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Confidencial Restrita Confidencial Uso Interno Público23/11/2016

Monitoração de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

Workshop: Monitoração de Práticas Abusivas de Ofertas, de PLD e
de Controles Internos de Suitability

10h45 às 11h45
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Avaliação de PLD nos intermediários - Auditorias 2015 e 
2016 (em andamento)

Infraestrutura e Processo OK Não OK

Pessoal 

Base de dados e Sistema 

Parâmetros Parcial 

Monitoração Parcial

Análise e documentação Parcial

Comunicação 

Manutenção das análises 
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Avaliação dos artigos 6º e 7º da ICVM 301 - 2015
Distribuição de não conformidade conforme incisos do artigo 6º da ICVM 301
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Avaliação dos artigos 6º e 7º da ICVM 301 - 2016 (em andamento)
Distribuição de não conformidade conforme incisos do artigo 6º da ICVM 301
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1. Implantação inadequada da ferramenta (parâmetro inativo ou diferente da regra);

2. Corte da base de dados (redução da base de dados antes de aplicar filtro; exclusão de
segmento e de tipo de cliente, corte de valor);

3. Indicador não atende ao requisito (indicador não mensura a atipicidade);

4. Baixa qualidade dos indicadores (falta de retroação, falta acumular resultado);

5. Falta de acurácia dos indicadores (filtros muito restritivos geram excesso de
atipicidades e dificulta análise - como a maior parte é considerada problema, há
incentivo à utilização de critérios ad hoc de prioridade da análise);

6. Falta de inter-relação entre os indicadores (pouca ou nenhuma combinação de
indicadores para aumentar a acurácia - otimização da filtragem);

7. Análise ineficaz (falta de uniformidade na análise, avaliação ad hoc, insuficiência de
conhecimento técnico, ausência de instrumento flexível para aprofundar análise,
sobrecarga de alertas para analisar);

8. Customização da ferramenta é ineficaz (muito indicador-pouca interação, rigidez para
customização);

9. Descontinuidade do processo de PLD (ferramenta, parâmetros e equipe).

Motivos da monitoração ausente ou parcial – Diagnóstico 

Avaliação dos artigos 6º e 7º da ICVM 301 
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Exemplo de combinação de indicadores
Negócios com todos ativos de um participante em 15 dias
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Exemplo de combinação de indicadores
Negócios com opções de um participante em 15 dias
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PLD – Principais mitos entre os intermediários

1. O dinheiro entrou e saiu do intermediário com a mesma titularidade, logo não
há problema (sistema blindado).

2. Executamos a operação atípica porque o cliente ordenou (trade off entre
comercial e regulatório).

3. São muitas operações e não é possível analisar uma ou poucas operações
(uma gota no oceano).

4. Para maior eficiência, é necessário fixar limites a partir dos quais a
monitoração acontecerá (visão incompleta, monitoração parcial). Norma
requer monitoração total.

5. Considerar que a norma determina a atenção somente para grandes valores.
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PLD – Principais mitos entre os intermediários (cont.)

6. Existência de clientes acima de qualquer suspeita (exemplo: contas do
conglomerado).

7. É necessário que o intermediário tenha certeza de que houve lavagem de
dinheiro para realizar a comunicação.

8. Operações a valor de mercado não são consideradas atípicas.

(certo) Monitorar  Atipicidades  Analisar existência de sérios indícios conforme
critérios do intermediário

(errado/ineficaz) Sérios indíciosMonitorar Atipicidades
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Diligência esperada

O que a norma requer

1. Ter Diretor responsável para cumprir a ICVM 301 (art. 10)

2. Implementar infraestrutura para PLD (regras, procedimentos, controles,
sistemas, base de dados) (art. 9º)

3. Monitorar (busca de atipicidades relacionadas à PLD) (art. 6º)

4. Analisar atipicidades filtradas (art. 6º)

5. Registrar conclusão da análise (comunicação ou não comunicação) (arts. 7º e
7º-A)

6. Comunicar (se for o caso) e arquivar análise registrada pelo prazo de 5 anos
(art. 7º)
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Deveres da ICVM 301 – Requisitos normativos

O Diretor definido é o responsável pelo cumprimento dos dispositivos da ICVM
301 e, para tanto, deve cumprir os deveres previstos no artigo 9º.

Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão ter um diretor responsável pelo
cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado acesso aos dados
cadastrais de clientes, bem como a quaisquer informações a respeito das operações realizadas

Art. 9º As pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão:

I – adotar e implementar regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância
das disposições desta Instrução, contemplando, inclusive ...

1) Diretor 
responsável 

2) Infraestrutura 3) Monitoração
4 e 5) Análise e 

registro
6) Comunicação



12

Deveres da ICVM 301 – Requisitos normativos

• Pessoas/área;

• Sistemas e base de dados (artigo 4º);

• Regras e procedimentos.

Art. 9º As pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução deverão:

I – adotar e implementar regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância
das disposições desta Instrução, contemplando, inclusive:

a) a coleta e registro de informações sobre clientes para permitir a identificação tempestiva dos riscos de
prática dos crimes mencionados no art. 1º desta Instrução;

b) a análise prévia de novas tecnologias, serviços e produtos, visando à prevenção dos crimes
mencionados no art. 1º desta Instrução; e

c) a seleção e o monitoramento de funcionários, com o objetivo de garantir padrões elevados de seus
quadros, visando à prevenção dos crimes mencionados no art. 1º desta Instrução;

II – manter programa de treinamento contínuo para funcionários, destinado a divulgar as regras,
procedimentos e controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao
terrorismo.

1) Diretor 
responsável 

2) Infraestrutura 3) Monitoração
4 e 5) Análise e 

registro
6) Comunicação
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Deveres da ICVM 301 – Requisitos normativos

• Pelo menos, monitorar o disposto no artigo 6º da ICVM 301 (CVM definiu o que
são sérios indícios, isto é, definiu o mínimo);

• Definir parâmetros e inserir no sistema para filtrar base de dados em busca de
atipicidades;

• O produto principal da monitoração é a produção de base de atipicidades,
classificadas conforme filtro aplicado para ser avaliada.

ICVM301

Art. 6º Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei nº 9.613, de 1998, as pessoas mencionadas no art.
2º desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações ou situações envolvendo
títulos ou valores mobiliários:

Lei 9613

Art. 11. As pessoas referidas no art. 9º:

I - dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades
competentes, possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei, ou com eles
relacionar-se;

1) Diretor 
responsável 

2) Infraestrutura 3) Monitoração
4 e 5) Análise e 

registro
6) Comunicação
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Deveres da ICVM 301 – Requisitos normativos

• Intermediário analisa as operações e situações filtradas quanto ao que significa
sérios indícios (regra para definição de extremo/corte);

• Decisão, pela área responsável, sobre a comunicação ou não comunicação;

• Documentação das análises que fundamentaram a decisão de comunicar ou
não e guarda por 5 anos.

Art. 7º Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 9.613, de 1998, e no Decreto nº 5.640, de 26 de dezembro
de 2005, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela a qual se refira a
informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as
transações, ou propostas de transação, abarcadas pelos registros previstos no art. 4º desta Instrução, que possam ser
considerados sérios indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração
penal, conforme disposto no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou com eles
relacionar-se, em que:

I - se verifiquem características excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização ou
instrumentos utilizados; ou,

II - falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal.

§ 5º Os registros das conclusões de suas análises acerca de operações ou propostas que fundamentaram a decisão de
efetuar, ou não, as comunicações de que trata o caput devem ser mantidas pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou por prazo
superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo.

1) Diretor 
responsável 

2) Infraestrutura 3) Monitoração
4 e 5) Análise e 

registro
6) Comunicação
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Deveres da ICVM 301 – Requisitos normativos

• O mérito sobre a comunicação não é estabelecido, salvo nas hipóteses de
comprovada materialização da atipicidade (por exemplo: acusação de money
pass). A análise deve ser documentada e motivada.

• A materialização e a sistemática comprovação de não captura da atipicidade
pelos filtros implicarão solicitação de aprimoramentos de controles da BSM ao
Participante.

Art. 7º Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei nº 9.613, de 1998, e no Decreto nº 5.640, de 26
de dezembro de 2005, as pessoas mencionadas no art. 2º desta Instrução devem comunicar ao Conselho
de Controle de Atividades Financeiras - COAF, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa,
inclusive àquela a qual se refira a informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da
ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as transações, ou propostas de transação,
abarcadas pelos registros previstos no art. 4º desta Instrução, que possam ser considerados sérios
indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de infração penal,
conforme disposto no art. 1º da Lei nº 9.613, de 1998, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou
com eles relacionar-se, em que:

I - se verifiquem características excepcionais no que se refere às partes envolvidas, forma de realização
ou instrumentos utilizados; ou,

II - falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal.

1) Diretor 
responsável 

2) Infraestrutura 3) Monitoração
4 e 5) Análise e 

registro
6) Comunicação
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1. Atenção às comunicações da BSM (exemplos de atipicidades).

2. Utilização de casos não identificados, comunicados pela CVM, BSM e outros,
como referência para aprimorar controle.

3. Diligência a posteriori importa.

4. Orientação para mudança de cultura do comercial e de operações
(treinamento dos operadores).

5. É possível que atipicidade de PLD esteja associada à prática abusiva. Nesse
caso além da comunicação ao COAF, é necessário cessar a prática.
Relacionamento com o cliente (orientação sobre os limites normativos).

6. O dever de supervisão e a co-autoria (operações simuladas para money pass
com participação de prepostos ou de carteira própria do intermediário).

Diligência esperada
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Contatos

Marcos José Rodrigues Torres
Diretor de Autorregulação
mtorres@bsm-bvmf.com.br
(11) 2565-6155

Alexandre Tamura
Superintendente de Auditoria de Negócios
atamura@bsm-bvmf.com.br
(11) 2565-4593

Julio Cesar Cuter
Superintendente de Acompanhamento de 
Mercado
jcuter@bsm-bvmf.com.br
(11) 2565-6924

Hanna Miyashita
Superintendente de Auditoria de Negócios
hmiyashita@bsm-bvmf.com.br
(11) 2565-4592

Luiz Felipe Amaral Calabró
Superintendente Jurídico
lcalabro@bsm-bvmf.com.br
(11) 2565-6888
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