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• Art. 3º: Cadastro e atualização. 

• Art. 4º: Manter base de dados para monitoração. 

• Art. 6º: Monitorar continuamente, pelo menos: 
– Operações incompatíveis com elementos cadastrais; 

– Operações entre as mesmas partes com ganhos sistematicamente concentrados em uma delas; 

– Mudança significativa de perfil operacional (volume, frequência, ativos, mercados, etc.); 

– Operações voltadas para burla na identificação do efetivo envolvido ou beneficiário; 

– Atuação sistemática em nome de terceiros; 

– Operações com a finalidade de gerar perda ou ganho ou para as quais  falte fundamento econômico; 

– Liquidação de operações em espécie; 

– Transferência privada sem motivação aparente;  

– Compatibilidade entre complexidade das operações e qualificação técnica do cliente ou representante; 

– Pagamentos a terceiros; 

– Impossibilidade de atualizar informações cadastrais; 

– Situações e operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; e 

– Operações de PPE, investidores não residentes, private banking e clientes de origem em países listados 
pelo GAFI. 

• Art. 7º: Comunicação. 

• Art. 9º: Ter controles internos. 

• Art.10: Ter diretor responsável. 

Regulação de PLDFT no Mercado de Capitais - ICVM 301/99 

Monitorar 
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PLDFT em Mercados Organizados  

Colocação - Ocultação - Integração 

A B 

A 

? 

B 

$ espécie 

$ ou ativo 

$ ou ativo 
(Conta corrente / Custódia) 

Intermediário X Intermediário Y 

C 

Atenção: Poder de comando concentrado 

Fluxo regular Fluxo irregular 

• Cadastro • Conta-corrente • Custódia • Ordens / Negócios • Gravações 

Monitorar 
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Caso 1: Money Pass realizado via day-trades 

Cliente  1 
(P.Física) 

Cliente 2 
(P.Física) 

Transferência > R$70 mil 

Descrição 

• 60 day-trades,  5 meses de operações  

• R$  1,7 milhão movimentado 

• Opções de baixa liquidez 

• negócios diretos intencionais 

• Operações com grandes lotes em relação 

à média do mercado 

• Pequeno intervalo de tempo entre a 

abertura e o fechamento do day-trade 

Atipicidades 

• 100% acerto nos day-trades 

• Média geral dos clientes = 26% 

• Desvio Padrão = 21% 

• 75% dos negócios com uma contraparte 

• 95% do volume com uma contraparte 

• Clientes com mesmo procurador 

(comando único) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 %  𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑦 − 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑦 − 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑧 𝑑𝑎𝑦 − 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠
 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 =
Σ(𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒)

Σ(𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
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Caso 1: Money Pass realizado via day-trades 
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Caso 1: Money Pass realizado via day-trades 

Indicador : Resultado. 

• Passo 1:  

• Filtrar um período (15 dias) na base de 

negócios realizados (GAB 838 do SINACOR). 

• Passo 2: 

• Somar a quantidade de COMPRAS por ativo 

(natureza_operacao  = C) realizadas pelo 

cliente (cpf_cnpj_cliente_final)  por dia. 

• Somar a quantidade de VENDAS por ativo 

(natureza_operacao  = V) realizadas pelo 

cliente (cpf_cnpj_cliente_final) por dia. 

 

• Passo 3:  

• Calcular o preço médio ponderado de compra 

do cliente  

• Calcular o preço médio ponderado de venda do 

cliente. 

 

 

• Passo 4:  

• Criar uma coluna que captura a quantidade 

mínima entre compra e venda no dia do cliente 

e multiplicar pela diferença entre o preço médio 

de venda menos o preço médio de compra. 

• Passo 5: 

• Somar a coluna por cpf/cnpj para obter o 

resultado de daytrade no dia. 

  

 

 

𝜮(Preço de compra × 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂) 

   𝜮(𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂) 
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Caso 1: Money Pass realizado via day-trades 

Indicador : Concentração de contraparte: 

• Passo 1:  

• Filtrar um período (15 dias) na base de negócios realizados (GAB 838 do SINACOR). 

• Passo 2: 

• Somar a quantidade de negócios realizados do cliente (cpf_cnpj_cliente_final ) 

• Passo 3:  

• Somar a quantidade de negócios realizados pelo cliente (cpf_cnpj_cliente_final) e a suas 

contrapartes (contraparte) . 

• Passo 4:  

• Dividir o total negociado com cada contraparte pelo total de negócios do cliente. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 =
Σ(𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒)

Σ(𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
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Caso 1: Money Pass realizado via day-trades 

Indicador : Índice de acerto no day-trade: 

• Passo 1: Filtrar um período na base (15 dias) de negócios realizados (GAB 838 do SINACOR). 

• Passo 2: 

• Capturar todos os dias em que o cliente fez day-trade, ou seja, que o mínimo entre compra e 

venda, no dia, tem que ser maior que zero. 

• Contar a quantidade de dias em que o cliente fez day-trade. 

• Passo 3:  

• Contar quando dias o cliente obteve resultado positivo ao final do dia, ou seja, quando o 

indicador resultado for maior que zero. 

• Passo 4:  

• Dividir os dias em que o cliente obteve um resultado positivo no dia pelo total de dias que ele fez 

day-trade. 

 

 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 %  𝑛𝑜 𝑑𝑎𝑦 − 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑣𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑦 − 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑧 𝑑𝑎𝑦 − 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒𝑠
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Caso 1: Money Pass realizado via day-trades 
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Caso 1: Money Pass realizado via day-trades 
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Cliente 2 com concentração de contraparte de 97%, 
índice de acerto de day-trade igual a 70% e lucro 
de 70 mil reais. 



11 

Caso 2: Money Pass realizado via day-trades 

Cliente  1 
(Estrangeiro) 

Cliente 2 
(P. Física) 

Transferência > R$3 milhões 

Descrição 

• 90 day-trades 

• 12 meses de operações  

• Ativos de baixa liquidez 

• Negócios diretos intencionais 

• Operações com grandes lotes em 

relação à média do mercado 

• Pequeno intervalo de tempo entre a 

abertura e fechamento do day-

trade 

Atipicidades 

• 90% acerto nos day-trades 

• Média do cliente no mesmo 

período em outras operações 60% 

• 80% do volume com uma contraparte 

• Média histórica do cliente 20% 

• Único transmissor de ordens 

(comando único) 

Com base nos indicadores vistos anteriormente, filtramos  a base de dados para identificar 
atipicidades 



12 

Caso 2: Money Pass realizado via day-trades 

Todos os negócios realizados pela corretora em um mês 
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Caso 2: Money Pass realizado via day-trades 

Todos os negócios realizados no ativo objeto do caso em um mês 
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Caso 2: Money Pass realizado via day-trades 

Todos os negócios realizados no ativo objeto do caso em um mês, somente  
negócios de PF 
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Ganho > R$3 milhões 

82% acerto day-trade 

81% concentração de contraparte. 
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Caso 3: Money Pass via 1º ajuste de contrato de derivativo 

Cliente   
Gerido 1 

Perda > R$3 milhões 

Cliente  
Gerido 2 

Ganho > R$3 milhões 

Transferência > R$3 milhões 

Ajustes de contratos 

de derivativos 

Execução de negócio direto intencional 

Compra = gestor (conta máster) 

Venda = gestor (conta máster) 

11h00 

Critério de Alocação 

• Se P↑: aloca compra para Cliente 2 (recebe ajuste), aloca venda para Cliente 1 (paga ajuste) 

• Se P↓: aloca venda para Cliente 2 (recebe ajuste), aloca compra para Cliente 1 (paga ajuste) 

• Reverte operação no pregão seguinte no momento de cálculo do preço de ajuste 

Gestor 

Alocação da Conta Máster para clientes 
conforme critério 

Após fechamento do pregão 

18h00 
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Descrição 

• 70 operações diretas 

• Movimentação > R$17 milhões 

• 6 meses de operações  

• Ativos líquidos 

Atipicidades 

• 85% dos resultados positivos para 

Cliente 2 e 85% dos resultados 

negativos para Cliente 1 

• 15% gerou fluxo no fechamento 

• 100% das operações com a mesma 

contraparte 

• Clientes usam derivativos apenas 

para money pass 

Caso 3: Money Pass via 1º ajuste de contrato de derivativo 
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Caso 3: Money Pass via 1º ajuste de contrato de derivativo 

Dispersão do índice de acerto do ativo utilizado no período de 6 meses 
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Caso 4: Money Pass com Manipulação de Mercado 

Cliente 1 
(P. Jurídica) 

Cliente 2 
Cliente 3 
Cliente 4 

Transferência > R$ 350 mil 

Cliente 2 
Diretor da P. Jurídica 

Ganho > R$100 mil 

Cliente 3 
Operador 

Ganho > R$150 mil 

Cliente 4 
Esposa do Operador 

Ganho > R$100 mil 

Cliente 1 - PJ Perda > R$1 milhão 

• Day-trades abertos contra o mercado e fechados com a Pessoa Jurídica. 

• Diretor utiliza a Pessoa Jurídica para conduzir o preço favorável aos day-trades dos clientes 
favorecidos. 
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Caso 4: Money Pass com Manipulação de Mercado 

Descrição 

• 125 day-trades 

• 4 meses de operações  

• Ativo líquido 

• Negócio direto intencional para 

encerrar o day-trade 

Atipicidades 

• 80% acerto nos day-trades 

• Média histórica dos clientes 

envolvidos   = 35% 

• Mudança padrão operacional 

(volume) 

• Único transmissor de ordens 

Quantidade de contratos negociados pela PJ 

Volume mensal negociado  

3 X 

Comunicação da 
BSM para o 
Intermediário   

Variação volume (período) 
= 

Volume em R$ (período curto) 
_________________________ 
Volume em R$ (período longo) 
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Caso 4: Money Pass com Manipulação de Mercado 
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Caso 4: Money Pass com Manipulação de Mercado 
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Caso 4: Money Pass com Manipulação de Mercado 

Quantidade de contratos - Cliente 2 
Diretor da P. Jurídica 

Volume mensal negociado  

Quantidade de contratos - Cliente 4 
Esposa do Operador 

Volume mensal negociado  
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Manipulador interfere no book de ofertas, lançando 
ofertas de venda a preços cada vez menores 

Quando aparece uma oferta de venda a preço que ele 
considera interessante em lote que ele considera adequado 
ele executa a compra e cancela as ofertas de venda  

Manipulador interfere no book de ofertas, lançando 
ofertas de compra a preços cada vez maiores 

Quando aparece uma oferta de compra a preço que 
ele considera interessante em lote que ele considera 
adequado ele executa a venda e cancela as ofertas de 
compra 

– ICVM 301/99, art. 6º, Inciso III: operações que evidenciem oscilação significativa em relação 
ao volume e/ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas. 

– ICVM 8/79 alínea “b”: manipulação de preços no mercado de valores mobiliários. 

 

Caso 4: Money Pass com Manipulação de Mercado 

Cotação Cliente 3 - Operador (Compra) Cliente 3 - Operador (Vende) PJ - Compra PJ - Vende

P
re

ço
 

Exemplo de day-trade com condução de preço 

Cliente fecha day-trade com 
PJ por meio de diretos 
intencionais, após condução 
de preço pela PJ 

Cliente abre day-trade 
com mercado, após 
condução de preço 
pela PJ 
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Caso 5: Movimentação financeira incompatível com cadastro 

Cliente Cliente 
Ingresso de recursos via TED > R$ 2 milhões 

Descrição 

• Rendimento mensal declarado de R$ 

5 mil 

• Patrimônio: R$ 35 mil (automóvel) 

• 24 meses de operações  

• Cadastro atualizado conforme norma 

• Ingresso de recursos mesma 

titularidade 

Atipicidades 

• Aportes médios  mensais de R$ 100 mil  

• 20 vezes renda declarada 

• Extrapolou  limite  operacional: 60 dias 

– ICVM 301/99, art. 6º, Inciso I: operações incompatíveis com a ocupação profissional, os 
rendimentos e/ou a situação patrimonial e operações cujo grau de complexidade sejam 
incompatíveis com a qualificação técnica do cliente. 
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Descrição 

• Cadastro recente e estudante 

• 8 meses de operações 

• 100% operações via DMA1 (Home Broker) 

• Volume financeiro movimentado > R$ 21 

milhões 

• Day-trades no mercado de opções 

• Lucro bruto de R$ 45 mil 

• Renda mensal R$1.000,00 

• Patrimônio declarado R$ 30  mil  

 

 

Dados 
Cadastrais 

Depósitos 

Atipicidade 

• Depósitos R$ 700 mil em 8 meses 

(aproximadamente R$90 mil/mês ou 90 

vezes a renda) 

 

Caso 6: Movimentação financeira incompatível com cadastro 

– ICVM 301/99, art. 6º, Inciso I: operações incompatíveis com a ocupação profissional, os 
rendimentos e/ou a situação patrimonial e operações cujo grau de complexidade sejam 
incompatíveis com a qualificação técnica do cliente. 

incompatibilidade 
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Caso 7: Operações incompatíveis com perfil cadastral e elevada 
concentração de contraparte em operações 

Descrição 

• Cliente recém cadastrada 

• Aposentada 

• Acima de 90 anos 

• Cliente não gerida 

• 100% operações via DMA1 (Home-broker) 

• 6 meses de operações 

• Custódia acima de R$100 mil 

 

 

Dados 
Cadastrais 

Operações 

Atipicidades 

• 310 day-trades, lucro de R$330 mil  e  índice de 

acerto de 75%  

• 65% de concentração de contraparte em 

volume nos day-trades de  com um único 

Participante 

• Volume financeiro movimentado acima de R$ 

160 milhões 

 

 – ICVM 301/99, art. 6º, Inciso 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. 

incompatibilidade 
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Não é participante de bolsa 

Não opera por conta e ordem 

Caso 8: Movimentações de conta-corrente 

– ICVM 301/99, art. 6º, Inciso X: transferências privadas, sem motivação aparente e pagamentos a 
terceiros. 

entrada de recursos 

saída de recursos 

Intermediário 1 

Intermediário 

2 

Intermediário 

2 
Cliente 

B 

Cliente 

A 

Cliente 

C 

Conta-corrente 
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Caso 9: Money Pass com envolvimento de Pessoa Vinculada  

Filho 
Pai 

Transferência > R$10 mil 

Descrição 

• 8 day-trades 

• 2 meses de operações 

• Ações baixa liquidez 

• Diretos intencionais via terminal do 

operador (filho) 

Atipicidades 

• Mudança padrão operacional (Pai) 

• Aumento do volume em 700 vezes 

• Volume médio mensal período irregular 

= R$7 milhões 

• Volume médio mensal no período não 

irregular R$0,01 milhão 

Filho 
(Operador) 

> R$9 mil 

> R$1 mil 
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Caso 9: Money Pass com envolvimento de Pessoa Vinculada  

Todos clientes, uma das ações de baixa liquidez em 30 dias 
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Caso 10: Money Pass realizado via day-trades 

Cliente  1 
(Física) 

Cliente 2 
(Física) 

Transferência > R$ 15 mil 

Descrição 

• 5 day-trades 

• 1 mês de operações  

• Ações fracionárias de baixa liquidez 

• Representam quase toda a negociação do 

ativo nos pregões em que operam 

• Pequeno intervalo de tempo entre a 

abertura e o fechamento do day-trade 

Atipicidades 

• 100% acerto nos day-trades 

• 95% do volume contra clientes de uma 

mesma Corretora 
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Caso 10: Money Pass realizado via day-trades 

Day-trades do Bovespa em um mês e com todos ativos e clientes  
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– ICVM 301/99, art. 6º, Inciso 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. 

– ICVM 8/79 alínea “a”: condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários . 

Caso 10: Money Pass realizado via day-trades 

Impacto no preço e na quantidade negociada do ativo utilizado 
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1. Estrutura: base de dados, ferramenta 
de mining compatível com a base de 
dados, sistemas; perfil da equipe e 
metodologia 

2. Filtros, indicadores e análise: buscar 
a atipicidade: 

• Sistemático: análise no tempo; 

• Recorrência de contraparte; 

• Taxa de acerto do cliente; 

• Quebra de perfil; 

• Hole in one; 

• Cadastros recentes; 

• Comportamentos em bloco; 

• Reativação de contas inativas; 

• Transferência de recursos ou ativos sem 
finalidade aparente ou não relacionada 
ao negócio; 

• Lista de pessoas em evidência; e 

• Relacionamentos e poder de comando 
concentrado. 

Fundamentos da monitoração para PLDFT 

3. Exclusões na base de dados não 
ajudam, pois criam vieses nos 
indicadores 

4. Alertas das áreas operacionais e 
gravações das ordens 

5. Dê atenção aos questionamentos da 
BSM 

6. Acredite no indicador e faça a análise 

7. Elaboração de relatórios de casos 

8. Comunicação à administração, 
avaliação colegiada dos relatórios e 
registros dos motivos das decisões. 

9. Ação do Participante junto aos clientes 
(gatekeeper) 

10. Comunicação aos reguladores 
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Marcos José Rodrigues Torres 

E-mail: mtorres@bsm-bvmf.com.br 

Telefone: (11) 2565-6144 

Rua XV de Novembro, 275 8º Andar 

São Paulo – SP  CEP: 01013-001 

mailto:mtorres@bsm-bvmf.com.br
mailto:mtorres@bsm-bvmf.com.br
mailto:mtorres@bsm-bvmf.com.br


Programas de PLDFT 



• Lavagem de dinheiro no mercado de valores mobiliários 

o Características do mercado 

o Atipicidades  

• Operações de mesmo comitente 

• Operações fora de perfil ou quebra de padrão de comportamento 

• Concentração de contrapartes 

o Concentração de comitentes  

 

• Abordagem baseada em risco 

• ICVM 8, 301, 505. 

• Programas de PLDFT: da teoria à prática 

• Como implementar um monitoramento eficaz 

• Casos práticos 

 



A importância da correta elaboração e implementação 
de regras, procedimentos e controles 

 

• ICVM 08/79; 

– Necessidade do efetivo monitoramento das operações, não apenas com vistas 
à identificação de operações atípicas a serem reportadas ao COAF, mas 
também com vistas a minimizar a ocorrência de possíveis infrações às demais 
normas vigentes. 

• ICVM 301/99; 

– Cobertura do escopo da norma de PLDFT (Cadastro, KYC, monitoramento, 
reporte e adoção de medidas pontuais). 

• ICVM 505/11 

– Observação do disposto na norma, principalmente em relação aos arts. 3º e 
4º. 



Abordagem Baseada em Risco 
 

 De acordo com a Recomendações/Metodologia de Avaliação do 
GAFI/FATF, a implementação da “ABR” no âmbito da PLDFT não é uma 
opção, mas sim pré-requisito para a aplicação das respectivas 
Recomendações; 

 

  Necessidade de apresentação/comprovação de indicadores da 
“efetividade” do sistema; 

 

 CVM, BCB e Autorreguladores estão analisando/prospectando indicadores 
que possam otimizar os trabalhos nos respectivos segmentos econômicos. 

  Processo de revisão das normas em vigor. 



Abordagem Baseda em Risco 
 

  Os riscos derivados da LDFT são função de 3 fatores: 

 

 Ameaça – Ex: categorias de clientes, tipos de operações, atividades  ou 
decisões que tenham maior probabilidade de causar dano. 

 

 Vulnerabilidade – Fragilidades que possam ser exploradas ou originadas das 
fontes de ameaças. 

 

 Consequência – Impactos/danos derivados da ocorrência desses eventos. 

 

  A metodologia a ser aplicada necessariamente deverá identificar, analisar e 
entender os riscos decorrentes da LDFT. 
 Softwares, aplicativos, ferramentas, modelos matemáticos? 



Abordagem Baseda em Risco 
 

  Implementação de medidas proporcionais e adequadas, previamente estabelecidas e 
previstas nas regras, procedimentos e controles que possam mitigar os riscos da LDFT. 

 

  A “ABR” não isentará as instituições de mitigar os riscos de LDFT em situações consideradas 
como de baixo risco. 

 

  A “ABR” possibilitará a flexibilização de algumas rotinas em eventos classificados 
como de “baixo risco”, inclusive por conta da importância da otimização dos 
processos. 

 

  Nesse contexto, a flexibilização não poderá ser vista como um possível ambiente sem 
controle ou monitoramento. 

 

  O estudo de caso envolvendo diversas tentativas recentes de fraudes relacionadas 
com clientes já falecidos. 



Abordagem Baseda em Risco 
 

Principais Desafios 

 

 A “ABR” implicará na disponibilidade e manutenção de informações 
precisas, tempestivas e objetivas. 

 

• Avaliação da base de clientes amparada pelo “Cadastro Simplificado” – 
ICVM 505/11. 

 

• Inciso I, § 1º , art. 6º:  

• Especial atenção a investidores não-residentes, especialmente 
quando constituídos sob a forma de trusts e sociedades com 
títulos ao portador;  

 



Abordagem Baseda em Risco 
 

Principais Desafios 

 

 

 Conciliação do “apetite de risco” de risco da instituição com os parâmetros 
a serem disponibilizados pelos supervisores; 

 

•  Comunicação entre o COAF, BCB, CVM e os participantes do MVM; 

•  Harmonia interna nas instituições: 

• Unidades de Negócios, Equipe de PLDFT, Compliance, Jurídico e 
Auditoria Interna. 

•  Treinamento – alocação de recursos e pessoal qualificado. 



Abordagem Baseda em Risco 
 

Principais Desafios 

 
 Revisão e reestruturação das regras, procedimentos e controles da instituição. Devem estar: 

 

  Escritas; 

  Claras; 

  Passíveis de verificação; 

  Disponíveis para consulta (usuários internos e externos); 

  Em sintonia com as normas e parâmetros estabelecidos pelos supervisores: 

 

•  Avaliação das peculiaridades e distinções entre os mercados bancários e de valores 
mobiliários; 

 

•  Conglomerados Internacionais: identificação das possíveis assimetrias regulatórias existentes 
entre as jurisdições. 



Abordagem Baseda em Risco 
 

Principais Desafios 

 
 Os parâmetros de monitoramento das operações dos clientes permanecerão sob as mesmas 

premissas, ou seja, ainda que a segmentação dos clientes entre baixo, médio e alto risco 
permitirá uma maior ou menor flexibilização de algumas da rotinas de PLDFT, não cabe às 
pessoas obrigadas a realização de um juízo de valor sobre o evento ser ou não relacionado ao 
crime de LDFT. 

 O papel das instituições permanece o mesmo, ou seja, a operação ou operações deverão ser 
analisadas sob o foco da atipicidade, dentro dos parâmetros estabelecidos nos arts. 6º e 7º 
da ICVM 301/99. 

 Da mesma forma, e na hipótese de não terem ocorrido reportes ao Segmento CVM em um 
determinado exercício, o envio da Declaração Negativa ao longo de janeiro do ano seguinte é 
um fato. 



 

Muito obrigado! 

 

Marcus Vinicius de Carvalho 

marcus@cvm.gov.br 

 

Waldir de Jesus Nobre 

waldir@cvm.gov.br 

smi@cvm.gov.br 
 

mailto:marcus@cvm.gov.br
mailto:waldir@cvm.gov.br
mailto:smi@cvm.gov.br
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Confidencial Restrita Confidencial Uso Interno Público 

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo no mercado de valores mobiliários 
Base normativa 
 
 

08.08.2014 X 

Luiz Felipe Amaral Calabró 

Superintendente Jurídico da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM 
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PLDFT  e integridade de mercado  
Base normativa e diligência esperada 
 
Zelar pela integridade e regular 
funcionamento do mercado 

• Não permitir práticas abusivas 

• Adotar e implementar regras, procedimentos e 

controles internos 

• Monitorar continuamente as operações 

• Manter cadastros atualizados 

• Documentar análises 

• Cessar práticas abusivas 

• Comunicar práticas abusivas à CVM e à BSM 

• Ter diretor responsável pela ICVM 505 

• Ter diretor responsável pela supervisão dos 

procedimentos e controles internos 

        

 

 

PLDFT  

• Manter dados para monitoramento contínuo 

e sistemático das operações 

• Monitorar continuamente as operações 

• Manter cadastros atualizados 

• Documentar análises 

• Selecionar e monitorar funcionários 

• Atenção especial à PPE 

• Comunicação sigilosa ao COAF  

• Ter diretor responsável por PLDFT 

 

 

Lei 6.385/76; ICVM 8 e ICVM 505 

Normas da BM&FBPOVESPA 

Lei 9.613/98  e  ICVM 301 
Normas da BM&FBOVESPA 
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• Dever de zelar pela integridade e regular funcionamento de mercado  (art. 32,  I, ICVM 
505 e Regulamentos de Operações a BM&FBOVESPA) 

 

• Adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com seu porte e 
volume de operações  para PLDFT (art. 10, III, Lei 9613/98 e arts. 3-A e  9º, ICVM 301) 

 

• Manter base de dados para monitoração (art. 3º, ICVM 301) 

 

• Monitorar continuamente  as operações (art. 6º, ICVM 301) 

 

• Análise sistemática das operações  

– operações conexas e que possam fazer parte de um mesmo grupo de operações ou guardar 
qualquer tipo de relação entre si  (art. 6º, § 2º, ICVM 301) 

 

• Comunicar operações suspeitas ao COAF (art. 7º, ICVM 301) 

 

• Ter diretor “responsável pelo cumprimento das obrigações”  estabelecidas na ICVM 
301 (art. 10 da ICVM 301)  

PLDFT e integridade de mercado  
Base normativa 
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Luiz Felipe Amaral Calabró 

E-mail: lcalabro@bsm-bvmf.com.br 

Telefone: (11) 2565-6888 

Rua XV de Novembro, 275 8º Andar 

São Paulo – SP  CEP: 01013-001 

www.bsm-autorregulacao.com.br 

 

mailto:mtorres@bsm-bvmf.com.br
mailto:mtorres@bsm-bvmf.com.br
mailto:mtorres@bsm-bvmf.com.br
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/
http://www.bsm-autorregulacao.com.br/


Comunicações de 
Operações Suspeitas 



 

 

 

 

• O que deve e o que não deve ser comunicado 

• Comunicação de boa-fé 

• Como comunicar (qualidade das comunicações) 

• A Declaração Negativa 

• Casos práticos 

 



Abordagem Baseda em Risco 
 

Principais Desafios 

 
 Os parâmetros de monitoramento das operações dos clientes permanecerão sob as mesmas 

premissas, ou seja, ainda que a segmentação dos clientes entre baixo, médio e alto risco 
permitirá uma maior ou menor flexibilização de algumas da rotinas de PLDFT, não cabe às 
pessoas obrigadas a realização de um juízo de valor sobre o evento ser ou não relacionado ao 
crime de LDFT. 

 O papel das instituições permanece o mesmo, ou seja, a operação ou operações deverão ser 
analisadas sob o foco da atipicidade, dentro dos parâmetros estabelecidos nos arts. 6º e 7º 
da ICVM 301/99. 

 Da mesma forma, e na hipótese de não terem ocorrido reportes ao Segmento CVM em um 
determinado exercício, o envio da Declaração Negativa ao longo de janeiro do ano seguinte é 
um fato. 



“As comunicações de boa-fé” 

 
 

 Art. 7º, §2º, ICVM 301/99:  As comunicações de boa-fé não acarretarão, nos termos da lei, 
responsabilidade civil ou administrativa às pessoas referidas no caput deste artigo. 

 

• Comunicação Suspeita versus Declaração Negativa: 

 O estudo de caso de instituições que realizam uma um único reporte ao COAF no 
final de dezembro. 

 Segmento CVM. 

• A distinção entre a comunicação da proposta e da operação 

 Riscos de infração às normas que regem o MVM. 

• O envio da comunicação suspeita não pode ser visto como “salvo conduto”. 

 

 



Comunicantes 
 

 

 

• Autorreguladores (BSM e CETIP); 

• BM&FBovespa; 

• Intermediários; 

• Administradores de Carteira (administradores, gestores); 

• Custodiantes; 

• Representantes dos INRs. 

 
 

 

 



Qualidade das comunicações suspeitas 
 

 

• Espera-se que cada comunicação a ser reportada possua um mínimo de 
informações necessárias para que o COAF e a CVM possam desempenhar 
adequadamente os seus papéis. 

 

• Qualidade versus quantidade. 

 

• Quando do envio das comunicações suspeitas ou da Declaração Negativa sempre 
optar pelo Segmento da CVM – Valores Mobiliários. 

 

• Opção por pelo menos um dos mercados: (i) ações, (ii) derivativos, (iii) fundos de 
investimentos e (iv) outros valores mobiliários. Na sequência, optar por pelo 
menos um dos enquadramentos do art. 6º da ICVM 301/99. 

 

 

 



Qualidade das comunicações suspeitas 

 
 

• A comunicação suspeita deve refletir, na prática, informações decorrentes 
da correta aplicação da “Política Conheça seu Cliente”, sem prejuízo de 
outros pontos: 
 

– Data de início de relacionamento do cliente com a instituição; 

– Data da última atualização cadastral; 

– Valor declarado pelo cliente da renda e do patrimônio na data da sua última atualização 
cadastral; 

– Modalidades operacionais realizadas pelo cliente que ensejaram a identificação do 
evento atípico; 

 
 

 

 

 

 



Qualidade das comunicações suspeitas 
 

• A comunicação suspeita deve refletir na prática, informações decorrentes 
da correta aplicação da “Política Conheça seu Cliente”, sem prejuízo de 
outros pontos: 
 

– Valor do limite operacional no período em que foram realizadas as operações objeto da 
comunicação; 

– No âmbito da política “Conheça seu Cliente”, eventuais informações suplementares 
obtidas quando da aplicação do inciso I do art. 3º-A da Instrução CVM nº 301/99; 

– Dados que permitam identificar a origem e o destino dos recursos que foram objeto dos 
negócios do cliente comunicado, e de sua contraparte, quando for o caso; 

– Informações adicionais que possam melhor explicar a situação suspeita identificada 
(sem prejuízo da descrição do inciso do art. 6º da Instrução CVM nº 301/99 que guarda 
relação com o evento atípico detectado), ou seja, a razão pela qual o evento foi 
considerado atípico por parte da instituição. 

 

 
 

 

 

 

 



Qualidade das comunicações suspeitas 
 

• Eventos relacionados ao inciso I do artigo 6º (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) deve ser avaliada a possibilidade de esse evento também 
estar associado a outros enquadramentos, em especial aos incisos XIV, XV 
e XVI: 

 
 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; e 

 XVI – situações em que as diligências previstas no art. 3º-A não possam ser concluídas. 

 

 
 

 

 

 

 



Estudo de Caso (1) 
 

 

 

• Enquadramento: Mercado de Ações. Inciso I - Operações cujos valores se afigurem 
objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação 
patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as 
informações cadastrais respectivas. Instrução CVM nº 301. 

 

 O cliente foi identificado em nossos monitoramentos de operações incompatíveis com a 
situação financeira e patrimonial declarada.  

 Em sua ficha cadastral, datada de 00/00/0000, o cliente declarou trabalhar no ramo de 
yyyyyy, possuir renda mensal de R$ 2.500,00, mais nenhum outro patrimônio ou rendimento 
foi declarado.  

 O perfil de investimento do cliente é "moderado-agressivo", conforme preenchimento 
realizado por ele do questionário de Suitability.  

 
 

 

 

 

 



Estudo de Caso (1) - Continuação 
 

• Enquadramento: Mercado de Ações. Inciso I - Operações cujos valores se afigurem 
objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação 
patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as 
informações cadastrais respectivas. Instrução CVM nº 301. 

 

 Considera-se "Moderado-Agressivo", conforme Política de Suitability deste Participante, 
aquele cliente que suporta riscos elevados na busca de resultados melhores, para este perfil, 
indicamos os seguintes produtos: xxx; xxx; xxx; xxx; xxx; xxx; xxx; e xxx.  

 No período de 00/00/0000 a 00/00/0000 realizou depósitos e retiradas no volume de R$ 
103.000,00 e possui patrimônio total neste Participante de R$ 160.000,00. O cliente executou 
3500 ordens diretas, sendo que atuou na contraparte das próprias operações em 21% (747) 
delas.  

 Continuamos monitorando o cliente e suas operações, caso sejam identificadas demais 
atipicidades retificaremos a comunicação. 

 
 

 

 

 

 



Estudo de Caso (2) 
 

• Enquadramento: Mercado de Derivativos. Inciso VII – operações realizadas com finalidade 
de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico. 

 

 O cliente em questão executa suas operações por intermédio de acesso direto ao mercado 
(DMA), via GL. Atualmente (xx/xx/xxxx) o cliente possui em custódia: R$ 37.809,00 em sua 
carteira livre, composta por Ação 1, Ação 2 e Ação 3; e R$ 119.500,00 em garantias, 
composta por Ação 4, 5, 6, e 7. Opera no mercado a vista e daytrades com opções de baixa 
liquidez. Destacam-se suas operações de daytrades com opções com vencimentos distantes, 
caracterizados como de baixa liquidez, gerando alto volume de operações de mesmo 
comitente (1104 negócios em 15 pregões, de xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx). As operações com o 
Ativo KLK, no período mencionado, tiveram volume financeiro de R$ 577.142,00. Efetuou 02 
retiradas no período, R$ 24.000,00 no dia xx/xx/xxxx; - R$ 100.000,00 no dia xx/xx/xxxx. 
Ambas realizadas para a conta corrente de sua própria titularidade. 

 

 

 



Estudo de Caso (2 ) - Continuação 
 

• Enquadramento: Mercado de Derivativos. Inciso VII – operações realizadas com finalidade 
de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico. 

 

 

 O cliente foi identificado em nossos monitoramentos de operações com o mesmo comitente, 
não identificamos ocorrências de estouro do limite operacional do cliente. Sua 
documentação cadastral, incluindo situação financeira e patrimonial, foi atualizada em 
xx/xx/xxxx, e o cliente declarou possuir renda mensal de R$ 5.000,00; Bens Móveis R$ 
30.000,00; Imóveis R$ 300.000,00; Aplicações Financeiras R$ 400.000,00; e R$ 5.000,00 
como Outros Rendimentos. Não há ocorrências de estouro do limite operacional no período 
analisado. 

 

 

 



Estudo de Caso (3) 
 

 

 

• Enquadramento: Mercado de Ações. Inciso XVI – situações em que as diligências previstas 
no art. 3º-A (Instrução CVM Nº 301) não possam ser concluídas.  

 

 Em nossas monitorações internas, constatamos que o cliente é investigado pelo MPF na 
Operação XYZ, neste caso, em reunião do comitê anti lavagem, optamos pelo comunicado ao 
COAF. 

 

 

 

 



Estudo de Caso (4) 
 

 

 

• Enquadramento: Mercado de Derivativos. XIV – situações em que não seja possível manter 
atualizadas as informações cadastrais de seus clientes.  

 

 Estamos tentando obter dados atualizados da capacidade financeira do cliente, não 
conseguimos até o presente momento. 

 

 

 



 

Muito obrigado! 

 

Marcus Vinicius de Carvalho 

marcus@cvm.gov.br 

 

Waldir de Jesus Nobre 

waldir@cvm.gov.br 

smi@cvm.gov.br 
 

mailto:marcus@cvm.gov.br
mailto:waldir@cvm.gov.br
mailto:smi@cvm.gov.br
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Antonio Carlos Ferreira de Sousa 

Diretor 

 

Outubro 2014 

  MINISTÉRIO DA FAZENDA 

UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO BRASIL 

O PAPEL DO COAF NA PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE 

DINHEIRO  E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 
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Criação do COAF  –  Art. 14 da Lei nº 9.613/98 
 

 

Lei nº 
9.613/98 

Tipificação do crime de lavagem 
de dinheiro 

Instituição de controles para 
prevenção à lavagem de 

dinheiro 
Criação do COAF 

Regulação e 
Supervisão 

Regular setores 
econômicos 

Aplicar penas 
administrativas 

Inteligência 
Financeira 

Receber 

Analisar 

Disseminar 

Pessoas sujeitas 
aos mecanismos 

de controle 
Obrigações 

Políticas e  
procedimentos

específicos 

 

Identificação 
de clientes 

 

Manutenção 
de registros 

Comunicação 
de operações 

financeiras  

Tipo penal e disposições 
processuais especiais 

Responsabilidade 
administrativa (sanções) 
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Setores Obrigados – Art. 9º da Lei 9.613/98  
 

 

COAF 
Joias 
Bens de luxo 
Assessoria etc 

BACEN 
Bancos e cooperativas 
Consórcios 
Corretoras e distribuidoras 
Arranjos de pagamento 

COFECI 
Promoção Imobiliária/Compra/ venda de imóveis 

CVM 
Títulos e Valores 
Bolsas 

PREVIC 
Previdência complementar fechada 

SUSEP 
Seguradora 
Previdência aberta 
Capitalização 

ANS 
Operadoras de planos de saúde 

DPF 
Transportadora de valores 

CFC 
Contadores, empresas contábeis e auditores 

SEAE 
Loterias  

COFECON 
Economistas, empresas de assessoria econômica e financeira 

DREI (DNRC) 
Juntas comerciais 
 

 

COAF 
Factoring >> BACEN 
Bolsas de mercadorias  >> CVM 
Arte e antiguidades >> IPHAN 
Cartões >> BACEN 
 

TJs/CNJ 
Registros públicos 

SEAE 
Sorteios e promoções comerciais 

OAB / CFA 
Assessoria etc 

???? 
Atletas, artistas, feiras, exposições 
Bens de alto valor de origem rural 
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O Processo de Produção de Inteligência Financeira 
 

 
 Setores 

Obrigados 
 Autoridades 
 Público em 

geral 
 

COAF Autoridades 
Competentes 

Recebimento Análise Disseminação 

COMUNICAÇÕES 
 SOLICITAÇÕES DE INTERCÂMBIO 

DENÚNCIAS 

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA 
FINANCEIRA – RIF 
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COMUNICAÇÕES RECEBIDAS DOS SETORES OBRIGADOS                              

ATÉ 15/09/2014 

 

 

1998-2010 2011 2012 2013 2014 Total %  Util

Bens de Luxo ou de Alto Valor 0 0 0 3.589 2.985 6.574 0,65

Cartões de Crédito 1.257 558 14.166 26.368 20.885 63.234 0,80

Factoring 70.381 15.026 17.114 32.376 12.933 147.830 5,85

Jóias, Pedras e Metais Preciosos 74 28 176 321 321 920 3,37

Objetos de Arte e Antiguidades 13 3 19 9 21 65 1,54

Remessa Alternativa de Recursos 5.590 1.069 24.170 61 223 31.113 3,24

Assessoria, Consultoria, Auditoria, etc 0 0 1 8 9 18 11,11

COFECI 0,34% Imóveis 15.789 3.768 5.473 4.446 2.401 31.877 2,64

PREVIC 0,65% Previdência Complementar 33.403 6.076 7.433 7.152 6.156 60.220 0,36

Instituições Financeira (COE) 1.824.578 729.395 811.869 859.994 656.026 4.881.862 7,18

Instituições Financeiras (COS) 134.678 37.237 41.819 53.244 39.537 306.515 15,88

SEAE 7,37% Loterias e Sorteios 150.322 162.128 195.499 170.789 3.194 681.932 0,54

CVM 0,10% Mercado de Valores Mobiliários 4.264 1.176 1.139 1.616 1.384 9.579 9,64

SUSEP 32,76% Seguro, Previdência, Capitalização e Resseguro 2.075.699 332.606 467.512 125.451 31.637 3.032.905 1,28

DPF 0,02% Transporte e Guarda de Valores 5 17 1.014 723 131 1.890 1,27

CFC 0,00% Assessoria, Consultoria, etc 0 0 0 0 62 62 1,61

COFECON 0,00% Assessoria, Consultoria, etc 0 0 0 0 0 0 0,00

LEI 0,00% Outros setores previstos na Lei nº 9.613/1998 0 0 23 86 18 127 0,79

TOTAL 100,00% 4.316.053 1.289.087 1.587.427 1.286.233 777.923 9.256.723 4,90

BACEN

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS DOS SETORES OBRIGADOS

52,74%

SETORES OBRIGADOS - ART. 9 DA LEI 9.613/98

COAF 0,07%
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COMUNICAÇÕES RECEBIDAS POR UF EM 2014 
 

UF COS COE OUTRAS Total %PART

 AC  115 1.817 46 1.978 0,25%

 AL  152 5.042 422 5.616 0,72%

 AM  407 16.052 797 17.256 2,22%

 AP  37 3.222 111 3.370 0,43%

 BA  938 18.390 2.752 22.080 2,84%

 CE  487 20.108 1.509 22.104 2,84%

 DF  767 8.088 2.157 11.012 1,42%

 ES  436 7.757 1.678 9.871 1,27%

 GO  1.053 17.914 2.334 21.301 2,74%

 MA  211 9.942 728 10.881 1,40%

 MG  4.496 52.374 6.489 63.359 8,14%

 MS  764 6.528 1.214 8.506 1,09%

 MT  1.391 5.652 1.131 8.174 1,05%

 PA  391 17.665 802 18.858 2,42%

 PB  153 6.410 427 6.990 0,90%

 PE  820 20.638 1.841 23.299 3,00%

 PI  66 7.742 418 8.226 1,06%

 PR  3.621 27.832 6.444 37.897 4,87%

 RJ  3.943 52.036 11.795 67.774 8,71%

 RN  212 7.279 796 8.287 1,07%

 RO  350 5.073 314 5.737 0,74%

 RR  25 2.500 66 2.591 0,33%

 RS  2.079 53.043 4.796 59.918 7,70%

 SC  2.806 25.216 4.365 32.387 4,16%

 SE  73 7.808 244 8.125 1,04%

 SP  13.648 247.975 28.308 289.931 37,27%

 TO  94 1.923 377 2.394 0,31%
Total 39.535 656.026 82.361 777.922 100,00%

COMUNICAÇÕES RECEBIDAS POR UF

Fonte: SISCOAF em 15/09/2014
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COMUNICAÇÕES CVM – 01/01/2013 a 30/09/2014  
 



8 

 

COMUNICAÇÕES CVM – 01/01/2013 a 30/09/2014  
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COMUNICAÇÕES CVM – 01/01/2013 a 30/09/2014  
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TIPOS DE COMUNICAÇÕES 
COS  -  pressupõe  a descrição da suspeição,  da devida diligência, 

de informações do princípio “conheça o seu cliente”,  e que 

permita seguir  o dinheiro -  ANÁLISE DE MÉRITO 
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TIPOS DE COMUNICAÇÕES 
COA -  pressupõe  comunicação pelo fato definido, AUTOMÁTICA 

E SEM ANÁLISE DE MÉRITO 

. 
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Avaliação da Qualidade das COS  

Feedback ao comunicante 
 

 
ITEM QUESITOS PARA AVALIAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES PONTUAÇÃO 

 
I 

Envolvidos e informações substancialmente idênticas a fenômenos já comunicados pela mesma instituição 
nos últimos seis meses? 

 
Terminativa 

II 
Comunicação foi motivada exclusivamente pelo recebimento de ofício judicial determinando a quebra do 
sigilo bancário ou por notícia de mídia, ou apresenta valor simbólico, e não apresenta detalhamento da 
movimentação que permita identificar a origem/destino dos recursos ou agregar outros dados relevantes? 

 
Terminativa 

 
III 

Comunicação recepcionada no Siscoaf em período inferior a três meses da data do final da operação 
comunicada? 

1 

 
IV 

Informações adicionais da comunicação apresentam compatibilidade com os enquadramentos, explicando 
os sinais de alerta identificados?  

2 

 
V 

Comunicação apresenta informações adicionais que permitam identificar a origem de parte relevante dos 
recursos, inclusive contrapartes? 

2 

 
VI 

Comunicação apresenta informações adicionais que permitam identificar o destino de parte relevante dos 
recursos, inclusive contrapartes? 

2 

 
VII 

Comunicação apresenta informações adicionais que permitam identificar as características da movimentação 
financeira informada? 

2 

 
VIII 

Comunicação apresenta elementos derivados do princípio “conheça seu cliente”, que permitam identificar a 
situação ou comportamento do cliente?  

3 

A nota final da comunicação é dada pelo somatório da pontuação (P) atribuída a cada um dos 
quesitos III a VIII, dividida por dois, exceto no caso de resposta positiva nas questões 1 e/ou 2, quando a nota final será 1 

SOMATÓRIO DA PONTUAÇÃO NOTA CONCEITO 

P/2 ≤ 1 1 Insuficiente 

1 < P/2 ≤ 2 2 
Insuficiente 

 
2 < P/2 ≤ 3 3 Regular 
3 < P/2 ≤ 5 4 Bom 
5 < P/2 < 6 5 Muito Bom 

P/2 = 6 6 Excelente 
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Avaliação da Qualidade das COS (2.716)  
 

 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6

COM 1 51 81 135 153 6 9

COM 2 38 118 144 67 2 3

COM 3 136 84 67 4 0 0

COM 4 14 4 82 126 0 12

COM 5 34 15 5 5 0 0

COM 6 13 24 56 44 1 6

COM 7 71 35 37 8 0 0

COM 8 3 14 25 54 0 21

COM 9 42 48 24 3 0 0

COM 10 22 12 17 48 2 8

Total geral 614 624 715 646 18 99

Avaliação de comunicações 01/2013 a 09/2014

IF
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considerações 
 

 

 

-Descrição da suspeita identificada, com informações derivadas do 

princípio conheça seu cliente 

 

-Detalhamento da forma de movimentação de recursos 

 

-Identificação da origem e destino dos recursos – “siga o dinheiro” 
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Exemplos 

 

Mercado de Ações 
 

 
Informações Adicionais 

Informou que é advogado, possui patrimônio de R$ 2.895.000 e renda de R$ 46.000. 

Verificamos que as operações foram realizadas no IP  XX9.AAA.BBB.3, localizado em Londrina/PR, sendo 

este o mesmo usado pelo cliente JOSÉ  DA SILVA. 

Foram realizadas operações em Day Trade, tanto no mercado à vista como no mercado fracionário, nos 

seguintes ativos e formas, conforme abaixo: 

Dia 07/05/2014 

- SCAR3F - Compra de 56 quantidades (2 operações no valor total de R$ 2.071,44) e o restante das 

operações, 6 compras toalizando 239 quantidades no valor de R$ 9.030,64, e 6 vendas, totalizando 239 

quantidades no valor de R$ 8.315,14, efetuados Day Trade, tendo como resultado finalo prejuízo no valor de 

R$ 660,62;  

- GUAR4F - 2 operações de compras (totalizando 9 quantidades no valor de R$ 941,84) e 1 venda (9 

quantidades no valor de R$ 877,77) em Day Trade, ocasionando o prejuízo no valor de R$ 64,07;  

.... 

 

Observamos que a maioria das transações tiveram como contraparte a Corretora XXXXXX 

Por fim, verificamos que as operações geravam perdas para o cliente, em todos os casos. 

 

Riscos Identificados - Alíneas 

Em nossas análises, concluímos que: i) As operações realizadas pelo cliente via Day Trade geraram perdas 

em sua totalidade, sem capacidade financeira para honrar com seu compromisso. 
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Exemplos 
 

 
 

 
 

 

No período de 15/05/2014 a 15/07/2014 o cliente auferiu lucro bruto de R$ 64.893,00, com os 

ativos VLID3 e MDIA3, criando condições artificiais de mercado, por meio de duas estratégias:  

1) o cliente registrava no livro ofertas de venda com quantidades muito acima das demais 

ofertas registradas.  

2) A pressão exercida por essas ofertas fazia com que os demais investidores melhorassem 

suas ofertas de venda, derrubando o preço do ativo.  

3) A partir daí o cliente inseria uma oferta de compra favorecida por essa pressão e cancelava a 

ordem de venda.  

2) a outra estratégia utilizada pelo cliente consiste na inserção de um grande número de 

seguidas ofertas de venda, com preço decrescente e sempre inferiores ao praticado pelo 

mercado. Quando os demais investidores melhoravam suas ofertas, registrando preços menores 

que os inseridos pelo cliente, ele registrava uma ordem de compra, favorecida pela queda dos 

preços e cancelava as ofertas de venda. Estas operações foram realizadas por intermédia de 

acesso direto ao mercado (DMA1).  

 

A última atualização cadastral do cliente foi em 05/05/2014, onde o cliente declarou ser corretor 

autônomo, com renda mensal de R$ 12.000,00; 

 bens de R$ 65.000,00; e aplicações financeiras de R$ 40.000,00. 
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RECEBIMENTO 
DAS 

COMUNICAÇÕES 
SISCOAF/ANÁLISE 

SISTÊMICA 

ANÁLISE 
INDIVIDUALIZADA 

DAS 
COMUNICAÇÕES 

CASO 

RELATÓRIO DE 
INTELIGÊNCIA 
FINANCEIRA 

Regras de Diferimento 
pelo analista 

Regras de Diferimento 
pelo sistema 

 

O Processo de Produção de Inteligência Financeira 
Gerenciamento de Riscos e de Prioridades 

 
 

 

DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA 

CENTRAL DE GERENCIAMENTO 

DE RISCOS E PRIORIDADES 

Cálculo do Risco e  

Classificação dos Casos pelo Risco 
Comitê Consultivo 
Alçadas e Competências 
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Recebimento Análise Disseminação 

• CNE 

• Comércio 
Exterior 

• Grandes 
Devedores 
União 

• DPV 

• DOI 

• SIAPE 

• SIR 

• CPF e CNPJ 

• CNIS 

• Infoseg  

• TSE 

 

COMUNICAÇÕES 
AUTOMÁTICAS 

COMUNICAÇÕES 
SUSPEITAS 
(ATÍPICAS) 

 

 

INTERCÂMBIO 
DE 

INFORMAÇÕES 
COM  UIFs 

 

 

INTERCÂMBIO 
DE 

INFORMAÇÕES 
COM 

AUTORIDADES 
NACIONAIS 

Base de Dados do 

SISCOAF 

 
• Segregação de perfis 

para acesso às bases 
de dados 
 
• Convênios para 

utilização de bases 
de dados externas 

 

 

Análise de Inteligência Financeira 
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Consulta Integrada 

 
 

 
Consulta Integrada 

 

 

Registros/Ocorrências de: FULANO DA SILVA (000.000.00-00)  
Informações da Secretaria da Receita Federal:  

Dados cadastrais da pessoa 

CPF: 000.000.000-00 

Nome:  FULANO DA SILVA 

Nome da mãe: FULANA DA SILVA  

Data do nascimento: 20/02/1956 

Sexo: M Situação cadastral: Regular Unidade Administrativa: 0818000 

Município: SAO PAULO UF: SP CEP  000000 

Logradouro: Rua ...     Complemento: APTO 202 Número: 1786 Bairro: x  

Telefone: 0011-00000000 Fax: 0011-00000000 

Ano Óbito: 0000 

E-mail: Data da inscrição: 00/00/0000 Estrangeiro: N País:  

Sociedade em empresas  

Sócio das empresas 

Nome CPF/CNPJ Qualificação 
Votante 
% 

Social 
% 

Data 
inclusão 

Data 
exclusão 

XXX  00.000.000/0001-00  SOCIO  0,00  80,00  05/11/1999  00/00/0000  

YYYY  00.000.000/0001-01 
SOCIO 
ADMINISTRADOR  

0,00  37,00  19/04/2000  00/00/0000  

AAA 00.000.000/0001-33  ADMINISTRADOR  0,00  1,00  18/09/2008  05/10/2009  

 

Responsável pelas empresas  

Nome CPF/CNPJ 
     

xxxxxx  00.000.000/0001-00  
     

 
Operações Imobiliárias  

 
Consulta CNIS  

 
Informações do SIAPE:  
 
Informações do TSE  

Nada Consta 
 
Base de Grandes Devedores da União (PGFN)  

Nada Consta 
 
Tomadas de Contas Especiais (TCE) - Base de dados do TCU  

Nada Consta 
 
Informações do Portal da Transparência  

Nada Consta 
 
Bases Complementares  
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Central de Gerenciamento de Riscos e de Prioridades 
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Distribuição de Casos para análise, com base na pontuação  

de risco  
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Caso 
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SIGILOSO  

O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei 
Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.  

Relatório de Inteligência Financeira n.0000 Data: --DataFinalizacao-- 

Difusão: AUTORIDADE Via Destinada a (ao): --Orgao-- 

 

Resumo das Operações Financeiras de que trata a Lei 9.613/98 
R$ Milhões 

Relacionados Qtde 

COE* COS** 

Outras*** 

Crédito Débito Provisionamento Crédito Débito 

Pessoa Física 8 

0,14 4,33 0,00 0,42 0,46 0,00 

Pessoa Jurídica 6 

Total 14 5,34 

*Comunicações de Operações em Espécie  

**Comunicações de Operações Suspeitas;  

***Comunicações dos demais segmentos e COS, do Sistema Financeiro, recebidas até 14/09/2009 

RELATO 

 

Anexo I do RIF – Relação de comunicações automáticas de operações. 

Anexo II do RIF – Relação das pessoas físicas e jurídicas citadas. 

 

Dado o grande volume de informações recebidas, a atualização automática deste relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, roga-se às 
autoridades interessadas que solicitem a sua atualização. 

 

Relatório de Inteligência Financeira 
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Relatórios de Inteligência Financeira – RIF produzidos  
 

Quantidade de comunicações e de pessoas relacionadas nos RIFs 
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Relatórios de Inteligência Financeira – Difusão de RIF por UF - 2014 
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Intercâmbio de Informações 

Posição em 15/09/2014 

2003-2013 2014 TOTAL

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 5.365 483 5.848

POLÍCIA CIVIL 1.075 251 1.326

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 1.634 127 1.761

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 4.226 622 4.848

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 10 5 15

OUTROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 10 0 10

JUSTIÇA FEDERAL 1.276 78 1.354

JUSTIÇA ESTADUAL 1.446 158 1.604

OUTROS DO JUDICIÁRIO 209 178 387

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 496 84 580

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 464 9 473

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 58 0 58

DIVERSOS 365 6 371

ÁFRICA 13 2 15

AMÉRICA CENTRAL/CARIBE 87 11 98

AMÉRICA DO NORTE 73 4 77

AMÉRICA DO SUL 255 26 281

ÁSIA 31 4 35

EUROPA 632 27 659

OCEANIA 3 1 4

TOTAL 17.728 2.076 19.804

FC

EX

29,53%

8,89%

6,84%

2,93%

0,08%

PEDIDOS DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES RECEBIDOS

PJ

MP

JU
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Pedidos enviados para UIFs 
 

Posição em 15/09/2014 

2003-2013 2014 TOTAL

ÁFRICA 6 1 7

AMÉRICA CENTRAL/CARIBE 149 6 155

AMÉRICA DO NORTE 177 11 188

AMÉRICA DO SUL 126 1 127

ÁSIA 22 3 25

EUROPA 268 24 292

OCEANIA 9 0 9

TOTAL 757 46 803

PEDIDOS DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENVIADOS

EX



 

Obrigado! 
 
 

 
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS 

 
Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 Lote 03A - Edifício Anexo PGFN - 

Ministério da Fazenda  
 

70070-010 – Brasília – DF 
 

Tel.: (61) 2025-4001 Fax: (61) 2025-4000 
 

Sitio:www.coaf.fazenda.gov.br e-mail: coaf@fazenda.gov.br 
 
 
 

http://www.coaf.fazenda.gov.br/
mailto:coaf@fazenda.gov.br
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