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As novas tecnologias ajudam na luta contra 
a lavagem de dinheiro e melhoram a 
conformidade regulamentar dos bancos.

Al Capone não inventou a lavagem 
de dinheiro (há milhares de anos os 
bandidos escondem a origem de todo 
e qualquer dinheiro ilegal), mas suas 
ações podem ter dado origem ao 
termo. A história diz que Capone, mais 
de nove décadas atrás, legalizava seu 
dinheiro por meio de uma lavanderia.

Com o passar do tempo, Capone 
ganhou fama de vilão. No entanto, 
hoje em dia ele é mais considerado 
um mau-caráter do que um monstro. 
Ele vivia nos bares, gostava de apostar 
e comprava alguns políticos. Essas 
coisas acontecem. Hoje, os turistas de 
Chicago visitam imitações de bares 
clandestinos e seguem os passos 
dos Intocáveis, nos quais o passado 

mafioso da cidade ganha destaque. 
Ninguém colocaria os lavadores de 
dinheiro de hoje em dia naqueles 
nostálgicos cartões postais. Eles são 
traficantes de drogas, de pessoas, de 
armas e terroristas. Muitas vezes, a 
lavagem de dinheiro promove o crime 
por meio da legalização do dinheiro 
sujo. Pode-se dizer que o tráfico sexual 
infantil seria extinto, caso o dinheiro 
gerado nesse mercado ilegal não 
pudesse ser usado de forma rápida e 
segura. 

No entanto, também há outros crimes 
que são viabilizados pela lavagem de 
dinheiro. A Al-Qaeda lavou dinheiro 
por meio do sistema bancário europeu 
para financiar os ataques de 11 de 

setembro nos Estados Unidos. Hoje, 
a renda do tráfico de drogas financia 
o Estado Islâmico. O alcance de tais 
atividades é inimaginável. O Grupo 
de Ação Financeira Internacional 
(GAFI), órgão internacional que auxilia 
os bancos na luta contra crimes 
financeiros, calcula que os crimes que 
dão origem a lavagem de dinheiro 
constituem 2-5% do produto bruto 
global, o que corresponde a um valor 
entre US$ 1,38 e US$ 3,45 bilhões 
ao ano. Neste White Paper, iremos 
analisar o clima atual da lavagem 
de dinheiro, as leis antilavagem 
de dinheiro, assim como as novas 
tecnologias que podem auxiliar os 
bancos para que eles estejam em 
conformidade com as leis.



As novas práticas ilícitas geram o aumento de leis.

Os governos do mundo todo 
começaram a promover as leis 
antilavagem de dinheiro após os 
ataques terroristas de 11 de setembro. 
“O número de leis antilavagem de 
dinheiro cresceu muito, e cresce 
cada vez mais”, afirma Richard Stocks, 
Diretor de Soluções para crimes 
financeiros e compliance da Pitney 
Bowes.

“Foi-se a época em que os bancos 
trabalhavam apenas com um 
determinado conjunto de regras e leis 
conhecidas. Todos os processos eram 
mais lentos. O criminoso tinha tempo 
o bastante para aprender como se 
adaptar às mudanças regulamentares, 
aos próximos riscos. Hoje não.”

A chuva de novas leis antilavagem 
de dinheiro inclui leis de Know Your 
Customer (Conheça seu Cliente) em 
aproximadamente 80 países, diretrizes 
do Financial Transactions and Reports 
Analysis Center (Centro de Análises de 
Transações e Relatórios Financeiros) 
no Canadá, incluindo também as 
políticas de Anti-Money Laundering 
and Solvency II (Antilavagem de 
Dinheiro e Solvência II) da União 
Europeia, a Patriot Act (Lei Patriota) e 
a Foreign Account Tax Compliance Act 
(Lei de Conformidade Tributária para 
Contas Estrangeiras) nos EUA. Também 
foram criadas normas adicionais 
por parte de instituições financeiras 
autorregulamentação.

Estas regulamentações tentam estar 
sempre à frente de um crescente 
mercado ilegal. Considerando que o 
crime internacional está se tornando 
cada vez mais violento, as novas 
tecnologias oferecem formas de 
enfrentar a atividade ilegal. A Dark 
Web, um enorme conjunto de sites 
que ocultam os endereços de IP 
dos servidores e que não podem 
ser encontrados por mecanismos 
de pesquisa, oferece um vasto 

terreno fértil para a compra de 
armas, explosivos, drogas e até seres 
humanos. O aumento dos mercados 
financeiros globais, as transferências 
bancárias on-line, incluindo aquelas 
para “bancos offshore” em países 
sem leis antilavagem de dinheiro, as 
transferências eletrônicas, os cartões 
de crédito pré-pagos e os bitcoins 
de difícil rastreamento, além de 
outras moedas virtuais, facilitam o 
encobrimento das atividades ilegais.

Por isso, os órgãos regulamentares 
não apenas aprovam novas normas 
antilavagem de dinheiro, mas também 
executam tais leis e normas de maneira 
rígida. Em muitos países, os órgãos 
regulamentares têm analisado o tema 

da lavagem de dinheiro mais do que 
qualquer outra tarefa bancária. Se as 
leis e normas não forem obedecidas, 
os bancos podem ser multados em até 
bilhões de dólares. Violações também 
podem condenar os administradores 
do banco pelos crimes.

No entanto, apesar dos significativos 
investimentos dos bancos em termos 
de pessoal, plataformas e processos 
antilavagem de dinheiro, estar sempre 
em conformidade com as leis não é 
uma tarefa fácil. As visões deficientes 
e incompletas de clientes internos e 
externos dificultam os esforços contra 
a lavagem de dinheiro.



Maior exatidão
A lavagem de dinheiro depende 
do anonimato, já que as entidades 
e transações envolvidas devem 
permanecer ocultas. Os sistemas 
de monitoração de resoluções e 
transações das entidades podem fazer 
muito para dificultar as tentativas de 
lavagem de dinheiro. No entanto, assim 
como nos processos de qualificação 
e requalificação de risco analítico que 
medem a propensão de um cliente a 
lavar dinheiro ou cometer outros crimes 
financeiros, eles funcionam da mesma 
forma que os dados por trás deles.

Atualmente, a maioria dos bancos 
conta apenas com visões deficientes e 
dispersas dos clientes. Frequentemente, 
os dados do cliente estão em silos, 
alojados em bases de dados em sistemas 
dispersos que não possuem qualquer 
maneira de se comunicar entre si. Isso 
inclui tudo, desde sistemas de gestão 
de dados de clientes até planilhas de 
funcionários. Além disso, é possível que 
perfis separados dos mesmos clientes 
apareçam em diferentes setores do 
banco: em departamentos de banco 
de varejo e créditos hipotecários, por 
exemplo, ou em setores de banco 
comercial e cartões de crédito.

O resultado de tudo isso? Muitas vezes, 
os cliente individuais possuem vários 
perfis que incluem dados imprecisos, 
incompletos ou em conflito.

Uma entidade, muitos nomes
As variações de nome são apenas 
um exemplo. Uma mulher casada 
chamada Mary Anne Jones pode ter 
aberto várias contas no mesmo banco, 
assinando como Mary Anne Jones, 
Maryanne Jones, Mary A. Jones ou M.A. 
Jones. Em outro grupo de contas, ela 
pode utilizar variações de seu nome 
de solteira, Brown. Em um terceiro 
grupo de contas, pode usar todas essas 
variações, além de um sobrenome 
com hífen, Brown-Jones. A maioria 
dos bancos não consegue agregar 
em apenas um perfil todos os dados 
contidos em todas estas contas para 
esta única entidade. Por isso, os bancos 
não conseguem analisar as transações 
e redes desta entidade, nem os locais 
onde as transações bancárias foram 
realizadas.

“Da forma como as coisas são agora, 
pode ser que haja uma perspectiva 
de banco de varejo de Mary Anne 
Jones”, comenta Robert Smith, diretor 
de crimes financeiros da Pitney Bowes. 

O desafio da conformidade.
“Posso ver que ela tem uma conta 
corrente saudável, que ela paga todas as 
contas todo mês. No entanto, não posso 
conectá-la à Mary Anne Jones que 
trabalha na área institucional. Não posso 
ver que ela trabalha para uma grande 
empresa que fabrica peças para bombas 
e que está tentando fechar negócios 
na Síria. Por isso, o banco possui um 
perfil de risco extremamente baixo para 
a primeira Mary Anne Jones, e outro 
extremamente alto para a segunda. 

Os bancos precisam de maior clareza 
em relação às pessoas com quem 
fazem negócio para que tenham 
maior confiança em seus perfis de 
risco.” Identidades pendentes também 
criam problemas para os sistemas de 
monitoramento de transações, os quais 
detectam e alertam sobre cerca de 26 
cenários de lavagem de dinheiro, com 
base, em parte, nas classificações de 
risco da entidade. Para trabalhar com 
eficácia, os sistemas de monitoramento 
de transações (incluindo programas 
da NICE, Oracle e Norkom, além de 
sistemas internos) e os sistemas de 
gestão de dados de clientes bancários 
precisam de uma visão clara e completa 
de cada entidade que faz operações 
junto à instituição.



Uma avalanche de alertas falsos
Um monitoramento ineficiente de 
resoluções e transações da entidade 
faz com que os bancos corram riscos 
de incumprimento de normas. Os falsos 
negativos ocorrem quando os sistemas 
de monitoramento de transações não 
alertam como deveriam, e é nessa hora 
que os crimes passam despercebidos. 
Com maior frequência, cerca de 95% 
do tempo, segundo alguns cálculos, o 
sistema dará um falso positivo. As atuais 
práticas de investigação, manuais 
e ineficientes, fazem com que os 
investigadores dos bancos tenham que 
passar, sem necessidade, por 95% do 
grupo de alertas até que cheguem aos 
5% de todos os alertas que realmente 
exigem maior análise.

E como podemos solucionar 
essa ineficiência? Vamos analisar, 
novamente, a cliente Mary Anne Jones. 
O banco teme que Jones possa estar 
tentando passar dinheiro através 
do sistema por meio de depósitos 
individuais regulares de $3.000, $3.000 
e $4.000. O banco acredita que estes 
depósitos podem representar uma 
tentativa de driblar as leis antilavagem 
de dinheiro dos Estados Unidos, as 
quais obrigam que qualquer transação 
acima de $10.000 seja investigada. 

No entanto, como o banco nunca foi 
capaz de identificar completamente 
a cliente Mary Anne Jones com os 
depósitos possivelmente estruturados, 
seu sistema de antilavagem de dinheiro 
agora emite um alerta para todos os 
depósitos que tenham sido realizados 
por qualquer cliente chamada Mary 
Anne Jones. Visto que todos os 
investigadores são obrigados por lei a 
resolver todos os alertas, a unidade de 
inteligência financeira do banco sofre 
um enorme desperdício de recursos 
eficientes.

A tecnologia pode auxiliar as 
entidades na resolução
Para cumprir as leis antilavagem de 
dinheiro de maneira mais eficaz e 
rentável, os bancos podem implementar 
sistemas de software para melhorar 
a resolução de parte da entidade por 
meio da busca e da vinculação de 
dados e de uma capacidade melhor, 
de parte dos investigadores, para 
visualizar as relações. Esses sistemas 
auxiliam as organizações a encontrar 
informações do cliente onde elas 
estiverem, em sistemas díspares e 
em silos, e departamentos no interior 
do banco. Além disso, exploram as 
áreas de banco de varejo, cartões de 
crédito, créditos imobiliários, contas 
empresariais e de investimento, entre 
outras, para automatizar o processo 
de criação de um perfil completo de 
cada cliente, e sobre partes externas 
com as quais os clientes bancários 
realizam operações, de acordo com 
as exigências do Know Your Customer 
e Know Your Customer’s Customer 
(Conheça o cliente do seu cliente).

Depois, os sistemas de software podem 
vincular dados de várias fontes a uma 
entidade específica e seus clientes. 
Deve-se incluir um conhecimento sobre 
o método de transferência utilizado, 
entre os quais constam transferências 
bancárias, transferências eletrônicas, 
saque em caixa, cheques e cartões 
de crédito. Essa vinculação elimina a 
necessidade de que os investigadores 
acompanhem ou unam, de novo e 
manualmente longos rastos digitais ou 
em papel, para descobrir informações 
sobre um cliente específico do banco e 
sobre as entidades na rede do cliente. 
A informação deve ser apresentada 
de maneira digital para que os 
investigadores do banco possam 
visualizar facilmente o histórico 
do cliente com suas redes e com a 
própria instituição. As funcionalidades 
adicionais devem permitir uma 
modelagem de relações entre funções, 
processos e interações.



A solução da Pitney Bowes
A solução de Resolução de Entidades 
da Pitney Bowes é uma solução de 
software que auxilia os bancos do 
mundo todo a detectar e investigar 
crimes financeiros de forma 
eficiente e rentável. É baseado na 
tecnologia Spectrum®  da Pitney 
Bowes e avançados algoritmos para 
oferecer as capacidades de busca-
vinculação-visualização, mencionadas 
acima. O software da Pitney Bowes, 
primeiramente, busca registros de 
clientes entre uma grande quantidade 
de sistemas nos quais eles aparecem. 
Em seguida, aproveita a base de dados 
da Pitney Bowes, a qual possui milhões 
de endereços, nomes e variações de 
nomes e engloba 143 culturas e 240 
geografias, para vincular registros com 
partes únicas e determinar as relações 
entre as partes.

Essas funcionalidades, junto à 
capacidade de transformar alfabetos 
não latinos em alfabetos latinos e vice-
versa, permitem que os bancos levem 
em consideração variações de nome e 
endereço na hora de resolver entidades 
a nível mundial. A solução auxilia os 
bancos na visualização, por exemplo, 
de um cliente que é conhecido pelo 
nome “Michael” nos Estados Unidos, que 
pode usar o nome “Mikhail” na Rússia 
ou “Mohamed” no Egito. Ou, também, 
quando os endereços registrados de 
forma alternativa como 42 Oakdale 
Street e 42 Oak Dale Rd. se fusionam em 
42 Oak Dale St.

Posteriormente, continua a vinculação, 
já que a solução da Pitney Bowes 
normaliza e padroniza os nomes e 
endereços, tornando possível fornecer 
um número de identificação próprio 
para cada entidade que faz negócios 
com o banco, o qual é único e pode ser 
usado na instituição toda. Em seguida, 
os dados de várias fontes podem ser 
anexados a essa entidade em específico, 
o qual melhora o conhecimento 
durante as investigações. Os registros 
podem ser compilados por indivíduo, 
lar ou organização.

As funcionalidades de visualização 
da Pitney Bowes permitem que os 
investigadores acessem estes dados por 
meio de um canal único em um centro 
de conhecimento da Pitney Bowes. 
Nesse centro, eles podem encontrar 
toda a informação que o banco já 
reuniu sobre um determinado cliente, 
anexada ao número de identificação 
deste cliente. Este processo elimina a 
necessidade de ter que seguir longos e 
confusos rastos em papel.

Benefícios
Por meio da melhora na resolução 
de entidades, a solução da Pitney 
Bowes pode auxiliar os bancos a 
evitar multas e processos em virtude 
do incumprimento das normas. Visto 
que a solução melhora a eficiência da 
investigação, pode poupar os bancos 
da necessidade de contratar novos 
funcionários. Entre os benefícios 
adicionais, há a capacidade de agregar 

valor como resultado de investimentos 
existentes em antilavagem de dinheiro 
e de melhorar os esforços de marketing.
A solução de Resolução de Entidades 
para crimes financeiros e compliance 
da Pitney Bowes não é um sistema 
de monitoramento de transações 
ou um sistema de gestão de dados 
de clientes. Ao contrário, a solução 
melhora a certeza e precisão dos 
dados que passam por plataformas 
existentes, enquanto organiza 
completamente esse fluxo para 
fazer um back-up dos sistemas e 
processos existentes. Isso representa 
um alívio para as organizações no 
que diz respeito à carga e ao gasto 
que implica substituir o sistema de 
monitoramento de transações e 
os sistemas de gestão de dados de 
clientes para melhorar a resolução de 
entidades.

Além disso, os bancos constantemente 
acreditam que, embora a solução da 
Pitney Bowes tenha sido desenvolvida 
para ajudar com as exigências 
de Know Your Customer e outras 
regulamentações antilavagem de 
dinheiro, ela também possa auxiliar 
na obtenção das visões em 360° do 
cliente, necessárias para otimizar 
os esforços de marketing. Quando 
se tem uma visão completa de cada 
entidade que realiza negócios com 
o banco, a instituição financeira 
pode adaptar melhor o marketing 
para atender as necessidades e as 
circunstâncias de cada cliente.
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A solução de Resolução de Entidades para crimes financeiros e compliance da Pitney Bowes 
pode auxiliar na fusão de vários nomes numa só entidade. Como mostramos aqui, a solução já 
está auxiliando o banco na fusão de seis variações de nome em uma só entidade, por meio da 
vinculação de todos os nomes com o mesmo endereço.

Aqueles que se dedicam à lavagem 
de dinheiro sempre estão à procura 
de novas formas de integrar o lucro 
dos seus crimes no fluxo financeiro 
legal. Atualmente, as pessoas que 
se dedicam à lavagem de dinheiro 
nos Estados Unidos contratam vastas 
redes de cúmplices. Estas pessoas são 
criminosos que depositam quantias 
de pouco menos de USD 10.000 nas 

contas dos lavadores para burlar as leis 
antilavagem de dinheiro. Os criminosos 
também estão realizando cada vez 
mais lavagem de dinheiro por meio 
de bancos regionais de menor porte, 
pois acreditam que essas instituições 
não têm dinheiro o bastante para 
investir nos processos e tecnologias 
necessários para resolver entidades 
com eficácia. Para dar um basta nesta 

prática e cumprir com a onda constante 
de regulamentações antimonopólio, os 
bancos devem melhorar a resolução de 
entidades. A tecnologia pode auxiliar 
nesse processo. A Pitney Bowes está no 
negócio de estruturação e vinculação 
de dados há mais de 95 anos. Nossa 
solução utiliza nossas comprovadas 
tecnologias em inteligência de dados 
para auxiliar nessa luta.

Melhore a resolução de entidades no seu banco




