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1. Introdução 

A Prumo Capital apresenta a sua Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro que foi elaborada de 

acordo com a legislação vigente (ICVM nº 301/99, Ofício Circular CVM nº 5/2015, Lei 9.613/98, Lei 

12.683/12 e posteriores atualizações, entre outras), alinhado às diretrizes de autorregulação da 

ANBIMA  sobre o tema (“Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

no Mercado de Capitais Brasileiro”) e das melhores práticas para fundos de investimento. 

Temos consciência que este assunto é dinâmico, que o uso de práticas ilícitas evolui continuamente 

com práticas cada vez mais sofisticadas e que requer uma análise constante das possíveis situações 

de risco. Também temos consciência que os riscos nunca serão integralmente eliminados, mas 

procuramos, através desta política, tentar mitigá-los, dentro das boas práticas, do acesso a 

informações públicas e legais e limitado ao nosso campo de atuação.  

1.1 Definições 

O crime de lavagem de dinheiro pode ser definido como um conjunto de operações comerciais ou 

financeiras que buscam a incorporação, na economia do país, do modo transitório ou permanente, 

de recursos, bens e valores de origem ilícita, por meio de um processo dinâmico que envolve, 

teoricamente, 03 fases independentes que, não raro, ocorrem simultaneamente, a saber: (1) 

colocação (2) ocultação (3) integração.  

Pela própria natureza e objetivo da atividade ilícita que se pretende coibir, o agente que faz uso de 

um processo de lavagem de dinheiro busca sempre se valer de operações e estruturas jurídicas e 

operacionais complexas e opacas, para dificultar sua detecção pelas pessoas obrigadas pela Lei 

9.613/98 no que tange a sua atuação preventiva, e as autoridades competentes responsáveis por sua 

investigação.  

De forma geral e justamente por ter conhecimento das atividades de supervisão e fiscalização 

exercida pelos participantes do sistema financeiro, o criminoso, costuma ter preferência por 

operações e estruturas fragmentadas para garantir que nenhuma das pessoas obrigadas e respectivos 

supervisores possam ter a visibilidade completa do percurso do dinheiro de forma a dificultar a 

consecução a contento das atividades de supervisão sobre tais atividades ilícitas.  
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2. Contexto atual 

A Prumo Capital é uma gestora de recursos, focada em renda variável, com predileção por empresas 

de qualidade e busca de assimetrias e com visão de longo-prazo.  

Assim, nosso foco de atuação é um mercado organizado, com preços que podem ser monitorados a 

todo momento através de sistemas e fontes confiáveis por todos os participantes deste mercado.  

De forma geral, os portfólios dos fundos da Prumo Capital costumam ser formados por um número 

pequeno de empresas investidas e este conjunto de investimentos tem um nível de liquidez bem 

razoável e é algo que é constantemente monitorado e controlado pela Prumo.  

A Prumo Capital atua no segmento de gestão de recursos e a partir de Out/16 foi autorizada pela 

CVM a fazer a atividade de distribuição exclusivamente dos próprios fundos.  

3. KYC – Conheça seu cliente – Monitoramento do passivo 

Referente ao processo de conheça o seu cliente (“Know Your Client”), a Prumo Capital mantém em 

seus arquivos, cópias eletrônicas dos formulários e documentos que fazem parte obrigatória do  

processo de abertura cadastral. Nestes documentos pessoais e fichas que o cliente preenche e assina 

atestando a veracidade dos dados ali informados, podemos analisar uma rica gama de informações 

como a formação acadêmica, a atividade profissional, idade, a origem declarada pelo cliente do seu 

patrimônio (ex. atividade profissional, herança, etc), município onde mora, onde trabalha, nível de 

renda, entre outras informações relevantes.   

Com base nos dados citados acima, é possível analisar a compatibilidade dos valores movimentados 

nos fundos geridos pela Prumo Capital e o patrimônio/renda declarados pelo investidor. 

A Prumo Capital, contratou um provedor de informações de excelente reputação no mercado 

financeiro, onde realizamos consultas previamente ao investimento realizado para todos os 

investidores sobre (i) listas restritivas nacionais, onde são consultadas mais de 20mil fontes 

reputacionais, incluindo principais jornais, revistas, redes sociais, cadastro nacional de empresas 

inidôneas e suspensas, cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas, cadastro 

nacional de empresas punidas, lista de autuações ambientais e embargos, entre outras (ii) lista de 

pessoas politicamente expostas (“PEP”), consultando todas as fontes públicas permitidas e 

atualizando ao longo do tempo de acordo com as classificações de pessoas/cargos incluídos nesta 

condição (iii) listas restritivas (OFAC, ONU, Lista Consolidada da União Europeia, Interpol, Conselho 

de segurança das Nações Unidas, etc). Este monitoramento nos 3 itens citados acima são feitos 

continuamente enquanto o investidor mantiver recursos com a Prumo Capital.  
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A Prumo Capital procura fazer regularmente reuniões com o maior número possível dos seus 

investidores e manter de forma organizada um arquivo de relatórios destas reuniões. Esta prática, ao 

longo do tempo e com a recorrência de contatos, vai comprovando as condições declaradas pelo 

cliente em suas informações cadastrais. Ainda que não seja um impeditivo de práticas ilícitas, mas 

este procedimento ajuda qualitativamente a mitigar ou identificar riscos. Quando não é possível nos 

reunirmos com o cliente final por ter nos sido apresentado através dos nossos distribuidores por 

questões de confidencialidade, estratégia comercial, etc., procuramos manter um contato regular e 

próximo com os distribuidores.  

Atualmente, o nosso administrador fiduciário, que é uma das maiores empresas deste segmento, 

cadastra os distribuidores e, portanto, todos os nossos parceiros, também passam por uma análise e 

aprovação complementar do nosso administrador fiduciário.  

Com relação ao passivo (captação de recursos), os fundos da Prumo Capital são direcionados ao 

público de investidores locais, qualificados e investidores em geral. Não temos no nosso passivo 

investidores com perfil de não residentes, trusts, não temos investidores exclusivamente ou 

majoritariamente classificados como politicamente expostos ou majoritariamente de atividades de 

risco sob o ponto de vista de práticas de lavagem de dinheiro. Não gerimos fundos exclusivos que são 

veículos de certa forma sujeitos ao tipo de atividade e estruturação de atos ilícitos. Também não 

temos uma quantidade de cotistas muito elevada, comparativamente a fundos de varejo, o que não 

elimina, mas nos permite ter um pouco mais de controle ao conhecer e analisar o perfil do nosso 

passivo.   

Importante também ressaltar, que a liquidação financeira das aplicações dos clientes dos fundos 

geridos pela Prumo Capital, são realizadas via TED. Isto não elimina totalmente os riscos envolvidos, 

mas significa que de alguma maneira, aqueles recursos já ingressaram no sistema financeiro e já 

passaram por um processo de abertura de conta, cadastro, análise de KYC em alguma instituição 

financeira. As movimentações financeiras (aplicações / resgates), devem vir de uma conta de mesma 

titularidade do investidor obrigatoriamente.  

3.1 Procedimento adotado para veto do relacionamento 
 

Em casos de investidores com (i) atividades profissionais sensíveis  (ii) pessoas politicamente expostas 

(iii) ou situações com dificuldades de obtenção de informações sobre a origem patrimonial ou 

atividade profissional do investidor (iv) a intenção por parte do cliente de abrir diversas contas em 

nomes de pessoas físicas ou jurídicas que pertencem ao mesmo Grupo Econômico (v) dificuldade de 

identificar o beneficiário final das transações, devido à utilização de estruturas complexas, entre 

outras situações de risco, o Diretor de PLD, deve solicitar maiores esclarecimentos por parte do 

cliente e com base nestas informações convocar o Comitê de Risco e Compliance para uma análise e 

decisão prévia da aceitação do investimento inicial pelo cliente.  



 
 

 

POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

 
 

6 

Em situações onde o relatório de pesquisa reputacional trouxer algum apontamento, o Diretor de 

Compliance e PLD deve avaliar a gravidade do risco indicado (ex. presença em alguma lista restritiva 

ou notícia reputacional negativa). Se o cliente estiver presente numa lista restritiva, deve-se fazer 

uma reunião do Comitê de Risco e Compliance e recomendar fortemente o veto ao investimento. Se 

for um fato reputacional, o procedimento será (i) esclarecer todas as informações com o cliente 

diretamente (ii) a partir dos esclarecimentos prestados, deve-se reunir o Comitê de Risco e 

Compliance, fazer uma análise do risco para decidir a respeito da aceitação prévia do cliente.  

 

4.  KYE – Conheça seu funcionário 

Com relação a sua própria equipe de colaboradores, a Prumo Capital, mantém uma política de 

investimentos pessoais, com determinados controles de apuração e monitoramento contínuos 

previstos nos seus procedimentos internos e com punições e sanções cabíveis estabelecidas de 

acordo com a gravidade dos seus atos.  

Cada colaborador, sócio, funcionário, ao ingressar na Prumo Capital, assina o código de Ética e 

Compliance da Prumo Capital que estabelece padrões de ética, conduta e de investimentos pessoais.  

A Prumo Capital é uma empresa que não tem um grande número de colaboradores, sócios, 

funcionários e assim, o monitoramento de alguma mudança repentina e relevante no padrão 

econômico ou no comportamento de consumo, que levante qualquer suspeita em relação a 

identificação da origem dos recursos, os sinais ficam muito evidentes e simples de serem monitorados 

vis-à-vis outras empresas que são intensivas em capital humano e número de colaboradores.  

Com uma periodicidade adequada e de acordo com as necessidades ou mudanças relevantes na 

regulamentação pertinente ao tema, a Prumo Capital, tem uma política de treinamento para os seus 

colaboradores, de forma a manter toda equipe atualizada sobre o tema de prevenção à lavagem de 

dinheiro. 
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5. KYP - Conheça seu parceiro 

A Prumo Capital, em seu Código de Ética e Compliance, tem uma política para a seleção de 

fornecedores/parceiros. Lá constam as diretrizes gerais para as nossas parcerias.  

No sentido de prevenir a realização de negócios com contrapartes inidôneas ou suspeitas de 

envolvimento ilícito, procuramos realizar reuniões in-loco, fazer uma pesquisa sobre a reputação do 

fornecedor no mesmo sistema descrito no item 3 acima (Conheça seu cliente), nas mesmas fontes de 

informações. Em casos de pessoas jurídicas, procuramos fazer a pesquisa dos beneficiários finais. 

Dependendo do grau de risco e importância do fornecedor em questão para o nosso negócio, poderá 

ser aplicável um formulário de due diligence.  

Para o caso específico de distribuidores, é importante ressaltar, que a liquidação financeira das 

aplicações realizadas pelos clientes originados pelos nossos parceiros/distribuidores, são realizadas 

via TED. Isto não elimina totalmente os riscos envolvidos, mas significa que de alguma maneira, 

aqueles recursos já ingressaram no sistema financeiro e já passaram por um processo de abertura de 

conta, cadastro, análise de KYC em alguma instituição financeira.  

Não eximindo a responsabilidade da Prumo Capital, mas pela metodologia de trabalho do nosso 

administrador fiduciário, que é uma das maiores empresas neste mercado, todos os distribuidores 

também têm que estar aprovados por eles e sabemos que para tal, os distribuidores têm que passar 

por um processo de diligência.  

A Prumo Capital procura manter um contato regular com seus distribuidores como uma forma 

contínua de manter o relacionamento comercial, monitorar a situação e condições do distribuidor. 

Desta maneira, conseguimos avaliar a capacitação técnica, o nível de profissionalismo dos nossos 

parceiros e em caso de alguma mudança ao longo do tempo no sentido de uma deterioração de riscos, 

poderemos tomar as medidas cabíveis. Como política e visando mitigar riscos, procuramos nos nossos 

contratos, prever que sob certas condições, os contratos podem ser encerrados antecipadamente.  
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6. Monitoramento do Ativo 

A Prumo Capital atua exclusivamente no segmento de gestão de recursos dedicado a renda variável 

investindo em empresas de capital aberto, listadas em bolsa.  

Do lado do ativo dos fundos geridos pela Prumo Capital, as empresas de capital aberto, listadas em 

bolsa, são sujeitas à fiscalização e ao cumprimento de normas pela CVM ou órgãos regulamentares 

internacionais em casos de empresas listadas lá fora, possuem em suas estruturas organizacionais 

áreas de compliance e/ou auditoria interna e são continuamente auditadas por um auditor externo 

credenciado pela CVM em suas demonstrações financeiras.  

A Prumo Capital, costuma agendar reuniões regularmente com executivos das empresas investidas e 

registrar estas reuniões em relatórios que são arquivados de forma organizada nas bases de dados 

internas.  

Claro que os fatores citados acima,  não eliminam por si só a existência de eventuais operações 

suspeitas nos ativos que investe, porém, consideramos que vis-à-vis, outras classes de ativos e outros 

mercados (exemplos: operações estruturadas, operações de crédito ou ativos negociados em 

mercados de balcão não organizados, só para citar alguns exemplos), atuamos num segmento do 

mercado de capitais, teoricamente, menos suscetível a este tipo de prática de atos ilícitos uma vez 

que os preços são conferidos em tempo real. De certa forma, os riscos não são eliminados, mas são 

características atenuantes na gestão de riscos dos ativos do fundo.  

De acordo com as normas em vigor, o administrador fiduciário deve assegurar que o gestor tenha 

capacidade e recursos técnicos para realizar a análise e monitoramento da avaliação da faixa de 

preços dos ativos e valores mobiliários negociados pelos fundos de investimento sob sua gestão. 

Neste sentido, a Prumo Capital, tem como administrador fiduciário, desde a sua fundação, uma das 

maiores empresas internacionais neste mercado, o que de certa forma, nos exige atender um nível 

mínimo de qualidade e excelência. 

 

 

 

 


