento de normas, legislações e jurisprudências é contínuo;  
(iv) a atualização ou implementação de documentos internos, processos e procedimentos é 

realizado no mínimo anualmente, ou, antes, quando se fizer necessário;  
(v) a supervisão diária das atividades desempenhadas pelo analista JR.;  
(vi) a proposição de correções e adequações de processos e procedimentos de PLD e em áreas 

correlatas é anual, ou, de imediato, quando identificadas as falhas. 
 
Analista Jr. – Apoio ao Analista Sr.  

a) responsável pelos procedimentos de análise de KYC/KYE/KYP, objetivando a identificação do 
beneficiário final;  
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b) Identificação de PEP/PPE;  
c) análise de INR com a identificação do beneficiário final;  
d) análise de contrapartes e operações estruturadas, com a identificação dos beneficiários finais;  
e) monitoramento e revisão de suas atividades, com periodicidade contínua conforme as regras 

definidas pela política, em especial para casos de classificação de risco médio e alto;  
f) Indicar ao Analista Sênior/Gerente os casos classificados em risco médio e alto, para que sejam 

submetidos à deliberação do comitê de PLDFT;  
g) Gerar relatórios sobre as análises realizadas, com a correspondente classificação de risco. 

  
Periodicidade:  

(i) os procedimentos de análise e geração de relatórios correspondente ocorrem sob 
demanda, sendo que todas as contrapartes e operações estruturadas são objetivo de 
análise e classificação de risco, assim como as análises de KYC/KYE/KYP, PEP/PPE, e INR; 

(ii)  a cada 12 meses é realizada nova análise para os casos classificados como alto risco;  
(iii) a cada 18 meses é realizada reanálise de casos classificados como médio risco; 
(iv) a cada 24 meses é realizada a reanálise de casos classificados como baixo risco;  
(v) existe o acompanhamento contínuo e diário de mídias negativas que possam afetar o 

resultado de casos analisados ou em análise;  
(vi) imediata indicação a Gerencia de casos classificados como médio e alto risco; 
(vii) sempre gerar relatórios de todas as análises e reanálises realizadas. 
 

B) Sistemas de Informação, monitoramento e Controle da área de PLD-FTP 

(i) O GRUPO REAG dispõe do Sistema  Fira, amplamente difundido no mercado financeiro, 
responsável pela análise e monitoramento de Clientes. 

(ii) O GRUPO REAG conta com as tecnologias AMPLIS e JCOT, utilizadas amplamente pela 
grande maioria dos players do mercado de administração fiduciária. 

(iii) O sistema AMPLIS é uma plataforma de gerenciamento de fundos de investimento  
desenvolvida pela TOTVS Financial Services, que possui sistema de controle de ativos e 
cálculo de cotas, no qual são processados os ativos de renda fixa, renda variável, futuros, 
swap, cotas de fundos de investimento e outros tipos de ativos, consolidando todas as 
informações e apurando o patrimônio diário, o valor da cota diária e a rentabilidade dos 
ativos. O AMPLIS pode, ainda, gerar relatórios de cálculo da composição da carteira diária, 
demonstrativos de caixa, demonstrativos de cálculo de datas de administração, gestão e 
performance, tudo integrado com os sistemas contábeis da Sociedade e com interface 
adaptada para envio de informações aos órgãos reguladores, sendo este um dos sistemas 
primordiais para as atividades de administração fiduciária de fundos de investimento.  

(iv) O JCOT é um sistema de acesso individual e intransferível para cada um dos usuários, 
sendo possível determinar perfis de acesso e ainda rastrear todos os atos praticados por 
cada um dos usuários através de log de transações. Em caso contingência, o acesso ao 
sistema é realizado através da internet, mediante a inserção de todos os logins, senhas e 
demais autenticações necessárias para a garantia da segurança do sistema e de suas 
informações. Seu banco de dados é armazenado em cloud, mantido pela própria TOTVS, 
com contingência no servidor da Amazon. 

(v) administração de cotistas também desenvolvido pela TOTVS Financial Services que 
permite o controle do cadastro do cotista e sua posição em cada fundo de investimento, 
permitindo aplicações tanto através de valores e preços em moeda quanto por quantidade 
de cotas.  
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(vi) O JCOT ainda permite o resgate de cotas por certificado, por valores e preços em moeda, 
por quantidade de cotas e resgate total, podendo receber input da cotação do fundo 
automaticamente do AMPLIS, através de vinculação dos dois softwares. Possibilita ainda 
a emissão de e tratos por cotista e emissão de informes de rendimento, sendo este um 
dos sistemas primordiais, em conjunto com o AMPLIS, para o desenvolvimento das 
funções de administrador fiduciário de fundos de investimento desenvolvido pela 
Sociedade assim como o AMPLIS, este sistema também conta com acesso individual e 
intransferível para cada um dos usuários, sendo possível determinar perfis de acesso e 
rastrear todos os atos praticados por cada um dos usuários através de log de transações. 
Além disso, em caso de contingência, é possível acessar o sistema através da internet, 
mediante a inserção de todos os logins ,senhas e demais autenticações necessárias para a 
garantia de sua segurança e informações. Seu banco de dados é armazenado em cloud, 
mantido pela própria TOTVS, com contingência no servidor da Amazon. 

(vii) Referente aos recursos computacionais, todos os computadores do GRUPO REAG contam 
com no break, firewall e antivírus, sendo feitos backups diários das informações da rede 
interna da gestora. Ademais, a rede interna da Asset Management está armazenada em 
nuvem, permitindo que os Colaboradores consigam acessar remotamente a intranet em 
qualquer lugar, de modo a permitir a continuidade dos negócios e atividades da Asset 
Management. 

(viii) Britech módulo Atlas/Market Risk e Atlas/Liquid Risk, para gestão de risco;  
(ix) Quantum, para consulta de mercado de fundos; 
(x) TRYD, plataforma de negociação na bolsa;  
(xi) Sisjuri, para controle financeiro interno da companhia; 
(xii) Compliasset, para controle das atividades de compliance; e  
(xiii) Presenta para monitoramento de BCCorreios, WebJud e CCS para  atendimento a 

cumprimentos de ofícios judiciais 
(xiv) O GRUPO REAG também utiliza o sistema Amplis do administrador fiduciário dos fundos de 

investimento, para gerenciamento de passivo, aplicação e resgate. 

 
C) Armazenamento: 

O departamento de PLD/FTP possui segregação computacional com demais departamentos, obtendo 
acesso restrito e identificável dos dados em rede e sistemas utilizados.  
O resultado das atividades é armazenado em rede e/ou sistema “nuvem”, contendo a correspondente 
organização de identificação delas. O armazenamento de todos os dados e documentos é 
digital/eletrônico, efetuado diretamente na rede e/ou em sistema “nuvem”.  
São utilizados: 
(a) o EXCHANGE MICROSOFT: Serviço de computação em nuvem: Solução de Aplicações, servidora de 
e-mails (Fornecedor Microsoft), e  
(b) SHAREPOINT MICROSOFT: Serviço de computação em nuvem: Solução de aplicações Web para 
criação de portais e intranets empresariais, gestão de conteúdo, gestão documental e criação de 
portais colaborativos, e publicação de aplicações web. (Fornecedor Microsoft). Todos os dados e 
documentos são armazenados, até 5 anos a contar do encerramento da correspondente atividade. 
 

3.1.4. Responsabilidades de Compliance com PLD/FTP 

O GRUPO REAG, utiliza sistema automatizado parametrizável para geração de alertas relacionados a 

diversos situações que possam estar relacionadas aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos 
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e valores, bem como a prevenção da utilização da instituição para prática de ilícitos. Neste sentido, a 

Área de Compliance atua nas seguintes frentes: 

• Acompanhamento da adequação dos sistemas de informações cadastrais dos clientes, que 

deverá conter informações completas e fidedignas de clientes pessoa física e pessoa jurídica, 

possibilitando a parametrização das regras de seleção e monitoramento de operações atípicas. 

Dentre os processos para monitoramento da adequação dos dados cadastrais, serão realizados 

testes de verificação, com frequência semestral, de toda a base de clientes, incluindo os da 

atividade fiduciária. 

• Classificação dos clientes de acordo com metodologia de Análise Baseada em Risco (ABR), de 

acordo com os preceitos definidos pela  Resolução CVM 50, abrangendo a classificação de risco 

atribuída ao cliente, assim como dos produtos e serviços ofertados. O detalhamento da 

metodologia da Análise Baseada em Risco (ABR) encontra-se descrito no item 10 da presente 

política. 

• Monitoramento contínuo das operações selecionadas / alertadas pelo sistema FIRA , para 

identificação de operações atípicas ou suspeitas de indícios de lavagem de dinheiro, realização 

das análises e apurações necessárias, com encaminhamento para o Diretor de Compliance e 

Riscos, com sua recomendação de comunicações ou não a UIF / COAF.  

• Suprir regularmente o Diretor de Compliance ,Riscos E PLD/FTP, assim como o Comitê de 

PLD/FTP, com reportes regulares, análises e avaliações a partir dos alertas gerados pelo 

sistema de monitoramento, ou quaisquer outras informações relevantes que possam 

representar indícios de operação atípicas e/ou suspeita de LDFT.  

• Acompanhamento dos processos de “Conheça Seu Cliente” já em linha com a classificação 

baseada em risco implantada, e os processos de “Conheça Seu Parceiro” e “Conheça seu 

Funcionário” e sua adequação a legislação vigente e as melhores práticas de mercado. 

• Análise prévia, sob a ótica de mitigação de riscos de LDFT, de novos produtos tecnologias e 

serviços ofertados aos clientes.  

• Programa de treinamento aplicado a todos os colaboradores da instituição, com aferição da 

compreensão de conteúdo, através da aplicação de prova aos participantes, com ênfase nas 

responsabilidades de cada indivíduo no processo de prevenção de LDFT, suas funções 

desempenhadas e informações a que têm acesso, com o dever de reportar a área de 

Compliance todas as propostas ou ocorrências de operações que sejam de seu conhecimento 

e que possam sugerir operações atípicas ou suspeitas de LDFT. 
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• Manutenção dos documentos relativos à prática de PLD/FTP atualizados e devidamente 

aprovada pela alta administração com sua disponibilização a todos os colaboradores, através 

de acesso a diretórios específico na rede corporativa.  

 

3.1.5. Responsabilidades da Gerência Operacional, e Assessores  

Devem possuir um completo entendimento do seu cliente, incluindo sua atividade principal e a origem 

dos seus recursos, suas operações e investimentos realizados através do GRUPO REAG, e conhecer seu 

perfil de risco e sua adequação aos produtos e estratégias de negócios.  

As atividades acima descritas, juntamente com as informações cadastrais e sua validação, compõem o 

processo de KYC (Conheça seu Cliente), fundamento utilizado para a classificação dos clientes dentro 

da nova metodologia de Análise Baseada em Risco (ABR) para fins de PLD/FTP.  

 

3.1.6. Responsabilidades da Área Comercial e de Relacionamento 

As áreas comerciais e de relacionamento têm o dever de:  

• Cumprir as determinações dos órgãos reguladores para atuação na Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

e Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa;  

• Aplicar os procedimentos de controle para atender aos princípios de Conheça seu Cliente (KYC);  

• Reportar prontamente operações ou situações que possam configurar indícios de LD/FTP; 

• Quando solicitado, informar o detalhamento sobre as operações/contratações de clientes, 

fornecedor de produtos ou prestador de serviços, que esteja sendo analisados do ponto de vista de 

PLD/FTP. 

 

3.1.7. Responsabilidades da Área de Recursos Humanos 

• Solicitar ao candidato o preenchimento de seus dados cadastrais;  

• Realizar a verificação de “Conheça seu Funcionário” (KYE), mantendo toda documentação de análise 

arquivada em seu dossiê;  

• Previamente a contratação, submeter o candidato a análise da Diretoria de Compliance, Risco e 

PLDFT para verificação reputacional;  

• Orientar o colaborador sobre a obrigatoriedade dos treinamentos sobre PLDFT e outros existentes. 

 

3.1.8. Responsabilidades dos Colaboradores 

Todos os Colaboradores devem observar as diretrizes da presente Política na execução de suas 

atividades junto o GRUPO REAG, devendo ter especial atenção as atividades de captação, 
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intermediação, negociação e “Conheça Seu Cliente”, sempre adotando as melhores práticas de 

mercado e a legislação vigente de PLD/FTPP.  

• Realizar os treinamentos de Compliance sobre PLD/FTPP;  

• Comunicar a Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT sempre que tiver informações sobre operações 

suspeitas;  

• Responder de forma tempestiva e objetiva as solicitações da Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT. 

 

3.1.9.Responsabilidades da Diretoria de Distribuição e Suitability 

• Zelar pelo atendimento às diretrizes estabelecidas na Política de Distribuição e Suitability;  

• Atentar para as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores a que se refere a PLDFT, cadastro, 

perfil do investidor e distribuição;  

• Fazer as verificações necessárias para definição do perfil do cliente previamente a qualquer 

investimento; 

• Verificar a aderência dos produtos ao perfil do investidor; 

• Coletar a adesão do investidor aos documentos relacionados ao Suitability;  

• Atualizar as informações de Suitability do cliente em um prazo não superior a 24 meses ou mediante 

alteração do perfil; e  

• Não divulgar informações e/ou documentos relacionados ao cliente. 

 

3.1.10 Responsabilidades da Área de Cadastro 

Nenhuma relação comercial será iniciada com cliente sem que ele esteja devidamente identificado. O 

cadastro dos clientes deve possuir, no mínimo, as informações constantes no Anexo B da Resolução 

CVM n.º 50/21, reproduzidas no item “Conteúdo mínimo do cadastro de clientes” no Anexo I , e Anexo 

C  “Cadastro Simplificado ”desta Política, de modo a permitir a identificação da origem do patrimônio 

do cliente, avaliar as movimentações de recursos e desenvolver material de análise para 

monitoramento contínuo da compatibilidade das transações realizadas pelo cliente com seu perfil. 

 

O GRUPO REAG se reserva ao direito de vetar o relacionamento com pessoas cujas informações 

apresentaram potencial risco aos bens jurídicos tutelados nesta Política. 

 

Abaixo indicamos algumas das principais informações monitoradas pelo GRUPO REAG: 

• o período em que o cliente deseja manter o investimento; 

• as preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos; 

• as finalidades do investimento; 

• as atividades profissionais do cliente; 
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• o histórico de acumulação de riquezas pelo cliente; 

• as referências profissionais do cliente; as contas financeiras e as empresas que os clientes  

       possam utilizar para movimentação financeira; 

• endereço residencial e o contato particular do cliente; 

• dificuldades na obtenção de informações a respeito da atividade econômica e patrimônio do  

       cliente; e 

• dificuldades na identificação do(s) beneficiário(s) final(ais) das transações. 

• verificações adicionais previstas na legislação, com destaque para a avaliação da respectiva     

jurisdição de origem no que se refere a: 

i. Constar de lista de classificação do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de 

Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo), como País não cooperante ou com deficiências 

estratégicas, em relação à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo;  

ii. Integrar alguma lista de sanções ou restrições emanadas pelo CSNU  

iii. Possuir órgão regulador do mercado de capitais, que tenha celebrado com a CVM acordo 

de cooperação mútua que permita o intercâmbio de informações financeiras de 

investidores, ou seja signatário do memorando multilateral de entendimento da 

Organização Internacional das Comissões de Valores – OICV/IOSCO.  

iv. Recepcionar a documentação do kit cadastral de acordo com cada tipo de relacionamento 

(clientes, prestadores de serviço e fornecedores), mantendo a documentação sempre 

atualizada;  

v. Analisar o kit cadastral, validar firmas e poderes e realizar verificação em listas restritivas, 

sanções e mídias desabonadoras nos sistemas disponíveis. Em caso de identificação de 

apontamentos negativos o proponente deverá ser encaminhado para análise da Diretoria 

de Compliance, Risco e PLDFT; 

vi. Habilitar os proponentes com apontamentos nos sistemas internos apenas após análise 

pela Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT;  

vii. Validar a identificação dos beneficiários finais nos fundos exclusivos, proponentes não 

residentes e pessoas jurídicas em geral. Em caso da não identificação do beneficiário final, 

mesmo que não tenha sido identificado apontamentos desabonadores, o proponente 

deverá ser encaminhado para análise de Compliance/PLD-FTP;  

viii. Identificar, através dos sistemas disponíveis ou ficha cadastral, os proponentes PEP e PEP 

Relacionado, bem como a manutenção do cadastro desse tipo de proponente. Em caso da 

identificação de proponente PEP ou PEP Relacionado, mesmo que não tenha sido 

identificado apontamentos desabonadores, o proponente deverá ser encaminhado para 

análise de Compliance/PLD-FTP;  

ix. Realizar controle de documentos vencidos ou faltantes e solicitar a adequação;  

x. Realizar atualização cadastral da base de clientes conforme nível de risco em PLD/FTPP. 

 

3.1.11. Identificação e Cadastro de Contrapartes  
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• O GRUPO REAG realizará o cadastro de contrapartes de operações integrantes das carteiras 

administradas e Fundos de Investimento administrados pelo GRUPO REAG, bem como de 

contrapartes de operações em que o GRUPO REAG atue na distribuição de cotas de fundos de 

investimento (“Contrapartes”), para fins de PLD/FTP, com o intuito de prevenir que o GRUPO 

REAG, as carteiras por ela administradas e/ou os fundos de investimento administrados e/ou 

valores mobiliários que sejam por ela distribuídos possam ser utilizados para atividades ilegais ou 

impróprias. 

 

• O cadastro das Contrapartes envolverá também a identificação do beneficiário final de cada uma 

das operações que envolvam ativos das carteiras geridas pelo GRUPO REAG ou que os clientes da 

gestora de recursos figurem como investidores. 

 

• Além da realização do cadastro e identificação da Contraparte e do respectivo beneficiário final da 

operação, o procedimento também compreenderá o conhecimento pelo GRUPO REAG das 

atividades da Contraparte e do beneficiário final bem como a avaliação dos motivos subjacentes à 

aproximação da Contraparte com o GRUPO REAG para a realização da operação. 

 

• Esse procedimento será sempre exercido de forma proativa pelo GRUPO REAG, envolvendo, 

inclusive, caso seja necessário, a realização de visitas físicas. 

 

• Caso o processo de avaliação realizado pelo GRUPO REAG conclua pela inidoneidade de 

determinada Contraparte ou determinado beneficiário final, segundo seus padrões de PLD/FTP, o 

GRUPO REAG poderá incluir tal Contraparte ou beneficiário final em uma lista de pessoas ou 

entidades reprovadas. 

 

• Caberá, nesse caso, ao Diretor de Compliance ,Risco e PLD/FTP, realizar a comunicação ao COAF, 

na forma do art. 22 da Resolução CVM n.º 50/21, acerca de todas as transações ou propostas de 

transações que possam ser consideradas sérios indícios de crimes de “lavagem de dinheiro” ou 

ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal, inclusive o terrorismo ou seu 

financiamento, ou atos a eles relacionados. 

 

• O GRUPO REAG manterá as informações cadastrais das Contrapartes atualizadas, submetendo 

todas as Contrapartes ao preenchimento da ficha cadastral formulada nos termos da Resolução 

CVM n.º 50/21, a qual será atualizada em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses, caso a 

Contraparte ainda tenha alguma operação com clientes ou ativos das carteiras sob a administração 

do GRUPO REAG ou com clientes no âmbito de operação em que o GRUPO REAG tenha atuado na 

distribuição de valores mobiliários. 
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4.  “know Your Client” (KYC)” – “CONHEÇA O SEU CLIENTE” 

 

4.1 Definição 

 

• O procedimento de KYC tem o objetivo de verificar e conhecer a origem, a constituição do 
patrimônio e dos recursos financeiros dos seus clientes. O conhecimento adequado das 
características dos clientes minimiza o risco da entrada e da movimentação de capital ilícito através 
do GRUPO REAG e tem como diretrizes básicas: 

 

• Assegurar a conformidade com a legislação, normas e regulamentos que disciplinam a prevenção e o 
combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo; 

 

• Identificar e designar, de modo claro, as responsabilidades e atribuições em todos os níveis;  
 

• Estabelecer processos e procedimentos visando a desenvolver e promover programas de treinamento 
e de conscientização do quadro de colaboradores, relacionados à prevenção e combate à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento ao terrorismo; 

 

• Assegurar que os critérios de conduta ética, profissional e de boa fé estejam sendo observados no 
tratamento de questões desta natureza.  

 

• Garantir que as informações obtidas dos clientes possibilitem relacionamento eficaz com a oferta de 
produtos e serviços adequados ao seu perfil, conforme diretrizes de Suitability e das demais políticas da 
instituição. 

 

4.2. Procedimento composto pelas seguintes etapas:  

 
A) IDENTIFICAÇÃO e confirmação de informações cadastrais   
B) Procedimentos de QUALIFICAÇÃO      
C) Procedimentos de CLASSIFICAÇÃO 
D) Procedimentos de CLASSIFICAÇÃO por nivel de Risco      

 
 

A) Identificação e confirmação de informações cadastrais:      

 

1. A captação e a manutenção de um Cliente devem sempre acontecer em um contexto de 

transparência e lisura e não apenas pelo interesse comercial e/ou rentabilidade que venha a 

proporcionar, ou esteja proporcionando, o GRUPO REAG. 

 

2. A área de Relacionamento é a responsável por identificar o real interesse e os motivos pelos quais 

cada Cliente pretende se relacionar com o GRUPO REAG.  
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3. A identificação do Cliente pessoa jurídica é extensiva aos beneficiários finais. Além das pessoas 

naturais autorizadas a representá-la, as informações cadastrais devem abranger a cadeia de 

participação societária até alcançar a pessoa natural caracterizada como beneficiário final.  

 

4. Não serão aceitos como Clientes investidores que possuam relacionamento com atividades 

criminosas ou quando não seja possível verificar a legitimidade de suas atividades ou a procedência 

de seus recursos, bem como aqueles que se recusem a fornecer informações ou documentações 

solicitadas.  

 

5. Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas (“PPEs”) os agentes públicos que desempenham ou 

tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e 

dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus 

representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme 

discriminado na Resolução da CVM nº 50/21 e respectivas atualizações.  

 

6. A Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT verifica se o Cliente se caracteriza como PPE e, caso 

positivo, efetua o registro em sua ficha cadastral e no sistema operacional. Será dispensada especial 

atenção à movimentação de Clientes PPEs.  

 

7. Não serão aceitos como Clientes investidores que possuam relacionamento com atividades 

criminosas ou quando não seja possível verificar a legitimidade de suas atividades ou a procedência 

de seus recursos, bem como aqueles que se recusem a fornecer informações ou documentações 

solicitadas.  

 

8. Garantir que estão formalizados e aplicados a todos os clientes no início da relação de negócios e que 

preveem a obtenção (coleta de informações obtidas diretamente do cliente), a verificação e a validação 

da autenticidade de informações de seus clientes, administradores de clientes pessoas jurídicas e 

representantes de clientes. A Circular nº 3.978/2020 prevê a possível confrontação das informações de 

identificação com as disponíveis em bancos de dados público/privado. Na ausência de bases de dados 

disponíveis, o GRUPO REAG dispõe de mecanismos consistentes para atestar a real identidade do cliente. 

Tais mecanismos podem englobar a verificação de documentos com foto, identificação biométrica, 

certificação digital, garantia de abertura de relacionamentos apenas com presença física do cliente, etc.;  

 

9. garantir que são coletados e armazenados em sistemas informatizados, no mínimo: 

 

• para pessoa natural: o nome completo, o endereço residencial e o número do CPF;      

• para pessoa jurídica: a firma ou denominação social, o endereço da sede e o número de   

registro no CNPJ;      

• para pessoa natural residente no exterior - sem CPF: o tipo do documento de viagem, seu  

número e país emissor;      
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• para pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior - sem CNPJ: o nome da empresa, o  

endereço da sede e o número de identificação ou de registro da empresa no país de origem; 

 

10. Para identificação e confirmação das informações, cadastrais e reputacionais, fornecidas pelos 

Clientes e contrapartes, a Diretoria de Compliance, Risco e PLD/FTP do GRUPO REAG realizará o 

procedimento de “back ground check” que resultará em pesquisas nas seguintes páginas na rede 

mundial de computadores e/ou ferramentas/programas/softwares especializados, sendo certo que 

qualquer apontamento deverá ser levado para conhecimento e avaliação da imediata do Diretor 

de Compliance, Risco e PLDFT: 

 

(i) Google (www.google.com.br);  

(ii) Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);  

(iii) Serasa (www.serasaexperian.com.br);  

(iv) CVM (www.cvm.gov.br) 

(v) Bacen (www.bcb.gov.br);  

(vi) Ministério Público Federal 

(https://aplicativos.mpf.mp.br/ouvidoria/app/cidadão/certidão);  

(vii) (vii) Tribunal Superior do Trabalho (https://cndt-certidao.tst.jus.br); 

(viii) Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc); 

(ix) Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc) 

(x) O GRUPO REAG também utiliza como feramenta de pesquisa a ferramenta uplexis-upminer. 

(xi) e outras que julgar necessárias.  

 

11. As informações para a identificação dos Clientes serão extraídas da ficha cadastral. O status 

resultante da pesquisa na Receita Federal seguirá os seguintes critérios: 

      CLIENTES CLIENTES 

  CADASTRO IN 1005 RFB DE 08/02/10 NOVOS EXISTENTES 

CNPJ ATIVO SITUAÇÃO OK  PARA RFB OK OK 

CNPJ SUSPENSO 

Em processo de baixa, 
indícios de fraude, 

atividades suspensas por 
ordem judicial. 

Não operar Reavaliar os riscos 

CNPJ INAPTO 

Omissão de declarações, 
endereço não localizado, 

irregularidades nas 
operações de COMEX. 

Não operar Reavaliar os riscos 
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CNPJ BAIXADO 
Por solicitação da empresa 

ou ordem judicial. 
Não operar Reavaliar os riscos 

CNPJ NULO Declarada a nulidade. Não operar Não operar 

 

      CLIENTES CLIENTES 

  CADASTRO IN 864 RFB DE 25/07/08 NOVOS EXISTENTES 

CPF REGULAR SITUAÇÃO OK  PARA RFB OK OK 

CPF 
PENDENTE DE 

REGULARIZAÇÃO 
Omissão da entrega da 

DIRPF.  
Não operar Reavaliar os riscos 

CPF SUSPENSO Inconsistências cadastrais.  Não operar Reavaliar os riscos 

CPF CANCELADO 
Determinação judicial, 
administrativa, óbito, 

multiplicidade de inscrição 
Não operar Reavaliar os riscos 

CPF NULO Constatação de fraude Não operar Não operar 

 

12. Em razão das atividades de administração e gestão de fundos de investimento e de carteiras 

administradas realizadas pelo GRUPO REAG, também deve ser entendido como “cliente”, para fins 

de aplicação da Política de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, as 

contrapartes da operação de investimento dos fundos, as quais estarão sujeitas também aos 

procedimentos de cadastro e monitoramento realizados pelo GRUPO REAG. Tal processo visa a 

prevenir que a contraparte utilize as instituições e/ou os fundos de investimento ou carteiras 

administrados e/ou pelo GRUPO REAG para atividades ilegais ou impróprias. 

 

13. Cadastramento de Informações. 

▪ No cadastramento das informações do Cliente e na proposição de operações, devem ser 

analisados os possíveis indícios de Lavagem de Dinheiro ou ocorrências suspeitas de atividades 

ilícitas, principalmente nas seguintes situações:  

▪ Quando o proponente não concordar em cumprir as exigências cadastrais, ou tentar induzir 

os responsáveis pelo cadastramento a não manter em arquivo os registros que possam 

reconstituir a operação pactuada;  

▪ Quando os valores sejam incompatíveis com a ocupação profissional, com os rendimentos, 

com a situação patrimonial e/ou financeira de quaisquer das partes envolvidas; e  

▪ Quando as operações configurem como oferta de doações.  
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▪ Será dispensada especial atenção às atividades e operações contratadas por pessoas físicas e 

jurídicas residentes ou estabelecidas em territórios ou países considerados não cooperantes, 

verificados na página do COAF na rede mundial de computadores, que não atendam aos 

padrões internacionais de Prevenção e Repressão à Lavagem de Dinheiro.  

 

▪ Os dados cadastrais dos Clientes ativos devem ser atualizados conforme classificação de risco 

acima. Devem ser mantidas arquivadas, por meios eletrônicos e/ou físico, a documentação 

base para a identificação do Cliente, o documento de identificação, o comprovante de 

residência, a ficha cadastral, o termo de adesão aos Fundos e o questionário de Suitability dos 

Clientes (pessoas físicas e jurídicas), bem como o de procuradores e prepostos, caso aplicável, 

durante o prazo mínimo de 5 (cinco) anos.  

 

▪ Não deverão ser aprovados os cadastros que apresentarem irregularidades nas informações 

prestadas, julgadas de natureza grave. A Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT deverá 

comunicar este fato ao Comitê de Distribuição. Entende-se por natureza grave a falsificação 

de documentos, a falsa declaração e o uso ou tentativa de uso da estrutura do GRUPO REAG 

em operação de ilícitos financeiros.  

 

▪ O GRUPO REAG poderá solicitar tempestivamente a atualização cadastral de determinado 

Cliente, na ocorrência de qualquer fato novo, ou alteração significativa que a critério da 

Instituição justifique a referida reavaliação. As informações cadastrais e o registro de todas as 

movimentações (aplicações e resgates) devem ser mantidas e conservadas, durante um 

período mínimo de 5 (cinco) anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da 

última transação em nome do respectivo Cliente, podendo este prazo ser estendido 

indefinidamente na hipótese de existência de investigação comunicada formalmente pela 

CVM à pessoa ou instituição. 

 

14.ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 

 

A atualização cadastral de cliente ativo deve ser feita, no mínimo, a cada 24 (vinte e quatro) meses, 

adotando-se o mesmo procedimento com relação a Contrapartes. O cliente ou Contraparte inativo, 

assim definido como aquele que não tenha efetuado movimentações, não tenha desenvolvido 

relações com o GRUPO REAG ou não tenha apresentado saldo nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, 

conforme aplicável, só poderá realizar novas operações ou desenvolver novos negócios com o GRUPO 

REAG mediante a atualização prévia do respectivo cadastro. Alterações ao endereço constante do 

cadastro dependem de ordem do cliente, escrita ou por meio eletrônico, e comprovante do 

correspondente endereço. 

 

15. Pessoas Politicamente Expostas 
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No ato de cadastramento de cliente, deverá ser feita análise com objetivo de identificar se a pessoa 

cadastrada se enquadra na categoria de pessoa politicamente exposta. Essa análise deverá ser repetida 

periodicamente com o objetivo de identificar se, após o início do relacionamento, o cliente veio a 

assumir cargo ou função que o enquadre na categoria de pessoa politicamente exposta (“PPEs”). A 

relação com PPEs deverá ser supervisionada diretamente pelo Diretor de Compliance e Risco. 

 

• Considera-se pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha desempenhado nos 

últimos 5 (cinco) anos: 

(i) cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e 

dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu 

relacionamento próximo; 

 (ii) cargo, emprego ou função pública relevante exercido por chefes de estado e de governo, 

políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, 

dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos; 

(iii) familiares da pessoa que exerce as funções acima definidas, seus parentes, na linha direta, até 

o primeiro grau, assim como o cônjuge, companheiro e enteado. 

 

• São pessoas politicamente expostas no Brasil, conforme Resolução CVM n.º 50/21, aquelas 

descritas no Anexo A à Resolução CVM n.º 50/21: 

 

Art. 1º  Para efeitos do disposto nesta Resolução, considera-se pessoas expostas politicamente: 

I – os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;  

II – os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:  

a) Ministro de Estado ou equiparado;  

b) Natureza Especial ou equivalente;  

c) presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública 

indireta; e 

d) Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, ou equivalente; 

III – os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 

Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais 

Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal; 

IV – os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-

Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, 

os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito 

Federal;  

V – os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;  

VI – os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;  
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VII – os Governadores e os Secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e 

Distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e 

distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Tribunais Militares, Tribunais de Contas ou 

equivalentes dos Estados e do Distrito Federal; e  

VIII – os Prefeitos, os Vereadores, os Secretários Municipais, os presidentes, ou equivalentes, de 

entidades da administração pública indireta municipal e os Presidentes de Tribunais de Contas ou 

equivalentes dos Municípios.  

Parágrafo único.  Para fins de identificação de pessoas expostas politicamente que se enquadram no 

caput, as pessoas mencionadas nos incisos I a IV do art. 3º da Resolução devem consultar a base de 

dados específica, disponibilizada pelo Governo Federal. 

Art. 2º  São também consideradas expostas politicamente as pessoas que, no exterior, sejam:  

I – chefes de estado ou de governo;  

II – políticos de escalões superiores;  

III – ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;  

IV – oficiais-generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário;  

V – executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou  

VI – dirigentes de partidos políticos.  

Art. 3º  São também consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores 

de entidades de direito internacional público ou privado.  

Art. 4º  Para fins de identificação de pessoas expostas politicamente que se enquadram nos  arts. 2º e 

3º, as pessoas mencionadas nos incisos I a IV do art. 3º da Resolução devem recorrer a fontes abertas 

e bases de dados públicas e privadas. 

Art. 5º  A condição de pessoa exposta politicamente perdura até 5 (cinco) anos contados da data em 

que a pessoa deixou de se enquadrar nos arts 1º a 3º deste Anexo A. 

Art. 6º  Para fins do disposto no inciso I, § 2º do art. 5º desta Resolução, são considerados: 

I – familiares: os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a 

companheira, o enteado e a enteada; e 

II – estreitos colaboradores: 

a) pessoas naturais que são conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta em pessoas 

jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, que figurem como mandatárias, 

ainda que por instrumento particular, ou possuam qualquer outro tipo de estreita relação de 

conhecimento público com uma pessoa exposta politicamente; e 

b) pessoas naturais que têm o controle de pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem 

personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o benefício de uma pessoa exposta 

politicamente. 

 

16.Beneficiário Final. 
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▪ São considerados beneficiários finais a pessoa ou pessoas naturais que, em conjunto, 

possuam, controlem ou influenciem significativamente um Cliente ou que possuam, no 

mínimo 25% de participação. A identificação dos beneficiários finais será aplicável, nos termos 

da legislação vigente, às pessoas jurídicas e fundos de investimentos exclusivos, respeitadas 

as hipóteses e exceções previstas no artigo 13 e seguintes da Resolução CVM nº50/21.  

 

▪ O GRUPO REAG diligenciará para identificar o beneficiário final, solicitando as informações 

necessárias para tanto e procederá com as pesquisas de idoneidade para os beneficiários 

finais, conforme estabelecido no item 4.3 desta Política. 

 

17. Investidores Não Residentes – INR. 

 

1. Para Clientes Investidores Não Residentes (“INR”), pessoas naturais ou jurídicas, fundo de 

investimento ou veículo de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior, 

devidamente cadastradas nos órgãos competentes será considerada a documentação cadastral , 

e os documentos exigidos pela Resolução CVM nº 50/21, Resolução CVM nº 13/21, Resolução nº 

4.373/2014 do Banco Central e demais regulamentações aplicáveis ao INR e Representante Legal.  

 

2. O Representante Legal será o responsável pela veracidade das informações disponibilizadas que 

serão confirmadas pela Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT.  

 

3. O Representante Legal e o INR serão submetidos a avaliação nos mesmos moldes que os demais 

clientes.  

 

4. O GRUPO REAG veda o relacionamento com INRs originários de países da lista de “Jurisdições de 

alto risco sujeitas a Exortação” do GAFI, ou “lista negra”.  

 

5. Os INRs originários de jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado segundo o GAFI (“lista 

cinza”) serão automaticamente classificados como sendo de alto risco. 

 

 

B) Procedimentos de QUALIFICAÇÃO:      

 

I. garantir que estão formalizados e aplicados e que preveem a coleta, a verificação e a 

validação da autenticidade de informações  de seus clientes, administradores de clientes 

pessoas jurídicas e representantes de clientes, compatíveis com o perfil de risco do cliente e 

com a natureza da relação de negócios;      

 

II. garantir que as informações coletadas estão sendo armazenadas em sistemas informatizados;  
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III. incluir necessariamente a coleta de informações que permitam avaliar a capacidade financeira 

(renda, no caso de pessoa natural e faturamento, no caso de pessoa jurídica) de clientes, 

administradores de clientes pessoas jurídicas e representantes de clientes.  A necessidade de 

verificação e de validação dessas informações deverá ser avaliada de acordo com o perfil de risco 

do cliente e com a natureza da relação de negócio;     

 

IV. garantir que os critérios utilizados para a definição das informações e de seus procedimentos 

de verificação, validação e atualização para cada categoria de risco estão formalizados e se 

contemplam medidas reforçadas para clientes classificados em categorias de maior risco, de 

acordo com a avaliação interna de risco;  

 

V.  verificar que os procedimentos de qualificação são compatíveis com a função exercida pelo 

administrador e com a abrangência da representação;     

 

VI. Caso o GRUPO REAG admita que um novo cliente inicie a relação de negócios sem que os 

seus procedimentos de qualificação estejam concluídos, garantir que o prazo máximo de 

conclusão não supere trinta dias, e que só ocorra nas situações em que não haja prejuízo aos 

procedimentos de monitoramento e seleção;      

 

VII. Utilizar critérios formalizados de atualização das informações, incluindo a previsão de prazos 

para sua realização. A qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de 

acordo com a evolução da relação de negócio e do perfil de risco;  

 

VIII. O GRUPO REAG utiliza procedimentos formalizados e aplicados de qualificação do cliente que 

incluam a verificação da sua condição como pessoa exposta politicamente (PEP), bem como 

a verificação da condição de representante, familiar ou estreito colaborador dessas pessoas. 

Além da autodeclaração e da verificação no início de relacionamento, o GRUPO REAG utiliza 

procedimentos e ferramentas que avaliam se um cliente se tornou PEP (ou 

representante/familiar/estreito colaborador de PEP) ou deixou de sê-lo, por meio do 

cruzamento periódico com bases de dados internas de PEP (criadas e atualizadas pela próprio 

GRUPO REAG) ou externas. Além disso, o GRUPO REAG possui campo próprio para registro 

das informações, armazenadas em sistemas informatizados; 

 

IX. Utilizar critérios justificados e formalizados para definição de valor de referência de 

participação societária para a identificação de beneficiário final, definindo valor mínimo para 

a identificação, com base no risco, não superior a 25%. O GRUPO REAG estabelece 

procedimentos de análise da cadeia de participação societária do cliente pessoa jurídica até 

a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final. O GRUPO REAG 

dispõe de procedimentos de coleta/verificação/validação de informações de 
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identificação/qualificação do beneficiário final, compatíveis com a categoria de risco do 

cliente pessoa jurídica correspondente. O GRUPO REAG possui campos próprios para registro 

das informações, armazenadas em sistemas informatizados. Ressalte-se que no caso de 

pessoas jurídicas constituídas sob a forma de companhia aberta ou entidade sem fins 

lucrativos e as cooperativas, as informações coletadas devem abranger as informações das 

pessoas naturais autorizadas a representa-las, bem como seus controladores, 

administradores e diretores, se houver;    

 

X. Arquivar cópia de documentos preenchidos ou atualizados nos últimos três meses,  utilizados 

para coletar todas as informações de identificação e qualificação de clientes pessoa jurídica 

(incluindo administradores e/ou representantes) e clientes pessoa natural (incluindo 

representantes). Deve ser anexada uma cópia de documento para cada categoria de risco 

definida na avaliação interna de risco, tanto para pessoa jurídica, quanto para pessoa natural, 

evidenciando, ainda, o armazenamento das informações solicitadas nos sistemas do GRUPO 

REAG. Anexar evidências da aplicação, quando couber, dos procedimentos de verificação e 

validação das informações relativas à capacidade financeira desses clientes.       

 

C) Procedimentos de CLASSIFICAÇÃO por nivel de Risco do Investidor      
 
i. O GRUPO REAG utiliza-se de Abordagem Baseada em Risco para classificar e monitorar seus 

Clientes para fins de prevenção a lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo.  

 
ii. Serão analisadas para classificação de Risco do Investidor, os fatores listados abaixo e as 

informações obtidas sobre os beneficiários finais, em consonância com as regulamentações 

e recomendações do COAF, do GAFI, CVM e do Bacen.  

 
iii. Juntamente com as pesquisas de idoneidade previstas na Política de Conheça o Seu Cliente – 

KYC, serão analisados pela Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT os fatores apresentados 

nos subitens I, II e III, que fará o enquadramento dos Clientes por grau de risco. 

 
Clientes de Alto Risco 

 
i. Os clientes classificados como de maior risco terão monitoramento contínuo e diferenciado da 

sua relação de negócios com o GRUPO REAG, sendo que, em alguns casos, será requerida 
aprovação prévia da Diretoria para início de relacionamento. Encontram-se neste grupo de 
clientes os PEP’s (Pessoas Politicamente Expostas) e as Organizações sem fim lucrativo (ONGs) 
e Investidores Não Residentes entre outros. Os filtros do sistema para verificação desta 
condição farão revisão periódica da base para detectar possíveis alterações de classificação, 
principalmente dos PEP’s. 
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ii. Este procedimento se aplica inclusive no caso de relação de negócio que envolva a 
interoperabilidade com arranjo de pagamento não sujeito a autorização pelo Banco Central do 
Brasil, do qual as instituições referidas no art. 1º da Circular BC 3978, não participem.  

 
iii. No caso de transferência de recursos por meio da compensação interbancária de cheque, a 

instituição sacada deve informar à instituição depositária, e a instituição depositária deve 
informar à instituição sacada, os números de inscrição no CPF ou no CNPJ dos titulares da conta 
sacada e da conta depositária, respectivamente.  

 
iv. Para os clientes classificados como de maior risco de LDFT, o processo de KYC será mais 

abrangente com ênfase nos seguintes pontos: 
 

a) Envidar esforços adicionais para a clara identificação da origem dos recursos 

envolvidos nas operações desses clientes; 

b) Acompanhamento mais detalhado da evolução do relacionamento com estes 

clientes, de forma a validar as medidas e classificações adotadas em nossa avaliação 

interna de risco - AIR 

c) Identificação mandatória de clientes e respectivos beneficiários finais que detenham 

bens, valores e direitos de posse ou propriedade, direta ou indireta, e que estejam 

relacionadas as sanções impostas por resolução do CSNU ou outras listas restritivas. 

d) Situações onde não tenhamos acesso direto as informações dos clientes (clientes de 

3sº. operando no GRUPO REAG). Nestes casos para efeito de classificação de riscos 

de LDFT, serão consideradas as regras, procedimentos e controles internos adotados 

pela instituição titular do cliente em questão, a partir de due diligence no parceiro. O 

intercâmbio de informações com as respectivas áreas de controle é também 

recomendável, observados eventuais restrições de sigilo e acesso, previstos na 

legislação. 

e) Quando o cliente estiver constituído sob a forma de Trust ou veículo assemelhado, o 

mesmo será classificado no grupo de alto risco de PLD, com procedimentos de 

diligência reforçados e evidenciados, para identificação do beneficiário final, 

incluindo também o Settlor - pessoa que instituiu Trust, além do Protector e o 

Curador ou Trustee, Administrador e Gestor respectivamente do veículo de 

investimento. 

f) Quando configurada a condição da não possibilidade de identificação dos 

beneficiários finais, deverão ser adotados procedimentos mais restritivos para a 

seleção de operações ou situações atípicas. Serão igualmente conduzidas análises 

mais aprofundadas com vistas a eventual necessidade de comunicação a UIF /COAF, 

além da CVM e MJSP. 

g) A continuidade ou início do relacionamento com clientes enquadrados nesta 

condição, deverá ser referendada e devidamente formalizada pelo Diretor 
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responsável por Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro e pela Alta 

Administração. 

 

h) Serão classificados como Clientes de Alto Risco aqueles que se enquadrem em uma 

ou mais das categorias relacionadas abaixo:  

 

a) Se o Cliente possui domicílio e/ou exerce função profissional em região fronteiriça 

ou em país que aplique de forma insuficiente as recomendações do GAFI;  

b) Se o Cliente exerce, conforme recomendação do GAFI, Atividades e Profissões 

Não-Financeiras Designadas (APNFDs), incluindo, mas não se limitando a:  

c) (a) Comerciantes de metais preciosos e pedras preciosas;  

d) (b) Agentes imobiliários envolvidos em transações de compra e venda de imóveis 

de seus clientes;  

e) (c) Advogados, tabeliães, outras profissões jurídicas independentes e contadores, 

envolvidos com: gestão de dinheiro, contas correntes, compra e venda de imóveis 

e administração de empresas de cliente, entre outras;  

f) (d) Pessoas físicas ou jurídicas não submetidas à regulação de órgão próprio 

regulador que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, 

consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência;  

g) (e) Comerciantes de artes e antiguidades;  

h) (f) Pessoa física ou jurídica que possua ou atue em negócio atrelado à negociação, 

compra, custódia ou qualquer outra atividade relacionada à criptoativos; e 

i) Pessoas expostas politicamente (“PEP”), nos termos da regulação vigente.  

j) Se o Cliente possui condenação definitiva em órgãos reguladores e de 

autorregulação (em especial CVM, BACEN e ANBIMA), condenação definitiva no 

Tribunal de Contas da União – TCU e CADE – Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica, condenação definitiva na justiça no âmbito criminal/penal, 

improbidade administrativa;  

k) Se o Cliente possui certidão positiva de antecedentes criminais no âmbito federal 

e/ou estadual/distrital, certidão positiva emitida pelo MPF, e o Cliente estiver no 

cadastro CEIS/CNEP de pessoas sancionadas; 

l) Se o Cliente for INR e não for possível a identificação do beneficiário final e/ou 

possua documentação incompleta/insuficiente para efetuar a análise; 

m) Se o Cliente for pessoa jurídica ou fundo de investimento e não for possível a 

identificação do beneficiário final, por qualquer motivo. 

n) Os Clientes classificados como de alto risco terão seu cadastro reavaliado no 

mínimo a cada 12 (doze) meses. O Cliente pode apresentar fatores que justifiquem 

um maior ou menor espaço de tempo entre as reavaliações e, nestes casos, 
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sempre observando os prazos legais, poderá o Diretor de Compliance, Risco e 

PLDFT autorizar prazo diferenciado. 

 

Clientes de Médio Risco.  
 

Serão classificados como Clientes de médio risco as pessoas físicas ou jurídicas não submetidas à 

regulação de órgão próprio regulador e que não se enquadrem nas categorias consideradas de 

alto riscos do item ( I )acima e conforme o critério abaixo relacionado. 

 

▪ Se o Cliente possui condenação, ainda que recorrível, em órgãos reguladores e de 

autorregulação (em especial CVM, BACEN e ANBIMA), condenação, ainda que recorrível, na 

justiça no âmbito criminal/penal, improbidade administrativa; 

 

▪ Se Cliente foi denunciado criminal/penalmente na justiça, ou encontra-se relacionado a 

procedimentos policiais investigatórios (inquéritos) de cunho federal e/ou estadual/distrital 

de natureza criminal/penal; 

 

▪ Se o Cliente se encontra em procedimento investigatório em órgãos reguladores e de 

autorregulação (em especial CVM, BACEN e ANBIMA), e se encontra em procedimento 

investigatório no Tribunal de Contas da União – TCU e CADE – Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica;  

 

▪ Se o Cliente possui certidão positiva com efeitos negativos de antecedentes criminais no 

âmbito federal e/ou estadual/distrital, e certidão positiva com efeitos negativos emitida pelo 

MPF. 

 

▪ Os Clientes classificados como de médio risco terão seu cadastro reavaliado no mínimo a cada 

18 (dezoito) meses. O Cliente pode apresentar fatores que justifiquem um maior ou menor 

espaço de tempo entre as reavaliações e, nestes casos, sempre observando os prazos legais, 

poderá o Diretor de Compliance, Risco e PLDFT autorizar prazo diferenciado. 

 
Clientes de Baixo Risco.  
 

▪ Serão classificados como Clientes de baixo riscos as pessoas físicas ou jurídicas submetidas à 

regulação : 

i. da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC),  

ii. da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),  

iii. da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e/ou  

iv. do Banco Central do Brasil (BACEN), e que não se enquadrem nas categorias 

consideradas como de alto e médios riscos classificados.  
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v. Os Clientes classificados como de baixo risco terão seu cadastro reavaliado no mínimo 

a cada 24 (vinte e quatro) meses. O Cliente pode apresentar fatores que justifiquem 

um maior espaço de tempo entre as reavaliações e, nestes casos, sempre observando 

os prazos legais, poderá o Diretor de PLD/FTP autorizar prazo diferenciado. 

 

 

D) Procedimentos de verificação de CLASSIFICAÇÃO:      

  

i Dispor de procedimentos formalizados e aplicados de classificação de seus clientes, além de 

administradores e representantes de clientes pessoas jurídicas (compatíveis, respectivamente, 

com a função exercida pelo administrador e com a abrangência da representação) nas categorias 
de risco definidas na avaliação interna de risco, com base nas informações obtidas no processo 

de qualificação. A classificação do cliente nas categorias de risco deverá ser realizada com base 

no seu perfil de risco e na natureza da relação de negócio;    

   

ii Garantir que os critérios de revisão de classificação nas categorias de risco estão formalizados e 

incluem a revisão sempre que houver alterações no perfil de risco do cliente e na natureza da 
relação de negócios.  

     

iii Assegurar que as informações sobre os clientes sejam coletadas e registradas tempestivamente, 

de forma a permitir a identificação dos riscos de ocorrências relacionadas direta ou 

indiretamente à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. 
 

iv Assegurar que os clientes eventuais foram devidamente identificados. 

 

v Assegurar a identificação da caracterização de clientes permanentes ou eventuais como Pessoas 

Expostas Politicamente – PEPs. 

 

vi Com base nos dados documentais e cadastrais fornecidos pelos clientes, são realizados 

procedimentos de verificação e validação, realizado por sistema dedicado , contra dados 

constantes em bases públicas e privadas assegurando a veracidade das informações e o 
completo entendimento da caracterização do cliente. 

 

vii Além das atividades de cadastramento e validação das informações, já descritas o processo de 
KYC passará a partir de agora a considerar a classificação de todos os clientes ativos (PF e PJ), 

por grau de risco de PLD/FTP, conforme Avaliação Interna de Riscos – AIR, e acompanhar a 

evolução do relacionamento da instituição com eles, de forma a rever tempestivamente a 

respectiva classificação, se necessário. 

 
E). Aprovação de Clientes. 

 

▪ Ao Cliente classificado como Baixo Risco lhe será concedida a aprovação automática. 
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▪ A aprovação do Cliente classificado como Médio Risco será, necessariamente, submetida à 

deliberação do Comitê de Compliance, podendo, a depender do caso, a aprovação ser 

submetida ao Comitê de PLDFT, em conjunto. 

 

▪ A aprovação do Cliente classificado como Alto Risco será, necessariamente, submetida 

diretamente à deliberação do Comitê Executivo. 

 

▪ Para instrução de suas respectivas deliberações, os referidos comitês receberão relatório de 

compliance referente ao caso que lhes forem submetidos, com toda a documentação 

necessária que embasou a análise. 

 

5 “KNOW YOUR EMPLOYEE” (KYE) – “CONHEÇA O SEU FUNCIONÁRIO” 

 

O GRUPO REAG realizará o acompanhamento dos aspectos comportamentais, padrões de vida e 

respectivos resultados operacionais de seus Colaboradores, atentando para alterações inusitadas e 

significativas nestas variáveis. 

Os Colaboradores serão constantemente treinados e atualizados em relação às regras, procedimentos 

e controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, nos termos 

desta Política. 

Os colaboradores que são admitidos no GRUPO REAG passam por criteriosa análise de seu perfil 

técnico, comportamental e social, visando encontrar garantias razoáveis de que serão aderentes à 

Política de PLD/FTP e que irão colaborar proativamente com seu cumprimento e disseminação.  

 

As etapas-macro deste processo são:  

A) Recrutamento: captação no mercado de talentos que atendam as características principais da 

vaga, considerando a técnica e a experiência na função.  

B) Seleção: escolha, dentre os recrutados, daqueles que além de apresentarem perfil técnico 

convergente à vaga, reúnem outras características consideradas essenciais à cultura 

organizacional, à gerência solicitante e ao segmento que a instituição atua.  

C) Apuração: coleta de dados e informações que, combinando variáveis de risco elencadas na 

metodologia própria da instituição, oferecem confiança de que o pessoal contratado será capaz 

de cumprir as diretrizes de PLD/FTP, contribuindo para sua contínua conformidade.  

D) Para as funções cujo risco é considerado baixo, são coletadas informações básicas necessárias à 

admissão da pessoa física e de seus dependentes, carteira profissional, local de domicílio, 

formação profissional, certificados entre outros.  
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E) Para as funções cujo risco é considerado acima de baixo, além das informações básicas 

necessárias à admissão, são realizadas diligências para verificar questões adicionais relacionadas 

à reputação, mídia negativa e outros elementos que ofereçam segurança a instituição na 

alocação do recurso contratado.  

F)  Admissão: efetivação do recurso aprovado na estrutura organizacional do GRUPO REAG.  

 
Anualmente são feitas verificações sobre a adequação dos colaboradores da instituição à política de 

PLD/FTP, através de treinamentos, conscientização etc. e, para os cargos com risco mais que alto, é 

realizado background check para garantir a contínua aderência. 

 

6.  “KNOW YOUR PARTNER” (KYP) – “CONHEÇA O SEU PARCEIRO” 

 

O GRUPO REAG realizará procedimentos de identificação e aceitação de empresas para o 

estabelecimento de relações de parceria comercial. A avaliação prévia do GRUPO REAG terá como 

objetivo prevenir a realização de negócios com parceiros inidôneos ou suspeitos de envolvimento em 

atividade ilícitas, bem como assegurar que tais parceiros também apresentem PLD/FTP consistentes e 

adequadas. 

 

Os parceiros do GRUPO REAG deverão admitir que o GRUPO REAG realize visitas de diligência, além de 

responder, quando solicitados, questionários de diligências adotados pelo mercado. 

 

A Política de conheça seu Parceiro, esta detalhada em documento especifico: Política de Gestão de 

Riscos de Terceiros – KYP, elaborado em consonância com a regulação vigente e com as boas práticas 

de mercado no que tange aos controles de PLD-FTP. Assim como esta política, o referido documento 

também é aprovado aprovada pelo Comitê Executivo. 

 

7. REGISTRO DE OPERAÇÕES    

 

Os registros de todas operações são efetuados conforme descrito abaixo, em meio eletrônico através 

do Sistema JCOT da TOTVS armazenados em condições ideais para que não sejam perdidos ou 

danificados, bem como organizados de maneira adequada à viabilização de acesso e cumprimento das 

obrigações previstas nos itens “Monitoramento” e “Comunicação de Operações” abaixo. 

 

Devem ser registradas e arquivadas eletronicamente: todas as operações e propostas de operações 

desde a solicitação até a liquidação das mesmas, envolvendo títulos ou valores mobiliários - 

independente do seu valor - pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos a partir do encerramento da conta 

do cliente ou da última transação realizada em seu nome. 

Os registros devem conter, no mínimo, as seguintes informações: 
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I tipo;  

II valor, quando aplicável;  

III data de realização;  

IV nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular e do beneficiário da operação, no caso 

de pessoa residente ou sediada no País; e  

V - canal utilizado.  

No caso de operações envolvendo pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no 

CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem incluir no 

registro as seguintes informações:  

I nome;  

II tipo e número do documento de viagem e respectivo país emissor; e  

III organismo internacional de que seja representante para o exercício de funções  

específicas no País, quando for o caso.  

No caso de operações envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de 

inscrição no CNPJ, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem 

incluir no registro as seguintes informações:  

I nome da empresa; e  

II número de identificação ou de registro da empresa no respectivo país de origem. 

 

Todos os registros de operações devem ser auditados regularmente pela Auditoria Interna, para 

avaliação anual do relatório de Efetividade, a ser submetido a Diretoria Executiva. 

  

8. Etapas das operações de PLD/FTP 

 

8.1. Tipos de operações de PLD/FTP 

 

A) Colocação 

• Introdução dos recursos procedentes de atividades ilícitas em instituições financeiras ou não 

financeiras; onde se busca descaracterizar a sua origem; 

• Movimentação do dinheiro em países com regras mais permissivas e/ou de sistema financeiro 

liberal (ocultação da origem do dinheiro); 

• Efetuada por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens etc; 

• Aplicação de técnicas sofisticadas e dinâmicas para dificultar a identificação da procedência 

do dinheiro;  

• Utilização de estabelecimentos comerciais que operam com dinheiro em espécie; 

• As técnicas utilizadas são o fracionamento de valores; e a mescla de recursos lícitos, oriundos 

de atividades legais, com os recursos ilegais, dificultando a detecção dos recursos ilegais.  

 

B) Ocultação 
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• Visa dificultar o rastreamento contábil/financeiro dos recursos ilícitos. Quebra da cadeia de 

evidências sobre a origem do dinheiro, mediante a utilização de diversas operações financeiras 

ou não financeiras, superposição de transações e conversão do dinheiro em outras formas de 

investimento, visando, portanto, eliminar trilha de auditoria, fonte e propriedade dos 

recursos; 

 

C) Integração 

• Os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico criando assim uma percepção 

de legitimidade; as vezes através de vários empreendimentos que podem prestar serviços 

entre si, tornando-se mais fácil a legitimação do dinheiro. Também pode ocorrer o uso comum 

de “Laranjas” para manter o infrator no anonimato. 

 

8.2. Critérios para Classificação de Riscos e Operações Monitoradas 

 

O processo de aceitação de clientes e o monitoramento de transações devem ser compatíveis com o 

perfil determinado para cada cliente, conforme analise realizada com Base em Avaliação Interna de 

Riscos- AIR. Nesse sentido, o GRUPO REAG analisa periodicamente através de relatórios específicos 

gerados por sistema especialista FIRA, as informações cadastrais de clientes e suas operações a partir 

dos seguintes critérios: 

 

• Localização geográfica: pessoas/empresas domiciliadas/constituídas em países considerados  

de alto risco; 

• Tipo de atividade/profissão: risco associado às atividades desenvolvidas pelo cliente; e 

• Tipos de serviços e/ou produtos contratados: produtos ou serviços com maior risco de serem  

utilizados para a prática de atos ilícitos, como, por exemplo, os que apresentam dificuldades 

para identificar o beneficiário final ou mesmo o cliente. 

 

A partir desses critérios, cadastrados no sistema de monitoramento de PLD/FTP, e demonstrados em 

relatórios específicos do sistema e dentre outros eventualmente aplicáveis a casos e situações 

específicas, as operações abaixo listadas deverão receber especial atenção, devendo ser 

supervisionadas diretamente pelo Diretor de Compliance , Risco e PLD/FTP. Referido monitoramento 

através de sistema especifico auxilia na análise das operações listadas, bem como de propostas de 

operações, em conjunto com outras operações e propostas de operações conexas e/ou que possam 

fazer parte de um mesmo grupo de operações ou guardem qualquer tipo de relação entre si: 

 

(i) operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação       

              profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes  

              envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas; 
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(ii) operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais  

              haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; 

(iii) operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de  

              negócios de qualquer das partes envolvidas; 

(iv) operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício  

              para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos; 

(v) operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma  

              contumaz, em nome de terceiros; 

(vi) operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às  

              modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); 

(vii) operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte,  

              objetivamente, fundamento econômico; 

(viii) operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades constituídas em  

              países que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do Grupo de Ação  

              Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI; 

(ix) operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

(x) transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários; 

(xi) operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a qualificação  

              técnica do cliente ou de seu representante; 

(xii) depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação de operações de cliente,  

              ou para prestação de garantia em operações nos mercados de liquidação futura; 

(xiii) pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de operações ou resgates  

              de valores depositados em garantia, registrados em nome do cliente; 

(xiv) situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus  

              clientes; 

(xv) situações e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; 

(xvi) operações com investidores não-residentes, especialmente quando constituídos sob a forma  

              de trusts, fundações e sociedades com títulos ao portador; 

(xvii) operações com investidores com grandes fortunas geridas por áreas de instituições financeiras  

              voltadas para clientes com este perfil (“private banking”); 

(xviii) operações com envolvimento de PPEs; e 

(xix) qualquer operação que possa constituir sérios indícios de crimes de “lavagem de dinheiro” ou  

              ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal. 

 

8.3. Monitoramento, Analise e Comunicação das Operações 

 

Todos os Colaboradores envolvidos direta ou indiretamente na negociação, estruturação, 

desenvolvimento e realização de operações com títulos e valores mobiliários deverão estar aptos a 
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identificar operações com indícios de crimes de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos 

e/ou valores provenientes de infração penal. 

Toda e qualquer operação suspeita de “lavagem de dinheiro” deverá ser reportada ao Diretor de 

PLD/FTP que, no atributo de suas funções, se obriga a analisá-las e tomar as devidas providências junto 

ao Comitê de Controles Internos do GRUPO REAG. Exemplos de atividades suspeitas de “lavagem de 

dinheiro” que devem ser reportadas são apresentados em seguida. 

 

As comunicações a que se faz referência não poderão, em nenhuma hipótese, ser reveladas a terceiros 

ou aos clientes envolvidos na operação. 

 

8.3.1 . Monitoramento de transações financeiras e Análise 

A. O monitoramento de transações financeiras compreende a análise comportamental das operações 

não rotineiras ou não condizentes com a profissão e a atividade do Cliente. Será analisada a 

compatibilidade entre a capacidade financeira deste Cliente e sua profissão e atividade.  

 

B. Caso o Grupo Reag estabeleça relação de negócio com terceiros não sujeitos a autorização para 

funcionar do Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a instituição 

também participe, deve ser estipulado em contrato o acesso da instituição à identificação dos 

destinatários finais dos recursos, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento 

do terrorismo. 

C. O procedimento acima se aplica inclusive no caso de relação de negócio que envolva a 

interoperabilidade com arranjo de pagamento não sujeito a autorização pelo Banco Central do 

Brasil, do qual as instituições não participem. 

 

D. Diariamente, a Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT processará o sistema que lista os Clientes 

com movimentações financeiras e verifica a compatibilidade da renda e patrimônio informados 

pelo cliente com as transações envolvidas. Caso exista indício de movimentação suspeita, a área 

deverá enviar o processo ao Comitê de Distribuição para deliberar sobre o envio da informação ao 

COAF. 

 

E. A documentação utilizada como suporte para análise do Comitê de Distribuição que deliberou pela 

comunicação ao COAF, deve ser arquivada e conservada durante o período mínimo de 5 (cinco) 

anos. O Diretor de Compliance, Risco e PLDFT deve dedicar especial atenção às movimentações de 

Clientes que já tiveram alguma operação comunicada ao COAF por motivo de suspeita de Lavagem 

de Dinheiro.  

 

F. O sistema automatizado de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo está 

parametrizado para gerar relatório com alertas de clientes que apresentem desvios em suas 

operações e movimentações financeiras, bem como concentrações de operações com contra 
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partes e demais situações atípicas listadas na Resolução CVM 50/21 e legislação do Bacen conforme 

abaixo demonstrado: 

 

1. Operações ou propostas cujas características das partes envolvidas, valores, formas de realização 

e instrumentos utilizados, ou que, pela falta de fundamento econômico ou legal, indiquem risco 

de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98 e suas alterações;  

2. Propostas de início de relacionamento e operações com PPEs;  

3. Indícios de burla aos procedimentos de identificação e registro estabelecidos nas normas vigentes;  

4. Clientes e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final;  

5. Transações com Clientes oriundos de países que aplicam insuficientemente as recomendações do 

GAFI, conforme informações divulgadas pelo BACEN;  

6. Situações em que não seja possível manter as informações cadastrais de seus Clientes atualizadas;  

7. Transações de Clientes classificados como de alto risco pelo GRUPO REAG.  

8. Operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com os rendimentos e/ou a 

situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as 

informações cadastrais respectivas; 

9. Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja 

seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; 

10. Operações que evidenciem oscilação em relação ao volume e/ou frequência fora dos padrões de 

negócios de qualquer das partes envolvidas; 

11. Operações cujo desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para 

burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos; 

12. Operações cuja características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em 

nome de terceiros; 

13. Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às 

modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); 

14. Operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, 

fundamento econômico; 

15. Operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades constituídas em países 

que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do Grupo de Ação Financeira 

contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI; 

16. Operações liquidadas em espécie, se e quando permitido; 

17. Transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores mobiliários; 

18. Operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a qualificação técnica 

do cliente ou de seu representante; 

19. Operações realizadas fora de preço de mercado; 
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20. Depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação de operações de cliente, ou 

para prestação de garantia em operações nos mercados de liquidação futura; 

21. Pagamentos a terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de operações ou resgate de 

valores depositados em garantia, registrados em nome do cliente; 

22. Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes; 

23. Situações e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; 

24. Investidores não residentes, especialmente quando constituídos sob a forma de Trusts e 

sociedades com títulos ao portador; 

25. Investidores com grandes fortunas geridas por áreas de instituições financeiras voltadas para 

clientes com este perfil (Private Banking). 

26. Ativos alcançados por sanções impostas pelas resoluções do CSNU de que trata a Lei nº 13.810, de 

8 de março de 2019; 

27. Clientes que estejam em lista restritivas do BACEN JUD e BACEN CVM 

28. Movimentação passível de ser associada ao financiamento do terrorismo, conforme o disposto na 

Lei nº 13.260, de 2016;  

29. Operações com a participação de pessoas naturais, pessoas jurídicas ou outras entidades que 

residam, tenham sede ou sejam constituídas em países, jurisdições, que não aplicam, ou aplicam 

insuficientemente as recomendações do GAFI, conforme listas emanadas por aquele organismo 

com tributação favorecida e submetidos a regimes fiscais privilegiados, conforme normas 

emanadas pela Receita Federal do Brasil. 

30. No que diz respeito ao monitoramento e controle do preço dos ativos e valores mobiliários negociados 

pelos fundos de investimento e carteiras administradas administrados e/ou geridos pelo GRUPO REAG, 

a mesma adota procedimentos definidos e executados pela Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT com 

vistas a controlar e monitorar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os 

fundos de investimento ou carteiras administradas sob sua administração/gestão, de modo que 

eventuais operações efetuadas fora dos padrões praticados no mercado, de acordo com as 

características do negócio, sejam identificados e, se for o caso, comunicados aos órgãos competentes, 

em especial o COAF. 

31. A Diretoria de Compliance, Risco e PLD/FTP, deve monitorar através de sistema especialista, a 

verificação diária do BC Correio em caráter permanente, a lista de bloqueio do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, e notificar prontamente os demais prestadores e parceiros de 

serviço do Fundo para identificar como será realizado em caráter imediato o bloqueio dos Ativos, 

nessas situações não há aplicação de ABR.  Refere-se também à proibição de transferir, converter, 

trasladar, disponibilizar ativos ou deles dispor, direta ou indiretamente. 

32. Recebido o comunicado do BC Correio sobre a lista de bloqueios a serem feitos ,a Diretoria de 

Compliance, Risco e PLD/FTP deve comunicar imediatamente a indisponibilidade de ativos e as 

tentativas de sua transferência relacionadas às pessoas naturais, às pessoas jurídicas ou às 

entidades sancionadas por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou por 

designações de seus comitês de sanções, ao: 



 
 

  
POLÍTICA PLD/FT -V 4-18/02/2022-APROVAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

PÁGINA 45 DE 64 
 

I - Banco Central do Brasil, por meio do sistema BC Correio; 

II - CVM, por meio do endereço listas@cvm.gov.br; 

III - Ministério da Justiça e Segurança Pública - via e-mail csnu@mj.gov.br 

IV - Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) 

A Diretoria de Compliance, Risco e PLD/FTP deve comunicar ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, sem demora, os casos em que deixar de dar cumprimento imediato às medidas 

estabelecidas nas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e nas designações de 

seus comitês de sanções, nos termos dos arts. 6º a 11 da Lei nº 13.810, de 2019, informando as 

razões para tanto. 

33. O monitoramento de informações a serem observadas para o atendimento das determinações de 

indisponibilidade de bens e ativos ,abrange inclusões nas e exclusões das (de-listing e unfreezing) 

listas de pessoas naturais, pessoas jurídicas, entidades ou ativos sujeitos a medidas de 

indisponibilidade decorrentes de sanções ou determinações do CSNU ou de seus comitês de 

sanções. 

34. Clientes informados na lista de bloqueio da CSUN , e comunicados através do BACEN JUD e BACEN 

CVM, e BC Correios, devem bloquear de imediato todos os ativos de titularidade, direta ou indireta, 

de pessoas naturais, de pessoas jurídicas ou de entidades, nos termos da Lei nº 13.810, de 8 de 

março de 2019. 

35. Visando ao cumprimento imediato das determinações de indisponibilidade de bens e ativos de 

que trata o art. 1º desta Carta-Circular, conforme o previsto no art. 1º da Circular nº 3.942, de 

2019, as instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, tão logo detectem o advento de 

determinação do gênero ou de informação a ser observada para o seu atendimento, no curso do 

monitoramento, devem assegurar que se mantenham sob verificação, desde então, a existência 

ou o surgimento, em seu âmbito, de ativos alcançados pelas referidas determinações, para efeito 

de pôr tais ativos imediatamente, tão logo detectados, sob o regime de indisponibilidade previsto 

da Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019. 

36. Caso o sistema especialista de monitoramento da lista da CSUN , esteja indisponível, A Diretoria 

de Compliance , Risco e PLD/FTP deve monitorar as determinações de indisponibilidade de ativos 

decorrentes de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) ou de 

designações de seus comitês de sanções, bem como informações a serem observadas para o seu 

atendimento, conforme o previsto no art. 2º da Circular nº 3.942, de 2019, de forma direta e 

atualizada inclusive as informações divulgadas no sítio do CSNU na rede mundial de computadores, 

pelo endereço eletrônico https://www.un.org/securitycouncil/. 

37. Importante destacar a obrigação de a Instituição cumprir, imediatamente e sem aviso prévio aos 

sancionados, as medidas estabelecidas nas resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas ou as designações de seus comitês de sanções que determinem a 

indisponibilidade de Ativos, de quaisquer valores, de titularidade, direta ou indireta, de pessoas 

naturais, de pessoas jurídicas ou de entidades, nos termos da Lei nº 13.810/19, sem prejuízo do 

dever de cumprir determinações judiciais de indisponibilidade também previstas na referida lei. 
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38. Além das hipóteses acima, todo e qualquer operação ou proposta de negociação que possa 

configurar indícios de PLD/FTP, principalmente as identificadas em processos de diligências mais 

rigorosos, deverão ser analisadas, dentro dos padrões aqui estabelecidos, e avaliada a necessidade 

da sua comunicação ou não as autoridades regulatórias. 

 

8.3.2. Comunicação a UIF / COAF 

1. A comunicação da operação ou situação suspeita ao COAF deve ser realizada até o dia útil 

seguinte ao da decisão de comunicação. As comunicações das operações com indícios de 

Lavagem de Dinheiro, conforme definido pelo Comitê de Distribuição, devem ser efetuadas, 

sem a ciência e/ou anuência dos envolvidos, através do sistema SISCOAF. As alterações ou 

cancelamentos de comunicação, após o 5º (quinto) dia útil da sua informação, deverão estar 

acompanhadas das respectivas justificativas.  

 

2. Os documentos relativos às análises das operações ou propostas que fundamentem a decisão 

de efetuar ou não a comunicação ao COAF deve ser mantida durante o período mínimo de 5 

(cinco) anos, sob responsabilidade do Diretor Compliance, Risco e PLDFT.  

 

3. As comunicações efetuadas de boa-fé, atendendo a normativos do BACEN e à Lei nº 9.613/98 

e suas alterações posteriores, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa o 

GRUPO REAG, nem aos seus administradores responsáveis ou colaboradores. 

 

4. Os trabalhos de identificação e seleção de clientes, de operações ou propostas de operação, 

que resultaram na identificação de operação atípica e/ou indícios de LDFT, deverão compor 

dossiê de análise que será submetido ao Comitê de PLDFT do GRUPO REAG, que irá 

fundamentar a decisão ou não de comunicação a UIF / COAF e suas justificativas. 

 

5. Os dossiês de análise acima mencionados devem conter minimamente:  

a) Data do início de relacionamento do comunicante com a pessoa autora ou envolvida na 

operação ou situação;  

b) Explicação fundamentada dos sinais de alerta identificados; 

c) Descrição e o detalhamento das características das operações realizadas; 

d) Apresentação das informações obtidas por meio das diligências efetuadas, inclusive com 

a identificação de tratar-se, ou não, de pessoa exposta politicamente, e o detalhamento 

do comportamento da pessoa comunicada. 

e) Conclusão da análise, incluindo o relato fundamentado que caracterize os sinais de alerta 

identificados como uma situação suspeita a ser comunicada para a Unidade de Inteligência 

Financeira, contendo minimamente as informações aqui definidas. 

f) Qualidade das comunicações enviadas ao COAF. 
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g) Para que estas comunicações sejam utilizadas de forma assertiva pelo COAF, oito 

quesitos devem ser atendidos, sendo eles:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Deverão ser comunicadas ao COAF, por meio do sistema eletrônico SISCOAF, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas a contar de sua ocorrência, abstendo-se de dar ciência aos 

envolvidos, todas as transações e/ou propostas de transações que constituam sérios 

indícios de crimes de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores 

provenientes de infração penal, levando-se em conta, para mencionado juízo, 

principalmente: 

(i) características excepcionais relativas às partes envolvidas, forma de realização ou 

instrumentos utilizados; 

(ii) falta de fundamento econômico legal para a transação; e 

(iii) criação de dificuldades ao acesso a informações relevantes pelo cliente, terceiros 

intervenientes e demais envolvidos. 

 

6. É vedado o GRUPO REAG e a qualquer de seus colaboradores e prepostos, dar ciência sobre os 

trabalhos de análise e avaliação para fins de LD/FTP, aos clientes que estejam sendo objetos 

destas avaliações, assim como da eventual comunicação do cliente realizada a UIF/COAF.  

7. As comunicações de boa-fé não acarretam, nos termos da lei, responsabilidade civil ou 

administrativa o GRUPO REAG, desde que devidamente fundamentadas e atendidas todas as 

etapas previstas na presente política. 

8. Nos casos de não ocorrência de comunicações de operações suspeitas de LDFT no ano civil 

anterior, deverá ser enviada comunicação a este respeito à CVM até o último dia útil de abril 

do ano seguinte.  
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9. A comunicação desta “declaração negativa” é de caráter obrigatório.  Deverão ficar 

registradas, pelo prazo mínimo de 5 (cinco anos), a análise de operações ou propostas e a 

fundamentação da decisão de efetuar, ou não, as comunicações acima referidas, devendo 

constar do registro o nome de todos os participantes da análise e decisão. 

 

8.3.3. Comunicação Negativa 

 

Caso não sejam identificadas, durante o ano civil, operações ou propostas de operações com indícios 

de crimes de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração 

penal, deverá ser formulada   à CVM declaração da não existência de mencionadas operações, até o 

último dia útil de janeiro do ano seguinte. A comunicação desta “declaração negativa” é de caráter 

obrigatório, conforme Resolução CVM 50/21. 

 

9.  Modelo de Análise Baseada em Risco – ABR, Avaliação Interna de Risco – AIR, e Avaliação de 

Efetividade 

 

9.1 Modelo de Analise Baseada em Risco – ABR 

 

O processo de Avaliação Baseada em Risco – ABR, visa identificar, analisar, compreender e mitigar os 

riscos de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo – LDFT, inerentes às atividades / 

segmento de negócios do GRUPO REAG. O processo de avaliação cobrirá os seguintes itens:   

 

a) Classificação de toda a base de clientes ativos por grau de risco de LDFT, segmentando- em baixo, 

médio e alto risco de LDFT; e 

b) Classificação de todos os produtos oferecidos e serviços prestados, assim como os respectivos 

canais de distribuição e ambientes de negociação e de registro, segmentando-os igualmente em 

baixo, médio e alto risco de LDFT. 

 

A proposta de classificação se baseia em cálculo de Score de risco para o cliente sob a ótica de LDFT, 

através das seguintes informações: 

 

a) Dados Cadastrais/ Identificação do Cliente / Listas restritivas / Produtos e Serviços/ Canais de 

Distribuição / Ambientes Negociação e Registro, e Cadeias de Relacionamento: 

b) Seleção de itens preenchidos pelos clientes em suas fichas cadastrais, pontuados para fins de 

cálculo do score de risco de LDFT. 

 

Os itens selecionados, são lidos automaticamente por sistema dedicado a PLD/FTP, que atribui pesos 

às questões. No caso das PF’s, os pesos para cada item selecionado foram definidos entre (0; 1; 2; e 

14). Para PJ’s os pesos variam entre (0; 1; 2; e 12). O Score final será o somatório destas ponderações. 
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Às informações Cadastrais dos clientes, são também acrescentados os alertas gerados pelo sistema 

informatizado, que indiquem a presença do cliente nos filtros selecionados, como listas restritivas, e 

mídia negativa, esta última aplicável a Pessoas Jurídicas.  

 

Por último são incluídos produtos e serviços operados pelo cliente, considerados como de maior risco 

para LDFT, além do seu perfil de Suitability (maior risco para o perfil arrojado).  

 

A análise de PLD/FTP, continua se baseando nos alertas gerados pelo sistema dedicado FIRA, mas se 

concentrando agora nos clientes com maior Score de risco. 

 

São também definidas classes de clientes que, necessariamente receberão pontuação elevada pela sua 

condição, sendo automaticamente classificados como de alto risco como por exemplo as Pessoas 

Politicamente Expostas, as Organizações sem Fins Lucrativos, RPPS e Fundações e Trustes entre outros.  

Além das classificações acima, serão considerados os canais de distribuição utilizados, e os ambientes 

de negociação e registro classificados por níveis de risco como segue: 

 

a) Alto risco - distribuição realizada através de Mídias Sociais próprias e de terceiros; Médio Risco 

distribuição através de AAI’s e Assessores de Investimentos e, Baixo Risco – distribuição através de 

plataformas e aplicativos dado os fortes filtros e controles nestes canais.  

b) Os ambientes de negociação e registro estão classificados como Alto Risco – operações em 

Mercado de Balcão Não Organizado; Médio Risco – operações em Mercado de Balcão Organizado 

e, Baixo Risco – operações em Ambientes eletrônicos da B3.  

c) Nos aspectos referentes a cadeia de relacionamento serão considerados basicamente a 

segregação entre clientes não residentes (INR’s) e clientes residentes, sendo os primeiros 

considerados como de Alto Risco. 

 

O Anexo 2 a esta política apresenta o modelo de planilha e as informações selecionadas para 

classificação de risco dos clientes para fins de LDFT, assim como as pontuações definidas e principais 

critérios.  

 

 A partir da classificação do risco do cliente, de acordo com nossa metodologia de ABR, as revisões 

cadastrais terão a seguinte periodicidade: Clientes de Baixo Risco: 4 anos, Médio Risco: 3 anos e Alto 

Risco: 2 anos. 

 

Os clientes classificados como de Alto Risco, terão um monitoramento contínuo de suas operações, 

através do sistema Fira, além de requisitos como elevados índices de validação dos seus dados 

cadastrais, e o encaminhamento obrigatório ao Compliance quando do seu ingresso na Corretora. 
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Para os clientes de Médio e Baixo Risco, serão aceitos percentuais de validação de dados cadastrais 

menores, e aprovações conduzidas dentro das regras estabelecidas pelo sistema de cadastro 

automatizado. As operações serão igualmente monitoradas a partir dos alertas gerados pelo sistema 

especialista, com um processo de análise menos complexo do adotado para clientes de Alto Risco. 

 

A metodologia de abordagem baseada em risco (ABR) aqui definida, será objeto de revisão em bases 

anuais, ou quando houver alguma demanda específica, tendo por base a avaliação do nosso 

relacionamento com os clientes, em suas respectivas classificações, e a inserção de novas informações 

e dados na metodologia, assim como eventuais reclassificações de clientes se necessário.  

 

9.2. Avaliação Interna de Risco – AIR 

 

O resultado obtido na Avaliação Baseada em Risco dos Clientes - ABR, deve ser utilizada para 

desenvolvimento do relatório anual de Avaliação Interna de Risco – AIR. 

 

A Diretoria de Compliance, Risco e PLD/FTP deve elaborar relatório de Avaliação Interna de Riscos - 

AIR, em bases anuais, relativo à avaliação interna de risco de PLD/FTP - AIR,  e deve ser encaminhado 

aos órgãos da Alta Administração até o último dia útil do mês de abril, contendo: 

 

a) identificação e análise das situações de risco de PLDFT, 

b) número de situações atípicas detectadas; 

c) número de análises realizadas;  

d) número de comunicações suspeitas reportadas para a UIF – COAF;  

e) data do reporte da declaração negativa se for o caso; contendo o número de análises realizadas;  

f) medidas adotadas para mitigação das ocorrências: 

g) indicadores de efetividade de todo o processo e proposição de plano de ação e medidas corretivas 

necessárias. 

O relatório acima descrito deverá compor, como item específico, o relatório mais abrangente de 

avaliação das regras, procedimentos e controles internos da instituição, conforme regulamentação da 

CVM, observada a compatibilidade dos prazos de entrega requeridos. 

 

O referido relatório deverá ficar disponível para a CVM e para a entidade autorreguladora do mercado 

de atuação do GRUPO REAG. 

 

Os procedimentos e informações estão descritos no documento especifico da Política de Avaliação 

Interna de Riscos – AIR do GRUPO REAG. 

 

9.3. Avaliação de Efetividade Anual. 
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A) A Diretoria de Compliance, Risco e PLD/FTP, deve avaliar a efetividade da política, dos 

procedimentos e dos controles internos conforme art. 62 da Circular BC 3.978. 

 

B) O Relatório de Avaliação de Efetividade, tem o objetivo de identificar e mensurar o risco de 

utilização de seus produtos, serviços e, quando aplicável, novas tecnologias para a prática de LD-

FT, assim como avaliar a efetividade de suas Políticas, regras e procedimentos. Devem identificar, 
analisar, compreender e diligenciar para mitigar os riscos de LD-FT inerentes às atividades 

desempenhadas nos mercados financeiros e de capitais, sempre de forma proporcional aos riscos 

identificados. 

 

C) A Avaliação da Efetividade é baseada na Avalição Baseada em Risco – ABR e nos resultados da 

Avaliação Interna de Riscos -AIR .Deve ser considerado o perfil de risco de LD-FT dos Clientes, 

assim como a natureza da relação do negócio e das operações solicitadas. A classificação deve 

acompanhar a evolução do relacionamento com os Clientes, incorporando tempestivamente 
alterações significativas nos critérios de classificação. Os critérios e as metodologias Avaliação 

Baseada em Risco estão especificados no item 10.1, e anexo 2 desta política, assim como a 

Avaliação Interna de Riscos – AIR esta detalhada no item 10.2 desta política.   

 

D) Relatório de Avaliação de Efetividade anual 

 

O relatório deve ser: 

 

I. elaborado anualmente, com data-base de 31 de dezembro, levando em conta os resultados 
da Avaliação Baseada em Risco – ABR e Avaliação Interna de Riscos – AIR, e ; 

II. encaminhado, para ciência, e aprovação, até o último dia útil do mês de abril do ano seguinte 

ao da data-base, ao comitê de auditoria, quando houver ou ao Comitê de PLD/FTP;  

III. O plano de ação de correções e o respectivo relatório de acompanhamento devem ser 

encaminhados para ciência e avaliação, até 30 de junho do ano seguinte ao da data-base do 
relatório ao comitê de auditoria, quando houver ou ao Comitê de PLD/FTP e Comitê de 

Compliance e Risco.  

  

E) Elaboração do relatório de Avaliação e Efetividade no Monitoramento 

 

I) A avaliação da efetividade será feita anualmente devendo ser relatado no mínimo, as 

seguintes informações que descrevam: 

a) A metodologia adotada na avaliação da efetividade; 

b) Os testes aplicados seguindo a metodologia definida; 

c) A qualificação dos avaliadores, e 

d) as deficiências identificadas; e  

 

II)  Conter, no mínimo, a avaliação:  

a) dos procedimentos destinados a conhecer clientes, incluindo a verificação e a validação das 

informações dos clientes e a adequação dos dados cadastrais;  
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b) dos procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao Coaf, incluindo a 

avaliação de efetividade dos parâmetros de seleção de operações e de situações suspeitas;  

c) da governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo;  

d) das medidas de desenvolvimento da cultura organizacional voltadas à prevenção da 

lavagem e dinheiro e ao financiamento do terrorismo;  

e) dos programas de capacitação periódica de pessoal;  

f) dos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de 

serviços terceirizados; e  

g) das ações de regularização dos apontamentos oriundos da auditoria interna e da supervisão 

o Banco Central do Brasil.  

h) O plano de ação de pendências deve ser encaminhado ao Comitês Executivo e Auditoria 

interna, até último dia útil de junho, para avaliação e aprovação 

i) A Ata de aprovação e o relatório de Avaliação de Efetividade, juntamente com os 

documentos que compõem o mesmo, devem permanecer a disposição do Banco 

Central e conservar pelo prazo de mínimo de cinco anos 

 

III) Os testes de efetividade do monitoramento devem englobar: 

 

a) Teste conceitual baseado no regulatório; 

b) Adequação na geração de alertas das operações definidas como suspeitas;  

c) Qualidade das análises em relação as operações suspeitas; 

d) Assertividade das regras de monitoramento; 

e) Assertividade em relação aos processos de KYC; 

f) Qualidade das comunicações enviadas ao COAF. 

Este teste deve levar em consideração a revisão das circulares que tratam do monitoramento e 

seleção de operações suspeitas, sendo a circular 4.001 do Banco Central, a Resolução  50 da 

Comissão de Valores Mobiliários, e a nova 612 da Superintendência de Seguros Privados, no 

intuito de identificar quais incisos e situações estão cobertas ou não pela instituição.  

 

Este item é um dos pilares para construção de um monitoramento sólido, então é importante 

verificar quais produtos e serviços que o GRUPO REAG, dispõe e quais situações devem ou não 
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ser cobertas no monitoramento. Cabe ressaltar que o mapeamento dos produtos e serviços é 

obrigatório para a matriz de Classificação de Risco, utilizando a metodologia ABR e AIR.  

 

10. Treinamento e Divulgação 

 

O treinamento de PLDFT e Cadastro abordará informações técnicas dos fundos de carteiras 

administradas e sobre as políticas e regras descritas na presente Política, notadamente em relação à 

verificação de informações e documentos de Clientes Diretos e Contrapartes e identificação de 

operações suspeitas relacionadas à PLDFT. 

O treinamento será realizado anualmente, sendo obrigatório a todos os Colaboradores e aos 

prestadores de serviço das áreas de suporte do GRUPO REAG . Após cada treinamento, será circulada 

lista de presença para controle dos presentes, sendo certo que as listas de presença permanecerão 

arquivadas pelo Diretor de Compliance e PLD/FTP do GRUPO REAG  por, pelo menos, 5 (cinco) anos. 

Quando do ingresso de um novo Colaborador, a área de Compliance e PLD/FTP aplicará o devido 

treinamento de forma individual para o novo Colaborador, no prazo máximo de 2 meses. A área de 

Compliance e PLD/FTP poderá, ainda, conforme achar necessário, promover treinamentos esporádicos 

visando manter os Colaboradores constantemente atualizados em relação à presente Política. 

Todo treinamento de PLDTF efetuado, deve conter obrigatoriamente itens relativos a prevenção e 

detecção de práticas ilícitas de trading como front running, insider trading, spoofing, entre outras 

específicas, de acordo com a regulamentação aplicável, com prioridade a Carta Circular BC 3978, e 

Resolução CVM n.º 50/21, incluindo esta Política de PLD/FTP. 

Esta Política deverá ser conhecida e aplicada por todos os Colaboradores. Para isso, o documento será 
circulado periodicamente, bem como permanecerá disponível para consulta no endereço eletrônico 
do GRUPO REAG. 
 
Caberá ao Diretor de Compliance a definição da agenda de treinamento dos Colaboradores, que 
poderá ser feita por meio informatizado, e deverá ter periodicidade mínima anual, assim como a 
emissão dos certificados de treinamento. 
 
O Controle dos treinamentos, é registrado em sistema especifico, para controle periódico dos 
treinamentos realizados. 
 
11. Responsabilidades 

 

O descumprimento das disposições da presente Política de PLD/FTP, além das sanções disciplinares 

cabíveis, pode sujeitar os Colaboradores do GRUPO REAG às sanções previstas em lei, inclusive à pena 

cominada para o crime de lavagem de dinheiro. 

 

12. Comunicação de Operações por Funcionários 
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Caso sejam observadas quaisquer das hipóteses de comunicação previstas nesta Política, o 

Colaborador deverá reportar imediatamente a situação ao Diretor de Compliance. 

O Diretor de Compliance ,Risco e PLD/FTP, analisará a operação em conjunto com o Comitê de 

Controles Internos, Risco e PLD/FTP, que elaborará parecer conclusivo, que deverá ser arquivado pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, no qual serão descritos e elencados os fundamentos para comunicar 

ou não o COAF acerca da operação ou proposta de operação objeto de análise. 

O parecer conterá a indicação do Comitê de Controles Internos do GRUPO REAG sobre a comunicação 

da operação ou proposta de operação para o COAF, se for o caso. 

 

13. Fiscalização e Monitoramento 

 

A supervisão, monitoramento de adesão e fiscalização do cumprimento das normas de PLD/FTP caberá 

ao Diretor de Compliance ,Risco e PLD/FTP do GRUPO REAG, que, nos termos do art. 8º, da Resolução 

CVM nº. 50/21, ficará responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nesta Política e na 

legislação aplicável. 

 

14. Auditoria Interna 

 

A Auditoria Interna é responsável por efetuar analise anual do Relatório de Efetividade, verificando se 

todos os pontos elencados no item 9.3, anterior, foram executados, e emitir um relatório ao Comitê 

Executivo. 

 

Também deve verificar se os itens do relatório anual de pendencias, relativo ao Relatório Anual de 

Efetividade, foram resolvidos, e qual situação atual. O resultado deve ser enviado ao Comitê Executivo.  

 

15. Manutenção de Arquivos 

 

A) O GRUPO REAG, manterá armazenado e conservados todos os arquivos e informações pertinentes 

ao cumprimento desta Política, os documentos de: versões da política de PLDFT; Ata de reuniões 

de Diretoria; versões da avaliação interna de risco,  relatórios de efetividade, dados e mecanismo 

de acompanhamento de controles e planos de ação de acompanhamentos e todas as versões, 

políticas de Conheça seu Cliente, Conheça seu Empregado, Conheça seu Parceiro e Conheça seu 

Prestador de Serviços, manual de seleção, monitoramento e análise por período mínimo de 05 

(cinco) anos, conforme legislação vigente, 

 

B) O GRUPO REAG, manterá armazenado e conservados todos os arquivos e informações pertinentes 

ao cumprimento desta Política, contados da data do fim do relacionamento conforme legislação 

vigente, os documentos: registro de Operações, dossiês de análises e comunicação, kit cadastral 

completo e documentos integrantes ao cadastro, por período mínimo de 10 (dez) anos,  
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16. Vigência 

 

O presente documento entrará em vigor em fevereiro/ 22 e vigorará por prazo indeterminado. 
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ANEXO I – CONTEÚDO MÍNIMO DO CADASTRO DE CLIENTES 

 

O cadastro de clientes deve ter, no mínimo, o seguinte conteúdo conforme disposto no Anexos B e C 

da Resolução CVM nº 50/21: 

 

 

ANEXO B À RESOLUÇÃO CVM Nº 50, DE 31 AGOSTO DE 2021 

Dispõe sobre o conteúdo do cadastro de investidores de que trata o art. 11 

Art. 1º  O cadastro de investidores deve ter, no mínimo, o seguinte conteúdo: 

I – se pessoa natural: 

a) nome completo;  

b) data de nascimento;  

c) naturalidade; 

d) nacionalidade; 

e) estado civil; 

f) nome da mãe; 

g) número do documento de identificação e órgão expedidor; 

h) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF; 

i) nome e respectivo número do CPF/MF do cônjuge ou companheiro, se for o caso; 

j) local de residência (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP) e 

número de telefone; 

k) endereço eletrônico para correspondência; 

l) ocupação profissional; 

m) nome da entidade, com respectiva inscrição no CNPJ, para a qual trabalha, quando aplicável; 

n) informações atualizadas sobre os rendimentos e a situação patrimonial; 

o) informações sobre o perfil do cliente, conforme regulamentação específica que dispõe sobre 

dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, quando 

aplicável; 

p) se o cliente opera por conta de terceiros, no caso dos administradores de fundos de investimento 

e de carteiras administradas; 

q) se o cliente autoriza ou não a transmissão de ordens por procurador; 
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r) local de residência dos procuradores, se houver, bem como registro se eles são considerados 

pessoas expostas politicamente, se for o caso, nos termos desta Resolução; 

s) qualificação dos procuradores e descrição de seus poderes, se houver; 

t) datas das atualizações do cadastro; 

u) assinatura do cliente, observado o disposto no parágrafo único do art. 12; 

 v) se o cliente é considerado pessoa exposta politicamente nos termos desta Resolução; 

w) cópia dos seguintes documentos: 

1. documento de identidade; e 

2. comprovante de residência ou domicílio; e 

x) cópias dos seguintes documentos, se for o caso: 

1. procuração; e 

2. documento de identidade dos procuradores e respectivo número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF/MF; 

II – se pessoa jurídica, exceto pessoas jurídicas com valores mobiliários de sua emissão admitidos à 

negociação em mercado organizado: 

a) denominação ou nome empresarial; 

b) nomes e CPF/MF dos controladores diretos ou nome empresarial e inscrição no CNPJ dos 

controladores diretos, com a indicação se eles são pessoas expostas politicamente; 

c) nomes e CPF/MF dos administradores; 

d) nomes e CPF/MF dos procuradores, se couber; 

e) inscrição no CNPJ; 

f) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP); 

g) número de telefone; 

h) endereço eletrônico para correspondência; 

i) informações atualizadas sobre o faturamento médio mensal dos últimos 12 (doze) meses e a 

respectiva situação patrimonial; 

j) informações sobre o perfil do cliente, conforme regulamentação específica que dispõe sobre dever 

de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, quando 

aplicável; 

k) denominação ou razão social, bem como respectiva inscrição no CNPJ de pessoas jurídicas 

controladoras, controladas ou coligadas, quando aplicável, observado que na hipótese de a 

controladora, controlada ou coligada ter domicílio ou sede no exterior e não ter CNPJ no Brasil, 



 
 

  
POLÍTICA PLD/FT -V 4-18/02/2022-APROVAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

PÁGINA 58 DE 64 
 

deverá ser informada a razão social e o número de identificação ou de registro em seu país de 

origem; 

l) se o cliente opera por conta de terceiros, no caso dos gestores de fundos de investimento e de 

carteiras administradas; 

m) se o cliente autoriza ou não a transmissão de ordens por representante ou procurador; 

n) qualificação dos representantes ou procuradores, se couber e descrição de seus poderes; 

o) datas das atualizações do cadastro; 

p) assinatura do cliente, observado o disposto no parágrafo único do art. 12; 

q) cópia dos seguintes documentos: 

1. documento de constituição da pessoa jurídica devidamente atualizado e registrado no órgão 

competente; e 

2. atos societários que indiquem os administradores da pessoa jurídica, se for o caso; 

r) cópias dos seguintes documentos, se for o caso: 

1. procuração; e 

2. documento de identidade dos procuradores e respectivo número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF/MF; e 

s) endereço completo dos procuradores, se houver, bem como registro se ele é considerado pessoa 

exposta politicamente, se for o caso, nos termos desta Resolução; 

III – se pessoa jurídica com valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação em mercado 

organizado: 

a) denominação ou razão social; 

b) nomes e número do CPF/MF de seus administradores; 

c) inscrição no CNPJ; 

d) endereço completo (logradouro, complemento, bairro, cidade, unidade da federação e CEP); 

e) número de telefone; 

f) endereço eletrônico para correspondência; 

g) datas das atualizações do cadastro; e 

h) concordância do cliente com as informações; 

IV – se fundos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários: 

a) a denominação; 

b) inscrição no CNPJ; 
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c) identificação completa do seu administrador fiduciário e do seu gestor, nos termos do inciso II ou 

III deste artigo, conforme aplicável; e 

d) datas das atualizações do cadastro; e 

V – nas demais hipóteses: 

a) a identificação completa dos clientes, nos termos dos incisos I a IV, no que couber; 

b) a identificação completa de seus representantes e administradores, conforme aplicável; 

c) informações atualizadas sobre a situação financeira e patrimonial; 

d) informações sobre perfil do cliente, conforme regulamentação específica que dispõe sobre dever 

de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, quando 

aplicável; 

e) se o cliente opera por conta de terceiros, no caso dos administradores de fundos de investimento 

e de carteiras administradas; 

f) datas das atualizações do cadastro; e 

g) assinatura do cliente, observado o disposto no parágrafo único do art. 12. 

§ 1º  As informações contidas nas alíneas “i”, “m”, “q”, “r” e “s” do inciso I e “k” e “s” do inciso II 

somente serão exigidas com relação ao cadastro de investidores que atuem em mercados 

organizados de valores mobiliários. 

§ 2º  As alterações no endereço constante do cadastro dependem de ordem dos investidores, por 

meio físico ou eletrônico, e comprovante do correspondente endereço. 

§ 3º  No caso de investidores não residentes, o cadastro deve conter, adicionalmente: 

I – os nomes e respectivos números de CPF/MF das pessoas naturais autorizadas a emitir ordens no 

Brasil e, conforme o caso, dos administradores da instituição ou responsáveis pela administração da 

carteira; e 

II – os nomes e respectivos números de CPF/MF do representante legal e do responsável pela 

custódia dos seus valores mobiliários no Brasil. 

§ 4º  As informações relativas aos fundos de investimento exigidas nas alíneas “a” e “b” do inciso IV 

deste artigo podem ser obtidas e atualizadas diretamente por meio da página da CVM na rede 

mundial de computadores, sem necessidade de autorização ou aprovação do administrador 

fiduciário ou do gestor do fundo de investimento. 

§ 5º  Nas hipóteses de investimento realizado por fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento, a obrigação da coleta prévia e formal das informações cadastrais está dispensada se o 

administrador fiduciário do fundo investidor e do fundo investido pertencerem ao mesmo 

conglomerado financeiro e mantiverem sistema eletrônico que permita o acesso, a qualquer tempo, 

das informações cadastrais exigidas pela regulamentação. 

§ 6º  A dispensa prevista no § 5º não desobriga o administrador fiduciário e nem tampouco o 

distribuidor de cotas das demais obrigações previstas na Resolução. 
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Art. 2º  Do cadastro deve constar declaração, datada e assinada pelo investidor: 

I – de que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro; 

II – de que se compromete a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a 

ocorrer nos seus dados cadastrais, inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador; 

III –  de que é pessoa vinculada ao intermediário, quando aplicável; 

IV –  de que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários; 

V – informando os meios pelos quais suas ordens devem ser transmitidas; e 

VI – de que autoriza os intermediários, caso existam débitos pendentes em seu nome, a liquidar os 

contratos, direitos e ativos adquiridos por sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos 

dados em garantia de suas operações ou que estejam em poder do intermediário, aplicando o 

produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial 

ou extrajudicial, quando aplicável. 

§ 1º  Para a negociação de cotas de fundo de investimento, será ainda obrigatório que conste do 

cadastro autorização prévia do investidor mediante instrumento próprio, incluindo declaração de 

ciência de que: 

I – recebeu o regulamento e, se for o caso, o prospecto ou lâmina; 

II – tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento; 

III – tomou ciência da possibilidade da obrigação de aporte adicional de recursos, no caso de o 

patrimônio líquido do fundo de investimento tornar-se negativo. 

§ 2º  O disposto no § 1º deste artigo não se aplica à negociação de cotas em mercado organizado. 

§ 3º  No caso de adoção de sistemas alternativos de cadastro, inclusive eletrônicos, as declarações 

referidas no caput podem ser apresentadas por outro meio que comprove a manifestação de 

vontade do investidor. 

Art. 3º  O participante deve manter os cadastros atualizados junto às pessoas mencionadas no inciso 

II do art. 3º  nas quais opere, nos termos e padrões por elas estabelecidos. 

Parágrafo único.  As pessoas mencionadas no inciso II do art. 3° podem solicitar aos seus 

participantes informações suplementares relativas a seus clientes, visando o fiel atendimento do 

disposto no art. 11 da presente Resolução. 
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ANEXO C 

 

Dispõe sobre o conteúdo do cadastro simplificado de que trata o art. 11 da Resolução CVM Nº50 de 
Agosto de 2021 

 

Art. 1º  É facultada a utilização de cadastro simplificado de investidores não residentes, 

possibilitando que a coleta e a manutenção dos dados cadastrais sejam realizadas por instituição 

estrangeira, desde que: 

I – o investidor não residente seja cliente de instituição estrangeira, perante a qual esteja 

devidamente cadastrado na forma da legislação aplicável em seu país de origem; 

II – a instituição estrangeira a que se refere o inciso I assuma, perante as pessoas mencionadas nos 

incisos I a III do art. 3º, a obrigação de apresentar, sempre que solicitadas, todas as informações 

relativas ao investidor decorrentes do processo de sua identificação; 

III – as pessoas mencionadas nos incisos I a III do art. 3º desta Resolução: 

a) estabeleçam critérios que lhes permitam verificar o grau de confiabilidade da instituição 

estrangeira a que se refere o inciso I; 

b) adotem as medidas necessárias para assegurar que as informações cadastrais do investidor sejam 

prontamente apresentadas pela instituição estrangeira, sempre que solicitadas; 

c) estabeleçam critérios que lhes permitam verificar que a instituição estrangeira a que se refere o 

inciso I: 

1. adota práticas adequadas de identificação e cadastro de investidores, condizentes com a legislação 

aplicável no respectivo país de origem; e 

2. implementa as diligências devidas visando à identificação do beneficiário final, condizentes com a 

legislação aplicável no respectivo país de origem; 

IV – a instituição estrangeira a que se refere o inciso I esteja localizada em país que não: 

a) esteja classificado por organismos internacionais, em especial o GAFI, como não cooperante ou 

com deficiências estratégicas em relação à prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do 

terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa; e 

b) integre alguma lista de sanções ou restrições emanadas pelo CSNU; e 

V – o órgão regulador do mercado de capitais do país de origem da instituição estrangeira tenha 

celebrado com a CVM acordo de cooperação mútua que permita o intercâmbio de informações 

financeiras de investidores, ou seja signatário do memorando multilateral de entendimento da 

OICV/IOSCO. 

§ 1º  Cabe às pessoas mencionadas no inciso II do art. 3° definir o conteúdo mínimo do cadastro 

simplificado e ter mecanismos de controle que garantam o cumprimento do disposto neste artigo. 

§ 2º  As pessoas mencionadas nos incisos I a III do art. 3º desta Resolução devem identificar junto à 

instituição estrangeira, ou, alternativamente, junto a terceiros confiáveis, em quais categorias o 
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investidor não residente está qualificado, nos termos da regulamentação específica da CVM que 

dispõe sobre o registro, as operações e a divulgação de informações de investidor não residente no 

Brasil. 

§ 3º  As pessoas mencionadas nos incisos I a III do art. 3º devem, de acordo com sua avaliação 

interna de risco, conduzir diligências para: 

I –  reunir informações adicionais para a melhor compreensão da renda ou faturamento, assim como 

do patrimônio daquele investidor não residente, nas situações em que isso for aplicável; e 

II – identificar, observado o disposto nos arts. 13, 15 e 16 da Resolução e no § 2º do art. 1º do Anexo 

III, as situações em que são possíveis a individualização de uma pessoa natural, ou pessoas naturais 

como efetivos beneficiários finais, assim como envidar os esforços necessários para identificá-los. 

§ 4º  Sem prejuízo das diligências previstas nos §§ 2º e 3º do art. 1º do Anexo III, deve-se observar, 

no que couber, as demais obrigações previstas nos arts. 17, 18, 20, 21, 22, 27 e 28. 

§ 5º  As diligências de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 1º do Anexo III devem ter caráter permanente, 

ser tratadas na política prevista no art. 4º da Resolução e ser passíveis de verificação. 

§ 6º  Caso as informações necessárias não sejam providenciadas pela instituição estrangeira, ou 

mesmo não possam ser obtidas junto a terceiros confiáveis, e que esta lacuna comprometa o pleno 

conhecimento do cliente classificado como investidor não residente, a instituição brasileira deve: 

I – compilar todos os demais sinais de alerta que foram detectados acerca das situações, operações, 

ou propostas de operações desse investidor, no âmbito do art. 20 desta Resolução, se for o caso; 

II – avaliar em análise individualizada a pertinência e a oportunidade de comunicação ao COAF, nos 

termos dos arts. 21 e 22 desta Resolução; e 

III – adotar medidas suplementares visando à mitigação do risco de LD/FTP, nos termos do § 1º do 

art. 16. 

Art. 2º  As normas estabelecidas pelas pessoas mencionadas no inciso II do art. 3° e pela entidade 

autorreguladora para o cumprimento da presente seção devem contemplar, no mínimo, o que 

segue: 

I – exigência de celebração de contrato escrito entre as instituições brasileiras e estrangeiras, o qual 

deve contemplar o seguinte conteúdo mínimo: 

a) obrigação da instituição estrangeira em apresentar à brasileira, às pessoas mencionadas no inciso 

II do art. 3° de que participe, à entidade autorreguladora ou diretamente à CVM, nos prazos 

estabelecidos, as informações devidamente atualizadas sobre a identificação do cliente; 

b) cláusula que estabeleça a sujeição do contrato às leis brasileiras, e a competência do Poder 

Judiciário brasileiro para conhecer quaisquer demandas ajuizadas em razão de controvérsias 

derivadas do contrato, admitida a existência ou a competência de juízo arbitral, desde que a cláusula 

compromissória arbitral estipule que a arbitragem deverá será sediada e desenvolver-se no Brasil, 

conduzida em português, e que eventual confidencialidade do procedimento não se aplicará à CVM, 

a qual deverá ser informada a respeito de sua existência e poderá ter acesso aos autos, caso entenda 

necessário; e 
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c) cláusula que imponha a rescisão em caso de descumprimento da obrigação de fornecimento das 

informações de investidores não residentes por requisição da instituição brasileira, da entidade 

administradora de mercado organizado ou de órgão público brasileiro com poderes de fiscalização; 

II – proibição do uso de cadastro simplificado para clientes que atuem por meio de instituição 

estrangeira que tenha descumprido a obrigação de fornecimento de informações sobre investidores 

não residentes; 

III – prazos e forma de comunicação, à entidade administradora de mercado organizado em que o 

participante esteja autorizado a operar, sobre a celebração, rescisão ou alteração do contrato a que 

se refere o inciso I do caput, bem como sobre o descumprimento de quaisquer estipulações nele 

contidas; e 

IV – inclusão da verificação de conformidade dos contratos a que se refere o inciso I do caput e do 

cumprimento das normas pertinentes na programação de trabalho da entidade autorreguladora. 

Parágrafo único.  As pessoas mencionadas no inciso II do art. 3° e a entidade autorreguladora devem: 

I – submeter as normas mencionadas no caput à aprovação da CVM antes do início de sua vigência; e 

II – manter à disposição da CVM relação atualizada dos contratos celebrados entre as instituições 

estrangeiras e as instituições brasileiras sujeitas à autorregulação. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE - Pessoa Física (PF)

P
EP

O
cu

p
aç

ão
 d

e
 R

is
co

IN
R

P
at

ri
m

ô
n

io
 /

 R
e

n
d

a 

(a
ci

m
a 

d
e

 1
m

m
)

M
e

n
o

r 
d

e
 Id

ad
e

 /
 Id

o
so

 

(7
5

 a
n

o
s)

R
e

gi
ão

 d
e

 F
ro

n
te

ir
a

P
ro

cu
ra

d
o

r

Li
st

as
 R

e
st

ri
ti

va
s

Te
rm

o
, O

p
çõ

e
s 

e
 

D
e

ri
va

ti
vo

s

FI
D

C
 e

 F
u

n
d

o
s 

Es
tr

u
tu

ra
d

o
s

D
e

b
e

n
tu

re
s,

 C
R

A
 e

 C
R

I

Su
it

ab
il

it
y 

A
rr

o
ja

d
o

C
an

ai
s 

D
is

tr
ib

u
iç

ão
 /

 

A
m

b
ie

n
te

 d
e

 r
e

gi
st

ro

XXX 14 1 14 1 1 2 2 14 1 2 1 1 2 56 ALTO

YYY 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 16 ALTO

WWW 0 1 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 2 11 MEDIO

QQQ 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 BAIXO
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IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE - Pessoa Jurídica (PJ)
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RISCO 

CLIENTE

PLANILHA DE CÁLCULO DE RISCO DO CLIENTE (PLD/FT)

CLIENTE 

(Código)
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TE

0-6 Risco Baixo

7-13 Risco Médio 

14-56 Risco Alto 

0-6 Risco Baixo

7-11 Risco Médio 

12-60 Risco Alto 


