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Prezado(a) 
Colaborador(a),
Ao receber nossa Política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo você começa a 
fazer parte da equipe LOGO IT. Elaboramos nossa Política 
de Prevenção com o intuito de promover o cumprimento 
das normas legais e corporativas por todos os nossos 
colaboradores, bem como facilitar a sua integração, 
comunicação interna e o início de suas atividades. 

Aqui você encontrará informações sobre a nossa empresa, 
sua forma estrutural, quais são os nossos valores, os 
princípios que defendemos e a forma de atuação junto a 
clientes e parceiros. 

Reunimos também as orientações, normas de trabalho, 
conduta, e ainda, nossos principais processos importantes 
para seu desenvolvimento e que consideramos necessários 
para nortear suas ações dentro de nossa empresa.

Estamos muito felizes em tê-lo conosco e faremos o possível 
para que se sinta bem entre nós. A equipe LOGO IT está à 
disposição para orientá-lo e tirar todas as suas dúvidas.

Nosso sentimento é que com o seu comprometimento e 
dedicação, somados ao nosso apoio, você obtenha sucesso e 
realização profissional e como indivíduo.
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Sobre a empresa
Fundada no ano de 2008, a LOGO IT S/A é uma empresa de 
DNA genuinamente brasileiro, cujo seu objetivo principal 
é a concepção de soluções efi cazes e robustas, provendo 
serviços de outsourcing e consultoria para todos os ramos de 
Tecnologia da Informação.

O nome LOGO IT é um acrônimo para o Termo “Soluções 
Organizacionais em Informática” e a logomarca é baseada 
nos três valores que regem a nossa forma de trabalhar, o 
comprometimento, a ética e a qualidade.

Nossa meta é atender com qualidade e profi ssionalismo, 
proporcionando ao nosso cliente custo compatível com 
excelência nos produtos e serviços que disponibilizamos

Visão: ser a mais dinâmica empresa de tecnologia do Brasil, 
provendo soluções inovadoras, efi cientes e agregando valor 
aos nossos clientes, colaboradores e sociedade. 

Missão: prover soluções inovadoras que garantam efi ciência 
e a melhor experiência tecnológica nos negócios de nossos 
clientes.

Foco do Negócio: áea pública e privada, com contratos 
continuados de serviços de TI, Gestão Tecnológica, Trânsito e 
Mobilidade e licenciamento de produtos proprietários em web, 
cloud e mobile. 

Manifesto (Valores):
• Inovar é a nossa missão.
• Não existe versão 2.
• Obsessão pela perfeição.
• Não fazemos melhor, fazemos diferente.
• Criamos experiências inesquecíveis para nossos clientes.
• Somos uma família movida por um propósito.
• Ser rentável é imperativo.
• Nos encantam hardware e software.
• O fácil uso é inegociável.
• Somos celebrados e não tolerados.
• Estimulamos e valorizamos as pessoas.
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Introdução
A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo (“Política”) tem como objetivo 
estabelecer as diretrizes da LOGO IT S/A (“LOGO IT”) para a 
identificação de operações e situações que apresentem 
atipicidade que possa configurar indícios de Lavagem de 
Dinheiro e/ou Financiamento ao Terrorismo, conforme Lei nº 
9.613, de 3 de março de 1998, Resolução 3.461, de 24 de julho de 
2009, Lei nº 12.683, de 09 de julho de 2012 e demais normativos 
relacionados ao assunto.

Entende-se como dos crimes de “Lavagem” ou Ocultação 
de Bens, Direitos e Valores, ocultar ou dissimular a natureza, 
origem, localização, disposição, movimentação ou 
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal. Incorre na mesma 
infração quem, para ocultar ou dissimular a utilização de 
bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:

• Os converte em ativos lícitos.
• Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em 

garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou 
transfere.

• Importa ou exporta bens com valores não 
correspondentes aos verdadeiros.

A LOGO IT não aceita e tomará as medidas necessárias 
contra qualquer forma de transformação de recursos 
originados de atividades ilegais em ativos de origem 
aparentemente legal. Todo indício de lavagem de dinheiro 
será comunicado ao Comitê de Ética da LOGO IT, através 
do Canal de Denúncia, sendo este incumbido por verificar 
as informações disponibilizadas e, caso cabível, reportar ao 
Conselho de Administração da LOGO IT e, quando for o caso, 
aos órgãos reguladores.
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Da Aplicação
• Esta política se aplica para todos os Diretores e 

colaboradores da LOGO IT S.A. O cumprimento desta 
Política fortalece a ética, governança e eficiência da 
LOGO IT.

• A política se estende ainda a todos os Diretores, 
administradores e colaboradores das empresas 
controladas, subsidiárias integrais, ou empresas das 
quais a LOGO IT seja sócia ou acionista.

• A política deve ser atualizada com periodicidade mínima 
anual ou conforme necessidade apresentada.

Da Concepção
O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um 
conjunto de operações comerciais ou financeiras que 
buscam a incorporação na economia de cada país, de 
modo transitório ou permanente, de recursos, bens e 
valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio 
de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, 
três fases independentes que, com frequência, ocorrem 
simultaneamente.

Para disfarçar os lucros ilícitos sem comprometer os 
envolvidos, a lavagem de dinheiro realiza-se por meio de um 
processo dinâmico que requer: PRIMEIRO – o distanciamento 
dos ativos de sua origem, evitando uma associação 
direta deles com o crime; SEGUNDO - o disfarce de suas 
várias movimentações para dificultar o rastreamento 
desses recursos; e TERCEIRO - a disponibilização do 
dinheiro novamente para os criminosos depois de ter sido 
suficientemente movimentado no ciclo de lavagem e poder 
ser considerado “limpo”.

Os mecanismos mais utilizados no processo de 
lavagem de dinheiro envolvem teoricamente essas três 
etapas independentes que, com frequência, ocorrem 
simultaneamente:

1. Colocação – a primeira etapa do processo é a colocação 
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do dinheiro no sistema econômico. Geralmente, a colocação 
é feita em quantias de valores irrelevantes separadamente 
através de depósitos, compra de instrumentos negociáveis 
ou compra de bens. Para dificultar a identificação da 
procedência do dinheiro, há técnicas sofisticadas e 
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.

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 
ou realizando depósitos em contas abertas em nome de 
“laranjas” ou utilizando empresas fictícias ou de fachada.

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 prestarem serviços entre si. Uma vez formada 
a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro 
ilegal.

Consideram-se operações relacionadas com terrorismo ou 
seu financiamento aquelas executadas por pessoas que 
praticam ou planejam praticar atos terroristas, que neles 
participam ou facilitam sua prática, bem como por entidades 
pertencentes ou controladas, direta ou indiretamente, por 
tais pessoas e as pessoas ou entidades que atuem sob seu 
comando.

Das Principais Normas
Em março de 1998, o Brasil aprovou a Lei de Lavagem de 
Dinheiro ou Lei nº 9.613, sendo instituído o Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras – (Coaf). Para efeitos 
de regulamentação e aplicação das penas, o legislador 
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preservou a competência dos órgãos reguladores já 
existentes, cabendo ao COAF a regulamentação e supervisão 
dos demais setores.

Em 2012, a Lei nº 9.613, de 1998, foi alterada pela Lei nº 12.683, 
de 2012, que trouxe importantes avanços para a prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro, tais como:

(i) a extinção do rol taxativo de crimes antecedentes, 
admitindo-se agora como crime antecedente da lavagem de 
dinheiro qualquer infração penal;
(ii) a inclusão das hipóteses de alienação antecipada e outras 
medidas assecuratórias que garantam que os bens não 
sofram desvalorização ou deterioração;
(iii) inclusão de novos sujeitos obrigados tais como cartórios, 
profissionais que exerçam atividades de assessoria ou 
consultoria financeira, representantes de atletas e artistas, 
feiras, dentre outros;
(iv) aumento do valor máximo da multa para R$ 20 milhões.

Além da Lei nº 9.613, de 1998, cabe citação às seguintes 
regulamentações:

(i) Instrução CVM 301/99: dispõe sobre a identificação, o 
cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os limites 
e a responsabilidade administrativa de que tratam os incisos 
I e II do art. 10, I e II do art. 11 e os arts. 12 e 13, da Lei nº 9.613/98, 
referente aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores;
(ii) Circular nº 3461/09: consolida as regras sobre os 
procedimentos a serem adotados na prevenção e combate 
às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 
9.613, de 3 de março de 1998;
(iii) Circular 3542/12: divulga relação de operações e situações 
que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes 
previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passíveis 
de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf);
(iv) Carta-circular nº 3430/10: esclarece aspectos 
relacionados à prevenção e combate às atividades 
relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, tratados na Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009;
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(v) Carta circular 3342/08: Dispõe sobre a comunicação de 
movimentações financeiras ligadas ao terrorismo e ao seu 
financiamento;
(vi) Comunicado 30.610/07: divulga comunicado do 
Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro 
e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) e presta 
esclarecimentos.

No dia 17 de novembro de 2016, a CVM colocou em audiência 
pública, minuta (SDM 09) de norma sobre cadastro e 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo, para substituição da Instrução CVM 301/99.

A LOGO IT atua continuamente na atualização e revisão de 
seus controles relacionados à Prevenção a Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo com objetivo de 
se manter aderente as novas regras de mercado, sempre 
estando um passo à frente aos prazos de entrada em vigor 
das regras do mercado de valores mobiliários.

Da Manutenção de 
Informações Cadastrais
Para fins desta política, os referidos outorgantes são os 
parceiros comerciais da INFOSOLO, sendo a parte com quem 
a LOGO IT se relaciona e necessita de seus dados cadastrais 
para cumprimento das normas supracitadas.

O cadastramento do outorgante é um dos processos mais 
importantes no ponto de vista de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O relacionamento 
com o outorgante deve ser monitorado tanto na entrada, 
como ao longo de todo o processo de relacionamento.

Desta forma, a LOGO IT deve coletar e manter atualizadas as 
informações cadastrais de seus outorgantes, incluindo, no 
mínimo:

I - Qualificação do outorgante:
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a) Pessoas naturais: nome completo, nacionalidade, data 
e local do nascimento, documento de identificação (tipo, 
número, data de emissão e órgão expedidor) e número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); e
b) Pessoas jurídicas: firma ou denominação social, atividade 
principal, forma e data de constituição, informações 
referidas que qualifiquem e autorizem os administradores, 
mandatários ou prepostos, número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e dados dos atos 
constitutivos devidamente registrados na forma da lei;
II - Endereço residencial completo; e
III - Número do telefone e código de Discagem Direta à 
Distância (DDD).

O cadastro terá prazo de validade de 1 (um) ano, a contar da 
data de sua inclusão no Sistema de Cadastro de Outorgantes.

Havendo a necessidade, o cadastro poderá ser atualizado 
em períodos inferiores, quando da efetivação do negócio do 
outorgante com a instituição financeira, sempre a pedido do 
Gerente responsável pela conta, ou da área de Cadastro e/ou 
Compliance.

Da Identificação do 
Representante e 
Beneficiário Final
Beneficiário final é a pessoa natural que possui ou controla 
um outorgante, bem como a pessoa natural que exerce o 
controle efetivo sobre uma pessoa jurídica. 

No caso da identificação relativa ao outorgante pessoa 
jurídica, deve abranger as pessoas físicas autorizadas 
a representá-la, bem como a cadeia de participação 
societária, até alcançar a pessoa física caracterizada 
como beneficiário final. Deve ser levada em consideração 
a distribuição percentual (%) dentre a composição de sua 
estrutura acionária.
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Excetuam-se do disposto acima as pessoas jurídicas 
constituídas sob a forma de companhia aberta, fundos de 
investimento e entidades sem fins lucrativos, para as quais as 
informações cadastrais devem abranger as pessoas físicas 
autorizadas a representá-las, bem como seus controladores, 
administradores e diretores, se houver.

Das Pessoas Expostas 
Politicamente (PEP)
Consideram-se Pessoa Exposta Politicamente - (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.

No caso de outorgantes brasileiros, devem ser abrangidos:

I - Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo 
e Legislativo da União;
II - Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:
a) Ministro de Estado ou equiparado;
b) Natureza Especial ou equivalente;
c) Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de 
entidades da administração pública indireta; e
d) Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou 
equivalente;
III - Os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais 
Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e 
Eleitorais;
IV - O Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral 
do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e os 
Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal;
V - Os membros do Tribunal de Contas da União e o 
Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 
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Contas da União;
VI - Os presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, 
de partidos políticos;
VII - Os governadores e secretários de Estado e do Distrito 
Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes, ou 
equivalentes, de entidades da administração pública indireta 
estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, 
Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito 
Federal;
VIII - Os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de 
Contas ou equivalente dos Municípios.

São consideradas pessoas expostas politicamente os 
dirigentes de escalões superiores de entidades de direito 
internacional público ou privado.

São considerados familiares os parentes, na linha direta, até 
o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o 
enteado e a enteada.

As operações de outorgantes PEP são sempre consideradas 
como de alto risco e são analisadas com especial atenção 
pelo Compliance da LOGO IT.

A LOGO IT somente inicia qualquer relação de negócio ou dá 
prosseguimento à relação já existente com o outorgante se 
observadas as providências estabelecidas na manutenção 
cadastral e análises referentes a PEP.

Do Conheça seu 
Cliente – “Know Your 
Client”
Os outorgantes passam pelo “background check”, um 
processo de análise reputacional e de imagem que consiste 
na consulta de Lista de Pessoas Expostas Politicamente.

Na análise do formulário Conheça seu Cliente, o Compliance 
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verifica se o outorgante pode ser um possível “estreito 
colaborador”. São considerados estreitos colaboradores:

I - Pessoas naturais que são conhecidas por terem sociedade 
ou propriedade conjunta em pessoas jurídicas de direito 
privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, que 
figurem como mandatárias, ainda que por instrumento 
particular, ou possuam qualquer outro tipo de estreita 
relação de conhecimento público com uma pessoa exposta 
politicamente.

II - Pessoas naturais que têm o controle de pessoas jurídicas 
de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, 
conhecidos por terem sido criados para o benefício de uma 
pessoa exposta politicamente.

A LOGO IT não inicia relacionamento com outorgantes 
que possuam em suas estruturas societárias pessoas 
relacionadas a atividades terroristas listadas pelo CSNU 
e demais situações conforme Lei nº 13.170/15, assim como 
com pessoas que tenham cometido ou intentado cometer 
atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu 
cometimento, conforme a Lei nº 13.260/16.

Essas análises são realizadas tanto de forma direta para 
pessoas físicas, como de forma indireta para pessoas 
jurídicas sendo aplicável essas questões ao beneficiário final 
identificado.

O outorgante poderá ser bloqueado imediatamente caso 
seja identificado algum indício de infração à legislação 
vigente.

O processo de “Conheça seu Cliente” e logs de resultado 
quanto às consultas ficam armazenados no sistema de 
Cadastro de Outorgantes, podendo ser consultado a 
qualquer momento, seja por demanda interna ou externa.

A LOGO IT poderá solicitar documentos adicionais que julgar 
úteis ou necessários ao melhor conhecimento do outorgante.
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Do Conheça seu 
Funcionário – “Know Your 
Employee”
Desde a contratação do colaborador, a LOGO IT adota 
procedimentos que visam garantir aderência aos padrões de 
ética e conduta. Todo entrevistado aprovado deve passar por 
uma análise de requisitos ligados à reputação no mercado 
e as informações disponibilizadas podem ser confrontadas 
com o(s) empregador(es) anterior(res). 

Caso seja identificada informação desabonadora (falsa, 
imprecisa, incoerente) referente ao entrevistado, o 
departamento de Recursos Humanos, em conjunto com 
o responsável pela área contratante poderão reprovar o 
candidato.

Os colaboradores em posição abaixo de coordenação serão 
considerados de “baixo risco”, salvo se enquadrados em outra 
categoria como outorgante (ex.: segmento Private).

Os coordenadores, inclusive, e níveis superiores passarão pelo 
processo de análise reputacional e de imagem chamado de 
“background check” e serão considerados de “alto risco”.

Todos os colaboradores estão no escopo de análise 
de operações com indícios de lavagem de dinheiro e 
manipulação de mercado. O Compliance analisa tais 
operações, não obstante na identificação de fraudes, mas 
também na conivência com a prática de atos ilícitos.

O Comitê de Ética é responsável por comunicar 
tempestivamente as atipicidades identificadas ao Conselho 
de Administração da LOGO IT S.A.
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Da Atualização 
Cadastral
A renovação do cadastro é essencial para a manutenção dos 
dados atualizados no Sistema de Cadastro de Outorgantes.
A renovação deve ser providenciada antes do vencimento do 
cadastro, no mínimo com um mês de antecedência, para que 
o outorgante tenha suas informações cadastrais atualizadas 
com agilidade, evitando incidência de atrasos, e para que 
no dia do vencimento os formulários de cadastro já estejam 
preenchidos sem omissões de registros.

Na renovação cadastral, o outorgante informará apenas 
os campos que foram alterados, constantes na Ficha de 
Informações Cadastrais, a qual é emitida pelo Sistema de 
Cadastro.

Do Controle e 
Monitoramento de 
Operações
Todas as operações da LOGO IT são monitoradas. A LOGO 
IT monitorará continuamente as seguintes operações ou 
situações envolvendo:

I - Operações realizadas entre as mesmas partes ou em 
benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos 
ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos;
II - Operações que evidenciem oscilação significativa em 
relação ao volume e/ou frequência de negócios de qualquer 
das partes envolvidas;
III - Operações cujos desdobramentos contemplem 
características que possam constituir artifício para burla 
da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários 
respectivos.
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IV - Operações cujas características e/ou desdobramentos 
evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de 
terceiros.
V - Operações que evidenciem mudança repentina e 
objetivamente injustificada relativamente às modalidades 
operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s);
VI - Operações realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho 
para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico.
VII - Operações com a participação de pessoas naturais ou 
entidades que residam ou sejam constituídas em países, 
jurisdições, dependências ou locais:
• Que não aplicam ou aplicam insuficientemente as 

recomendações do Grupo de Ação Financeira contra a 
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – 
(GAFI);

• Onde seja observada a prática contumaz dos crimes 
de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e 
valores.

• Com tributação favorecida e submetidos a regimes 
fiscais privilegiados, conforme normas emanadas pela 
Receita Federal do Brasil.

X - Situações em que não seja possível manter atualizadas as 
informações cadastrais de seus outorgantes.
XI - Situações e operações em que não seja possível 
identificar o beneficiário final.
XII - Operações realizadas fora de preço de mercado;
XIII - Situações relacionadas a pessoas suspeitas de 
envolvimento com atos terroristas, tais como:
• Operações envolvendo pessoas relacionadas a atividades 

terroristas listadas pelo Conselho de Segurança das Nações 
Unidas.

• Operações envolvendo pessoas relacionadas às demais 
situações previstas na Lei n.º 13.170, de 2015.

• Realização de operações, qualquer que seja o valor, 
envolvendo pessoas que tenham cometido ou intentado 
cometer atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o 
seu cometimento, conforme a Lei 13.260, de 2016.

• Existência de valores mobiliários pertencentes ou controlados, 
direta ou indiretamente, por pessoas que tenham cometido 
ou intentado cometer atos terroristas, ou deles participado ou 
facilitado o seu cometimento, conforme a Lei 13.260, de 2016.

• Operações ou movimentações com indícios de financiamento 
do terrorismo, conforme a Lei nº 13.260, de 2016.
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Da Análise e Reporte
O Comitê de Ética é responsável por analisar as ocorrências 
geradas pelos sistemas de controle da LOGO IT no que diz 
respeito a indícios de lavagem de dinheiro e financiamento 
ao terrorismo e práticas abusivas.

É possível extrair os relatórios de forma individual para uma 
análise detalhada e histórica de operação de outorgante 
específico. Entretanto, para decidir se o caso é ou não um 
“falso positivo”, a análise é realizada em conjunto com outras 
operações conexas e que possam fazer parte de um mesmo 
grupo de operações ou guardar qualquer tipo de relação 
entre si.

Como parte do processo de análise da operação caso 
o Comitê de Ética identifique inconsistências, solicitará 
o cadastro do referido outorgante para verificação das 
informações detalhadas. Caso necessário, o outorgante 
poderá ser acionado para envio de informações adicionais.

Caso o Comitê de Ética efetue as análises cadastrais e, em 
conjunto as operações conexas o objeto de ocorrência 
não identifique inconformidade, este apontamento será 
classificado como “Falso Positivo”. É de responsabilidade do 
Comitê de Ética o registro do histórico desta ocorrência com 
as justificativas e evidências arquivadas, estando disponíveis 
para consulta a qualquer momento, seja por demanda de 
recorrência de apontamento ou de regulador.

Se após todas as análises relacionadas às operações, ao 
cadastro (informações cadastrais, conheça seu cliente, 
background check, análise de risco), ao histórico operado 
levando-se em conta questões estatísticas como desvio 
padrão, o indício de ocorrência de crimes de lavagem de 
dinheiro se confirmar, o caso será levado para a Diretoria da 
LOGO IT.

Toda reunião realizada para discussão de casos com indícios 
de lavagem de dinheiro deve ser formalizada por meio de ata.
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Do Armazenamento 
das Informações
Os registros das conclusões de suas análises acerca de 
operações ou propostas que fundamentaram a decisão 
de efetuar, ou não, as comunicações devem ser mantidas 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, ou por prazo superior por 
determinação expressa da CVM ou outra Autoridade 
Reguladora, em caso de processo administrativo.

Para a documentação armazenada em sistemas e 
diretórios específicos, a área de Tecnologia da Informação 
realiza backup periódico das informações e dos arquivos 
armazenados em diretório de rede, obedecendo o prazo 
conforme disposto no parágrafo anterior.
Toda documentação, comunicação e arquivo morto gerado 
devem ser protegidos pelo sigilo.

Do Treinamento
O Comitê de Ética é responsável por elaborar e ministrar 
o treinamento referente à prevenção à lavagem de 
dinheiro. Este treinamento é realizado na admissão e no 
mínimo anualmente para todos os colaboradores da LOGO 
IT. O comparecimento ao treinamento na admissão e 
periodicamente é obrigatório.

O treinamento tem por objetivo apresentar os principais 
conceitos, operações e situações que podem configurar 
indícios e procedimentos a serem adotados na prevenção 
e combate às atividades relacionadas com o crime de 
lavagem de dinheiro.

Cabe ressaltar que caso ocorra qualquer mudança em 
processos que envolvam questões relacionadas à controles 
de prevenção à lavagem de dinheiro, poderão ser realizados 
treinamentos pontuais para alinhamento do conhecimento 
técnico.
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Da Divulgação
Em relação à divulgação desta política, a LOGO IT se 
compromete a comunicar os colaboradores sobre a 
aprovação e futuras revisões do presente documento em 
seus veículos de comunicação internos.

Da Vigência
Esta política tem início a partir da sua data de publicação no 
intranet e divulgação via e-mail para os funcionários.
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