
                                

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  POLÍTICA DE IDENTIFICAÇÃO/ 

MANUTENÇÃO DO CADASTRO  

DO CLIENTE E  

KYC – “KNOW YOUR CLIENT” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

 
 
 

Fluxograma Clientes – AML-KYC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Prospecção 

Solicitação de documentos RG / CPF 
/ Comp. residência / outros 

Google Formulário AML 

Cliente 
Aprovado 

Checagem AML 

Resultado 

* KYC – Coletar assinatura 
* RP – Risk Profile (sócios/cliente) -  
* Contrato de Prestação de Serviços 

2º Comitê de análise    
2 Diretores + assinatura 

Envia-se contrato e formulários para assinatura 

Arquiva-se contrato 
e formulários KPC 

Cliente não 
aprovado 

CAC – Comitê de 
Aceitação de Clientes  
(Toda segunda-feira 
análise se aplicável / 

assinatura de 2 Diretores) 

Defesa 

Aprovado 
Reprovado 

Arquivar 
processo 

KYC  
Preenchimento (sócios/cliente) 

Comunicar 
ao COAF em 
24 horas se 
necessário COAF 

* No processo de aceitação de clientes e ao longo do relacionamento com 
a KPC Consultoria, será feito um constante monitoramento da vida 
financeira do cliente. Analisado extratos, movimentações, investimentos, 
etc.  
* Caso haja qualquer tipo de atividade que possa ser considerada suspeita 
ou atípica, será convocado um Comitê com os diretores para analise e 
discussões. 
* Após Due Diligence, se for confirmada alguma atividade suspeita, o COAF 
será notificado em até 24horas. 
* Será enviado ao COAF um “Report Anual” sobre atividades consideradas 
suspeitas. (Mesmo que não haja ocorrências)  
 
 



                                

 

 

 

Descriminação dos processos 

1. Prospecção 

2. Solicitação de documentos  

a. RG, CPF ou CNH, comprovante de endereço 

b. Outros (certidão de nascimento, procuração, etc., se necessário) 

3. Checagem AML – Processo consiste em 3 etapas 

a. KYC – Preenchimento presencial em conjunto com o cliente 

b. Pesquisa na internet – Google  

c. Formulário AML – Resumo dos principais fatos/características relevantes do 

cliente em relação ao Anti Money Laundering – Classificação. 

4. Resultado 

a. CAC (Comitê de Aceitação de Clientes)  

i. Apresenta-se o resultado no CAC que acontecerá toda segunda-feira 

para análise  e coleta das assinatura de 2 Diretores sendo eles 

Compliance e Diretor executivo. 

ii. Cliente APROVADO – Coletar assinatura dos clientes e assessores nos 

formulários/documentos abaixo: 

1. KYC 

2. Risk Profile 

3. Contrato de Prestação de Serviços  

iii. Arquivos on-line e físico 

1. Arquiva-se o contrato e formulários KPC na nuvem e em pasta 

física na sala security. 

iv. Cliente NÃO aprovado – Convoca-se um 2º CAC com 2 Diretores sendo 

eles de Compliance e Diretor executivo mais o assessor da possível 

conta para analises dos processos e informações e DEFESA.  

1. APROVADO – Segue o fluxo da coleta de assinatura dos 

formulários / documentos e arquivamento dos mesmos 

2. REPROVADO – COAF e arquivamento 

a. Comunicar ao COAF em 24 horas se necessário  

b. Arquivar o processo 

 
 
 
 



                                

 
 
 
COAF 
 
COAF 
* No processo de aceitação de clientes e ao longo do relacionamento com a KPC Consultoria, 
será feito um constante monitoramento da vida financeira do cliente. Analisado extratos, 
movimentações, investimentos, etc.  
* Caso haja qualquer tipo de atividade que possa ser considerada suspeita ou atípica, será 
convocado um Comitê com os diretores para analise e discussões. 
* Após Due Diligence, se for confirmada alguma atividade suspeita, o COAF será notificado em 
até 24horas. 
* Será enviado ao COAF um “Report Anual” sobre atividades consideradas suspeitas. (Mesmo 
que não haja ocorrências)  
 
 

 

Abaixo, segue dados para acesso quando aplicável e atualização anual no Sistema COAF 

 
 

 

Procedimento de Cadastramento 

Estabelecer contato pessoal e compreender o perfil do cliente; 

Analisar a compatibilidade entre a operação pretendida e o perfil do cliente; 

Analisar o dossiê cadastral; 

Utilizar fontes externas de informação para confirmar os dados cadastrais e obter 

informações adicionais; 

Manter contato com o cliente acompanhando a evolução de suas atividades. 

 

KYC Formulário: Este formulário é preenchido em conjunto sócio e cliente. O 

Cliente assina atestando a veracidade das informações.  

 

Os clientes deverão ser informados da necessidade de informar, de imediato, quaisquer 

alterações nos seus dados cadastrais. 

As fichas de cadastro deverão ser atualizadas com periodicidade máxima de 24 meses. 

 

O cadastro deve receber atenção, devendo ser mantido em boa ordem e com a devida 

atualização. Os dossiês cadastrais devem refletir a condição econômica e financeira dos 

investidores. 

Devem ser adotadas medidas de controle que procurem confirmar as informações 

cadastrais de seus clientes, de forma a evitar o uso da conta por terceiros, além de 

identificar os beneficiários finais das operações. 



                                

 

 

 

 

Processo de Verificação (Due Diligence) – Atenção Especial 

Alguns tipos de clientes e de operações requerem atenção diferenciada: 

 

 

Tipos de Cliente 

«   Investidores  não  residentes,  especialmente  quando  constituídos  sob  a  forma  de 

“trusts”, fundações, sociedades “offshore”, sociedades com títulos ao portador; 

«  Investidores     com     relacionamento     ou     transações     envolvendo     Banco não  

controlado  ou   não   afiliado   a   grupo   financeiro   regulado   e   sujeito à  supervisão  

bancária  e  que  não  mantenha   presença   física   no   País  onde está constituído, (shell 

bank"); 

«   Investidores     com     relacionamento     ou     transações     envolvendo     empresa 

(pessoa   jurídica)   que   não   seja   possível   identificar   e   conhecer   o   grupo 

empresarial  a  que  esteja  afiliada,  seus   principais   acionistas   e   administradores,   e   

que   não   mantenha   presença   física    no    País    onde está constituída, ("shell 

company") 

Investidores     com     relacionamento     com     pessoa     física     ou     jurídica, entidade    

ou    País    suspeito    de    envolvimento    em    atividade    de terrorismo,   de   pertencer   

ou   financiar   atividade    ou    organização    criminosa, incluindo todas aquelas 

identificadas em Listas Restritivas publicamente emitidas por Organismos Nacionais e 

Internacionais; 

«   Investidores    com    relacionamento    ou    transações    envolvendo    país    não 

cooperante  na  prevenção  e  combate  à  lavagem  de  dinheiro  e   ao financiamento do 

terrorismo; 

« Pessoas Politicamente Expostas (PEP) 

 

 

 

 

 

Tipos de Operações 

Ð Operações incompatíveis com o perfil cadastral 

Ð Operações com beneficiários suspeitos 

Ð Operações com motivos suspeitos ou razões não evidentes ou claras 

Ð Formas suspeitas de pagamento 

  

 

Políticas de KYE “Know Your Employee” – Conheça Seu Empregado 

Em atendimento estipulado pela Circular 3.461/09 do Banco Central do Brasil, a 

instituição deve implementar políticas para definir os critérios e procedimentos para 

seleção, treinamento e acompanhamento da situação econômico-financeira de seus 

empregados. 

 

 

Políticas de KYP “Know Your Partner” – Conheça Seu Parceiro 

Por política de conheça seu parceiro, devemos abranger todos os parceiros de negócios 

da KPC Consultoria, bem como os fornecedores de suprimentos e prestadores de serviços, 

de forma a mitigar o envolvimento da empresa em situações de risco legal e de imagem. 

 

 


