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1. INTRODUÇÃO   
 

A lavagem de dinheiro é entendida como sendo o conjunto de operações comerciais 
ou financeiras que busca incorporar à economia formal recursos que se originam de 
atos ilícitos, dando-lhes aparência legítima. As atividades de captação, intermediação 
e aplicação de recursos próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, 
podem ser utilizadas na prática de transações financeiras ilegais, o que torna o sistema 
financeiro particularmente vulnerável à lavagem de dinheiro.  
O terrorismo por sua vez caracteriza-se pelo uso indiscriminado de violência, física ou 
psicológica, através de ataques a pessoas ou instalações, com o objetivo de suscitar o 
sentimento de medo na sociedade, desorganizando-a e enfraquecendo politicamente 
governos ou Estados para a tomada do poder. É utilizado por uma grande gama de 
instituições como forma de alcançar seus objetivos, como organizações políticas, 
grupos separatistas e até por governos no poder.  
A globalização dos serviços financeiros e o avanço tecnológico, ao permitirem uma 
mobilidade de capitais sem precedentes, exigem das instituições financeiras atenção 
redobrada e constante na prevenção dos crimes listados, para que se consiga evitar 
que o sistema financeiro como um todo seja utilizado como intermediador de recursos 
provenientes de negócios ilícitos. A par disso, trata-se de salvaguardar as instituições 
financeiras contra danos à sua imagem e reputação, além da imposição das sanções 
previstas na legislação e regulamentação aplicáveis.  
A Dillon S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários tem o propósito de conduzir 
seus negócios observando a legislação em vigor. Isto posto, possui procedimentos que 
estão de acordo com o disposto nas normas regulatórias, mitigando os riscos inerentes 
ao que tange à prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento do terrorismo.  
 
2. ABRANGÊNCIA  
 
Esta política deverá ser cumprida por todos os colaboradores da Dillon S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, especialmente por aqueles profissionais 
alocados em áreas que efetuam relacionamento com clientes. Assim, cada colaborador 
é responsável pela identificação e reporte à área de Compliance, quando observado 
qualquer situação que possa caracterizá-la como suspeita, para que a Instituição tome 
as medidas cabíveis tempestivamente.  
 
3. OBJETIVOS  
 
Os principais objetivos desta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate 
ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) são:  

• Estabelecer normas e procedimentos mínimos para o cumprimento das 
atividades de PLD/FT;  

• Estabelecer funções e responsabilidades relacionadas ao cumprimento das 
atividades de PLD/FT;  
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• Enfatizar a importância acerca do tema PLD/FT, que tem abrangência 
institucional; e  

• Demonstrar a preocupação da Dillon S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários em cumprir as legislações que tratam do assunto.  

 
4. CONCEITOS 
 
4.1. Lavagem de Dinheiro 
Lavagem de Dinheiro é o processo pelo qual recursos originados de atividades ilegais 
são transformados em ativos de origem aparentemente legal. Essa prática geralmente 
envolve múltiplas transações, usadas para ocultar a origem dos recursos financeiros e 
permitir que eles sejam utilizados de forma a aparentar ter origem lícita. 
Os responsáveis por esta operação fazem com que os valores obtidos por meio das 
atividades ilícitas e criminosas (como o tráfico de drogas, corrupção, comércio de 
armas, terrorismo, extorsão, fraude fiscal, entre outros) sejam dissimulados ou 
escondidos, aparecendo como resultado de operações comerciais legais e que possam 
ser absorvidas pelo sistema financeiro, naturalmente. 
O processo de lavagem é composto por três fases: 

• Colocação – ingresso no sistema financeiro de recursos provenientes de 
atividade ilícitas, por meio de depósitos, compra de instrumentos financeiros ou 
compra de bens. Nesta fase, é comum a utilização de instituições financeiras 
para a introdução de recursos obtidos ilicitamente; 

• Ocultação - este segundo estágio caracteriza-se pela tentativa do criminoso em 
dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos, ocultando a origem e 

           realizando múltiplas transações em diversas instituições, tanto no Brasil quanto 
           em outros países; e 

• Integração - nesta última etapa, o infrator começa a incorporar os ativos ilegais 
ao sistema econômico. Concluída esta fase, os recursos aproximam-se da 
“legitimidade”. 

 
 
4.2. Financiamento ao Terrorismo 
O financiamento ao terrorismo consiste no processo de distribuição dissimulada de 
recursos a serem utilizados em atividades terroristas. 
Tais recursos são oriundos, geralmente, das atividades de outras organizações 
criminosas envolvidas com o tráfico de drogas, armas e munições e com o contrabando, 
ou podem ser derivados de atividades ilícitas, incluindo doações a instituições de 
caridade de “fachada”. 
Os métodos utilizados pelos terroristas para dissimular o vínculo entre eles e as fontes 
de financiamento são semelhantes aos utilizados na prática de crime de lavagem de 
dinheiro. Entretanto, os terroristas utilizam recursos obtidos de forma legal, visando 
reduzir o risco de serem descobertos antes do ato terrorista. 
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5. BASE LEGAL  
 
São inúmeras as legislações que deliberam sobre Prevenção à lavagem de dinheiro e 
combate ao financiamento do terrorismo. Destacamos a seguir a legislação principal e 
as normas dos órgãos fiscalizadores:  
 

• Lei 9.613, de 3 de março de 1998, consolidada com a Lei nº 12.683, de 9 de 
julho de 2021, dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos 
previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - 
COAF, e dá outras providências. 

• Lei 12.846 – Lei Anticorrupção, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras 
providências.  

• Lei 13.810 – Lei Antiterrorismo, de 8 de março de 2019, dispõe sobre o 
cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e 
jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou 
acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos a ele correlacionados; 
e revoga a Lei nº 13.170, de 16 de outubro de 2015. 

• Circular BACEN nº 3.978, emitida em 20 de janeiro de 2020 – Vigência: 
01/10/2020, dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a 
serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática 
dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a 
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto 
na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016.   

 
 

• Carta-Circular BACEN nº 4.001, emitida em 29 de janeiro de 2020 – Vigência: 
01/10/2020, divulga relação de operações e situações que podem configurar 
indícios de ocorrência dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e 
valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento 
ao terrorismo, previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, passíveis de 
comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).   

• Instrução CVM nº 617, emitida em 5 de dezembro de 2019 – Vigência: 
01/10/2020, dispõe sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
do terrorismo – PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários. 
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6. POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE - KYC 
 
O processo de conheça seu cliente (KYC) tem como objetivo principal coletar 
informações e montar o “perfil” de nossos clientes, bem como monitorar as operações 
efetuadas por estes, visando identificar e mitigar as situações anormais, atípicas, ou  
que apresentem indícios de relação direta ou indireta com os crimes de “lavagem de 
dinheiro” ou financiamento ao terrorismo. 
Conhecer clientes e os beneficiários finais, bem como procuradores e representantes 
legais são exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores dos procedimentos de 
PLD/FT.  
Tendo em vista os riscos legais e de imagem relacionados, é de fundamental 
importância que todo o processo de conhecimento do cliente seja finalizado antes da 
realização de qualquer tipo de operação. Independentemente dos mecanismos de 
identificação dos clientes adotados, o processo de conhecimento também deve ser 
mantido durante todo o relacionamento com a DILON DTVM, através de testes, 
atualizações de informações, visitas, contatos telefônicos, dentre outros. 
Devido à complexidade e importância do processo de KYC, a DILLON DTVM dispõe 
da Política Conheça seu Cliente – Código PLDFT – 02. 
Sendo assim, para verificar diretrizes e regras detalhadas no tocante a este processo, 
recomenda-se a consulta ao referido documento. 
 
6.1 Identificação do Beneficiário Final 
Para fins de identificação e fluxo cadastral, caracteriza-se como beneficiário final: 

• Pessoa que possui 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do capital da entidade, 
direta ou indiretamente conforme estabelecido no contrato social; 

• Representante, inclusive o procurador e o preposto que exerça o comando das 
            atividades da pessoa jurídica; 

• Pessoa que possui poder decisório nas decisões, respondendo pela estrutura 
           empresarial; assim como seus controladores, administradores, diretores e   
           presidente. 
 
6.2 Pessoas com Monitoramento Especial (PME) 
A área de Cadastro deve dispensar atenção especial em relação aos clientes 
identificados como alto risco, exercendo processo de diligência reforçada, sendo estes 
classificados: 

• Pessoas Politicamente Expostas, 

• Organizações sem fins lucrativos; 

• Pessoas citadas em mídia por envolvimento em atividades ilícitas; 

• Agências de turismo, lotéricas, entidades religiosas, ONGS; 

• Clientes sediados em municípios de fronteira e na tríplice fronteira; 

• Clientes domiciliados, sediados ou com relacionamento com paraísos fiscais e 
            com deficiências estratégicas ao combate ao crime de lavagem, financiamento  
           ao terrorismo e corrupção. 
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6.3 Pessoas Politicamente Expostas 
São consideradas pessoas politicamente expostas [PEP] aquelas pessoas que 
desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, 
empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e 
dependências estrangeiras, bem como com seus familiares na linha reta ou colateral 
até o segundo grau, cônjuge, companheiro (a), enteado (a), estreitos colaboradores. 
A consulta é realizada na entrada do cliente na DTVM, através do Sistema AML 
Consulting – Due Diligence e anualmente é feita a sanitização na base de clientes 
ativos. 
 
7. CONHEÇA SEU FUNCIONÁRIO - (Know Your Employee - KYE) 
 
O processo de KYE passa, essencialmente, pelo estabelecimento de critérios de 
contratação e monitoramento de comportamento e conduta dos colaboradores. 
Quanto às medidas a serem adotadas, cumpre-nos destacar: 

• Ciência e adesão de todos os colaboradores às regras, diretrizes e treinamentos; 

• Implementação de política contendo critérios e procedimentos rigorosos para a 
seleção e avaliação de colaboradores; 

• Acompanhamento e monitoramento do comportamento e conduta dos 
           colaboradores; 

• Treinamento e aperfeiçoamento dos colaboradores sobre ética e prevenção aos 
ilícitos de “lavagem de dinheiro”, financiamento ao terrorismo, corrupção e  

            fraudes em geral; 

• Avaliação criteriosa das transferências de colaboradores entre áreas da 
empresa, bem como dos desligamentos ocorridos. 
 
 

As regras e diretrizes adotadas, norteando suas atividades e o controle na utilização da 
estrutura e os riscos relacionados aos funcionários e colaboradores estão 
contemplados na Política Conheça Seu Funcionário e Colaborador – Código 
PLDFT – 03. 
 
8. CONHEÇA SEU PARCEIRO - (Know Your Partner - KYP) 
 
Estabelecer critérios para a contratação, aceitação ou manutenção de parceiros de 
negócios, de acordo com o perfil e o propósito de relacionamento, visando a prevenção 
aos riscos relacionados à “lavagem de dinheiro”. 
Principais medidas necessárias para a aplicação do processo de conheça seu parceiro: 
 

• Definição de perfil dos parceiros relevantes, principalmente o de 
correspondentes cambiais que deverão observar os preceitos da Política de 
Aceitação de Correspondentes; 
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• Monitoramento das contratações, relacionamentos e rescisões contratuais; 

• Análise e monitoramento do perfil dos parceiros relevantes; 

• Pesquisa sobre o histórico econômico-financeiro e reputacional; 

• Atualização do cadastro; 

• Processos de EDD (Due Diligence Detalhada); e 

• Elaboração e manutenção de listas de atenção e impeditivas. 
 
As regras e diretrizes adotadas para conhecer os parceiros institucionais e os riscos 
relacionados, estão descritos na Política Conheça seu Parceiro – Código PLDFT – 
04 
 
9. CONHEÇA SEU PRESTADOR DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - (Know Your 
   Supplier – KYS) 
Estabelece regras, procedimentos e controles para identificação e aceitação de 
fornecedores e prestadores de serviços, prevenindo a contratação de empresas 
inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas. 

• Realizar screening de fornecedores previamente à contratação; 

• Monitoramento das contratações, prestação de serviços, relacionamentos e 
           rescisões contratuais com o fornecedor; 

• Adoção e monitoramento de alçadas específicas de aprovação; 

• Monitoramento de pagamentos realizados; 

• Processos de Due Diligence Detalhada. 
As regras e diretrizes adotadas para conhecer seus fornecedores estão descritos na 
Política Conheça seu Prestador de Serviços Terceirizados – Código PLDFT 05. 
 
10. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 
Todos os colaboradores dentro de suas atividades têm funções e responsabilidades 
relacionadas ao Programa de PLD/FT. 
 
10.1. Diretoria Executiva 

• A Diretoria é responsável por assegurar que o Programa de PLD/FT receba 
suporte adequado. 

• Cabe aos Diretores determinar as diretrizes institucionais com base nos valores 
e princípios desta Política e demais Controles Internos da DILLON e 
consonância as normas e legislação emanadas dos órgãos e entidades 
reguladoras, ademais das melhores práticas do mercado. 

 
 
10.2. Diretor de Compliance e Riscos - (“Diretor de PLD/FT”) 

• Representa a DILLON DTVM perante ao Banco Central do Brasil como Diretor 
responsável pelo cumprimento das obrigações previstas na Circular BCB 
3.978/20 ou normativo equivalente. 

• Dentre as principais responsabilidades, destacam-se: 
o Gestor do Processo de PLD/FT. 
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• Executar a comunicação ao Coaf dos casos considerados suspeitos após 
deliberação do Comitê de Compliance; e  

• Encaminhar comunicação de não ocorrência "Declaração Negativa” quando não 
realizado qualquer informação de situações atípicas ao Coaf no ano. Esta 
declaração deverá ser encaminhada em até 10 (dez) dias úteis após o 
encerramento do ano base.  

• Divulgar e operacionalizar a implantação da Política de PLD/FT, bem como da 
Política “Conheça Seu Cliente”; 

• Aprovar e acompanhar a implementação de novos mecanismos de controles 
internos, revisão dos processos de identificação e análise de perfil de clientes, 
colaboradores e terceiros; 

•  Cumprir as determinações dos órgãos reguladores referentes a atuação em 
     PLD/FT; 

 
10.3. Comitê de Compliance  
O Comitê de Compliance é responsável por analisar e decidir quaisquer demandas 
submetidas. As reuniões do Comitê de Compliance ocorrem sem periodicidade 
definida, podendo suas deliberações serem realizadas de forma não presencial, 
formalizadas por e- mail.  
O Comitê de Compliance possui como principais responsabilidades:  

• Aprovar a política de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento do terrorismo;  

• Aprovar início de relacionamento e manutenção de relacionamento com 
Pessoas Politicamente Expostas;  

• Analisar os relatórios de Compliance e decidir pela comunicação do(s) 
cliente(s) enquadrado(s) como sensíveis; 

• Avaliar e aprovar novos produtos sob registro em ata específica.  

 

Composição: 

 

• Luis Cláudio Lins Fabbriani – Presidente 

• Francisco José Paletta Picoreli – Diretor de Compliance 

• Ana Cristina dos Santos Coutinho – Controle Operacional - Cadastro 

 

10.4. Área de Compliance 

• Atualizar as Políticas Internas de forma periódica e submeter para aprovação 
ao Comitê de Compliance; 

• Divulgar aos funcionários, colaboradores e prestadores de serviços. 

• Prover adequado treinamento aos colaboradores com programação                 
permanente e de amplo alcance;  

• Analisar as situações suspeitas ou não conformes identificadas através de 
alertas sistemáticos, nos monitoramentos regulares da área ou em quaisquer 
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     outros trabalhos específicos que objetive controle de PLDFT, submetendo 

     relatórios a análise/ decisão do Comitê de Compliance 

   

 
10.5. Cadastro  

• Responsáveis por cumprir as exigências definidas na Circular BACEN nº 3.978 
e modificações posteriores; 

• Manter atualizado o controle dos vencimentos dos documentos cadastrais (para 
recadastramento) e as pendências de documentos não entregues;  

• Verificar a qualidade das informações apostas nas fichas cadastrais, 
identificando e solicitando correção de eventuais ausências ou inconsistências 
de informações, principalmente aquelas relacionadas a beneficiários finais e 
financeiras;  

• Realizar confirmação das informações passadas pelo cliente em sua ficha 
cadastral;   

• Cobrar eventuais pendências cadastrais bem como a regularização em prazo 
adequado destas bem como da atualização cadastral.  

• Acompanhar e validar os controles de recepção de documentos e informações de 
clientes, conforme descrito na Política Conheça Seu Cliente e de Cadastro – 
Código PLDFT – 02. 

 
 
10.6. Áreas Comerciais  

• Responsáveis pelo atendimento a Política Conheça seu Cliente (“KYC”) 
efetuando adequada identificação do cliente através de estreito relacionamento, 
contato e visitas periódicas;  

 

• Responsáveis por responder prontamente as demandas de monitoramento da 
área de Compliance devendo justificá-la; e  

 

• Comunicar ao Compliance sobre atitudes suspeitas dos clientes, movimentação 
de recursos ou proposta de operação incompatível ou qualquer outro 
procedimento que saia do curso normal das operações do cliente que venha lhe 
causar estranheza.  

 

10.7. Recursos Humanos (RH) 
Principais funções e atribuições da área quanto ao tema de PLD/FT: 

• Auxiliar Compliance na divulgação e coordenação de treinamentos relacionados 
a PLD/FT; 

• Gerenciamento dos controles e documentos dos Treinamentos realizados; 

• Coordenar a adesão de políticas e listas de presença nos treinamentos 
ministrados; 

• Participar ativamente do processo de “Conheça Seu Funcionário / Colaborador”. 
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10.8. Tecnologia da Informação 

• Responsável pela funcionalidade dos sistemas internos, apresentando 
respostas na resolução de eventuais falhas e interrupções, no menor tempo 
possível. 

 

10.9. Auditoria Interna  

• A Auditoria Interna é terceirizada, responsável por revisar e avaliar, a eficiência 
quanto a implementação desta Política.  

 
10.10. Demais Colaboradores 

• Conhecer, entender e aplicar as diretrizes de PLD/CFT em suas as áreas de 
atuação; 

• Reportar para Compliance qualquer atividade ou transação que seja incomum 
ou suspeita. 

 

 
11. CULTURA ORGANIZACIONAL E TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E 
      COMBATE  PLD/FT 
 
11.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
11.1.1 A cultura de uma organização é um fator determinante do tipo de clima que 
nela existe, pois compreende um conjunto de propriedades do ambiente de trabalho 
percebidas pelos empregados, constituindo-se numa das forças importantes que 
influenciam o comportamento. Portanto, o Clima Organizacional influencia e é 
influenciado pelo comportamento dos indivíduos na organização, no seu 
desempenho, motivação e satisfação no trabalho. Nota-se, que a 
Cultura Organizacional pode sofrer mudanças ao longo do tempo, mesmo que a 
organização resista a elas.11.1.2 Compartilhe a missão, visão e valores 

A missão, visão e valores da empresa, assim como seus objetivos, são importantes 
para definir o norte da empresa e aumentar o engajamento dos colaboradores. É 
preciso ter clareza desses fatores para poder mostrá-los internamente. 

 
11.1.2 Compartilhe a missão, visão e valores 

A missão, visão e valores da empresa, assim como seus objetivos, são importantes 
para definir o norte da empresa e aumentar o engajamento dos colaboradores. É 
preciso ter clareza desses fatores para poder mostrá-los internamente. 

Quando os funcionários conhecem esses princípios e estão de acordo com eles, 
trabalham juntos para alcançá-los, pois sabem que trarão benefícios para todos. Aqui 
entra um bom trabalho de motivação. 
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11.2.3 Repense os artefatos e os incentivos 

Elabore campanhas internas, divulgue materiais informativos, altere símbolos, redija 
novas regras de conduta, transforme os locais de trabalho, ou seja, mexa nos 
artefatos. 

Além disso, o fit cultural deve se tornar uma prioridade nos processos de 
recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, distribuição de benefícios 
e planos de carreira. Isso levará a mudança a níveis mais profundos. 

Em alguns casos, também será necessário corrigir a conduta. 

A Cultura Organizacional tem que estar alinhada sempre aos objetivos da empresa: 

• Atualização e treinamentos frequentes aos funcionários e colaboradores; 

• Divulgação permanente as políticas internas; 

• Ter clareza não aplicação de seus produtos; 

• Apoiar as sugestões de melhorias das rotinas feitas por seus colaboradores; 

• Ter um Código de Ética e de Conduta que defina claramente os direitos e 
obrigações. 

• Ter um organograma com as definições claras das áreas e funções. 
 
A cultura organizacional é um tema de extrema relevância, sendo considerado como 
essencial para o desenvolvimento das atividades.  
 
Práticas Internas de Melhoria da Cultura Organizacional da DILLON: 

• Manutenção de organograma funcional devidamente atualizado, definindo 
claramente o posicionamento das áreas, atribuições e responsabilidades; 

• Entrega na admissão de funcionários e colaboradores do Código de Ética 
atualizado e exigência da leitura; 

• Participação dos funcionários e colaboradores dos Treinamentos, 
principalmente de PLDFT, definindo-os como mandatórios; 

• Incentivar os funcionários e colaboradores para a leitura das principais normas 
internas, procurando definir os conceitos de direitos e obrigações; 

• Dotar os funcionários de ferramentas de trabalho, para o exercício adequado de 
suas funções; 

• Incentivar a Área de Compliance a periodicamente visitar as áreas, com o 
objetivo de dirimir eventuais dúvidas em relação as normas internas e serviços; 

• Incentivar os funcionários e colaboradores a comunicar seus superiores, 
quando do conhecimento de situações atípicas, procurando preservar a imagem 
da instituição; 

• Orientar os funcionários e colaboradores, quanto aos riscos de quebra de sigilo 
de informações de clientes e da própria instituição, destacando a legislação 
vigente; 

 

https://www.gupy.io/blog/como-fazer-planos-de-carreira-funcionarios
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• Incentivar a participação dos funcionários e colaboradores, em seminários e 
eventos ligados as suas atividades, procurando atualizá-los dos fatos relevantes 
divulgados na mídia. 

 
        
 11.2 TREINAMENTO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E DO 
         FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 
 

O Programa de Treinamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 
Financiamento do Terrorismo, será ministrado de forma presencial ou à distância a 
todos os funcionários, colaboradores e parceiros da DILLON DTVM, sendo ministrado  
por empresa contratada especializada para conduzir os Treinamentos e ocorrerá, no 
mínimo, anualmente. 
Os treinamentos devem aprofundar os conhecimentos, ressaltando a responsabilidade 
legal e regulamentar de identificar, prevenir, tratar e comunicar situações de risco ou 
indícios de PLD/FT, além de destacar as Políticas de PLD/FT, Abordagem Baseada em 
Risco de PLD/FT e Conheça Seu Cliente. 
Ainda, deverão ser ministrados treinamentos adicionais aprofundados sobre PLD/FT 
(chamados de Treinamentos Reforçados), no máximo a cada 2 (dois) anos, para os 
funcionários das áreas mais sensíveis (Compliance, Riscos, Cadastro, Auditoria Interna 
e Recursos Humanos), dando especial atenção ao gerenciamento de relacionamentos 
com clientes, à conformidade com as sanções impostas pelos órgãos competentes e 
aos Procedimentos internos de due diligence, a fim de assegurar que todos os  
colaboradores da DILLON DTVM tenham os conhecimentos e habilidades necessários 
para cumprir suas responsabilidades. 
 
Com relação a documentação comprobatória dos treinamentos, que deve permanecer 
sob guarda por 05 anos (Circular nº 3.978 BACEN), destacamos: 

 

• Cópia do conteúdo do treinamento em meio eletrônico 

• Certificado Institucional com os nomes e notas (no mínimo 7) de aproveitamento; 

• Questionário de Avaliação do Conhecimento; 

• Para os treinamentos reforçados (trabalhos individuais ou em grupo). 
 
A instituição deverá manter um controle dos Treinamentos de PLD/FT realizados, com 
os nomes dos funcionários, colaboradores, correspondentes e parceiros em ordem 
alfabética, data do treinamento de PLD/FT, tipo de treinamento, carga horária e nota 
de aproveitamento. 
Caberá a Área de Recursos Humanos o gerenciamento dos controles e documentos 
dos Treinamentos, inclusive dos Correspondentes, com comprovação documental. 
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12. ANÁLISE PRÉVIA DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
O lançamento de novos produtos e serviços, práticas de novos negócios e uso de 

novas tecnologias pela DILLON DTVM deve ser objeto de análise prévia sob a 

ótica de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, 

conforme as diretrizes estabelecidas nesta Política Institucional. 

As medidas apropriadas para minimizar os riscos inerentes, e o estabelecimento 

das diretrizes para colocar o objeto sob análise do Comitê de Compliance são 

descritos com maior detalhamento na sequência. 

Para maior clareza e de maneira resumida, são levados em conta para análise 

comparativa com os fundamentos já descritos nesta Política, alguns pontos  

definidos a seguir, dentre outros pertinentes às particularidades do novo produto 

ou serviço: 

a. Compatibilidade com os objetivos da DILLON DTVM; 
 

b. Identificação do público alvo; 
 

c. Quais os benefícios; 
 

d. Se há região de abrangência ou se a abrangência é geral; 
 

e. Se a utilização e benefícios estão claros 
 

f. Se a rentabilidade esperada está de acordo com o custo envolvido na implementação. 
 
Para fundamentar adequadamente a Avaliação de Novos Produtos destacamos  
na sequência uma rotina mais abrangente, denominando até como Política de 
Aprovação de Novos Produtos e Serviços voltadas a PLD/FT. 

 
Política de Aprovação de Novos Produtos e Serviços Voltados a de PLD/FT 

• Objetivo 
 
Estabelecer critérios para análise e colocação no mercado pela DILLON DTVM,  

sob a ótica de PLD/FT, de novos produtos e serviços, incluindo-se as parcerias 

operacionais e os agregados tecnológicos subjacentes ao sistema operacional. 

 

 

 



 

Diretoria Responsável: Compliance e Riscos – Área de Compliance PLDFT 
Informação PRIVADA – uso exclusivo dos colaboradores da DILLON DTVM, Auditorias, Órgãos Reguladores 

 
Diretoria: 04 Compliance e Riscos Publicação:  

Área: 01 Compliance Atualização: 01/07/2021 
Titulo: 01 CODIGO PLDFT 01  Versão: 001 

  

 

• Premissas / Definições 

 
O lançamento de novos produtos e serviços, práticas de novos negócios e uso de 

novas tecnologias pela DILLON DTVM deve ser objeto de análise prévia sob a 

ótica de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, 

conforme as diretrizes estabelecidas na Política Institucional. 

Nesta rotina, são estabelecidas medidas consideradas prudenciais para 

minimizar os riscos inerentes, e o estabelecimento das diretrizes para colocar o 

objeto sob análise do Comitê de Compliance, cuja composição está definida no 

item 10.3 desta Política. 

Devem ser levados em conta para análise, em consonância com os fundamentos 

já descritos na Política de PLD/FT, e considerando à parte as características 

particulares do novo produto ou serviço colocado sob análise, alguns pontos 

definidos a seguir: 

• Se está em consonância com a legislação; 
 
Quais os riscos de sua utilização para a tipificação como lavagem de dinheiro ou  

    financiamento do terrorismo, ou ainda possam induzir ao fomento ao crime 
    organizado caso seja implementado, como por exemplo as possibilidades citadas  
    a   seguir: 

• De que forma será feita a transferência das moedas estrangeira e nacional, se em 

espécie, VTM, conta bancária ou outro meio de pagamento (exemplo: grande 

volume de operações pagas em grande quantidade de cédulas de pequeno valor       

podem ser indícios de Lavagem de dinheiro); 

• Considerando público a ser abrangido, se há risco de aplicação do produto 

ou serviço por pessoas caracteristicamente ligadas a atividades 

reconhecidamente ilegais; 

• Se há possibilidade de utilização do produto ou serviço para utilização por 

entidades ou pessoas cujo atendimento está impedido conforme consta na 

Política de Classificação de Risco em PLDFT - (exemplo: atuação de igrejas, 

ONG´s ou assemelhados que negociem a troca de moeda nacional advinda 

de doações por moedas estrangeiras). 

• Compatibilidade com os objetivos da DILLON DTVM; 

• Identificação do público alvo; 

• Quais os benefícios esperados; 
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• Se há uma região geográfica de sua abrangência ou se a sua abrangência 
é geral; 

• Se a utilização e os benefícios estão claros; 

• Se a rentabilidade esperada está de acordo com o custo envolvido na 
implementação; 

• Avaliação do risco de imagem da DILLON DTVM, caso seja necessário 

recuar no oferecimento do produto ou serviço após a sua implementação; 

• Se a estrutura tecnológica necessária é compatível, especialmente em se 

tratando dos negócios em parcerias com outras entidades, bem como quanto 

à utilização de novas tecnologias, a exemplo das recentes adoções para 

relacionamento de negócios de aplicativos e redes sociais. 

Ressalta-se a importância dessa estrutura em função da utilização cada vez maior 

nas corporações, de facilitadores de comunicações e compartilhamento, que 

podem afetar a segurança e facilitar desvios para fraudes. 

 
 
13. ABORDAGEM BASEADA NO RISCO 
 
13.1 Metodologia 
 
A abordagem baseada em risco visa garantir que as medidas de prevenção e mitigação 
sejam proporcionais aos riscos identificados em função dos seus clientes. 
A DILLON DTVM dispõe da Política de Classificação em Categoria de Risco, 
aprovada pelo Diretor de PLD/FT e o Comitê de Compliance. 
A abordagem baseada em risco irá considerar o nível de riscos de lavagem de dinheiro 
a partir de modelagem estatística desenvolvida considerando o perfil de risco 
correspondente ao modelo de negócios da DILLON DTVM, dos clientes, das operações 
e transações realizadas, produtos e serviços, além das atividades exercidas pelos 
funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. 
 
O risco deve ser avaliado quanto magnitude dos impactos financeiros, jurídico e 
reputacional, bem como sua a probabilidade de ocorrência, na Instituição, levando-se 
em conta os seguintes aspectos: 
 
 
Riscos Sensíveis a Instituição 
 
Por motivo de controle de risco de “lavagem de dinheiro” e de financiamento do 
terrorismo, é vedado o estabelecimento de qualquer relacionamento comercial com as 
seguintes categorias de clientes, não sendo, porém, uma lista exaustiva: 
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 Pessoas Físicas ou Jurídicas incluídas em listas oficiais de sanções como, por     
exemplo, OFAC (Office of Foreigner Asseta Control), ONU, UE (União Europeia), 
CNES, CNEP e demais; 

 Atividades que incentivem trabalho escravo e/ou infantil; 
 Pessoas Físicas ou Jurídicas que tenham negócios cuja natureza impossibilite a     

verificação da legitimidade de suas atividades ou a procedência legítima de seus     
recursos; 

 Países listados como não cooperantes pelo GAFI/FATF; 
 Pessoas Físicas ou Jurídicas que deliberadamente se recusem a fornecer     

informações necessárias ou documentação solicitada para início ou atualização     
cadastral, informações falsas ou difícil verificação; 

 Pessoas Jurídicas cuja cadeia de participação societária não seja completamente     
identificada, observados os procedimentos definidos na regulamentação vigente. 

 Pessoas Físicas ou Jurídicas envolvidas em processos de corrupção. 
 
14. AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE 
 
Refere-se à avaliação da efetividade da Política, procedimentos e controles internos 
relativos ao tema PLD/FT, a ser documentada em relatório específico, de periodicidade 
anual e direcionado à Alta Administração 
Anualmente, será elaborado o Relatório de Efetividade com data-base de 31 de 
dezembro pela área de Compliance e encaminhado para a ciência da Diretoria da 
DILLON DTVM até 31 de março do ano seguinte a referida data-base. 
 
Caberá ao Diretor de PLD/FT ou ao Compliance a reponsabilidade pela elaboração do 
Relatório de Efetividade. 
 
15. REGISTRO DE OPERAÇÕES 
 
A DILLON DTVM deve manter os registros de todas as operações realizadas, produtos 
e serviços contratados, inclusive, pagamentos, recebimentos e transferência de 
recursos, conforme estabelece a Circular BACEN nº 3.978 - CAPÍTULO VI - DO 
REGISTRO DE OPERAÇÕES – ARTIGO 28.   
 
Os registros devem conter no mínimo as seguintes informações sobre cada operação: 

• Tipo; 

• Valor;

• Dara da realização; 

• Número do CPF e CNPJ do titular e do beneficiário da operação; 

• Canal utilizado; 

• Identificação da origem. 
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No caso de operações envolvendo pessoa natural residente no exterior, desobrigada 
de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal, deve conter: 

• Nome; 

• Tipo e número do documento de viagem e respectivo país emissor; 

• 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, deve conter: 

• Nome da empresa; 

• Número de identificação ou de registro da empresa no respectivo país de 
origem. 

 
 
16. MONITORAMENTO, SELEÇÃO E ANÁLISE DE OPERAÇÕES E  
      COMUNICAÇÕES SITUAÇÕES SUSPEITAS 
 

a. A DILLON DTVM estabelece que todas as suas áreas de 
relacionamentos, negócios, análises, controles e documentação 
coloquem em prática métodos de análise e controles, de acordo com as 
ferramentas a serem disponibilizadas por sistema, de tal modo que, no 
curso da relação com o cliente, se possam detectar as atividades 
suspeitas providenciarem as devidas ações e informar a área de 
Compliance. 
 
As áreas devem examinar com atenção todas as operações e 
situações, independentemente de seu valor, que apresentem suspeitas 
de estarem relacionadas com crimes de LD/FT. 
 

b. Sob este aspecto, estão listados no item “16,1, Operações Atípicas” 
desta norma, exemplos de operações e situações que podem configurar 
indícios de ocorrência dos crimes de LD/FT. Se após realização da 
análise, o resultado for indício ou certeza de relação com a PLD/FT, a 
operação ou movimentação deve ser comunicada imediatamente, 
conforme procedimento estabelecido no item “16.1, Comunicação de 
Operações Atípicas”, adiante. 

 
 

c. Na análise das operações, a detecção de situações atípicas, passíveis 
de análise para o discernimento da conveniência ou não de 
comunicação às autoridades, em especial o COAF, devem ser 
considerados na ferramenta/software utilizado para essa finalidade, 
considerando a consolidação por meio do CPF ou CNPJ do cliente. Para 
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estrangeiros, a referência é o nome e nacionalidade do cliente. Devem 
ser previstas para análise as seguintes situações: 

 

i. Renda/faturamento; profissão ou atividade econômica; partes 
envolvidas no negócio; fundamentação econômica das operações; 
instrumentos utilizados para o relacionamento com o cliente (pessoal, 
por telefone, por internet/e-mail etc.) 
 

ii. Operações de valores inferiores aos limites estabelecidos realizadas  
                com o mesmo CNPJ ou CPF em dias sequenciais, visando evitar  
                a detecção de fracionamento, o que pode configurar tentativa de  
                 burla dos limites; 
 

d. Se há aderência à Carta-Circular 4.001 do Banco Central do Brasil, 
tornando aplicável a seleção de situações previstas. 
 

e. Constituição de dossiês para registrar as análises, com a conclusão do 
Comitê de Compliance. As situações atípicas apontadas poderão ou não 
ser comunicadas ao COAF/SISCOAF;  

 
f. As operações com cartões pré-pagos ou em espécie, segundo os 

parâmetros previstos nas normativas devem ser objetos de seleção 
automática para comunicação ao COAF; 

 

g. São consideradas para objeto de análise, não somente as operações 
realizadas que apresentem indícios de tentativa de PLD/FT, como 
também as propostas recebidas ainda que as operações não tenham 
sido concretizadas. 

 

16.1 OPERAÇÕES ATÍPICAS 
 

A lista de exemplos a seguir foi elaborada para aumentar o nível de 
conhecimento, com o objetivo de auxiliar na detecção de situações 
que apresentem atipicidades, sobre a existência indícios de LD/FT e 
atender aos princípios que norteiam a DILLON DTVM neste quesito. 
Cabe ressaltar que esta lista não exaure as possibilidades, 
identificando-se ou então complementando a Carta-Circular 4.001 
do Banco Central do Brasil. 
 

a. Cabe ressaltar que, em alguns casos, uma única operação pode não 
ser suficiente para levantar suspeita ou motivar investigações. 

 

b. Mensalmente ou a qualquer momento, quando houver fato relevante 
que justifique, a análise de operações atípicas ou que apresentem 
indícios de atipicidade são examinados em reunião do Comitê de 
Compliance. 
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16.2 SITUAÇÕES COM OPERAÇÕES EM ESPÉCIES: 
 

a. Movimentações feitas por pessoa física ou jurídica, cujas transações ou 

negócios normalmente se efetivam por pagamento em espécie; 

 

b. Frequentes ou volumosas trocas de moeda nacional por moeda 

estrangeira, ou vice-versa, sem que estejam justificadas pela atividade 

profissional ou comercial do cliente; 

 
 

c. Clientes constituídos em países tradicionalmente classificados como 

“paraíso fiscal” 

 

16.3 SITUAÇÕES RELACIONADAS COM ATIVIDADES INTERNACIONAIS: 
 

a. Realização de frequentes operações com entidades financeiras localizadas 

em países considerados como “países não cooperantes”, assim 

considerados pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), 

conforme informações divulgadas pelo Coaf, disponível no sítio do COAF: 

“Alertas de PLD/FT, Comunicados GAFI.  

 

b. A DILLON DTVM acompanha a relação e as circunstâncias dos países, 

cuja renovação é feita constantemente, no site mencionado e atualiza o 

sistema operacional de câmbio. 

 

c. Clientes apresentados com sede em países onde são frequentes o 

terrorismo, a produção e o tráfico de drogas ou de pessoas; 

 
d. Clientes que efetuam ou recebem pagamentos constantes, em grandes 

quantidades, que não se possam identificar claramente como sendo de 

boa-fé, ou de países comumente associados com a produção ou tráfico de  

 
e. drogas, organizações terroristas ou “países não cooperantes”; 

 
f. Operação ou proposta no sentido de sua realização, com vínculo direto ou 

indireto, em que a pessoa estrangeira seja residente domiciliada ou tenha 

sede em região considerada como “país não cooperante” ou em países onde 

são frequentes a produção ou o tráfico de drogas, a prática de atos de 

terrorismo, de lavagem de dinheiro e situações assemelhadas; 
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g. Pagamentos antecipados de importação e exportação por empresa sem 

tradição ou cuja avaliação financeira seja incompatível com o montante 

negociado; 

 
h. Transferências unilaterais frequentes ou de valores elevados, 

especialmente a título de doação. 

 

 

16.4 SITUAÇÕES RELACIONADAS FUNCIONÁRIOS, COLABORADORES, 
        PRESTADORES DE SERVIÇOS E TERCEIROS: 

 
a. Alteração nos padrões financeiras e estilo de vida dos funcionários, 

colaboradores, prestadores de serviços e terceiros; 
 

b. Modificação inusitada do resultado operacional do prestador de serviços ou 
correspondentes cambiais, não compatível com os volumes das operações 
realizadas; 

 
c. Mudança de comportamento ético e moral nas relações pessoais e 

profissionais, que não condizem ao histórico de cada um. 
 
16.5 COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS AO COAF 
  
As operações que contêm indícios de ocorrência de lavagem de dinheiro ou 
financiamento do terrorismo são comunicadas ao Coaf, quando aplicável, em 
cumprimento às determinações legais e regulamentares. 
As comunicações de boa-fé não acarretam responsabilidade civil ou administrativa à 
Instituição, nem a seus administradores e colaboradores. 
 
Importante ainda salientar que todos devem ter atenção especial e, caso tenham 
conhecimento, nunca comunicar a um cliente, colaborador ou terceiro que o mesmo ou 
alguma operação realizada tenha sido comunicada ou esteja sendo objeto de 
investigação interna por suspeita de envolvimento com “lavagem de dinheiro”, 
financiamento ao terrorismo, corrupção ou fraudes em geral. 
 
No tocante a estas comunicações, caberá à área de Compliance: 

• Convocar o Comitê de Compliance para deliberar sobre as operações, situações 
e propostas com indícios dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo; 

• O Diretor de Compliance e Riscos (Diretor de PLD/FT) deverá efetuar a 
comunicação ao COAF de operações, situações ou propostas que apresentem 
indícios de crimes de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo  
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aprovadas pelo Comitê de Compliance, com registro em ata específica, das 
decisões de comunicação ou não.  

• A comunicação da operação ou situação suspeita ao COAF, deverá ser 
realizada até 24h da decisão, respeitando o prazo final da análise (45 dias). 

 
 
17. GUARDA E CONSERVAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS 
 
A documentação destacada na Circular BACEN nº 3.978 e Carta-Circular BACEN nº 
4.001 deverão obedecer aos prazos de guarda, conforme determinam os artigos 66 e 
67 da 3978 e Lei nº 9.613 Consolidada. 
 
 
18. SIGILO DAS INFORMAÇÕES  
 
Todas as informações que tratam de indícios/suspeitas de lavagem de dinheiro e 
combate ao financiamento do terrorismo são de caráter confidencial, não devendo, em 
hipótese alguma, ser disponibilizadas a terceiros.  
 
As comunicações de casos suspeitos ao Coaf que tratam a Circular BACEN nº 3.978, 
não devem ser levadas ao conhecimento do cliente envolvido, sendo de uso exclusivo 
dos Órgãos Reguladores para análise e investigação. 
 
 
Aprovação: Diretoria   
 
 
Data com Ata Específica: Reunião de Diretoria realizada em 21/07/2021  
 
 
 


