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1. Definições: 

 

Alta administração: órgão decisório máximo ou indivíduos integrantes da administração do 

Grupo Octante, responsável pela condução de seus assuntos estratégicos conforme previsto na 

política de PLDFT; 

Beneficiário final: pessoa natural ou pessoas naturais que, em conjunto, possuam, controlem ou 

influenciem significativamente, direta ou indiretamente, um cliente em nome do qual uma 

transação esteja sendo conduzida ou dela se beneficie;  

Cliente: investidor que mantém relacionamento comercial direto com o Grupo Octante; 

Conheça seu Cliente: trata-se de política do Grupo Octante, que tem como objetivo conhecer a 

real identidade dos investidores, seu perfil e possíveis riscos para fins de PLDFT. 

Conheça seu Funcionário: trata-se de política do Grupo Octante, que tem como objetivo 

conhecer os candidatos em processos seletivos e colaboradores, bem como seus antecedentes 

profissionais e perfil (se é PEP, se realiza doações a partidos políticos etc). 

Conheça seu Parceiro: trata-se de política do Grupo Octante, que tem como objetivo conhecer 

os prestadores de serviço, e se tais prestadores se encontram em conformidade com toda a 

regulamentação e legislação aplicável, principalmente no que diz respeito a PLDFT, Políticas 

Socioambiental e Anticorrupção. Grupo Octante: conglomerado composto por  

Unidade de Inteligência Financeira: trata-se do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(“COAF”). É responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade 

ilícita. 
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2. Introdução: 

 

Considerando: 

 

a) a constante busca por desenvolvimento e evolução, sempre com transparência, 

integridade e por meio de melhores práticas; 

b) as mais novas normativas do mercado de valores mobiliários brasileiro no que diz 

respeito à prevenção e ao combate de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo 

(“PLDFT”); 

c) que a ICVM 6171 estabelece que as pessoas jurídicas que compõem o mesmo 

conglomerado financeiro podem adotar política única para o grupo, devendo somente criar 

mecanismos de intercâmbio de informações entre suas áreas de controles internos.  

 

O Grupo Octante, composto pela Octante Securitizadora S.A., Octante Gestão de 

Recursos Ltda, Octante Créditos Agrícolas Ltda. (“Grupo Octante”), apresenta, por meio deste 

documento, sua Política de PLDFT, nos termos da legislação e regulamentação aplicável, 

especialmente em relação à Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, alterada pela Lei nº 12.683, 

de 9 de julho de 2012, Lei 13.260, de 16 de março de 2016, e 13.810, de 8 de março de 2019, 

Decreto no 5.640, de 26 de dezembro de 2005 e, finalmente, Instrução CVM 617, de 05 de 

dezembro de 2019 (“ICVM 617”). 

 

Todos os colaboradores, sócios e prestadores de serviços possuem a 

responsabilidade e compromisso de: (i) estarem cientes e compreender esta Política; (ii) 

obrigatoriamente aplicá-la em todas e quaisquer atividades desempenhadas para o Grupo 

Octante, sempre analisando seus produtos e serviços e, assim, buscar continuamente prevenir 

e reprimir operações com características incomum, que podem estar direta ou indiretamente 

ligados às condutas ilegais de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo. 

 

3. Objeto: 

 

O objeto desta Política é estabelecer e descrever as principais diretrizes, regras e 

conjunto de práticas adotadas pelo Grupo Octante na PLDFT, que devem ser observados e 

                                                           
1 Artigo 4º, parágrafo 2º da ICVM 617. 
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integralmente cumpridos por todos os seus colaboradores, sócios e prestadores de serviço, 

mediante constante supervisão do Diretor de PLDFT e Conselho de Administração.  

 

Esta Política conceitua a conduta de lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo, detalhando suas etapas, dinâmica e possíveis indícios, que devem ser 

continuamente buscados por meio das atividades de monitoramento, analisados e reportados 

ao Diretor responsável, que preservará a confidencialidade do reporte. Dependendo da 

seriedade dos indícios, o Diretor de PLDFT realizará a comunicação à Unidade de Inteligência 

Financeira, que realizará sua análise e, se for o caso, realizará nova comunicação às autoridades 

competentes.  

 

Adicionalmente, esta Política relaciona as práticas de PLDFT com as práticas de 

Conheça seu Parceiro (know your partner – “KYP”), Conheça seu Cliente ((know your client – 

“KYC”), e Conheça seu Funcionário (know your employee – “KYE”), fornecendo todas as 

informações necessárias para que todos os colaboradores, sócios e prestadores de serviço do 

Grupo Octante apliquem a PLDFT em todas as suas atividades. 

Por fim, é importante destacar que todas as práticas aqui elencadas estão em 

conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). 

 

Vigência 

 

Esta Política de PLDFT será anualmente revisada e aprovada pela Alta 

Administração, sendo seu conteúdo amplamente divulgado internamente, bem como 

disponibilizado no website de todas as entidades pertencentes do Grupo Octante.  

 

Responsabilidade do Diretor e Órgão da Alta Administração 

 

O Diretor de PLDFT é responsável por (i) aplicar e acompanhar o cumprimento 

desta Política, bem como das demais normas aplicáveis, sejam elas de natureza legislativa ou 

regulamentar; (ii) receber reportes dos colaboradores, sócios ou prestadores de serviços acerca 

de pessoas, entidades ou operações suspeitas, sempre preservando a confidencialidade daquele 

que realizou o reporte, bem como providenciando todas as diligências necessárias, inclusive 

comunicação às autoridades competentes, se necessário. 
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O Conselho de Administração deverá, anualmente, revisar e aprovar esta Política 

de PLDFT, realizando as adaptações e modificações necessárias, se for o caso, conforme 

possíveis exigências normativas. Adicionalmente, a Alta Administração é responsável por 

supervisionar a aplicação desta Política no Grupo Octante. 

 

Conceito de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

 

Lavagem de Dinheiro:  

A lavagem de dinheiro é conceituada como conduta cujo objetivo é transformar a 

aparência de valores financeiros oriundos de atividades ilícitas, criando um falso aspecto de 

licitude e, assim, por meio de diversos métodos, inseri-los na economia formal.   

 

Normalmente, tal transformação é realizada por meio de transações financeiras 

e/ou comerciais, celebradas de maneira a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal.  

 

A atividade de lavagem de dinheiro é dividida em 3 (três) fases: (i) Colocação; (ii) 

Ocultação; e (iii) Integração. Na primeira fase, valores financeiros de origem ilícita são colocados 

no sistema econômico (por exemplo, por meio de depósito em países com regras mais 

permissivas ou compras de obras de arte). Na segunda fase, a ocultação é realizada por meio de 

diversas transações financeiras suspeitas, muitas vezes com estruturas extremamente 

complexas, com o objetivo de revestir o capital de aparente legalidade, desvinculando-o de sua 

origem. Finalmente, na terceira fase, os valores financeiros são, de fato, integrados ao sistema 

econômico e financeiro mundial, transparecendo aspecto e forma lícita. 

 

Financiamento ao Terrorismo: 

O terrorismo é definido como conduta de indivíduo(os) que, motivados por 

xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e/ou religião, e com a finalidade de 

provocar terror social ou generalizado (i) possa causar danos ou promover destruição em massa 

(como por exemplo, por meio de explosivos ou conteúdos biológicos); (ii) sabote ou apodere-se 

com violência ou grave ameaça do controle de meios de comunicação, transporte, escolas, 

hospitais, estádios esportivos, instalações de energia, instituições bancárias, dentre outros 

locais; (iii) atente contra a vida ou integridade física de pessoa. 
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Nesse sentido, o financiamento ao terrorismo é a concessão ou recebimento de 

quaisquer valores financeiros que serão utilizados em condutas terroristas, conforme acima 

definido. 

 

Indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo  

 

É essencial que todos os colaboradores, sócios e prestadores de serviço estejam 

atentos a possíveis indícios de operações financeiras envolvendo lavagem de dinheiro e/ou 

financiamento ao terrorismo e/ou pessoas e entidades com comportamentos suspeitos, sempre 

se atentando para: 

 

(i) Operações financeiras cujos valores aparentem ser incompatíveis com o porte da 

empresa e/ou patrimônio declarado e/ou ocupação profissional, em caso de pessoa física; 

(ii) Operações financeiras com seguidos ganhos ou seguidas perdas, de maneira incomum em 

relação às operações financeiras similares no mercado; 

(iii) Operações financeiras cujas características demonstrem que suas partes estão atuando 

em nome de terceiros, que desejam ter sua participação ocultada, bem como operações 

financeiras nas quais não é possível identificar o beneficiário final; 

(iv) Operações financeiras realizadas sem fundamento econômico e/ou jurídico, não 

possuindo lógica financeira; 

(v) Operações financeiras com a participação de pessoas naturais ou entidades provenientes 

de países que não seguem recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem 

de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (“GAFI”); 

(vi) Pessoas ou entidades com grande oscilação no volume das operações financeiras 

celebradas ao longo de determinado período de tempo, de maneira incomum em relação 

às operações financeiras similares no mercado; 

(vii) Pessoas ou entidades que aparentam resistência em fornecer informações necessárias 

para análise de seu patrimônio e/ou operações financeiras já realizadas; 

(viii) Pessoas ou entidades que declaram diversas contas bancárias, e costumam modificá-las 

com incomum habitualidade; 

(ix) Pessoas ou entidades que recebam ou realizem propostas de operações incompatíveis 

com sua capacidade financeira. 

 

Na hipótese de suspeita ou ocorrência de qualquer das situações acima 

mencionadas, o caso deverá ser imediatamente reportado ao Diretor de PLDFT, que preservará 
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a confidencialidade daquele que realizou o reporte, bem como realizará todas as diligências 

necessárias, inclusive comunicação das autoridades competentes, nos termos do item “Análise 

e Reporte” desta Política de PLDFT. 

 

 

Programa de Identificação e Tratamento de Indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento 

ao Terrorismo 

 

Manutenção de Informações Cadastrais e Atualização Cadastral: 

O cadastro do cliente e sua constante atualização2 são as ferramentas pelas quais 

ocorre a identificação do cliente bem como, se for o caso, de eventual beneficiário final, sendo 

assim um dos procedimentos mais importantes para PLDFT.  

 

Assim, tanto externa e quanto internamente, a cultura da importância da 

manutenção dos dados cadastrais atualizados é constantemente difundida pelo Grupo Octante, 

que disponibiliza canais para que seus clientes possam comunicar quaisquer atualizações, bem 

como institui rotina de procedimentos internos para que seus colaboradores, periodicamente, 

verifiquem tais cadastros, coletando, validando e atualizando tais dados. 

 

Todos os documentos relativos às operações financeiras celebradas pelo cliente, 

que envolvam o Grupo Octante, incluindo documentos cadastrais, devem ser arquivados pelo 

período mínimo de 5 (cinco) anos. 

 

Não serão aceitas ordens de movimentação de contas de clientes cujos cadastros 

estejam desatualizados, exceto nas hipóteses de pedidos de encerramento de conta ou de 

alienação ou resgate de ativos. 

Será dispensada especial atenção, com procedimentos de monitoramento 

reforçado, inclusive na proposta de início de relacionamento: (i) aos casos nos quais não é 

possível identificar o beneficiário final; (ii) quando o cliente for pessoa exposta politicamente, 

bem como seus familiares; (iii) organizações sem fins lucrativos. 

 

Pessoas Expostas Politicamente (“PEP”): 

                                                           
2 A atualização é realizada de acordo com o conteúdo indicado nos Anexos 11-A e 11-B e nos termos da 
alínea “b”, inciso II do art. 4º. 
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Todo cliente é obrigado a declarar se é ou não Pessoa Politicamente Exposta. Caso 

haja enquadramento de clientes na condição de PEP, eles serão definidos como de alto risco e 

o Diretor de PLD será responsável pela análise e aprovação do seguimento, ou não, do 

relacionamento. Ainda, se for o caso, o Diretor de PLD será o responsável por quaisquer 

comunicações aos órgãos reguladores. 

 

Conheça seu Cliente:  

Trata-se de um conjunto de práticas que estabelecem mecanismos para 

identificação de clientes, assegurando sua real identidade. As práticas são iniciadas no 

procedimento de cadastro e seguidas da verificação do perfil do cliente, com condução de 

diligências necessárias, se for o caso. Complementarmente, são realizadas consultas a fontes 

oficiais de validação das informações, procurando aumentar a segurança. 

 

O procedimento de assegurar a real identidade do Cliente e seu perfil é essencial 

para a PLDFT, sempre abrangendo a verificação se tal cliente é ou não classificado como PEP, 

além da pesquisa do beneficiário final, devendo os colaboradores do Grupo Octante estar 

sempre atentos a possíveis indícios do uso de informações privilegiadas, o que é 

constantemente combatido.   

 

Finalmente, são também realizados procedimentos para aferir a adequação dos 

produtos ao perfil do Cliente (suitability), conforme sua capacidade financeira e patrimonial. A 

utilização de produtos inadequados ao perfil do Cliente é um indício de operação atípica, 

devendo ocorrer um monitoramento mais rigoroso pelo Grupo Octante. 

 

O Grupo Octante possui uma política própria de “Conheça seu Cliente”, 

aperfeiçoando este processo, bem como respeitando as exigências regulamentares aplicáveis. 

 

Conheça seu Parceiro:  

Trata-se de um conjunto de práticas que estabelecem mecanismos para ter 

adequado conhecimento com relação aos parceiros de negócios do Grupo Octante, procurando 

bons antecedentes e integridade em suas atividades. Tais práticas são implementadas na 

celebração dos contratos e são revistas a cada 24 (vinte e quatro) meses, atualizando as 

informações necessárias. 
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Em tais práticas, o Grupo Octante verifica se (i) tais parceiros de fato possuem as 

habilidades, recursos e qualificações condizentes para cumprir suas obrigações contratuais; (ii) 

se o Parceiro possui e de fato procura aplicar, nos termos da legislação e regulamentação 

aplicável, Política de PLDFT, Política Anticorrupção e Política Socioambiental; (iii) possui PPE em 

seus quadros societários; (iv) se possui qualquer envolvimento em notícias da mídia sobre 

corrupção ou outras infrações; (v) realiza doações a partidos políticos; (vi) envolvimento em 

qualquer atividade atípica ou comportamento potencialmente criminoso. 

 

O Grupo Octante possui uma política própria de “Conheça seu Parceiro”, 

aperfeiçoando este processo, bem como respeitando as exigências regulamentares aplicáveis. 

 

Conheça seu Funcionário:  

Trata-se de um conjunto de práticas aplicáveis aos colaboradores do Grupo 

Octante, que possui postura transparente e íntegra na contratação de cada funcionário, sendo 

avaliados os antecedentes profissionais e criminais de cada candidato pela área de Recursos 

Humanos.  

 

Adicionalmente, o Grupo Octante realiza treinamentos periódicos, promovendo 

seus valores presentes no Código de Ética e Conduta, bem como reforçando a implementação 

da presente Política.  

 

Controle e Monitoramento de Operações:  

 

Com base em todos os produtos e serviços oferecidos pelo Grupo Octante, foi 

criada a avaliação interna de risco em relação à PLDFT (“Avaliação Interna de Risco”), no qual os 

Clientes são classificados em risco (i) alto; (ii) médio; (iii) baixo, considerando, principalmente, o 

(i) tipo de cliente e sua natureza jurídica; (ii) sua atividade; (iii) sua localização geográfica; (iv) 

seus produtos, serviços e canais de distribuição utilizados; (v) o relacionamento do Cliente com 

outras pessoas, averiguando inclusive as Políticas PLDFT de tais pessoas. Dessa maneira, as 

atividades de monitoramento, reforçado ou não, e sua análise, serão proporcionais aos riscos 

de cada Cliente. 

 

O Grupo Octante realiza o monitoramento contínuo de todas as operações e 

situações, atentando-se para qualquer indício de anormalidade em relação às práticas comuns 

do mercado. 
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O Grupo Octante realiza o monitoramento reforçado em qualquer situação 

potencialmente arriscada, como por exemplo: (i) qualquer situação na qual não seja possível 

identificar o beneficiário final; (ii) aparente incompatibilidade da atividade econômica, do objeto 

social ou do faturamento informados pelo Cliente; (iii) operações no âmbito do mercado de 

valores mobiliários nas quais haja seguidas perdas e ganhos, de maneira incoerente a pessoas 

com atividades similares no mercado; (iv) oscilação significativa na frequência dos negócios, de 

maneira anormal em relação ao mercado daquele nicho de negócios; (v) qualquer outra situação 

anômala, que aparente potenciais indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao 

terrorismo. 

 

Análise e Reporte  

 

Sendo detectadas situações e/ou operações com sérios indícios de PLDFT, com base 

na Avaliação Interna de Risco e procedimentos detalhados no Manual de PLDFT, a Unidade de 

Inteligência Financeira deverá ser comunicada, em informe contendo, ao mínimo: (i) a data do 

início de relacionamento do Grupo Octante com o Cliente; (ii) explicação fundamentada dos 

indícios; (iii) descrição em detalhes das operações realizadas; (iv) apresentação de todos os 

indícios e situações atípicas aferidas, informando também se existe envolvimento de PEP; (v) 

conclusão da análise, pela perspectiva do Grupo Octante.  

 

A comunicação à Unidade de Inteligência Financeira será efetuada em até 24 (vinte 

e quatro) horas, contadas da conclusão da análise aqui mencionada. 

Os processos de registro, análise e comunicação de operações financeiras que 

revelam indício de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo são realizados de forma 

sigilosa às autoridades competentes.  

 

Caso o Grupo Octante não tenha averiguado nenhum sério indício de lavagem de 

dinheiro ou operações atípicas, o Diretor de PLDFT deverá enviar declaração negativa à CVM até 

o último dia útil do mês de abril, sempre em relação ao período anterior. Esta comunicação se 

dará por meio dos mecanismos estabelecidos no convênio celebrado entre a CVM e o COAF.  

 

Por fim, no caso de envolvimento de Colaboradores em operações de lavagem de 

dinheiro e financiamento ao terrorismo, esses ficarão sujeitos às sanções previstas no Manual 
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de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, inclusive demissão por justa causa, 

assim como às consequências legais cabíveis. 

 

 

Registro de Operações 

 

O Grupo Octante deve manter registro de toda operação envolvendo valores 

mobiliários, independentemente de seu valor, permitindo a verificação da movimentação 

financeira de cada Cliente, consoante esta Política de PLDFT. 

 

Finalmente, conforme artigo 26 da ICVM 617, o Grupo Octante se compromete a 

manter a disposição da CVM durante o período mínimo de 5 (cinco) anos toda documentação 

necessária, seja em meio físico ou eletrônico. 

 

 

Intercâmbio de Informações entre entes do Grupo Octante 

 

Com o objetivo de evitar quaisquer falhas na comunicação entre as entidades do 

Grupo Octante que possam prejudicar o cumprimento das obrigações estabelecidas nesta 

Política, o Diretor de PLDFT realizará reuniões periódicas com os diretores de cada entidade, 

a afim de ter ciência de qualquer operação com possíveis indícios ou atipicidades. 

 


