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1. OBJETIVO 

 

Prevenir a utilização da Ourinvest Real Estate Holding Ltda. e as sociedades por ela 

controlada (“ORE”) para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 

direitos e valores; para a prática dos crimes de financiamento do terrorismo; e da 

proliferação de armas de destruição em massa, estabelecendo um conjunto de 

princípios e diretrizes compatíveis com a natureza e a complexidade dos produtos, 

serviços, atividades, processos e sistemas da ORE. Reforçando o comprometimento 

da alta administração da ORE com a efetividade e a melhoria contínua dos controles 

internos e dos protocolos relacionados com a “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 

Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa” 

(“PLD/FTP”). 

 

Trata também sobre Conheça Seu Cliente, Colaborador, Fornecedor, Parceiro, 

Prestador de Serviços e Terceiros por meio de diretrizes que visam propiciar a ORE um 

adequado conhecimento sobre seus relacionamentos contínuos. 

 

É objetivo desta Política divulgar continuamente as responsabilidades, conceitos e 

princípios relacionados à PLD/FTP, com o intuito de promover a cultura organizacional 

de PLD/FTP para Colaboradores, Parceiros, Prestadores de Serviços e Terceiros da 

ORE, bem como, refletir claramente as diretrizes da alta administração sobre a 

prevenção e ao combate de LD/FTP, com estrito respeito às normas legais, regulatórias 

e autorregulatórias, tais como: resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, Lei nº 

12.846/13, Decreto nº 8.420/15 e normas autorregulatórias. 

 

 

2. ABRANGÊNCIA 

 

Todos os acionistas, sócios e Colaboradores da ORE, além de terceiros que atuem a 

mando ou representando interesses da ORE.  
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3. VIGÊNCIA 

 

Esta Política entra em vigor na data da sua publicação na Intranet da ORE. 

 

 

4. DEFINIÇÕES 

 

a) ABR: Abordagem Baseada em Risco – ABR aplicada à PLD/FTP pela ORE 

significa a adoção de metodologia pela qual se deve identificar, avaliar e 

entender os riscos de LD/FTP aos quais a ORE está exposta e tomar medidas 

de PLD/FTP proporcionais a esses riscos, a fim de mitigá-los efetivamente. 

 

b) Área de Compliance: Área da ORE com o objetivo de manter estrutura de 

gerenciamento de riscos de conformidade aderente à legislação aplicável e 

compatível com a natureza, o porte, a complexidade, a estrutura, o perfil de risco 

e o modelo de negócio, que contempla também as atividades de controles 

internos e PLD/FTP. 

 

c) AIR: Avaliação Interna de Riscos: Metodologia pela qual se realiza a avaliação 

interna de riscos. 

 

d) Anbima: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais 

 

e) Beneficiário Final: Pessoa natural ou pessoas naturais que, individual ou 

conjuntamente, possuam, controlem ou influenciem significativamente, direta ou 

indiretamente, um Cliente em nome do qual uma transação esteja sendo 

conduzida ou que dela se beneficie. 

 

f) Cliente: Sob a perspectiva de PLD/FTP, considera-se Cliente qualquer pessoa 

natural ou jurídica, atuando em nome próprio ou de terceiros, que mantenha 

relacionamento ativo com a ORE com o objetivo de utilizar os produtos e serviços 

por ela comercializados. 
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g) COAF: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Unidade de 

Inteligência Financeira do Brasil e responsável por produzir e gerir informações 

de inteligência financeira para a PLD/FTP, além de promover a interlocução 

institucional entre órgãos e entidades nacionais, estrangeiros e internacionais 

que tenham conexão, sobretudo, com o tema de PLD/FTP. O COAF é órgão 

administrativo vinculado ao Banco Central do Brasil (“BCB”). 

 

h) Colaboradores: Os acionistas, administradores, funcionários, estagiários, 

contratados temporários e menores aprendizes. 

 

i) Contraparte: É a pessoa física, pessoa jurídica ou entidade que figura na 

posição oposta à assumida pelo Cliente, nas operações de (i) compra e venda 

de ativos, (ii) empréstimos de ativos ou (iii) outras operações em mercado de 

bolsa, balcão ou negociações privadas. 

 

j) CVM: Comissão de Valores Mobiliário – Autarquia federal cujo objetivo é 

fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários 

no Brasil, inclusive no que diz respeito à PLD/FTP. 

 

k) Carteira Administrada: Carteira administrada regulada pela resolução CVM 21. 

 

l) DD: Devida Diligência – procedimentos detalhando a diligência empregada em 

relação a Parceiros, terceiros e Prestadores de Serviços relevantes contratados 

para fornecimento de produtos ou prestação de serviços, segundo os critérios 

da metodologia de ABR, bem como, identificar e conhecer o Cliente e a 

contraparte, até o nível do beneficiário final, e fazer todas as verificações 

reputacionais necessárias e eventuais apontamentos em listas restritivas 

nacionais e internacionais  

 

m) Diretoria: Totalidade dos diretores da ORE. 
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n) Fundo de Investimento ou Fundo: É uma comunhão de recursos, constituído 

sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em 

ativos. 

 

o) GAFI: Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 

Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em 

Massa – GAFI é uma organização intergovernamental cujo propósito é 

desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à 

lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

 

p) KYC: Know your Customer -Termo em inglês que significa “Conheça seu 

Cliente”. 

 

q) KYE: Know Your Employee - Termo em inglês que significa “Conheça seu 

Empregado”. 

 

r) KYP: Know Your Partner - Termo em inglês que significa “Conheça seu 

Parceiro”. 

 

s) KYS: Know Your Supplier - Termo em inglês que significa “Conheça seu 

Fornecedor”. 

 

t) LD/FTP: Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação 

de Armas de Destruição em Massa - Crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 

direitos e valores, de que trata a Lei n° 9.613/98, e de financiamento do 

terrorismo, previsto na Lei n° 13.260/16. 

 

u) OFAC: Office of Foreing Assets Control - é uma agência pertencente ao 

Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, tendo como principal função 

administrar e aplicar sanções baseadas em políticas nacionais e internacionais 

de segurança contra países, regimes, terroristas e traficantes visados 

internacionalmente. 
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v) ONG: Organização Não Governamental. 

 

w) ONU: Organização das Nações Unidas – Organização intergovernamental 

criada para manter a paz e a segurança internacionais; desenvolver relações 

amistosas entre as nações; e realizar a cooperação internacional para resolver 

os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, com 

a intenção de promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais. 

 

x) Paraísos Fiscais: Países com tributação favorecida ou que oponham sigilo 

relativo à composição societária de pessoas jurídicas. 

 

y) PEP: Pessoas Expostas Politicamente – Consideram-se Pessoas Expostas 

Politicamente aquelas assim definidas pelos normativos publicados pelo COAF, 

BCB e Anexo A da Resolução CVM nº 50/2021. Ademais, considerar-se-ão da 

mesma forma, para fins de procedimentos de identificação, qualificação e 

tratamento dispensado, no contexto da ABR, o representante, familiar ou estreito 

Colaboradores dessas pessoas, definidas conforme normativos do BCB e Anexo 

A da Resolução CVM nº 50/2021 ou pelo COAF. 

 

z) PLD/FTP: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa. 

 

aa) Parceiros: Terceiros, Fornecedores e Prestadores de Serviços terceirizados. 

 
bb) Risco Socioambiental: possibilidade de ocorrência de perdas 

decorrentes de danos socioambientais, como poluição, danos à saúde humana, 

impactos socioeconômicos em comunidades, trabalho análogo à escravidão, 

entre outros. 

 

cc) UE: União Europeia – Entidade do Direito Internacional composta por países 

europeus e que rege políticas econômicas, sociais e de segurança comuns a 

esses países. 
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5. DOCUMENTOS VINCULADOS 

 

a. Legislação: 

 

I. Resolução CVM nº 50, de 31.08.2021; 

II. Resolução COAF n° 40, de 22.11.2021; 

III. OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SMI/SIN/Nº 1/2022 

IV. Lei nº 9.613, de 03.05.1998; 

V. Lei n° 12.683, de 09.07.2012; 

VI. Lei nº 13.260, de 17.03.2016; 

VII. Lei nº12.846, de 01.08.2013; 

VIII. Decreto lei nº 8.420/15; e  

IX. Guia Anbima de PLD/FTP de 02/10/2020. 

 

b. Políticas Internas: 

 

I. PI. 09.01 - Canal de Denúncias; (Grupo Ourinvest); e 

II. PI.27.05 - Código de Ética. 

III. Manual de Compliance  

 

c. Outros Documentos: 

 

I. F_ORE_01_Ficha Cadastral; 

II. F_ORE_02_Formulário_Conheça seu Cliente, Fornecedor, Parceiro e 

terceiro; 

III. F_ORE_03_Formulário_Aprovação de Cliente Fornecedor, Parceiro e 

terceiro; 

IV. F_ORE_04_Formulário_Avaliação Socioambiental; 

V. F_ORE_05_Formulário_Conheça Seu Colaborador; 

VI. F_ORE_06_Formulário_Acompanhamento do Comportamento dos 

Colaboradores; 

VII. F_ORE_07_Formulário de Implantação de Novos Produto; e 

VIII. F_ORE_09_Termo Anticorrupção. 

http://intranet/sites/compliance/9%20%20Controles%20Internos/PI.09.01%20-%20Canal%20de%20Den%C3%BAncias.pdf
https://intranet.ourinvest.com.br/sites/compliance/9%20%20Controles%20Internos/PI.09.06%20-%20C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica.pdf
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6. PALAVRAS-CHAVE 

 

Abordagem Baseada em Risco; ABR; Avaliação Interna de Risco; AIR; Manual; 

Classificação de Risco; PEP; Beneficiário Final; Operações Suspeitas; Monitoramento; 

Seleção; Análise; Comunicação; COAF; Devida Diligência; KYC; Conheça Seu Cliente; 

KYE; Conheça Seu Empregado; KYP; Conheça Seu Parceiro; KYS; Conheça Seu 

Fornecedor; Especial Atenção; Formulário; Prevenção; Detecção; Mitigação; 

Remediação; Lavagem; Dinheiro; Terrorismo; Financiamento; Proliferação de Armas; 

Destruição em Massa. 

 

 

7. RESPONSABILIDADES 

 

7.1 Colaboradores 

 

Todos os Colaboradores da ORE devem ser diligentes e comprometidos no 

combate a LD/FTP, de acordo com as funções desempenhadas e no limite de 

suas respectivas competências, e são responsáveis por prevenir a utilização da 

ORE para a prática de LD/FTP, observando a legislação e regulação aplicáveis, 

mas não se limitando a elas. Possuem o dever de difundir perante Clientes e 

Parceiros a importância da manutenção de seus dados cadastrais atualizados. 

Devem realizar os treinamentos contínuos de capacitação, além de compreender 

e aderir a política de PLD/FTP, assim como, as respectivas regras, 

procedimentos e controles internos relacionados esta Política. 

 

7.2 Diretoria 

 

A Diretoria tem como responsabilidade específica revisar e aprovar esta Política, 

refletindo o comprometimento com o programa de PLD/FTP e garantindo que 

esse compromisso se estenda a todas as áreas da ORE, bem como assegurar 

a existência de recursos adequados para a execução das atividades. 
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7.3 Diretor responsável por PLD/FTP 

 

O diretor responsável por PLD/FTP, tem como responsabilidade supervisionar e 

controlar os processos relativos ao planejamento, implementação, 

operacionalização, manutenção e revisão desta Política de PLD/FTP, bem 

como: 

 

a. aprovar procedimentos, medidas e orientações que assegurem a 

aderência às políticas e diretrizes da ORE no que diz respeito à PLD/FTP;  

b. submeter à diretoria proposta para o estabelecimento ou alterações de 

processos aplicáveis à PLD/FTP, quando assim entender necessário;  

c. avaliar e zelar pelo efetivo funcionamento da estrutura de governança 

desta Política de PLD/FTP; 

d. documentar e aprovar a AIR, além de encaminhá-la à ciência da diretoria;  

e. participar do Comitê PLD/FTP, com voto de qualidade, ou seja, tem a 

prerrogativa de desempatar deliberações no contexto do Comitê de 

PLD/FTP, quando necessário; 

f. reportar eventuais deficiências à diretoria; e 

g. identificar, atenuar e monitorar os riscos regulatórios e reputacionais 

associados a LD/FTP. 

 

A Diretoria tem amplo, irrestrito e tempestivo acesso a qualquer fato ou 

informação para o efetivo gerenciamento dos riscos de lavagem de dinheiro, ao 

financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de 

destruição em massa. 

 

Está tempestivamente ciente dos riscos de conformidade relacionados à 

LD/FTP; possui independência, autonomia e conhecimento técnico suficiente 

para o pleno cumprimento dos seus deveres, assim como tem pleno acesso a 

todas as informações que julgar necessárias para que a respectiva governança 

de riscos de LD/FTP possa ser efetuada. 
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7.3.1 Comitê de Compliance - PLD/FTP 

 

O Comitê de PLD/FTP é um órgão não estatutário, permanente de instância 

deliberativa para apoio à diretoria, tendo o seu funcionamento regido por 

disposições de Regimento Interno do Comitê de PLD/FTP, com as 

seguintes responsabilidades: 

 

a. apoiar a diretoria no gerenciamento de ações e políticas internas 

ligadas à PLD/FTP, buscando o permanente alinhamento à 

legislação e à regulamentação aplicáveis; 

b. apoiar as áreas de negócios e de Compliance na identificação, na 

classificação e na mitigação de riscos ligados à LD/FTP; 

c. analisar operações e situação selecionadas suspeitas de LD/FTP 

e deliberar pela pertinência de comunicação ao COAF delas; e 

d. recomendar à diretoria o encerramento ou a continuidade da 

relação com Clientes, Parceiros e Prestadores de Serviços que 

tenham sido objeto de deliberação no contexto do item anterior. 

 

7.4 Riscos, Compliance, Controles Internos, PLD/FTP e Cadastro 

(“Compliance”) 

 

A área de Compliance compreende as atividades de Controles Internos e 

PLD/FTP, tendo como responsabilidades planejar, implementar, 

operacionalizar, manter, criar controles internos e revisar os procedimentos 

relativos à PLD/FTP, além de atuar com autonomia e independência das outras 

áreas, de modo a evitar conflitos de interesse e proporcionar subsídios para a 

efetiva atuação do diretor de PLD/FTP, de forma a permitir a deliberação 

tempestiva pela necessidade de comunicação ao COAF. 

 

O gerenciamento dos riscos relacionados aos eventos de LD/FTP da ORE é 

parte integrante das atividades do Compliance, que implica no controle de riscos 

por meio da identificação, análise, compreensão e estimação da exposição da 
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ORE a esses riscos, com o objetivo de mitigá-los, permitindo a melhor tomada 

de decisão. 

 

A área de Compliance também têm as seguintes responsabilidades, porém não 

se limita as descritas abaixo: 

 

a. divulgar amplamente para todos os Colaboradores esta Política;  

b. acompanhar a legislação e regulação aplicáveis; 

c. revisar e manter esta Política atualizada, além de obter a aprovação da 

alta administração; 

d. elaborar e propor estratégias de desenvolvimento do Compliance e da 

cultura organizacional de PLD/FTP; 

e. efetuar diligência, com base em protocolos estabelecidos para os 

processos de KYC, KYP, KYS tanto para avaliação do início de 

relacionamento, quanto para sua revisão periódica, dentro do escopo da 

ABR, garantindo a legitimidade da documentação suporte avaliada; 

f. elaborar pareceres reputacionais e regulatórios dos relacionamentos 

pretendidos; 

g. elaboração e implementação de procedimentos referentes à avaliação e 

à mitigação de riscos de LD/FTP dos relacionamentos pretendidos; 

h. disseminar as diretrizes que devem ser observadas na identificação de 

condutas consideradas impróprias (conduta social, ambiental e ética); 

i. receber e analisar reportes de áreas sobre conduta que fuja do conjunto 

de práticas e procedimentos que buscam contribuir para o 

desenvolvimento socioambiental por parte dos Parceiros; e 

j. gerenciar, identificar, classificar e monitorar condutas impróprias presente 

nas atividades dos Parceiros, e quando for o caso, reportar a identificação 

de condutas impróprias ao Diretor para análise do bloqueio ou 

encerramento do relacionamento. 

 

A ORE também estabelece processo de identificação de contraparte adequado 

às características e especificidades dos negócios. Tal processo visa a prevenir 

que Clientes e Parceiros utilizem a ORE para atividades ilegais ou impróprias. 
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A área de Compliance tem as seguintes responsabilidades em relação aos 

cadastros: 

 

a. analisar o cadastro juntamente com a área solicitante e ver se foram 

cumpridas todas as exigências cadastrais de identificação; 

b. identificar o Cliente como PEP ou ONG; 

c. identificar Clientes com residência fiscal em outro país; 

d. manutenção da documentação que respalda a identificação, qualificação 

e classificação de risco do relacionamento; e 

e. analisar a cadeia de participação societária de Cliente pessoa jurídica até 

a identificação e qualificação dos beneficiários finais, de acordo com os 

valores mínimos de referência de participação societária, direta ou 

indireta, desses beneficiários finais. 

 

7.5 Áreas Contratantes 

 

São responsáveis pelos relacionamentos realizados por meio dos produtos e 

serviços oferecidos pela ORE. Dessa forma, fazem parte da primeira linha de 

defesa no gerenciamento de riscos de LD/FTP, tendo como responsabilidade 

seguir os procedimentos e diretrizes desta Política, para a identificação e 

qualificação dos relacionamentos. Nesse sentido, são responsabilidades da área 

contratante: garantir a fundamentação das transações e operações pretendidas, 

elaborar a ficha cadastral, quando aplicável, para início de relacionamento, 

respeitando as alçadas de decisão estabelecidas na ABR de acordo com o risco 

identificado. 

 

7.6 Auditoria Interna 

 

A auditoria interna é a área que compõe a terceira linha de defesa da estrutura 

de governança. A ORE utiliza a estrutura do Grupo Ourinvest que tem a 

responsabilidade de analisar e avaliar a adequação e efetividade das regras, 

procedimentos e controles internos, devendo fornecer ao Comitê de Auditoria, à 

diretoria e à alta administração avaliações objetivas e abrangentes, com o maior 
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nível de independência dentro do Grupo Ourinvest. A auditoria interna provê 

avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos 

controles internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de 

defesa alcançam os objetivos em relação ao gerenciamento de riscos de 

LD/FTP. 

 

7.7 Recursos Humanos 

 

Estabelece formas para aplicação do programa de “Conheça Seu Colaborador”; 

avalia o formulário “F_ORE_05 Conheça seu Colaborador” em relação ao 

acompanhamento do comportamento dos Colaboradores, com frequência 

mínima anual; colabora na capacitação e treinamento dos Colaboradores; 

reporta ao Comitê de PLD/FTP alterações injustificadas de padrão de vida dos 

Colaboradores, apresentando todo material de pesquisa levantado. 

 

7.8 Administrativo 

 

Realiza e mantem atualizada a identificação dos Prestadores de Serviços 

terceirizados, ademais, no contexto de sua atuação em KYP, ressalta-se a 

responsabilidade referente à execução de procedimentos relativos ao início e 

manutenção de relacionamento com Parceiros e terceiros. 

 

7.9 Gestores 

 

Os gestores da ORE têm responsabilidade de contribuir com as áreas de 

Compliance para a efetiva aplicação desta Política, disseminando entre seus 

subordinados as diretrizes definidas, conscientizando-os da necessidade da sua 

plena observância e efetividade, além de garantir a implementação dos 

procedimentos de mitigação de riscos de LD/FTP. 
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8. ABORGDAGEM BASEADA EM RISCOVALIAÇÃO 

 
A ABR tem como objetivo identificar e estimar o risco dos produtos e serviços oferecidos 

pela ORE na prática de LD/FTP, bem como dos Clientes, Parceiros, Colaboradores e 

da própria ORE.  

 

Em seu escopo, os subitens a seguir relacionam conceitos e diretrizes associados à 

adoção da metodologia AIR, a qual fundamenta a identificação, mensuração e 

mitigação dos riscos de LD/FTP. Mais detalhes estão descritos no Manual de 

Compliance. 

 

Adoção da ABR tem como objetivo, a diferenciação do tratamento dispensado a 

Clientes, produtos, Colaboradores, Parceiros e terceiros com a exigência, por exemplo, 

de documentação, controle, análise, alçadas de aprovação de relacionamentos, além 

de monitoramento compatíveis com os perfis de risco. 

 

8.1 Avaliação interna de risco 

 

A implementação da AIR tem como objetivo identificar, avaliar e entender os riscos 

de LD/FTP aos quais a ORE está exposta e fundamentar medidas de PLD/FTP 

proporcionais a esses riscos, a fim de mitigá-los eficaz e efetivamente. Nesse 

contexto, AIR fornece, portanto, a base para a aplicação, das medidas de PLD/FTP.  

Dessa forma, perfis considerados de maior risco de LD/FTP exigem maior 

diligência, além de monitoramento reforçado, protocolos e definições de alçada de 

aprovação de relacionamento, proporcionais aos riscos identificados 

 

8.2 Níveis de Riscos  

 

Foram definidos 3 níveis de riscos, que contemplam avaliação de riscos de 

produtos; Clientes; Colaboradores; Parceiros; e da própria ORE: 

 

 (i) Baixo; (ii) Médio; e (iii) Alto 

 



 

 
 

 
Codificação Área Responsável Versão 

PI.27.03 Compliance  2.0 

Assunto: Data: 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e a 
Proliferação de Armas de Destruição em Massa PLD/FTP; e  
KYC, KYE, KYP e KYS 

23/05/2022 

 

 
Política Interna 

Este documento:  

1 - Deve ser mantido atualizado pela Área responsável. 
2 - Deve ser coerente entre a prática e suas determinações. 

3 - Deve estar disponível a todos Colaboradores. 
4 - Ser divulgado pela área de Controles Internos. 

 
Página 18 de 30 

 

POLÍTICA INTERNA - PI 

 

Os seguintes critérios, mas não se limitando a eles, implicam necessariamente a 

classificação do relacionamento como pelo menos de médio risco:  

 

a. PEP;  

b. ONG; 

c. residentes ou sediados em região de fronteira; 

d. relacionamento com quem tenha sido parte (porém sem que ainda tenha 

ocorrido julgamento) de processos sancionadores da CVM nos últimos 5 

(cinco) anos decorrentes de falhas na adoção de procedimentos de PLD/FTP 

e. relacionamento com quem esteja envolvido (porém sem que ainda tenha 

ocorrido julgamento) em processo relacionado à LD/FTP nos últimos 5 anos; 

f. relacionamento com quem esteja envolvido em notícia midiática que tenha 

relevância para fins de LD/FTP; 

g. empresas que atuam no ramo de frete; 

h. entidades de caridade reguladas; 

i. entidades religiosas; 

j. atletas; 

k. instituições de meios de pagamento; 

l. indústrias extrativistas de mineração e de extração mineral (incluindo os 

minerais de energia como petróleo e gás, minerais metálicos, metais 

preciosos e de base, e minerais não-metálicos tais como minerais para 

construção e indústria e pedras preciosas e semipreciosas, quando 

relacionados à exploração do trabalho); 

m. doleiros; 

n. negociadores de obras de arte; 

o. negociadores de minerais preciosos; e 

p. relacionamento com Parceiro relevante que que possua política de 

PLD/FTP, mas que não esteja devidamente atualizada e de acordo com a 

regulamentação em vigor. 

 

Os seguintes critérios, mas não se limitando a eles, implicam, necessariamente, a 

classificação de relacionamento como de alto risco:  
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a. relacionamento com quem tenha sido julgado como culpado em processos 

sancionadores da CVM nos últimos 5 (cinco) anos decorrentes de falhas na 

adoção de procedimentos de PLD/FTP; 

b. relacionamento com quem esteja envolvido em lista de restrição relacionado 

à LD/FTP nos últimos 5 anos; 

c. relacionamento com quem tenha sido julgado como culpado em processo, 

relacionado à LD/FTP nos últimos 5 anos;  

d. relacionamento com quem tenha alta exposição de mídia negativa relevante, 

decorrente de notícias, processos criminais e investigações em andamento 

relativos à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo 

e a proliferação de armas de destruição em massa, a crimes financeiros ou 

ambientais e trabalho escravo, entre outros, que possa gerar elevado risco 

de imagem para a ORE; e 

e. relacionamento com Parceiro relevante que não possua política de 

PLD/FTP. 

 

Não obstante aos critérios mencionados acima, outros podem ser utilizados para, 

cumulativamente ou não, estabelecerem a revisão dos perfis de risco, levando em 

consideração os itens esmiuçados abaixo: 

 

8.2.1 Risco Geográfico 

 

A necessidade de avaliação do “risco geográfico” pelo qual se determina o 

potencial de fatores geopolíticos, econômicos, sociais e culturais para 

riscos de LD/FTP é uma das diretrizes da AIR e dos procedimentos de KYC, 

KYP, KYS e KYE. Nesse sentido, deve-se atentar aos riscos de LD/FTP, 

por exemplo, seja no estabelecimento de relacionamento com Clientes e 

terceiros, na contratação de um Prestador de Serviço localizados em 

regiões de fronteira ou de um Colaborador que trabalhe remotamente em 

país considerado mais vulnerável ao Financiamento do Terrorismo e a 

Proliferação de Armas de Destruição em Massa. 
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A avaliação de risco geográfico referente tanto à vulnerabilidade quanto à 

prática de LD/FTP decretada pela UE, ONU, GAFI e OFAC deve ser 

utilizada como critério para definir o perfil de risco dos Clientes e produtos, 

assim como identificação de partes residentes ou sediadas e de operações 

sendo realizadas em regiões de fronteira, como cidades fronteiriças. 

 

Nesse contexto e conforme parâmetros da AIR, as operações ou 

negociações realizadas envolvendo Clientes ou terceiros situados em 

Paraísos Fiscais, são consideradas, pelo menos, de risco médio. No 

entanto, é primordial que sejam adotadas medidas apropriadas que 

garantam a identificação dos Clientes e beneficiários finais, além do 

monitoramento contínuo do relacionamento. 

 

8.2.2 Pessoa Exposta Politicamente e Organização Não Governamental 

 

Os relacionamentos com PEP e ONGs são considerados por definição 

como pelo menos de risco médio. Dessa forma, é obrigatório que se 

proceda para identificar e verificar a caracterização de um Cliente como 

PEP tanto antes de iniciar o relacionamento quanto durante o 

relacionamento, tendo em vista a necessidade de atualização constante. 

 

A identificação do PEP pode ser realizada tanto por declaração do próprio, 

no preenchimento das informações cadastrais (Fichas Cadastrais de PF e 

PJ) no início ou revisão do relacionamento, quanto pelo resultado da 

verificação de listas públicas ou privadas, com as quais o ORE confronta 

informações de forma a validar os dados cadastrais e manter 

procedimentos e monitoramento adequados aos riscos do relacionamento. 

 

O início de relacionamento envolvendo PEP - nacional ou estrangeira - ou 

ONG demandam procedimentos específicos de autorização. Da mesma 

forma, caso durante o relacionamento se verifique mediante atualização 

das informações que assumiu a condição de PEP, deverá ser objeto de 

aprovação específica para manutenção do relacionamento. 
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8.2.3 Identificação do Beneficiário Final 

 

A qualificação do relacionamento pessoa jurídica deve incluir a 

identificação e qualificação dos beneficiários finais que compõem a cadeia 

de participação societária, direta ou indiretamente. Todos os beneficiários 

finais com pelo menos 25% de participação, direta ou indireta devem ser 

identificados. Dispensa-se, ademais, especial atenção às situações em que 

não seja possível identificar o beneficiário final. 

 

O responsável pela avaliação de PLD/FTP pode indicar ao Comitê de Riscos, 

Compliance e PLD/FTP, sempre que entender pertinente, a reavaliação de risco e da 

manutenção do relacionamento de qualquer categoria de risco, de forma que o Comitê 

deliberará pela continuidade ou não do relacionamento ou parceria, e que pode implicar 

na reclassificação do risco.  

 

8.3 Risco de Produto, Serviços e Operações; e Diretrizes de Tratamento 

 

A implantação de novos produtos, tecnologias e serviços, depende de prévia 

avaliação de risco de LD/FTP e demais riscos, como por exemplo, 

socioambientais, reputacionais e financeiros, quanto à sua probabilidade de 

ocorrência e à magnitude dos impactos identificados, além da criação de grupos 

de trabalho com outras áreas necessárias, devendo-se propor mecanismos de 

mitigação dos referidos riscos. 

 

Nesse contexto, o processo para implantação de produtos, serviços e 

tecnologias, deve ser documentado e formalizado mediante os meios que se 

entendam mais adequados e eficientes, como por meio do formulário de 

“Implantação de Novos Produtos”, gravações de reuniões, atas de reunião e e-

mails desde que seja passível de evidenciação e registro, e que se mantenha 

disponível e acessível aos controles das áreas de Compliance e Risco. 

 

Produtos e operações mais sensíveis à LD/FTP exigem monitoramento 

reforçado de DD dos envolvidos no relacionamento, assim como, avaliação dos 
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envolvidos até a identificação dos beneficiários finais com base em 

representatividades, além de alçada de aprovação compatível para aprovação 

de relacionamento, se necessário. 

 

Entre os grupos de produtos e serviços oferecidos pela ORE, caso identifique-

se mais vulnerabilidade à LD/FTP, outras diligências podem ser realizadas, 

visando mitigar riscos e danos à imagem e reputação a que a ORE está sujeita. 

 

8.4 Risco de Cliente, Colaboradores e Parceiros; e Diretrizes de Tratamento 

 

A avaliação de risco determina o nível de monitoramento e diligência adotados 

para cada relacionamento. Tendo em vista a ABR adotada, os documentos 

exigidos para cadastro, valores mínimos de referência de participação societária 

para identificação de beneficiário final, definições de alçadas de aprovação ou 

manutenção de relacionamentos, além de formas de monitoramento e reforço 

da DD nos procedimentos de KYC, KYE, KYP e KYS e de seleção e análise de 

operações suspeitas, variam conforme os níveis riscos. 

 

Vale destacar, que se necessário, o contato direto com Parceiro relevante como 

com Administrador de Valores Mobiliários, ou até mesmo com empresas do 

Grupo ORE, será realizado, sem prejuízo de eventuais limites legais, com o 

intuito de obter intercâmbio de informações entre as áreas internas para 

mitigação de possíveis riscos. Por esse motivo, é realizada diligência nos 

Parceiros relevantes, com o objetivo de avaliar os procedimentos e controles de 

LD/FTP, bem como outras informações relevantes. 

 

A DD realizada nos Parceiros relevantes tem o intuito de avaliar a efetividade 

dos controles internos, a identificação, o monitoramento e o reporte de 

transações suspeitas, bem como avaliar a política e procedimentos de PLD/FTP, 

o Questionário de Diligência da Anbima, entre outras avaliações, tanto no início 

quanto na manutenção do relacionamento. 
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Caso a revisão periódica de quaisquer desses Parceiros não seja satisfatória, o 

Parceiro será imediatamente comunicado para que implemente o processo de 

forma adequada, sob pena de ser substituído por um novo Parceiro. 

 

Clientes, Colaboradores, Parceiros e Terceiros mais sensíveis a LD/FTP exigem 

monitoramento reforçado de DD dos envolvidos no relacionamento, assim como, 

avaliação dos envolvidos até a identificação dos beneficiários finais com base 

em representatividades, de acordo com os percentuais mínimos de referência 

conforme estabelecido no item 9 desta Política, além de alçada de aprovação 

compatível para aprovação de relacionamento, se necessário. 

 

Entre os relacionamentos existentes, caso identifique-se mais vulnerabilidade à 

LD/FTP, será realizada a devida diligência, visando mitigar riscos e danos à 

imagem e reputação a que a ORE está sujeita 

 

8.5 Risco do grupo ORE; e Diretrizes de Tratamento 

 

A avaliação interna de riscos teve como objetivo identificar e mensurar os riscos 

da própria ORE para a prática de LD/FTP. 

 

Caso identifique-se mais vulnerabilidade à LD/FTP em qualquer empresa do 

Grupo, será realizada a devida diligência em todos envolvidos, visando mitigar 

riscos e danos à imagem e reputação a que a ORE está sujeita. 

 

8.6 Relacionamentos e Operações Proibidos 

 

São proibidos, mas não se limitando a estes, os seguintes relacionamentos: 

 

a. Residentes ou sediados no Irã, Coreia do Norte e Cuba, ou operações 

envolvendo pessoas, canais bancários e recursos relativos a esses 

países; 

b. Shell Banks (instituição financeira sem presença física em uma 

jurisdição);  
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c. Pessoas ou entidades proibidas por lei ou regulamentações aplicáveis, 

incluindo sanções e embargos (OFAC, GAFI, União Europeia e ONU);   

d. Cassinos, Casas de Apostas e outras Atividades Relativas a Jogos de 

Azar (incluindo as empresas que operam via Internet ou outros meios 

virtuais; 

e. Entidades de caridade não reguladas; e 

f. Setor de entretenimento adulto. 

 

Ademais, as empresas da ORE não podem se envolver em transações que 

estão, de forma comprovada, ligadas a quaisquer condutas consideradas ilegais 

de acordo com a legislação e regulamentação brasileiras. 

 

 

9. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DE KYC/KYP/KYE/KYS 

 

A ORE adota procedimentos destinados aos procedimentos de KYC, KYP, KYS e KYE 

de modo que se assegure a devida diligência, para que se permita a identificação, 

qualificação e classificação de Clientes, Parceiros, Fornecedores e Colaboradores. 

 

A ORE deve identificar, qualificar e verificar os relacionamentos por meio de solicitação 

de documentação física ou não, em conformidade com legislação e regulamentação 

aplicáveis. Esse processo de diligência pode ser feito mediante solicitação direta ao 

Cliente, Parceiro ou Colaborador, ou por outros meios, como pela coleta de informação 

em agências e órgãos públicos ou por empresas contratadas (bureaux), respeitando a 

Legislação referente à proteção da privacidade e utilização de dados. 

 

Devem ser efetuadas as verificações reputacionais referentes à mídia negativa de 

acordo com os perfis de risco. A área de Compliance é responsável pelas análises 

reputacionais e emissão de pareceres no que tange aos riscos de LD/FTP envolvidos 

na classificação de risco. 

 

As visitas presenciais, quando compatível com o perfil de risco, é um importante 

processo em atendimento aos princípios de governança, pois, por meio deste é possível 
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verificar e identificar se o perfil de negócios pretendidos com a ORE é compatível com 

as caraterísticas das operações. 

 

O descumprimento de condições originalmente pactuadas, bem como a identificação 

de novos fatos que possam oferecer indício de irregularidades ou de práticas indevidas 

poderão, mas não se restringindo a isso, ocasionar bloqueio de relacionamento. 

 

Os procedimentos destinados a conhecer os Clientes, Parceiros, Prestadores de 

Serviços e Fornecedores devem ser compatíveis com a legislação e com a Avaliação 

Interna de Risco. 

 

As classificações dos relacionamentos serão atualizadas e reanalisadas em 

periodicidade compatível com o perfil de risco, sendo de 12 meses para aqueles de 

risco alto, 24 meses para os de risco médio e 36 meses para os de baixo risco. 

 

9.1 Conheça seu Cliente – KYC 

 

Os procedimentos de KYC são fundamentais no gerenciamento de riscos e 

auxiliam a proteger a reputação e a integridade da ORE, sendo essencial que se 

obtenha conhecimento suficiente sobre os Clientes, de forma a garantir a 

negociação transparente com pessoas naturais ou jurídicas de caráter idôneo. 

 

9.2 Conheça seu Colaborador – KYE 

 

A ORE adota um conjunto de regras e procedimentos para admissão e 

manutenção dos seus Colaboradores, incluindo procedimentos de identificação 

e qualificação. Dessa forma, busca-se mitigar os riscos da prática de LD/FTP 

pelos Colaboradores  

 

Deve-se, assim, assegurar que, nas contratações de Colaboradores, sejam 

aplicados controles que permitam evitar vínculos com pessoas envolvidas em 

crimes financeiros, lavagem de dinheiro, entre outros. 
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9.3 Conheça seu Parceiro – KYP; Conheça seu Fornecedor – KYS 

 

Trata-se de um conjunto de regras, procedimentos e controles que devem ser 

adotados para identificação e aceitação de Parceiros comerciais, e Prestadores 

de Serviços terceiros com as quais o ORE mantenha relacionamento, visando 

prevenir a realização de negócios com contrapartes inidôneas ou suspeitas de 

envolvimento em atividades ilícitas, bem como assegurar que eles possuam 

procedimentos adequados de PLD/FTP, quando aplicável. 

 

A ORE realiza negócios e operações que demandam diligências reputacionais 

de Parceiros atuando tanto no Brasil quanto no exterior. Nesse sentido, 

ressaltam-se eventuais relações com outras instituições financeiras e não-

financeiras, como Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, 

entre outros Parceiros. 

 

Conforme Avaliação Interna de Risco, os Parceiros serão, em geral, classificados 

de acordo com categorias de risco de LD/FTP que apresentam, demandando, 

assim, tratamento diferenciado como procedimento diligência para Parceiros de 

alto risco, mediante visitas presenciais, se necessário, monitoramento, além de 

aprovação pelos diretores responsáveis pelas áreas contratantes. 

 

 

10. AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE 

 

A Avaliação de Efetividade é um relatório documentado que deve possuir duas 

abordagens, sendo elas (i) qualitativa e (ii) quantitativa. Deve-se, em seu escopo, 

avaliar a efetividade desta Política e dos procedimentos e controles internos referentes 

à PLD/FTP, de acordo com as exigências regulatórias, devendo ser elaborada, 

anualmente, com data-base em 31 de dezembro, e encaminhada à Diretoria até 31 de 

abril do ano seguinte ao da data-base, sendo responsabilidade, a princípio de Controles 

Internos a sua elaboração, podendo, no entanto, ser contratada consultoria terceirizada 

para sua realização.  
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11. SANÇÕES E EMBARGOS – LISTAS RESTRITIVAS 
 

A ORE mantém controles internos e registros que lhe permita verificar se as partes 

envolvidas nos relacionamentos estão sujeitas a qualquer tipo de sanção ou embargo. 

 

A ORE pode realizar negócios com países constantes nas listas GAFI, OFAC, União 

Europeia e ONU desde que não exista restrição específica com relação às operações 

ou às pessoas, o que é verificado pela área de Compliance. 

 

É vedado o relacionamento com pessoas ligadas a atos de terrorismo e a proliferação 

de armas de destruição ou ao seu financiamento. Nesse sentido, o acompanhamento 

dessas listas restritivas é efetuado para que não haja relacionamento com envolvidos 

em atos terroristas. 

 

 

12. MONITORAMENTO, SELEÇÃO, ANÁLISE E COMUNICAÇÃO AO COAF DE 

OPERAÇÕES E SITUAÇÕES 

 

O ORE possui controles e monitoramento de acordo com a legislação e 

regulamentação aplicáveis, adotando procedimentos mais robustos para 

relacionamentos de risco mais elevado com base na ABR, e em linha com o nível de 

complexidade dos seus negócios, produtos e processos. 

 

A identificação, verificação e validação das condições de PEP ou ONG nos 

relacionamentos é parte fundamental nos procedimentos de KYC, KYE, KYP e KYS, 

sendo exigidas por normas do COAF e da CVM, demandando, ademais, o 

monitoramento reforçado, mediante a adoção de procedimentos mais rigorosos para a 

apuração de situações suspeitas. 

 

O indício de situações suspeitas se configura por meio de atitudes e operações que 

fogem da razoabilidade esperada de acordo com o perfil, atividade e capacidade 

financeira e econômica, conforme legislação e regulamentação em vigor. É de suma 
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importância que todos os Colaboradores tenham conhecimento das operações que 

configuram indícios de LD/FTP. 

 

As comunicações ao COAF, quando realizadas, devem conter minimamente: I – a data 

do início de relacionamento do comunicante com a pessoa autora ou envolvida na 

operação ou situação; II – a explicação fundamentada dos sinais de alerta identificados; 

III – a descrição e o detalhamento das características das operações realizadas; IV – a 

apresentação das informações obtidas por meio das diligências previstas na resolução 

nº 50 da CVM, que qualifiquem os envolvidos, inclusive informando tratar-se, ou não, 

de pessoas expostas politicamente, e que detalhem o comportamento da pessoa 

comunicada; e V – a conclusão da análise, incluindo o relato fundamentado que 

caracterize os sinais de alerta identificados como uma situação suspeita a ser 

comunicada para o COAF. 

 

A comunicação ao COAF será efetuada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar 

da conclusão da análise que caracterizou a atipicidade da operação, sendo que, a ORE 

abster-se-á de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela a qual se refira 

a informação. 

 

 

13. REGISTRO DAS OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS 

 

Os documentos serão armazenados em meios físicos ou eletrônicos, de acordo com a 

lei que dispõe sobre elaboração e o arquivamento de documentos públicos e privados 

em meios eletromagnéticos. O modelo de acesso aos referidos documentos possibilita 

visualização imediata aos documentos e informações, capaz de cumprir integralmente 

com as exigências previstas na Resolução CVM nº 50. 

 

O respaldo documental visa a segurança da ORE. Os envolvidos no relacionamento 

devem estar atento às características e entender completa e perfeitamente o 

relacionamento pretendido, a fim de solicitar apenas os documentos necessários para 

boa e completa fundamentação legal e documental, devendo ser capaz de explicar a 
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importância dos documentos e informações solicitados, evitando pedidos 

desnecessários, que desgastem o relacionamento. 

 

A manutenção dos registros e documentos cadastrais (cópias ou originais) deve 

observar os prazos legais e regulamentares, estando à disposição das autoridades nos 

limites legais e regulatórios aplicáveis. 

 

 

14. CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES E TERCEIROS 

 

Com o intuito de disseminar a cultura organizacional de PLD/FTP, além de reforçar a 

aderência às exigências, tanto legais e regulatórias quanto éticas e de excelência na 

prestação dos serviços, a ORE realiza treinamentos contínuos de forma presencial ou 

online por meio da plataforma Ourinvest Educa. 

 

O Ourinvest Educa é uma plataforma para treinamento e-learning do Grupo Ourinvest 

voltada para a gestão integrada de cursos online e disseminações obrigatórias e 

facultativas. Na plataforma cada Colaborador tem sua trilha de aprendizado que 

demonstra os treinamentos disponíveis, realizados e sua evolução. Ao término de cada 

treinamento é emitido certificado que o Colaborador poderá imprimir, quando 

necessário. 

 

A ORE estimula a criação de Grupos de Trabalho, reuniões e troca de conhecimento e 

desenvolvimento acadêmico de seus Colaboradores, podendo, se aplicável, subsidiar 

cursos de especialização entre outros, nos termos da Política de Capacitação e 

Treinamento. 

Eventuais treinamentos realizados por Colaboradores ou Terceiros que não sejam 

planejados ou ministrados pela ORE ou pelo Grupo Ourinvest poderão ser 

considerados desde que o conteúdo seja validado pela área de Compliance. 
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15. CANAL DE DENÚNCIAS 

 

A ORE utiliza o Canal de Denúncia do Grupo Ourinvest, por meio do qual, 

Colaboradores, Clientes, e Terceiros, ou quaisquer pessoas, agindo de boa-fé, possam 

denunciar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude 

de qualquer natureza, relacionadas às atividades da ORE ou de descumprimento dos 

princípios e disposições do Código de Ética. 

 

 

16. RESTRIÇÕES E DIVULGAÇÕES EXTERNAS 

 

Este documento terá ampla divulgação aos Colaboradores da ORE, com a publicação 

tanto na página da Intranet quanto da Internet da ORE. 

 

 

17. APROVAÇÕES 

 

Este documento foi aprovado pela Diretoria da ORE. A via original está disponível na 

área de Controles Internos. 

 

________________________________  _______________________________ 

Bruce Thomas Philips    Nelson de Campos 
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