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1

INTRODUÇÃO

1.1

OBJETIVO

Este documento tem como objetivo descrever e formalizar as diretrizes e instrumentos
definidos pela Terka Engenharia Ltda para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e
Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), em conformidade com as Leis 9.613/98 e
12.683/12 e pelas regulamentações delas decorrentes.

1.2

ABRANGÊNCIA

Esta Política se aplica a todos os profissionais da Terka Engenharia Ltda, incluindo seus
acionistas, diretores e funcionários, sejam eles terceirizados ou não, bem como a todos
aqueles que agem em seu nome, como representantes legais e procuradores.
Aplica-se também a todos os terceiros em suas relações com a empresa e com seus
profissionais, sejam estes subcontratados, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços
e demais pessoas ou empresas com quem a Terka Engenharia Ltda se relacione.

1.3
1.3.1

DEFINIÇÕES
LAVAGEM DE DINHEIRO

A “Lavagem de Dinheiro” é o conjunto de operações comerciais ou financeiras que busca
incorporar, na economia de um país, recursos, bens ou serviços que se originam ou estão
ligados a atos ilícitos. Os ganhos ou os recursos obtidos de forma ilícita, após transitarem
por diversas negociações, passam a exibir uma aparência de legalidade. Esta prática
geralmente envolve várias transações, usadas para ocultar a origem dos ativos financeiros
e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer os infratores.
Os mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de dinheiro envolvem teoricamente
três etapas independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente:

1.3.1.1 COLOCAÇÃO
A primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico, que objetiva
ocultar sua origem. Geralmente o criminoso procura movimentar o dinheiro em países com
regras mais permissivas e que possuem um sistema financeiro liberal.
A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou
compra de bens. Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos
aplicam técnicas sofisticadas e cada vez mais dinâmicas, tais como o fracionamento dos
valores que transitam pelo sistema financeiro e a utilização de estabelecimentos comerciais
que usualmente trabalham com dinheiro em espécie.

1.3.1.2 OCULTAÇÃO
A segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos
ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de
investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma
eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas – preferencialmente, em países
amparados por lei de sigilo bancário – ou realizando depósitos em contas “fantasmas”.
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1.3.1.3 INTEGRAÇÃO
Nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As
organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas
atividades, podendo tais sociedades prestar serviços entre si. Uma vez formada a cadeia,
torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.

1.3.2

FINANCIAMENTO AO TERRORISMO

Terrorismo é o uso sistemático do terror ou da violência imprevisível contra regimes políticos,
povos ou pessoas para alcançar um fim político, ideológico ou religioso.
Os processos utilizados no financiamento do terrorismo não são necessariamente
originados de atividades criminosas, que é a prerrogativa da maioria dos crimes de lavagem
de dinheiro.
A organização, a manutenção e o desenvolvimento operacional de redes terroristas
pressupõem uma atividade em contínua evolução e, paralelamente, a procura constante de
métodos novos e intermutáveis de obtenção de fundos e de movimentação dos mesmos
através de canais legais e ilegais, entre os quais se contam as sociedades comerciais
internacionais, os Trusts, as empresas Offshore, os passadores de valores, a transferência
de fundos através do sistema Hawala (sistema de transferência informal de fundos) ou a
utilização de associações de beneficência.
As técnicas utilizadas para a lavagem de dinheiro são essencialmente as mesmas para
ocultar as origens e os fins do financiamento do terrorismo.

2
2.1

PESSOAS SUJEITAS AO CONTROLE E MONITORAMENTO DE PLD/CFT
CLIENTES PESSOA FÍSICA

São as pessoas naturais que adquirem produtos ou se utilizam dos serviços oferecidos pela
Terka Engenharia Ltda.

2.2

CLIENTES PESSOA JURÍDICA

São as pessoas jurídicas que adquirem produtos ou se utilizam dos serviços oferecidos pela
Terka Engenharia Ltda.

2.3

FORNECEDORES DE PRODUTOS OU PRESTADORES DE SERVIÇOS

São as pessoas naturais ou pessoas jurídicas das quais a Terka Engenharia Ltda adquire
produtos ou se utiliza de seus serviços.

2.4

COLABORADORES

São as pessoas naturais ou pessoas jurídicas contratadas pela Terka Engenharia Ltda para
o desenvolvimento de suas atividades operacionais.
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2.5

PARCEIROS DE NEGÓCIOS

São as pessoas naturais ou jurídicas com as quais a Terka Engenharia Ltda mantém um
relacionamento comercial, no interesse mútuo do desenvolvimento de um produto ou serviço
a ser ofertado para o mercado.

3
3.1

DIRETRIZES
COMPROMETIMENTO E TREINAMENTO DOS COLABORADORES COM
PLD/CFT

Todos os colaboradores devem receber treinamento em PLD e passar por processo de
reciclagem em período definido pela Diretoria de Controles Internos (DCI), responsável pela
prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro (LD) e financiamento ao terrorismo (FT).

3.2

SIGILO DAS ANÁLISES

Os administradores, gestores e colaboradores devem guardar sigilo sobre as análises
efetuadas e em hipótese alguma podem revelar ou dar ciência da ocorrência aos clientes
envolvidos.

3.3

MONITORAÇÃO DAS OPERAÇÕES

A Terka Engenharia Ltda possui implementado processos estruturados e periódicos para
identificação das operações atípicas, em linha com as regulamentações emanadas dos
órgãos reguladores e supervisores.

3.4

ANÁLISE DE MODIFICAÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS JÁ EXISTENTES

As áreas responsáveis pela implementação de modificações relevantes em produtos ou
serviços já existentes devem incluir em suas verificações prévias a análise do risco de
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.

3.5

ANÁLISE PRÉVIA DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS

As áreas responsáveis pelo desenvolvimento de novos produtos e serviços devem incluir
em suas verificações prévias a análise do risco de Lavagem de Dinheiro e Financiamento
ao Terrorismo.

3.6

APRIMORAMENTO E CONTROLE DA ÁREA DE PLD/CFT

A área de PLD/CFT deve ser avaliada periodicamente pelas auditorias internas sobre a
adequação dos procedimentos e estrutura às normas legais. Os resultados da avaliação
devem ser reportados para a administração da instituição.
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4

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

4.1

PRINCÍPIOS QUE INDEPENDEM DE NÍVEIS HIERÁRQUICOS

Todos os colaboradores, dentro de suas correspondentes atividades, têm funções e
responsabilidades relacionadas ao conjunto de procedimentos de controles internos
adotados pela instituição relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro e de combate
ao financiamento do terrorismo.

4.2

DIRETORIA
▪
▪
▪
▪

4.3

Implementar e acompanhar o cumprimento desta Política e respectivas atualizações;
Aprovar instrumentos normativos internos, procedimentos, medidas e orientações
que assegurem a aderência da Terka Engenharia Ltda à regulamentação aplicável
de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;
Responder aos órgãos competentes pelos reportes de transações suspeitas,
operações e/ou situações com indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do
Terrorismo;
Cumprir as determinações dos órgãos reguladores para a atuação na Prevenção da
Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;

GERÊNCIA
▪
▪
▪
▪

4.4

Aplicar os procedimentos para atender aos princípios desta Política;
Reportar prontamente operações ou situações que possam configurar indícios de
Lavagem de Dinheiro ou Financiamento ao Terrorismo;
Quando solicitado, informar o detalhamento sobre as operações/contratações de
clientes, fornecedor de produtos ou prestador de serviços, que esteja sendo
analisado do ponto de vista de PLD/CFT;
Posicionar-se formalmente em relação ao interesse no início ou manutenção do
relacionamento com clientes, fornecedores, prestadores de serviços ou parceiros
comerciais, quando solicitado pela diretoria;

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
▪

▪
▪

4.5

Viabilizar, em conjunto com a gerência e/ou diretoria, programas de treinamento
para assegurar que todos os colaboradores estejam devidamente orientados e
atualizados quanto às suas obrigações e responsabilidades perante a
regulamentação;
Manter controles para garantir que todos os colaboradores sejam treinados pelo
menos uma vez a cada três anos;
Implementar processo para a Política Conheça seu Funcionário;

COLABORADORES
▪
▪
▪

Cumprir as determinações da administração para atuação na Prevenção da
Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;
Reportar prontamente à gerência e/ou diretoria quaisquer propostas ou atividades
suspeitas de Lavagem de Dinheiro (LD) e Financiamento do Terrorismo (FT);
Participar de treinamento e seminários de atualização sobre a Prevenção da
Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;
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5

POLÍTICA DE COMBATE A ILÍCITOS CONCORRENCIAIS

São valores da Terka Engenharia Ltda a promoção e o respeito à livre concorrência, sendo
vedado aos seus profissionais ou a terceiros em sua relação com a empresa, a realização
de qualquer ato contrário à legislação de defesa da concorrência, como por exemplo:
▪
▪
▪
▪

Limitar, fraudar ou prejudicar a livre concorrência e a livre iniciativa;
Acordar, combinar ou manipular preços ou divisão de mercado com concorrentes;
Adotar qualquer conduta comercial acordada com seus concorrentes; e
Discriminar fornecedores de bens e serviços, fixando preços diferenciados para um
e outro;

É vedado aos profissionais da Terka Engenharia Ltda o compartilhamento com concorrentes
de informações confidenciais, concorrencialmente sensíveis ou relacionadas às estratégias
da empresa, sendo também proibido qualquer contato que tenha como objetivo discutir,
negociar ou fazer acordos com concorrentes sobre determinação de preços ou divisão de
mercados, negócios ou clientes.
Os profissionais estão proibidos de participar de negociações com parentes em até 3º
(terceiro) grau e correlatos quando as decisões sobre tais negociações estiverem sob sua
alçada ou influência, ou de participar de quaisquer outras negociações que envolvam conflito
de interesse e que possam influenciar, de qualquer forma, a imparcialidade da decisão a ser
tomada.
Na hipótese da identificação de potencial conflito de interesses, o profissional deverá
reportar ao gestor ou a diretoria para análise prévia da conformidade da relação.

6

SANÇÕES PREVISTAS

O descumprimento das disposições dos órgãos reguladores sujeita os administradores e
colaboradores da empresa a sanções que vão desde penalidades administrativas até
criminais por lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores.
A negligência e a falha voluntária (envolvimento intencional ou consciente com ações ilícitas
ou com transações cujos recursos sejam provenientes de atos ilícitos – por exemplo,
estruturar ou aconselhar outras pessoas a estruturar operações com o propósito de burlar
as comunicações aos órgãos reguladores) são consideradas descumprimento desta Política
e também do Código de Ética e Conduta da Terka Engenharia Ltda, sujeitando os infratores
à aplicação das medidas disciplinares previstas nos normativos da empresa.

7
7.1

DISPOSIÇÕES FINAIS
VIGÊNCIA E APLICAÇÃO

O disposto acima se aplica, imediatamente, para toda a empresa a partir da publicação desta
Política.
Vigência: 01 de março de 2020.
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