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r ecentemente, em evento na CNseg, o presidente do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras (COAF) exibiu números pre-
ocupantes. Entre 1º de outubro de 2012 e 30 de junho de 2013, de 

137.829 comunicações recebidas, apenas 520, ou 0,377%, tiveram utilidade 
para os relatórios de inteligência financeira do órgão.

Apenas três instituições responderam por mais de 80% do total de comu-
nicações. Tal concentração, se não é um retrato perfeito da distribuição 
das operações no mercado de seguros, previdência aberta e capitalização, 
denota ao menos que com o esforço concentrado de poucas instituições se-
rá possível proceder a mudanças significativas e atingir um novo patamar.

Quase 75% das comunicações foram enquadrados nas alíneas “a” 
(48,68%) e “c” (25,20%) do inciso II do art. 13 da Circular Susep 445, 
respectivamente:

enquadramento Qtde. Percentual

Circular Susep nº 445 - Art.13-ii-a) 
resistência em fornecer informações, ou 
fornecimento de informações incorretas, 
relativas à identificação ou à operação.

67.181 48,68%

Circular Susep nº 445 - Art.13-ii-c) 
propostas ou operações incompatíveis 
com o perfil socioeconômico, capacidade 
financeira ou ocupação profissional do 
cliente, beneficiário, terceiros, e outras 
partes relacionadas.

34.775 25,20%

Provavelmente, todos, ou quase 
todos, os enquadramentos da alí-
nea “c” estão duplicados nos en-
quadramentos da alínea “a”, pelo 
seguinte raciocínio: se alguém não 
informou a faixa de renda, foi re-
sistente em oferecer essa informa-
ção, também pode estar pratican-
do uma operação incompatível 
com seu perfil socioeconômico.

É difícil acreditar que nosso mer-
cado tenha um número tão gran-
de de consumidores que resistam 
a fornecer informações cadastrais, 
ou que as forneçam incorreta-
mente, mesmo porque a clientela 
do mercado de seguros, previdên-
cia aberta e capitalização é prati-
camente 100% bancarizada. Sendo 

assim, números semelhantes deve-
riam aparecer nas comunicações 
dos bancos, o que não acontece.

O mesmo raciocínio vale para as 
propostas ou operações incompatí-
veis com o perfil socioeconômico, 
capacidade financeira ou ocupação 
profissional do cliente. Pratica-
mente todas as operações de nosso 
mercado são pagas por meio de 
transações bancárias – débito em 
conta, cartão de crédito, cheque 
–, então deveríamos ter, entre as 
comunicações dos bancos, um nú-
mero enorme de pessoas que mo-
vimentam suas contas correntes de 
modo incompatível com seu perfil 
socioeconômico, capacidade finan-
ceira ou ocupação profissional.

É difícil 
acreditar 
que nosso 
mercado 
tenha um número 

tão grande de 

consumidores que 

resistam a fornecer 

informações 

cadastrais, ou 

que as forneçam 

incorretamente.
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•	 não apresentam informações 
adicionais que permitam iden-
tificar a origem ou o destino de 
parte relevante dos recursos, e as 
contrapartes, conforme o caso;

•	 não apresentam elementos de-
rivados do princípio “conheça 
seu cliente”.

conheçA o seu cliente

E eis que chegamos ao fundo da 
questão.

Tudo indica que a resistência a 
fornecer informações ou a prática 
de operações incompatíveis com 
o perfil socioeconômico são pro-
blemas que não estão na clientela, 
mas sim na deficiência cadastral 
de algumas de nossas empresas 
de seguros, previdência aberta 
e capitalização.

Apesar de as comunicações refe-
ridas no quadro serem do Grupo 
II, ou seja, estarem entre aquelas 
efetuadas após análise de mérito 
da instituição, para o COAF elas 
aparentam estar sendo realizadas 
de forma automática, sem análise 
de mérito, vez que, com frequência:

•	 não apresentam informações 
adicionais que expliquem, com 
fundamentação, a situação sus-
peita identificada;

•	 aquelas enquadradas no Art.13-
-II-a da Circular Susep nº 445 
(“resistência em fornecer infor-
mações, ou fornecimento de in-
formações incorretas, relativas 
à identificação ou à operação”) 
não informam se houve “resis-
tência” ou “fornecimento de 
informações incorretas” ou as 
circunstâncias em que os fatos 
ocorreram (se as informações 
foram solicitadas, quais os mo-
tivos alegados, etc);

•	 aquelas enquadradas no Art.13-
-II-c da Circular Susep nº 445 
(“propostas ou operações in-
compatíveis com o perfil socio-
econômico, capacidade finan-
ceira ou ocupação profissional 
do cliente, beneficiário, tercei-
ros, e outras partes relaciona-
das”) não apresentam quaisquer 
informações sobre o tipo de 
incompatibilidade constatada e 
não esclarecem se a movimen-
tação comunicada é relativa a 
“proposta” ou “operação”;

•	 não apresentam informações 
acerca das características da 
operação realizada pelo clien-
te (não informam, por exem-
plo, qual o bem segurado, ou 
informam apenas o código do 
“ramo” do seguro);

Conhecer o cliente é fundamen-
tal para a política de subscrição, 
para a prevenção à fraude, para o 
planejamento estratégico e para 
a prevenção da lavagem de di-
nheiro, PLD.

Não existe uma norma específica 
para regulamentar como deve ser 
feito o cadastro de clientes no âm-
bito dos mercados supervisiona-
dos pela Susep. As exigências ca-
dastrais estão na norma de PLD, 
e isso não é inovação da Circular 
445/2012, pois vem desde a Circu-
lar 181/2002.

Talvez, se as coisas fossem sepa-
radas, se as exigências cadastrais 
fossem objeto de norma especí-
fica, os procedimentos de PLD 
pudessem ser tratados de forma 
mais acurada – e os de deficiência 
cadastral também!
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Se uma seguradora não dispõe de 
uma informação importante do 
cliente para a subscrição do risco, 
o que ela faz? Diligência.

Igualmente, se não se dispõe de 
uma informação importante do 
cliente para a avaliação de que se 
possa estar diante de um indício 
de infração à Lei 9.613, é preciso 
diligenciar. Mesmo que o cliente, 
ou seu corretor, não tenha forne-
cido algumas informações, há co-
mo diligenciar e saber com o que 
e com quem se está lidando.

A Lei 9.613 já fez 15 anos, o siste-
ma de PLD no Brasil amadureceu 
bastante, e já se foi a era de privi-
legiar as comunicações automáti-
cas, quantitativas. Cada vez mais, 
o sistema de prevenção à lavagem 
de dinheiro precisa de comuni-
cações qualitativas ao COAF, em 

que estejam presentes as razões 
pelas quais se vê naquela opera-
ção um indício de crime.

Conforme solicitou o presiden-
te do COAF na apresentação à 
CNseg, quando da realização 
das comunicações, é preciso:

•	 registro de informações adicio-
nais que expliquem a situação 
suspeita identificada;

•	 inclusão de informações acerca 
da origem e/ou do destino de 
parte relevante dos recursos e 
das respectivas contrapartes, 
quando for o caso;

•	 referências sobre as caracterís-
ticas da(s) operação(ões) objeto 
da comunicação;

•	 registro de informações adicio-
nais que permitam identificar 
o comportamento do titular da 
comunicação (elementos deri-
vados do princípio “conheça 
seu cliente”).

As seguradoras, entidades de pre-
vidência complementar aberta e 
sociedades de capitalização não 
podem continuar a efetuar as co-
municações do Grupo II do art. 13 
da Circular nº 445 de forma “au-
tomatizada”, sem diligenciar, sem 
a mínima convicção de que possa 
existir ali um indício de crime, às 
vezes apenas para se proteger de 
eventuais autuações por deficiên-
cias cadastrais.

Nesse contexto, uma norma espe-
cífica para regulamentar procedi-
mentos cadastrais poderia ajudar 
muito a diminuir aquelas comu-
nicações ao COAF que pouco ou 
nada acrescentam ao trabalho de 
inteligência em matéria de pre-
venção à lavagem de dinheiro. 

Se uma 
seguradora 
não dispõe 
de uma 
informação 
importante 

do cliente para a 

subscrição do risco, 

o que ela faz? 

Diligência.
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