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1. OBJETIVO 

A presente política tem como finalidade estabelecer regras de acompanhamento e controles 

eficazes para que a Reliance certifique-se da existência dos seus clientes e de seus dados 

cadastrais, bem como adote procedimentos para prevenir-se contra crimes de “lavagem de 

dinheiro”, conforme a Lei nº 9.613/98. 

2. APLICABILIDADE 

Esta Política se aplica a todos os Sócios, Associados, empregados, estagiários, terceiros, bem 

como todos aqueles que mantenham relação comercial, profissional, contratual e/ou de 

confiança com qualquer uma das seguintes empresas (“Colaboradores”): (i) Reliance 

Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

04.215.594/0001-09; (ii) Reliance Asset Management Administração de Recursos Ltda, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 02.269.237/0001-06; (iii) Reliance Servicos Financeiros Ltda, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.647.198/0001-25; e (iv) Reliance Serviços Internacionais Ltda., inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 24.129.548/0001-02 (Todas, quando em conjunto ou individualmente, 

designadas simplesmente “Reliance”). 
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3. CAPTAÇÃO DE CLIENTES 

Não poderão fazer parte da relação pessoas impedidas de operar com a Reliance e aquelas 

que antecipadamente se conheça possuir reputação duvidosa ou restrições junto aos órgãos 

de consulta pública, como também aqueles que possam prejudicar a imagem da Reliance. 

4. RESTRIÇÕES 

Não serão aceitos pela Reliance em nenhuma hipótese:  

 Clientes cujos negócios tenham natureza tal que tornem impossível a verificação da 

legitimidade de suas atividades ou a procedência de seus recursos;  

 Clientes que se recusarem a fornecer informações ou documentação solicitada;  

 Clientes sobre os quais as informações fornecidas indiquem que estes possuem 

relacionamentos com atividades ilegais/criminosas. 

 Casas de câmbio, transmissores de dinheiro ou outras entidades similares; e 

 Qualquer atividade de negócios que possa prejudicar a imagem da Reliance. 

5. PROCESSO DE KYC 

Com o objetivo de conhecer os clientes, a Reliance adota os seguintes procedimentos: 

a. Entrevista “Conheça seu Cliente”  

O gerente de relacionamento, responsável pelo processo de captação, ou o consultor de 

valores mobiliários responsável, conforme o caso ("Responsável pelo Relacionamento"), deve 

realizar uma reunião pessoal com o potencial cliente, tanto pessoa física quanto jurídica. A 
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interação pessoal é importante para que seja possível identificar o potencial financeiro do 

cliente e a origem dos recursos. O Responsável pelo Relacionamento, deve realizar diversas 

reuniões e fazer questionamentos aos clientes antes mesmo de iniciar os processos formais 

de KYC e formalização dos serviços centrais da Reliance. Nessas interações com o cliente o 

Responsável pelo Relacionamento deve ser capaz de obter as seguintes informações: 

 Formação e experiência profissional; 

 Origem do Patrimônio; 

 Valor total no Mercado Financeiro e Patrimônio; 

Deve ser capaz de identificar potenciais riscos com relação a origem do Patrimônio, deve estar 

atento aos aspectos de “Lavagem de Dinheiro”, conforme item 4 acima.  

b. Fichas, Formulários de KYC e Pesquisa. 

Após identificação e conforto com relação ao processo inicial de KYC, deve-se iniciar o 

processo formal de obtenção e informações com o preenchimento dos formulários: 

1) Preenchimento pelo Responsável pelo Relacionamento do “Perfil do Cliente” (PF ou 

PJ), seguida da aprovação deste por um Sócio Administrador da Área Comercial para 

aprovação.  

2) Preenchimento pelo potencial cliente, seguido de assinatura da Ficha Cadastral Ficha 

Cadastral e Termo de Adesão, Cartão de Assinatura e Ficha Suitability/Política de 

Investimento. 

3) Solicitação de cópias de documentos pessoais do Cliente.  

i) CPF 

ii) Documento de Identidade, ou equivalente, com foto válido; 

iii) Comprovante de Endereço recente (máximo de 3 meses)  

c. Processo de Avaliação do Cliente 

O Responsável pelo Relacionamento recebe as cópias dos documentos, fichas, formulários 

cadastrais preenchidos e assinados pelos potenciais clientes e encaminha para o setor de 

cadastro. Se os formulários vierem incompletos, o Responsável pelo Relacionamento deve 

completá-los, sempre de acordo com informações obtidas através do cliente.    
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Com as informações do cliente o setor de cadastro deve: 

 Confirmar e documentar a verdadeira identidade do cliente; 

 Certificar-se se o ramo de negócio ou atividade em que atua não esteja relacionado 

com atividades ilegais/criminosas; 

 Certificar-se da capacidade econômica e financeira do cliente; 

 Iniciar processo de pesquisa sobre o Cliente na plataforma UpMiner® para validação 

das informações fornecidas e sobre as atividades profissionais, participação em 

sociedades e empresas, antecedentes criminais, processos nos judiciais, mídias 

negativas etc. Ou seja, busca pela identificação de informações sobre eventuais 

restrições ao cliente e suas atividades profissionais.  

 Por último a identificação se o cliente se enquadra como “Pessoa Exposta 

Politicamente – PEP” ou de Alto Risco. 

A Reliance utiliza a plataforma UpMiner® para realizar pesquisas sobre os clientes e com isso 

certificar-se que as informações fornecidas são verdadeiras.  

O UpMiner® é o sistema inteligente da UpLexis® de apoio à tomada de decisão, que utiliza a 

Web como fonte de extração de informações através de buscas automatizadas, auxiliando 

trabalhos de investigação e levantamento de dados relevantes acerca de pessoas físicas e 

jurídicas.  

A plataforma conta com diversas fontes de consulta para compor o dossiê de informações 

sobre um determinado CPF ou CNPJ, a fim de auxiliar na tomada de decisão em relação ao 

cliente.  O dossiê gerado pela plataforma, modelo anexo a esta política, contem informações 

como: 

 Informações da Receita Federal; 

 Processos no Supremo Tribunal Federal (STF); 

 Processos no Supremo Tribunal de Justiça (STJ); 

 Ocorrências nos Diários Oficiais; 

 Envolvimento com terrorismo (busca nas listas da OFAC); 

 CVM – processos administrativos; 

 Informações de Cargos Públicos; 

 Inabilitados pelo Banco Central; 

 Antecedentes Criminais; 

 Informações do Google e outros sites de busca (mídias). 
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A partir do dossiê gerado pela plataforma, como também pesquisas em outras fontes como 

OFAC, SERASA, e através da declaração do cliente na Ficha Cadastral, obtêm-se como 

resultado 3 tipos de clientes: 

CLIENTE PADRÃO 

Clientes sem apontamento negativo na pesquisa cadastral, com dados e informações 

completas no processo de KYC e em acordo com perfil estabelecido nas políticas e normas 

operacionais e de negócios. 

ALTO RISCO 

Devem ser classificados como clientes de alto risco aqueles que se encontram fora da 

definição de perfil esperado na abertura do relacionamento, ou seja, clientes que possuem 

mídia negativa, estejam sob suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro, corrupção, 

crimes sócio ambientais, trabalho escravo ou qualquer tipo de envolvimento em processos 

judiciais de natureza civil, penal, tributária, trabalhista e eleitoral. 

PEP – PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE 

Conforme a Circular nº 3.654, consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou 

tenham desempenhado nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e 

dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como 

seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.  
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d. Aprovação do Cliente e inicio do Relacionamento  

O cliente estará liberado para iniciar o seu relacionamento com a Reliance quando as 

seguintes informações atestarem que o mesmo atende ao perfil desejado: 

 Parecer favorável do Responsável pelo Relacionamento; Análise da capacidade 

econômico-financeira e pesquisa favorável; 

 Reputação, apurada pela análise documental e pesquisas de restritivos e fontes de 

referência; 

 Formulários “Ficha Cadastral e Termo de Adesão” e “Suitability e Política de 

Investimentos” assinados pelo Cliente, pelo Responsável pelo Relacionamento, 

verificados pela área de cadastro e aprovados por Sócio Administrador; 

 Ficha de Perfil do Cliente preenchida e assinada pelo Responsável pelo 

Relacionamento e aprovada por Sócio Administrador. 

e. Acompanhamento da Movimentação 

Cabe ao Responsável pelo Relacionamento verificar se o volume de operações realizadas 

está condizente com sua capacidade econômico-financeira atentando para as recomendações 

contidas na Lei 9.613, de 03/03/98 e na Circular 3.461 de 24/07/2009, do BACEN que tratam 

da prevenção e combate ao crime de Lavagem e Ocultação de Valores. Caso encontre 

Dossiê UpMiner 
e Pesquisas 

Cliente Padrão 

Pessoas 
Politicamente 

Expostas 

Alto Risco 
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qualquer inconsistência, deverá reportar o fato à Diretora de Compliance, para que esta avalie 

o procedimento a ser adotado. 

A Reliance não utiliza ferramentas técnicas ou eletrônicas de controle ou monitoramento no dia 

a dia. O controle sempre é feito pelo Responsável pelo Relacionamento, assim como pelo 

sócio administrador encarregado pelo Responsável pelo Relacionamento. Mensalmente são 

emitidos relatórios analíticos e sintéticos de movimentação por Responsável pelo 

Relacionamento e que é acessado por todos os sócios administradores e por Compliance. 

Esse relatório permite a observação de movimentações não esperadas.  

O Responsável pelo Relacionamento é o encarregado pelo monitoramento de movimentações 

vis a vis a capacidade financeira preenchida no formulário de perfil do cliente e assinada por 

um Sócio Administrador e pelo Responsável pelo Relacionamento. Este deve alertar à Diretora 

de Compliance e aos sócios Administradores as situações de não normalidade na entrada de 

recursos não condizentes com o perfil preenchido, que é revisado a cada 24 Meses.  

Além disso, considerando as atividades prestadas pela Reliance, o Responsável pelo 

Relacionamento mantém contato pessoal com seus clientes para recomendação de 

investimentos, revisão da carteira e sugestão de realocações e novos investimentos. Neste 

momento ele tem capacidade de identificar situações de anormalidade.  

ACOMPANHAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO: PEP´S E ALTO RISCO 

Clientes que se enquadrem nas categorias de PEP´s e Alto Risco, recebem uma análise mais 

criteriosa sobre suas operações. 

Quando um cliente que se enquadra nestas categorias é identificado, a área de cadastro 

informa ao Compliance que leva ao comitê formado por ele e o Diretor de Risco a fim de 

deliberar a aceitação ou não deste cliente. A tomada de decisão passa pelos seguintes 

passos: 

 Verificar se o patrimônio do cliente está condizente ao declarado na Ficha Cadastral; 

 Análise do Perfil do Cliente; 

 Análise dos motivos do enquadramento do cliente nesta categoria; 

 Averiguar o caso com o respectivo Responsável pelo Relacionamento; 

 Se aplicável, questionar o cliente sobre a situação, a fim de obter informações mais 

consistentes. 
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No caso das empresas prestadoras dos serviços de consultoria de valores mobiliários, a 

decisão, com base nos passos acima, será tomada pela Diretora de Compliance. 

Os procedimentos acima listados têm como objetivo dar prosseguimento adequado na 

apuração das suspeitas levantadas. Sendo assim, ao solicitar uma abertura de conta com o 

parceiro, avisamos no momento da solicitação que o referido cliente enquadra-se em uma 

destas categorias. 

A Reliance adota um controle para renovar/revisar as fichas cadastrais e o perfil do cliente 

periodicamente, ou seja, a cada 12 meses, ou devido a uma solicitação dos sócios 

administradores e novas informações sobre o cliente. 

Ademais, a Reliance mantém uma lista relacionando todos os clientes PEP e Alto Risco da 

base, armazenada em pasta privada do compliance. A manutenção e controle desta é feita, 

em conjunto, pelas áreas de compliance e cadastro. 

COMUNICAÇÃO AO COAF 

As operações suspeitas serão avaliadas por 3 sócios, e após a apreciação será definido a 

comunicação ou não ao COAF, na forma determinada pelo Banco Central do Brasil. Quando 

aplicável, a comunicação ao COAF é feita pela área administrativa, que através do login no 

SISCOAF realiza a comunicação. Importante ressaltar que a Reliance não dá o disclosure ao 

cliente ou a terceiros envolvidos da comunicação ao COAF da situação/operação atípica. 

A Reliance também adota o procedimento anual de emitir a certidão negativa ao COAF. 

f. Revisão das Informações 

O Setor de Cadastro deve proceder à renovação dos dados cadastrais a cada 24 meses ou 

sempre que a revisão cadastral identificar a necessidade de atualização das 

informações/documentos ou, ainda, sempre que determinado pelos Sócios Administradores ou 

pela Diretora de Compliance. A Reliance possui um sistema interno que alerta a área de 

cadastro sobre a necessidade de atualizações. 

Os responsáveis pelo contato com os clientes devem, em qualquer situação de anormalidade 

ou mudança no comportamento operacional dos mesmos e sempre que necessário, efetuar 
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visitas ou contatos por telefone de forma a atualizar e aprofundar seu conhecimento sobre o 

cliente.  

O Perfil do cliente deve ser assinado pelo Responsável pelo Relacionamento e por um 

Administrador da Reliance pertencente à área comercial. Cabe ao Sócio Administrador que 

aprova o cadastro e o perfil do cliente, a função de alertar sobre casos onde possa haver 

desconforto com a justificativa de origem dos recursos e solicitação de maiores informações. 

g. Arquivo, controle e conservação da documentação. 

Todas as informações contidas nas fichas cadastrais são inseridas no sistema da Reliance. Em 

relação aos arquivos físicos de cada cliente, a área de cadastro os mantém armazenados.  

h. Auditoria  

A Reliance contrata uma Auditoria Interna e Externa que efetua verificações periódicas, por 

amostragem, com o objetivo de identificar a adequação do cadastramento do cliente aos 

procedimentos internos da Reliance por meio de testes semestrais de verificação, conforme 

determina a Carta Circular 3.461/99 e alterações posteriores, publicada pelo Banco Central do 

Brasil, bem como para o monitoramento de PLDFT, conforme citação da Instrução CVM 301/99 

e alterações posteriores. 

i. Revisão da Politica 

Esta política deve ser revisada anualmente pela Área de Compliance e Controles Internos e 

aprovada pela administração, a fim de determinar sua compatibilidade com os objetivos, assim 

como seus controles, rotinas e procedimentos. 
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Figura 1: Print da Tela do UpMiner com indicação dos passos para criar o Dossiê. 
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