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Abstract 

Money laundering has a high worldwide impact that distorts and seriously spoils the economic system, 

because it can completely deteriorate countries’ political and financial systems. Risk management 

therefore becomes a crucial element for the detection of practices that may indicate money laundering. 

In this context, the main goal of this paper is to develop  two models based on data mining techniques 

that claim to provide the basis of a detection system of suspected cases of money laundering - the Risk 

Assessment Model of New Entities and Clients, and the Risk Assessment  Model of Client Behavior. 

The first model results from the need to obtain a client's risk level in a first contact, in order to support 

the decision making by the bank. For its development, a Regressive Model of the risk assigned to entities 

based on recommendations from several international institutions is firstly derived, because there is no 

historical characterization of entities, and then a risk rating is assigned to each entity and client using 

software Prospero. The second model groups a set of clients with similar characteristics in terms of 

transactions, using the same software. For the development of clusters it is necessary to analyze all 

transactions of each client. This allows detect when a client has a deviant behavior, which may indicate 

a suspicious transaction of money laundering. 
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Resumo 

 

O branqueamento de capitais é uma realidade com impactos a nível mundial que distorcem e 

prejudicam o sistema económico, deteriorando os sistemas políticos e financeiros dos países. A gestão 

do risco torna-se um elemento crucial para a deteção de práticas que possam indiciar o branqueamento 

de capitais. Neste contexto, o objetivo desta dissertação é desenvolver dois modelos baseados em 

técnicas de data mining que pretendem servir de base a um sistema de deteção de casos suspeitos de 

branqueamento de capitais – o Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades e Clientes, e o 

Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes. O primeiro modelo resulta da 

necessidade de obter um conhecimento do cliente num primeiro contacto, de modo a facilitar a tomada 

de decisão por parte da instituição bancária. Para o seu desenvolvimento, foi inicialmente aplicado um 

Modelo Regressivo de Avaliação do Risco atribuído às entidades com base em recomendações de 

instituições internacionais, pois não existia um histórico para a caracterização do seu risco, e 

posteriormente atribuída uma classificação do risco a cada entidade e cliente utilizando o software 

Prospero. O segundo modelo consiste em agrupar um conjunto de clientes com características 

semelhantes em termos de comportamento, que fazem com que se destaquem dos outros grupos, 

utilizando o mesmo software. Para a construção dos clusters foi necessário analisar todas as 

transações de cada cliente. Desta forma é possível detetar quando um cliente tem um desvio de 

comportamento, o que poderá indicar uma transação suspeita de branqueamento de capitais.  

 

Palavras-chave: Branqueamento de Capitais, Risco, Gestão do Risco, Técnicas de Data Mining 

  



vi 
 

  



vii 
 

Agradecimentos 

Agradeço a todos os que de certa forma contribuíram para o meu percurso, influenciaram as minhas 

escolhas e enriqueceram o decurso desta minha experiência.  

Agradeço aos meus orientadores, Ângelo Teixeira e Margarida Catalão pela disponibilidade 

demonstrada e ajuda que sempre prestaram.  

Aos meus pais, Rui e Marta, por todo o apoio incondicional e por sempre acreditarem em mim.  

À minha prima, Rita Marques, pela preciosa ajuda, paciência e disponibilidade. 

Ao meu namorado, David Nogueira, por toda a paciência e por toda a motivação que me transmitiu 

durante esta longa caminhada.  

Ao Rex, por toda a alegria com que sempre me recebe.  

Aos meus amigos que, por vezes sem se aperceberem, foram fundamentais para que a minha 

perseverança continuasse sempre.  

À Dixtior Consulting Lda., que me recebeu de braços abertos e me permitiu realizar esta Dissertação 

de Mestrado, nomeadamente a Rui Vicente, Sónia Silva e Mário Oliveira e aos restantes colegas que 

sempre me apoiaram. 

  



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Tabela de Conteúdos 

Abstract ................................................................................................................................................. iii 

Resumo................................................................................................................................................... v 

Agradecimentos .................................................................................................................................. vii 

Tabela de Conteúdos ........................................................................................................................... ix 

Lista de Figuras .................................................................................................................................... xi 

Lista de Tabelas .................................................................................................................................. xiii 

Lista de Equações ............................................................................................................................... xv 

Lista de Acrónimos ........................................................................................................................... xvii 

1. Introdução .................................................................................................................................... 19 

1.1. Contexto .............................................................................................................................. 21 

1.2. Definição do Problema ........................................................................................................ 22 

1.3. Objetivos .............................................................................................................................. 24 

1.4. Metodologia ......................................................................................................................... 25 

1.5. Estrutura do Documento ...................................................................................................... 27 

2. Revisão da Literatura .................................................................................................................. 29 

2.1. Branqueamento de capitais ................................................................................................. 29 

2.2. Pessoas Politicamente Expostas (PEP’s) ........................................................................... 30 

2.3. Compliance e diligência ....................................................................................................... 30 

2.4. Risco, Ameaça, Vulnerabilidade e Consequência ............................................................... 31 

2.4.1. Definição de conceitos............................................................................................ 31 

2.4.2. Processo geral de gestão de riscos ....................................................................... 33 

2.5. Fatores de risco de uma instituição financeira .................................................................... 34 

2.6. Variáveis de risco no branqueamento de capitais ............................................................... 36 

2.7. Abordagem Baseada no Risco Vs. Abordagem Baseada nos Regulamentos ................... 36 

2.8. Análise custo-benefício ....................................................................................................... 38 

2.9. Modelos ............................................................................................................................... 39 

3. Solução proposta para a Prevenção do Branqueamento de Capitais ................................... 45 

3.1. Compreensão dos dados .................................................................................................... 47 

3.1.1. Definição do Universo ............................................................................................. 47 



x 
 

3.2. Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades ........................................................... 48 

3.2.1. Seleção de variáveis ............................................................................................... 49 

3.2.2. Modelo Regressivo de Avaliação do Risco ............................................................ 52 

3.2.3. Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades .............................................. 56 

3.3. Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes .............................................................. 65 

3.3.1. Seleção de Variáveis .............................................................................................. 65 

3.4. Modelos de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes ....................................... 74 

3.4.1. Clientes Particulares ............................................................................................... 75 

3.4.2. Clientes Empresas .................................................................................................. 77 

4. Conclusão ..................................................................................................................................... 81 

Referências .......................................................................................................................................... 83 

Anexo A ................................................................................................................................................ 87 

Tabela de Risco OFAC .................................................................................................................. 87 

Tabela de Risco GAFI .................................................................................................................... 87 

Tabela de Risco Terrorismo ........................................................................................................... 88 

Tabela de Risco Offshore .............................................................................................................. 88 

Anexo B ................................................................................................................................................ 89 

Tabela de Risco Profissões ........................................................................................................... 89 

Anexo C ................................................................................................................................................ 91 

Tabela de Risco CAEs ................................................................................................................... 91 

Anexo D ................................................................................................................................................ 94 

Tabela de variáveis de transações usadas nos Modelos de Avaliação do Risco do Comportamento 

do Cliente ....................................................................................................................................... 94 

Anexo E ................................................................................................................................................ 95 

Exemplo ilustrativo da Árvore de Decisão para formação de clusters de Clientes Particulares ... 95 

Anexo F................................................................................................................................................. 98 

Exemplo ilustrativo da Árvore de Decisão para formação de clusters de Clientes Empresas ..... 98 

 

  



xi 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Processo de Branqueamento de Capitais ............................................................................ 19 

Figura 2 - Variação do risco em função de quatro fatores .................................................................... 32 

Figura 3 - Exemplo de Análise cluster ................................................................................................... 40 

Figura 4 - Exemplo de árvore de decisão ............................................................................................. 41 

Figura 5 - Diagrama resumo da solução proposta ................................................................................ 45 

Figura 6 - Distribuição esperada dos níveis de risco ............................................................................ 47 

Figura 7 - Distribuição de resultados do Modelo Regressivo de Avaliação do Risco - Particulares ..... 54 

Figura 8 - Distribuição de resultados do Modelo Regressivo de Avaliação do Risco - Empresas ....... 55 

 

  



xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Universo dos dados .............................................................................................................. 47 

Tabela 2 - Variáveis de Entidades ......................................................................................................... 49 

Tabela 3 - Condições de uniformização do risco de entidades particulares ......................................... 49 

Tabela 4 - Condições de uniformização do risco de entidades empresas ............................................ 51 

Tabela 5 - Resultados tStat - Entidades Particulares ............................................................................ 53 

Tabela 6 - Resultados tStat - Entidades Empresas ............................................................................... 55 

Tabela 7 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares .............................. 59 

Tabela 8 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares ............................... 59 

Tabela 9 - Distribuição dos Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares ... 60 

Tabela 10 - Resumo dos bad cases - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares ........ 61 

Tabela 11 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Empresas ............................... 63 

Tabela 12 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Empresas ................................ 63 

Tabela 13 - Distribuição dos Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Empresas .... 64 

Tabela 14 - Resumo de bad cases - Modelo de Avaliação do Riscos de Entidades Empresas ........... 65 

Tabela 15 - Variáveis de Clientes .......................................................................................................... 65 

Tabela 16 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares.................... 68 

Tabela 17 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares ..................... 69 

Tabela 18 - Distribuição dos Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares

 ............................................................................................................................................................... 70 

Tabela 19 - Resumo de bad cases - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares .. 70 

Tabela 20 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas ...................... 72 

Tabela 21 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas ........................ 73 

Tabela 22 - Distribuição de Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas

 ............................................................................................................................................................... 74 

Tabela 23 - Resumo de bad cases - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas .... 74 

Tabela 24 - Clusters de Clientes Particulares ....................................................................................... 75 

Tabela 25 - Variáveis de Maior Significância - Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento - 

Clientes Particulares .............................................................................................................................. 76 

Tabela 26 - Resultados Estatísticos de Clusters - Clientes Particulares .............................................. 76 



xiv 
 

Tabela 27 - Clusters de Clientes Empresas .......................................................................................... 77 

Tabela 28 - Variáveis de Maior Significância para Clientes Empresas ................................................. 78 

Tabela 29 - Resultados Estatísticos de Clusters para Clientes Empresas ........................................... 79 

  



xv 
 

Lista de Equações 

Equação 1 - Nível de risco - Modelo Regressivo de Avaliação do Risco - Particulares ....................... 53 

Equação 2 - Nível de risco - Modelo de Regressivo de Avaliação do Risco - Empresas ..................... 54 

Equação 3 – Risco de Entidades Particulares - Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades 

Particulares ............................................................................................................................................ 59 

Equação 4 - Risco de Entidades Empresas - Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades 

Empresas............................................................................................................................................... 63 

Equação 5 - Risco de Clientes Particulares - Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de 

Clientes Particulares .............................................................................................................................. 68 

Equação 6 - Risco de Clientes Empresas - Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de 

Clientes Empresas ................................................................................................................................ 72 

  



xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

Lista de Acrónimos 

 

UIF Unidade de Informação Financeira 

ESAAMLG Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group 

FATF Financial Action Task Force 

ONG Organização Não-Governamental 

BNA Banco Nacional de Angola 

ONU Organização das Nações Unidas 

UE União Europeia 

OCDE Organization for Economic Co-operation and Development 

FIU Finantial Intelligent Units 

FMI Fundo Monetário Internacional 

PEP Pessoa Politicamente Exposta 

KYC Know Your Costumer 

KYT Know Your Transaction 

OFAC Office of Foreign Assets Control 

AuROC Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve 

 

  



xviii 
 

 

 



19 
 

1. Introdução 

A gestão de Risco é, cada vez mais, uma prioridade estratégica fundamental de vários sectores 

empresariais. A ocorrência de acontecimentos negativos numa dada instituição empresarial faz com 

que se insista no sentido de fazer evoluir as capacidades de mitigar esses acontecimentos. Sendo 

assim, a gestão do risco propõe-se lidar com a incerteza e o impacto associados a acontecimentos 

futuros que se possam prever. É imperativo que a previsão desses acontecimentos seja a mais correta, 

por forma a conseguir controlar as ameaças e vulnerabilidades e prever as consequências. Tendo a 

consciência de que o risco existe e é transversal a um negócio, é preponderante a sua gestão de modo 

a diminuir o seu impacto [1]. Um dos principais problemas a enfrentar por uma instituição bancária é o 

branqueamento de capitais. Este crime acontece quando é escondida a origem ilícita de determinados 

ativos, de modo a que estes aparentem uma origem legitima. De modo resumido, este ato é composto 

por três fases, como se mostra na Figura 1: colocação, acumulação e integração. 

 

 

Figura 1 - Processo de Branqueamento de Capitais 

 

A consciência deste problema fez com que nos últimos anos se tenha verificado o aumento das medidas 

anti branqueamento de capitais, abrangidas por uma gestão de risco nas atividades de compliance de 

um banco. A monitorização destas medidas é tão ou mais importante que a sua implementação e para 

a instituição bancária em questão significa proteção da reputação e integridade dos sistemas. Apesar 

da implementação de medidas desta natureza implicar custos para o banco, estes custos serão maiores 

caso o banco seja usado para procedimentos ilícitos. Por esse motivo, as instituições bancárias, 

estando expostas ao crime de branqueamento de capitais, têm cada vez mais a necessidade de criar 
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alertas sempre que haja uma suspeita de um acontecimento do género. Estes crimes vão ficando mais 

sofisticados com o avanço das tecnologias e é cada vez mais um desafio para o departamento de 

compliance dos bancos criar modelos que geram alertas. 

A presente investigação incide sobre os riscos inerentes ao branqueamento de capitais na instituição 

bancária XY1 em Angola. A compreensão e identificação destes riscos é crucial para a sua mitigação. 

Esta consciência nasce da globalização de sistemas, cada vez mais presente no dia-a-dia, e do 

constante desenvolvimento das tecnologias, fazendo com que o sector bancário esteja mais exposto 

ao risco de branqueamento de capitais. O departamento de compliance é responsável por criar regras 

de monitorização e aceitação de clientes, produtos e transações e ser capaz de criar um modelo que 

faça a gestão desses componentes de modo a criar alertas de risco de branqueamento de capitais. 

Desta forma, o estudo do risco de branqueamento de capitais numa dada instituição bancária é 

relevante por dois motivos: reduz, na medida do possível, a hipótese do banco ser utilizado para fins 

de crime financeiro e aumenta a confiança de mercado face ao banco, sendo este um indicador 

económico de otimismo por parte do país em relação à situação económica e financeira do mesmo [2].  

É importante contextualizar este tópico no país em que se insere. Apesar de existirem normas que 

apontam para uma prevenção do branqueamento de capitais, cada país tem a sua própria 

regulamentação e Angola tem vindo a envidar esforços significativos para estabelecer procedimentos 

básicos contra este crime [3]. No entanto, existem ainda pontos-chave que não estão em linha com os 

procedimentos internacionais, como por exemplo a criminalização do branqueamento de capitais e a 

aplicação de medidas preventivas. Angola é um país extremamente vulnerável a este crime, pois tem 

uma economia baseada em dinheiro, existem altos níveis de exclusão financeira, informalidade do 

sector imobiliário e a fraca inspeção no mercado de diamantes. Como principais componentes de 

punição do crime de branqueamento de capitais existem a Unidade de Informação Financeira (UFI) e 

outros órgãos de fiscalização, no entanto as instituições financeiras não estão a pôr em prática as 

medidas de prevenção de uma forma eficiente ou as mesmas não existem de todo. A UIF deste país 

não está totalmente operacional e não existem evidências de investigações ou processos aplicados. O 

principal desafio é, então, estabelecer medidas preventivas de uma forma eficaz e aumentar a 

consciência deste problema. A prioridade de curto prazo deste país deverá ser uma revisão das lacunas 

a nível regulamentar no que diz respeito ao cumprimento de normas internacionais e garantir a eficácia 

da implementação dessas medidas [4],  

Este esforço por parte de Angola torna-se evidente a partir do momento em que, em Setembro de 2014, 

este país se torna presidente da Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group 

(ESAAMLG), pertencente ao Financial Action Task Force (FATF), cujo propósito é a luta contra o 

branqueamento de capitais através da implementação das suas recomendações. Este esforço inclui a 

coordenação com outras organizações internacionais, estudando tipologias regionais emergentes, o 

desenvolvimento das capacidades institucionais e de recursos humanos para lidar com essas questões, 

e assistência na coordenação técnica sempre que necessário 

                                                      
1 Por motivos de confidencialidade, a instituição bancaria em estudo será designada desta forma. 
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O Banco Nacional de Angola (BNA) é o principal órgão de regulamentação do país e tem como 

principais funções assegurar a preservação do valor da moeda nacional e participar na definição das 

políticas monetária, financeira e cambial. Compete ao Banco Nacional de Angola a execução, 

acompanhamento e controlo das políticas monetárias, cambial e de crédito, a gestão do sistema de 

pagamentos, a admissão de moedas e notas aos bancos e a manutenção do dinheiro em circulação 

em boas e seguras condições de uso, no âmbito da política económica do país [5]. Tem também a 

função de assegurar que as medidas de prevenção de branqueamento de capitais propostas pelo 

ESAAMLG são implementadas. 

Para que o estudo do risco tenha o resultado desejado, este deve ser baseado em modelos 

quantitativos e/ou qualitativos e deve incidir sobre três tipos de risco: risco geográfico e do país, risco 

de entidades e de negócio e, por último, risco de produtos e transações. Estes modelos irão melhorar 

a tomada de decisão numa instituição bancária e melhorar a abordagem no combate à lavagem de 

dinheiro. 

1.1. Contexto 

Existem várias fontes que desenvolvem standards internacionais para um regime anti branqueamento 

de capitais. Atualmente, a mais citada é o FATF, que fornece padrões e boas práticas de políticas anti 

branqueamento de capitais. Existem também instrumentos jurídicos internacionais elaborados por 

organismos como a Nações Unidas (UN) e também a União Europeia (EU). De seguida é feito um 

levantamento teórico das principais referências a nível internacional no combate ao branqueamento de 

capitais e que servem como base teórica para este documento. 

  Financial Action Task Force (FATF) – este organismo foi criado no âmbito da Organization for 

Economic Co-operation and Development (OCDE) e conta com 36 membros governamentais 

de vários países. Tem como principal responsabilidade desenvolver uma norma internacional 

standar para o combate ao branqueamento de capitais. É composto por 40 recomendações 

para o combate ao branqueamento de capitais, bem como metodologias para avaliação de 

riscos. O FATF é também responsável pela criação das UIF as quais constituem o elo de ligação 

entre as entidades financeiras e as entidades judiciais, e têm como principal objetivo ajudar no 

processo de deteção e prevenção do crime de branqueamento de capitais [6]; 

 Organização das Nações Unidas (ONU) – esta organização fornece instrumentos e 

convenções para o tema de branqueamento de capitais. A convenção de Vienna, em 1988, e 

a convenção de Palermo, em 1990 foram os primeiros passos na repercussão da regulação 

das práticas de prevenção do branqueamento de capitais e por esse motivo fornecem materiais 

para o combate contra organizações ilícitas [7]; 

 Egmont Group of Finantial Intelligent Units (FIU) – este grupo é composto por Unidades de 

Informação Financeiras (UIF) e reconhece os benefícios inerentes ao desenvolvimento de uma 

rede de unidades financeiras que estimula a cooperação nacional [8]; 

 Basel Comittee on Banking Supervision – fornece guias orientadores para os bancos sobre 

diversas matérias, incluindo branqueamento de capitais [9]. 



22 
 

 Wolfsberg Principles – consiste em vários conjuntos de princípios anti branqueamento de 

capitais [10]. 

 Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) – tem como principal 

objetivo estabelecer regulamentos para todos os países da região e assegurar a 

implementação de sistemas eficazes de combate ao crime em questão. Este organismo 

funciona à luz do FATF e da UN [11]. 

 

1.2. Definição do Problema 

A problemática do branqueamento de capitais, como já foi referido anteriormente, não é uma questão 

recente. No entanto, com o avanço de técnicas de branqueamento de capitais a sua prevenção é cada 

vez mais uma prioridade. Desta forma é importante definir muito bem quais os problemas que as 

instituições bancárias enfrentam ao serem usadas para este tipo de crime. Esta preocupação surgiu 

com o tráfego ilícito de estupefacientes, quando os traficantes usavam estes métodos financeiros para 

cobrir fundos monetários. Atualmente, o branqueamento de capitais não tem apenas esta origem e vai 

desde a corrupção política, tráfico ilícito, terrorismo e vendas ilegais [6]. 

São vários os métodos utilizados para a realização do branqueamento de capitais e podem ser 

descritos alguns deles: 

 Sobrefaturação – distorção do preço de um bem a nível fiscal. Acontece quando o valor 

declarado está acima do valor verdadeiro, aumentando o valor de um bem de forma 

fraudulenta. A troca é feita, de forma cúmplice, entre o emissor e o recetor do capital, sendo 

que o excedente é devolvido ao emissor de capital na forma de benefícios. A vantagem 

deste ato é que a troca permite a “produção” e saída discreta de dinheiro ilegal; 

 Subfaturação – distorção do preço de um bem a nível fiscal. Acontece quando o valor 

declarado está abaixo do valor verdadeiro. Quem recebe o capital tem como intuito a 

redução dos seus lucros aparentes, de modo a pagar menos impostos. Quem está a 

receber o pagamento ganha o excesso, lesando o emissor do capital; 

 Faturação múltipla – emissão de faturas múltiplas. Ou seja, emitir mais do que uma fatura 

para o mesmo produto, justificando pagamentos múltiplos. É um caso de difícil deteção 

caso ambas as partes usam mais do que uma instituição financeira para as transações; 

 Smurfing – método usado na base de colocação no processo de branqueamento de 

capitais, em que o capital é dividido em pequenos depósitos, de modo a esconder a 

verdadeira origem do mesmo. Este método pode acontecer também numa outra fase do 

processo de branqueamento de capitais, na integração, quando o emissor do capital utiliza 

pequenas transações de um montante elevado de modo a não ser detetado o valor total 

da transação; 
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 Ocultação deliberada de determinados bens – ambas as partes estruturam uma transação 

para evitar a deteção da mesma pelas instituições financeiras. Pode acontecer caso se 

omitam informações ou falsifiquem documentos; 

 Transações Phantom – a entidade branqueadora de capitais aplica uma combinação de 

técnicas, incluindo as técnicas descritas acima, de modo a manipular o sistema financeiro 

[6]. 

 Contrabando de capital – envolve contrabando físico de capital, depositando-o noutra 

instituição bancária com maior sigilo, menos regras aplicadas ao branqueamento de 

capitais ou offshore. Um offshore é uma conta que pode ser aberta num paraíso fiscal, ou 

seja, onde se pagam menos impostos e onde é permitido o anonimato; 

 Negócio intensivo de capital – criação de um negócio que recebe capital legitimo e não 

declarado, alegando que todo ele provem de rendimentos legítimos. Este método é 

utilizado principalmente por empresas de serviços como parques de estacionamento, 

clubes de diversão noturna, casinos, etc.; 

 Trusts – fundações e empresas de fachada que tendem a disfarçar a verdadeira origem do 

capital [6]. 

 Round-trip – o capital é depositado numa instituição financeira estrangeira, normalmente 

um paraíso fiscal. Posteriormente, o capital retorna ao país de origem como um 

investimento estrangeiro, isento de tributação. 

 Imobiliário – um imóvel é comprado recorrendo a capital ilegal e posteriormente o mesmo 

é vendido [6]. 

É difícil avaliar estatisticamente este tipo de operações ilegais pois estas podem ocorrer em vários 

países em simultâneo, fazendo valer aos criminosos as diferentes políticas de prevenção de 

branqueamento de capitais de cada país. Por este motivo torna-se difícil perceber a magnitude deste 

problema e é difícil a criação de medidas e estratégias a nível global. Apesar desta dificuldade, é 

relativamente fácil perceber até que ponto o branqueamento de capitais afeta a economia, a segurança 

e a estabilidade social [12]. A nível económico, o branqueamento de capitais faz com que diminua a 

receita tributaria e faz com que a receita dos impostos seja mais difícil de arrecadar. Portanto, de um 

modo indireto, os contribuintes saem prejudicados com estes crimes [13]. A nível microeconómico, um 

dos mais graves efeitos do branqueamento de capitais tem a ver com os criminosos usarem empresas 

de fachada que misturam rendimentos de atividades ilícitas com fundos legítimos para ocultar os 

ganhos de forma criminosa [14]. De entre todos os efeitos socioeconómicos negativos, o mais grave é 

o facto de que o branqueamento de capitais transfere o poder económico de mercado para os 

praticantes do crime. Isto é, fica na mão dos criminosos a posse de certos bens (físicos ou não), 

conseguindo assim controlar aqueles que não os possuem, determinando o comportamento e controlo 

de mercado. Este controlo de mercado acontece na medida em que grandes quantidades de dinheiro 

passam a ser legítimas nas mãos dos criminosos, podendo estes investir e de certa maneira permitir 

determinados comportamentos de mercado. No entanto, o resultado que estas ações têm em cada país 

é difícil de medir, pois as suas consequências não são mensuráveis a nível global e a sua probabilidade 

de acontecimento também não o é [15]. 
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O impacto do branqueamento de capitais nos países em desenvolvimento tem consequências ainda 

maiores devido ao seu frágil sistema financeiro: aumento do crime e da corrupção; supressão do 

investimento estrangeiro; a economia e o sector privado colocados em risco; e iniciativas de 

privatização prejudicadas [12]. 

Existem cinco direções de fluxos de branqueamento de capitais: fluxo doméstico, em que os capitais 

são branqueados no próprio país; fluxos retornados, em que a atividade criminosa ocorre no país em 

desenvolvimento, o capital é colocado num país estrangeiro e mais tarde, no processo de integração, 

o capital retorna ao país em desenvolvimento; fundos de saída, em que os capitais têm proveniência 

no país em desenvolvimento e têm como destino uma economia estrangeira; fundos de fluxo que são 

integrados no país desenvolvido usando instituições financeiras do país em desenvolvimento durante 

a fase de circulação do processo de branqueamento de capitais [16]. 

Não obstante este facto, existe uma visão que poderá argumentar que há um benefício de curto prazo 

escondido no ato de branqueamento de capitais. Estudos do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

sugerem que os países em desenvolvimento podem sair beneficiados economicamente por curtos 

períodos de tempo, causando um súbito aumento das atividades financeiras [17]. Neste contexto, o 

capital resultante da lavagem de dinheiro flui dos países desenvolvidos para os países em 

desenvolvimento, resultando num aumento de capital nos países em desenvolvimento. Em outras 

palavras, as transferências de dinheiro podem ser um canal de investimento nos países em 

desenvolvimento. O capital branqueado pode ser usado para a compra de produtos, aquisição de ações 

que levam ao aumento de capital imediato. No entanto, os efeitos negativos do branqueamento de 

capitais superam qualquer benefício e o benefício de curto prazo é seguido de imediato de um declínio, 

levando à instabilidade macroeconómica [18]. 

 

1.3. Objetivos  

O objetivo da dissertação é proporcionar um conhecimento aprofundado dos riscos de branqueamento 

de capitais a que um banco está exposto, e desenvolver um sistema de identificação e análise de riscos 

que pretende servir de base à deteção de casos suspeitos de branqueamento de capitais Por essa 

razão, o banco deve ter um conhecimento aprofundado dos seus clientes e das transações dos 

mesmos, para que se possam criar políticas de aceitação e monitorização de transações e assim possa 

ser desenhado e implementado um controlo adequado para identificar os riscos inerentes ao 

branqueamento de capitais. O desenvolvimento de sistemas tecnológicos contribui em grande escala 

para esta prevenção e deverá constar num sistema centralizado de conhecimento e informação 

organizado por cliente, produto, entidades, transações, etc. São assim propostos dois modelos 

baseados no risco que permitirão: (1) o banco conhecer os seus possíveis clientes e tomar decisões 

em relação a aceitá-los ou não num primeiro contato – Modelo de Avaliação do Risco de Novas 

Entidades e Clientes e (2) o banco monitorizar as transações dos seus clientes, tendo a informação 

sobre ações suspeitas dos mesmos no que diz respeito a desvios de comportamento em relação ao 
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esperado – Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes. Estes modelos irão resultar 

num suporte essencial para a identificação do grau de risco de branqueamento de capitais, permitindo 

assim à instituição financeira focar-se nos clientes e transações que terão um determinado risco 

exposto de branqueamento de capitais. 

Desta forma, numa primeira abordagem, o objetivo deste trabalho é introduzir o tema do 

branqueamento de capitais, bem como os instrumentos e modelos de identificação e análise dos riscos 

associados a esta temática. De modo a que haja uma compreensão mais aprofundada sobre esta 

temática, será feita uma revisão bibliográfica dos conceitos e das metodologias associadas.  

Após ter sido feita uma pesquisa aprofundada sobre os conceitos e metodologias associadas, serão 

propostos os modelos de avaliação do risco já referidos, tendo em conta também os conceitos que 

estão inerentes ao funcionamento de um banco. Espera-se que os modelos propostos sejam os mais 

precisos possíveis, tendo em conta as limitações de acesso a dados de teste.  

De modo a ser possível compreender melhor a estrutura desta dissertação, é necessário definir os 

conceitos de entidade e cliente. A sua compreensão é fundamental para o desenvolvimento dos 

modelos e é feita uma tentativa para que o conceito esteja sempre presente. Uma entidade é uma 

pessoa com determinadas características tais como profissão, nacionalidade e país de residência. A 

identificação da mesma poderá ser feita pelo Bilhete de Identidade. Um cliente é o produto/ 

comportamento que a(s) entidade(s) têm para com o banco. A identificação de um cliente será o número 

de conta. De recordar que uma entidade pode estar associada a um ou mais clientes, e um cliente pode 

estar associado a uma ou mais entidades. Quer as entidades, quer os clientes estão divididos entre 

particulares e empresas, devido à sua natural distinção de características e comportamentos. 

O resultado final deste trabalho será a possibilidade de caracterizar entidades e clientes do Banco XY, 

e o seu comportamento de forma a atribuir um risco de branqueamento de capitais e assim apoiar a 

tomada de decisão em relação à aceitação de novas entidades e clientes e à monitorização das suas 

transações.  

 

1.4. Metodologia 

Com vista à prevenção do branqueamento de capitais na instituição financeira, é objetivo o 

desenvolvimento de modelos que possibilitarão a criação de alertas em situações de risco. Com estes 

modelos, o banco XY estará a cumprir com as instruções do BNA no que respeita a esta temática. 

Com estes modelos, todas as aberturas de novas contas e transações no banco, com base nos seus 

perfis de risco, serão possíveis de ser analisadas de uma forma bastante precisa, tendo por base o 

risco de cada entidade e cliente. O desenvolvimento dos modelos irá ser dividido em fases, para que 

todos os fatores relevantes sejam considerados. As fases serão as seguintes: 
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1º. Definição do universo a considerar para análise, bem como a compreensão de todos os dados 

disponíveis e a seleção de variáveis que irão fazer parte dos modelos; 

2º. Desenvolvimento de um Modelo Regressivo de Avaliação do Risco com determinadas 

variáveis, de forma a criar um histórico de caracterização de entidades em relação ao seu nível 

de risco. O resultado desse modelo será uma equação cujo resultado é um risco, de 1 a 5, que 

irá ser utilizado no Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades e Clientes do banco.  

3º. Por fim é desenvolvido o modelo que avalia o comportamento dos clientes, o Modelo de 

Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes, que através da análise de comportamentos 

e transações dos clientes do banco XY, é possível agrupar clientes com determinadas 

características (clusters) e avaliar quando estes são desviados do seu cluster correspondente. 

Ou seja, quando há um desvio de comportamento, poderá ser um indício de uma transação 

suspeita de branqueamento de capitais.  

Os métodos utilizados, a nível de data mining, são a regressão linear múltipla, cujo software utilizado é 

o Microsoft Excel e o Random Forest Methodology, em que foi utilizado o software “Prospero”. São 

técnicas de data mining que oferecem potenciais soluções para as medidas anti branqueamento de 

capitais, em relação a aceitação de clientes e monitorização de transações. As principais razões para 

a utilização destas técnicas serão descritas na secção dos modelos possíveis de data mining e incidem 

principalmente no facto de a regressão linear múltipla possibilitar o uso de uma equação para estimar 

um valor esperado, condicionado aos valores de outras variáveis, e pelo facto da análise da Random 

Forest Methodology ser benéfica devido ao fato de ser uma abordagem poderosa no que diz respeito 

à exploração de dados, à sua análise e à modelação preditiva. Esta metodologia é efetivamente forte 

na construção de regressões e clusters. Existem três áreas em que estes métodos poderão fazer a 

diferença: 

1. Tempo 

A incorporação de técnicas de data mining reduzirá em muito o tempo que a equipa de 

compliance utiliza para a investigação de potenciais casos de branqueamento de capitais. Data 

mining ajuda a simplificar este processo. A metodologia de Random Forest é benéfica no que 

diz respeito à precisão na analise de grandes volumes de dados e também na capacidade de 

manter a manter quando falta uma grande proporção dos dados. Ou seja, é uma metodologia 

que, ao ser usada, permite uma gestão de tempo bastante eficaz pois faz a análise de um 

grande volume de dados num curto espaço de tempo. O uso da regressão linear múltipla 

também poupa tempo, precisamente pelo mesmo motivo, ou seja, pelo facto de haver um 

grande volume de dados, os quais se pretende que sejam analisados de forma simples, através 

de uma equação. 

2. Recursos Humanos 

Técnicas de data mining podem resolver problemas de escassez de recursos humanos, uma 

vez que o uso destas tecnologias ajuda a explorar rapidamente grandes volumes de dados, 

identificando padrões de branqueamento de capitais. Sendo assim, diminui a necessidade de 

formação de um número elevado de pessoas numa equipa para aquele propósito, permitindo 
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a estes concentrarem-se nos resultados. No entanto, a adoção da metodologia de Random 

Forest, requer a existência de um expert nesta área. 

3. Eficácia 

O uso dos métodos anteriormente citados, possibilita a identificação prévia de casos que à 

partida seriam impossíveis de identificar. Seria humanamente impossível identificar os padrões 

de atividade de branqueamento de capitais em determinado espaço de tempo, sendo que as 

técnicas aplicadas ajudam nesse processamento, gerando mais e melhores resultados. 

 

1.5. Estrutura do Documento 

Este documento terá a seguinte estrutura: 

1º Capítulo – Introdução, definição do problema, objetivos e metodologia de trabalho. Introduz o tema 

do branqueamento de capitais, realça a sua importância, e apresenta a definição clara dos objetivos 

desta dissertação e metodologia de desenvolvimento; 

2º Capítulo – Revisão da literatura. Define os principais conceitos associados ao risco do 

branqueamento de capitais, bem como metodologias a adotar para enfrentar esta problemática; 

3º Capítulo – Proposta. Descreve em detalhe os modelos que permitirão analisar o risco de 

branqueamento de capitais; 

4º Capitulo – Conclusão. Descreve as principais conclusões obtidas com a realização desta 

dissertação, bem como o trabalho futuro que poderá ser realizado a partir deste. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Branqueamento de capitais 

Existem inúmeras definições de branqueamento de capitais, no entanto, de um modo genérico, é o ato 

de ocultar a verdadeira origem dos fundos gerados por fontes criminosas. Este ato tende a aparentar 

uma fonte legítima para que não haja levantamento de suspeitas. Quando ocorre branqueamento de 

capitais, está subentendido que existe um processo criminoso por detrás. Destes processos, destacam-

se o tráfico de substâncias ilícitas (armas, órgãos, drogas, etc.), fraude fiscal, corrupção e terrorismo 

[12]. 

O processo de branqueamento de capitais envolve três fases distintas, que permite aos criminosos 

manter o controlo e dar aparência de legalidade. A primeira fase designa-se de colocação. Nesta fase, 

os bens e rendimentos são colocados no circuito financeiro através de depósitos bancários ou 

investimentos em atividades lucrativas e em bens de elevado valor. Neste processo de colocação, as 

grandes quantidades de capital podem ser divididas em quantidades menores, ao longo do tempo e 

em uma ou em diversas instituições financeiras. Pode também ocorrer o câmbio de moedas ou a 

conversão de notas pequenas em outras de maior valor. A segunda fase do processo é a acumulação. 

Nesta fase ocorre o movimento dos valores definidos na primeira fase para outras instituições 

financeiras, distanciando-os da origem criminosa. Desta forma, é difícil identificar a proveniência dos 

capitais, sendo quase impossível reconstruir os movimentos financeiros efetuados. A movimentação 

pode ser feita de qualquer forma, como por exemplo por cheques, ordens de pagamento, transferências 

eletrónicas, por pagamento de bens ou serviços de uma empresa de fachada, etc. A terceira e última 

fase do processo designa-se por integração. É nesta fase que se integram os capitais na economia 

legitima através da compra de bens ou de investimentos [19]. 

Este processo pode ter várias formas, mais ou menos complexas e quanto mais se conhece do 

processo, mais facilmente se tomam medidas preventivas.  

Existem várias razões que levam os criminosos a praticar o branqueamento de capitais. A primeira 

razão é que qualquer ato criminoso necessita de um investimento que cubra a operação. Esse 

investimento necessita de ser ocultado de maneira a esconder a fonte da riqueza e garantir que as 

receitas ilícitas não são usadas para a denunciar. Depois, os produtos resultantes do crime tornam-se 

alvo de apreensão e investigação e é necessário esconder a origem dos fundos ou tentar ao máximo 

que pareçam legítimos. Finalmente, depois do processo de branqueamento de capitais, os detentores 

do capital tentam manter ao máximo uma imagem profissional, tendo profissões e negócios credíveis, 

de modo a que a origem ilícita dos fundos tenda a parecer legitima [20]. 
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2.2. Pessoas Politicamente Expostas (PEP’s) 

Até ao ano de 2012, o FATF considerava que PEP’s eram indivíduos que estão associados a cargos 

de funções púbicas num país estrangeiro. Não obstante, consideram-se também as relações de 

negócio com membros da família ou pessoas próximos aos mesmos. Os cargos referidos são, por 

exemplo, chefes de estado ou de governo, altos quadros políticos, governamentais, judiciais ou 

militares, altos quadros de empresas públicas e funcionários importantes de partidos políticos. Em 

2012, o FATF fez uma revisão a este conceito e até ao presente momento, não são consideradas 

apenas pessoas politicamente expostas estrangeiras, como também foram incluídas as pessoas 

politicamente expostas nacionais e pessoas que são membros seniores de uma organização 

internacional. Existe um consenso em relação a este contexto revisto, na medida em que a maioria dos 

países adota esta metodologia de tratamento dos referidos indivíduos. No entanto, em Angla, não foi 

considerada esta nova revisão e atualmente são apenas consideradas pessoas politicamente expostas 

estrangeiras que exerceram cargos de funções políticas até há um ano. Este facto considera-se de 

certa forma problemático na medida em que, com esta metodologia, um indivíduo angolano pode ser 

um PEP em todo mundo, exceto no seu próprio país, ou seja, em Angola, limitando a prevenção e 

mitigação do risco de branqueamento de capitais do país [6]. 

2.3. Compliance e diligência 

Compliance Officer é o responsável pela implementação do programa de prevenção de branqueamento 

de capitais, sendo igualmente responsável pela centralização de informação e comunicação de 

operações suscetíveis de branqueamento de capitais à Unidade de informação Financeira e outras 

autoridades competentes. Compete ao Compliance Officer as seguintes funções [3]: 

 Obter a aprovação do programa de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento 

do terrorismo; 

 Monitorizar o cumprimento de políticas e processos definidos no âmbito de prevenção de 

crimes de branqueamento de capitais implementados pela instituição financeira; 

 Gerir e monitorizar a implementação de controlos relativos à prevenção de crimes de 

branqueamento de capitais; 

 Centralizar e analisar as comunicações recebidas internamente; 

 Comunicar operações suspeitas à UIF; 

 Receber pedidos da UIF bem como de qualquer outra entidade competente, assim como, caso 

se aplique, responder à informação solicitada; 

 Elaborar um relatório anual relativo à avaliação do risco de compliance realizado pela instituição 

financeira e da eficácia de implementação de medidas no âmbito da prevenção de 

branqueamento de capitais. 

Uma abordagem baseada no risco requer a avaliação do custo de compliance numa instituição 

financeira. Este custo pode ser dividido em duas vertentes: custos diretos e indiretos. O custo direto 
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está associado ao departamento (remunerações, formação, etc.). O custo indireto está associado ao 

custo de oportunidade, ou seja, ao tempo dispensado nesta área e ao custo do facto de uma 

transferência ser rejeitada. Existem varias estratégias do departamento de compliance pode adotar 

para aumentar a sua eficiência no combate ao branqueamento de capitais [21]. 

As politicas de Know Your Costumer são um ponto essencial para uma abordagem eficiente baseada 

no risco para prevenir o branqueamento de capitais. Desta forma, existem alguns elementos chave 

associados a esta política que ajudam na solução ao problema aqui abordado: identificação e 

verificação da entidade de cada cliente; identificação de todos os elementos a beneficiar da mesma 

conta; obtenção de informação adicional de modo a perceber as circunstâncias em que o cliente se 

encontra, incluindo expectativas acerca do seu comportamento. Estes elementos proporcionam uma 

medida de risco adequada ao cliente tendo em conta as variáveis determinadas. 

As políticas Know Your Transactions pressupõem a monitorização das transações efetuadas pelos 

clientes tendo grande relevância para a abordagem baseada no risco. Dependendo do tipo de clientes 

/contas a monitorização não irá ser feita da mesma forma, pois clientes que à partida tenham um menor 

risco associado, terão uma monitorização menos severa em relação a clientes que tenham um risco 

maior. Neste caso, a monitorização será mais frequente. Este processo depende também dos recursos 

da instituição financeira [22]. 

Estes conceitos aumentam o controlo do risco do cliente e ajudam a mitigá-lo. É por isso importante 

saber o que fazer em situações de risco elevado e aplicar as medidas necessárias [12]. 

Estas medidas podem ser as seguintes: 

 Aumentar o alerta das instituições financeiras para clientes que estejam conotados com risco 

elevado em outras entidades; 

 Aumentar o nível de Know Your Costumer (KYC); 

 Aumentar o nível de Know Your Transactions (KYT). 

 

2.4. Risco, Ameaça, Vulnerabilidade e 

Consequência 

2.4.1. Definição de conceitos 

 Risco 

Nas últimas décadas, alguns standards, bem como legislação, têm vindo a adotar diferentes 

definições de risco. Em muitos casos o risco está relacionado aos conceitos de dano e prejuízo, 

associados a acontecimentos incertos. A Austrália e a Nova Zelândia desenvolveram um standard 

que define o risco não só em termos de algo que poderá acontecer com impacto nos objetivos de 

uma organização. Ou seja, não está apenas confinado ao conceito de dano (risco negativo) mas 
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também ao facto do risco poder ter consequências positivas (risco positivo). A norma AS/NZS 4360 

[23] define o risco como: “a hipótese de acontecer algo que terá um impacto em determinado 

objetivo”. Esta norma foi adotada mundialmente e a sua aceitação generalizada levou ao 

desenvolvimento da primeira norma global de gestão de risco, a ISO 31000 [24]. Esta foi publicada 

em 2009, juntamente com um conjunto revisto de definições que estão contidas na ISO/IEC Guide 

73 [25], no “Vocabulário para a Gestão de Riscos”. De acordo com a ISO/IEC Guide 73, o risco é 

“o efeito da incerteza em determinado objetivos”. Tanto as definições antigas como as mais 

recentes colocam o conceito do risco naquilo que todas as organizações pretendem alcançar: os 

seus objetivos. Ou seja, uma organização poderá definir os seus objetivos, no entanto, para 

alcança-los, terá que lidar com fatores internos e externos, fatores estes que muitas vezes não são 

possíveis de controlar, gerando a incerteza.  

Uma outra definição de risco, de acordo com a ISO/IEC 27005 [26], é o facto de uma determinada 

ameaça explorar vulnerabilidades de um ativo, ou de um conjunto de ativos, prejudicando desta 

maneira uma organização. Neste contexto, uma ameaça tem o potencial de prejudicar ativos, tais 

como informações, processos e sistemas e, portanto, as organizações [27]. Desta forma é possível 

depreender quatro elementos que são fundamentais para o processo de gestão de risco: ativo, 

ameaça, vulnerabilidade e consequência, tal com se verifica na Figura 2. 

 

Figura 2 - Variação do risco em função de quatro fatores 

 Ameaça 

Uma ameaça pode ser um acontecimento que leva à ocorrência de um risco, sem que o cause 

efetivamente; é um comportamento que pode não ser por si só um evento, mas que lida com a 

ocorrência de um risco. No contexto do branqueamento de capitais, uma ameaça inclui também 

agentes de crime, grupos terroristas e também quem facilite as atividades criminosas. Ou seja, uma 

ameaça não está estritamente ligada ao risco, mas possibilita o seu estudo dado que permite 

Risco

Ativo(s)

Vulnerabilidade

Consequência

Ameaça



33 
 

compreender o ambiente, a natureza e a dimensão do mesmo. Exemplos de fatores de ameaças, no 

contexto de branqueamento de capitais são: a natureza e a dimensão da atividade criminal nacional 

relevante; tipos de infrações subjacentes; montantes de fundos provenientes de atividades criminosas 

gerados internamente; entradas e saídas físicas além fronteira de fundos provenientes de atividades 

criminosas; fundos provenientes de atividade criminal gerados no estrangeiro e branqueados no 

território nacional; natureza e dimensão da atividade terrorista a nível nacional [27]. 

 Vulnerabilidade 

Vulnerabilidade pode ser definida como uma propriedade do sistema, que pode ser exploradas por uma 

ameaça. Ou seja, é tudo o que possa ser explorado pela ameaça ou que possa apoiar ou facilitar a 

atividade criminosa. Para uma avaliação do risco, é necessário então identificar fatores de 

vulnerabilidade e estes podem ser de natureza política, económica, social, tecnológica e legislativa. Em 

relação a fatores políticos, podem ser dados os seguintes exemplos: estrutura e estabilidade do sistema 

politico, nível de empenho no que toca ao combate do branqueamento de capitais, elevados níveis de 

corrupção, inadaptação de capital humano, financeiro e de outros recursos das autoridades 

competentes, etc. Em relação aos fatores económicos, está implícito o tipo de sistema económico do 

país, rendimentos médios da população, dimensão do sector dos serviços financeiros, âmbito 

geográfico das operações e dos clientes do sector financeiro, etc. Nos fatores sociais, serve como 

exemplo a dimensão da inclusão social, migração da polução, diversidade étnica e zonas de conflito, 

obrigações do regime anti branqueamento de capitais que não são bem compreendidas e/ou 

executadas pelas instituições financeiras. A utilização dos transportes, novos meios de comunicação, 

novas tecnologias de transferências monetárias e métodos de pagamento são alguns dos fatores de 

vulnerabilidade em relação à tecnologia. Nos fatores geográficos inclui-se a disponibilidade da água, 

aquecimento global, utilização/reutilização de recursos, impacto do ambiente local na criminalidade 

como a habitação, segurança, etc. Estes fatores contribuem para a fragilidade de um país, constituindo 

assim um fator de vulnerabilidade geográfico. Para terminar, em termos de fatores legislativos são 

exemplos a facilidade de aprovação de legislação, o impacto das normas internacionais na legislação 

nacional, pontos fortes e fracos da legislação de combate ao crime de branqueamento de capitais [27]. 

 Consequência 

A consequência é o impacto, quando uma ameaça se concretiza, que provoca nas instituições, 

economia e sociedade. As consequências deste tipo de crimes podem ser de curto ou longo prazo e 

podem ter um impacto direto nas populações, comunidades, empresas, reputação e atratividade do 

sistema financeiro de um país [27]. 

2.4.2. Processo geral de gestão de riscos 

O processo de gestão de riscos compreende várias fases, de acordo com a norma ISO 31000. A 

primeira fase é a identificação de acontecimentos que podem afetar um determinado objetivo. Tem 

como propósito a definição de um conjunto de potenciais riscos ou fatores de risco baseados em 

conhecidas ou suspeitas ameaças ou vulnerabilidades. Este processo é dinâmico, pois novos riscos 
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podem ser considerados em qualquer fase do processo. A fase seguinte é a análise dos processos 

identificados na fase anterior, sendo o principal objetivo atribuir algum tipo de valor ou importância 

relativa aos mesmos. Com a combinação de ameaças, vulnerabilidades e consequências associadas 

a um dado ativo é possível perceber o impacto dos fatores de risco identificados, determinando o nível 

de tolerância ao risco, para que se possa instituir um nível de aceitação em relação a uma determinada 

ameaça. A terceira fase corresponde à avaliação dos riscos. Esta fase compreende a avaliação dos 

riscos que foram identificados como potenciais ameaças ao cumprimento dos objetivos de determinada 

instituição. São determinadas prioridades para fazer face a esse risco e desenvolvidas estratégias para 

a atenuação dos mesmos. A quarta fase compreendo o tratamento do risco, em que envolve o 

melhoramento e/ou o desenvolvimento dos controlos existentes dos riscos. Caso o processo de gestão 

de risco seja seguido como descrito anteriormente, o processo de tratamento dos riscos deverá ser 

seguido com confiança [27]. 

 

2.5. Fatores de risco de uma instituição 

financeira 

É necessário que a instituição financeira faça uma gestão de potenciais riscos associados ao 

branqueamento de capitais. Uma instituição com um perfil de baixo risco tem um programa de 

compliance que inclui políticas, procedimentos e controlos adequados, e todos os membros do banco 

têm formação nesta área. As considerações de compliance são aplicadas a todos os produtos e áreas 

da instituição financeira. Existe uma avaliação externa do programa de compliance, em que é testado 

o nível de eficácia do mesmo. As ameaças são previamente detetadas e o seu risco mitigado 

prontamente. Não existem contas de instituições financeira estrangeiras associadas ou filiais e o banco 

não oferece serviço eletrónico de transação, sendo apenas o serviço online de carácter informativo.  

Pelo contrário, uma instituição financeira com um perfil de risco elevado, não contempla metodologias 

de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e/ou não cobre adequadamente fatores de 

risco elevado. Não existem métodos de controlo de qualidade, nem políticas de controlo e 

monitorização de transações. Não existe uma avaliação externa ou é ineficaz. Existe um número 

elevado de instituições estrangeiras associadas. 

Segundo o Banco Nacional de Angola, existem dois tipos de risco a nível interno do banco: o risco 

reputacional e o risco de compliance. O risco de compliance é o risco proveniente de violações ou 

incumprimento de leis, regras, regulações, contratos, práticas prescritas ou standards éticos e está 

associado ao risco reputacional, que é o impacto da imagem das instituições por parte de clientes, 

acionistas, investidores, supervisores e opinião pública em geral [5]. 

Desta forma, de modo a perceber cada perfil de risco, é consenso geral na bibliografia que existem três 

grandes fatores de risco, como já foi referido na parte introdutória deste documento: risco geográfico 

associado ao país, risco associado aos clientes e risco associado aos produtos/serviços. No entanto, o 
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julgamento envolvido na determinação do nível de risco depende do risco percebido pela instituição 

financeira. Ou seja, os fatores de risco que irão determinar o perfil de risco podem variar consoante o 

risco apercebido e/ou o nível de tolerância ao mesmo [10]. 

 Risco Geográfico ou de País 

O risco associado ao país está diretamente relacionado com sanções, embargos, não cooperação com 

políticas de combate ao branqueamento de capitais, ligações a atos terroristas, corrupção ou outras 

atividades criminosas. Estes países são facilmente identificados através de organizações como a UN 

e o FATF. Em relação a este fator, existe um nível de risco baixo, caso a localização não esteja 

relacionada com áreas geográficas associadas ao tráfico de droga, crime financeiro, etc., e exista um 

nível limitado de transações com localizações geográficas de alto risco. O risco é moderado caso a 

instituição não esteja relacionada com países classificados como países de alto risco. No entanto, 

existe um pequeno número de transações com localizações geográficas de alto risco. Existe um risco 

elevado quando a localização está associada a países identificados como tal, e quando ocorre um 

volume considerável de transações com localizações identificadas como sendo de elevado risco [6]. 

 Risco de Cliente 

Muitas vezes é difícil ter a perceção quanto ao risco associado a novos clientes, pois este só é 

percebido após o início da movimentação de capitais. No entanto, terá que haver um perfil associado 

a cada cliente relativamente aos seus comportamentos. Não sendo como um consenso universal, existe 

um conjunto de características que levam a que um cliente tenha um nível mais elevado de risco e 

essas características levam à tomada de decisões e atitudes do departamento de compliance perante 

o cliente (particular ou empresa). De um modo genérico, essas características estão associadas à 

profissão do cliente particular (contabilistas, advogados, etc.), pessoas que são PEP’s (pessoas 

politicamente expostas), a empresas que estejam envolvidas ou sejam intermediarias na manufatura 

de armamento, não residentes, organizações não-governamentais (ONGs), empresas que tenham 

como negócio matérias de grande valor ou que envolvam a constante transação de capitais em grande 

volume (joelharias, arte, leiloeiras, etc.). As ONGs merecem especial destaque, pois qualquer padrão 

social tem uma organização deste género (ONGs culturais, religiosas, ambientais, militares, portadores 

de HIV, homossexuais, etc.) e muitas vezes possuem poder de decisão. A utilização de ONGs para 

crime de branqueamento de capitais é potenciada pelo facto destas organizações estarem 

representadas em vários países, muitas vezes em países de risco elevado de branqueamento de 

capitais [19]. No entanto, esta preocupação está, na sua maioria fortemente relacionada com o 

terrorismo [6]. Os perfis de baixo risco estão associados a clientes estáveis, em que é conhecido o seu 

envolvimento com o banco. No entanto, o perfil de risco de cliente, como já foi referido, depende do 

risco percebido pela instituição. Por exemplo, um elevado volume de capitais depositados ou 

transferidos por parte de um cliente que não se enquadra no perfil de risco associado a ele, deverá ser 

tratado como um cliente de risco elevado, apesar de não ter esse perfil. Um outro exemplo é a duração 

da relação entre o cliente e o banco: relações duradouras providenciam um contacto frequente com o 
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cliente, permitindo um melhor conhecimento do mesmo, representando um risco menor no que toca ao 

branqueamento de capitais [6]. 

 Risco de Produtos/Serviços 

O risco associado aos produtos/serviços está relacionado com os tipos de produtos e/ou serviços 

oferecidos pela instituição financeira. A instituição terá que perceber os riscos associados à 

implementação de, por exemplo, um novo produto ou serviço. Um serviço que terá um maior risco, 

será, por exemplo, transferências internacionais entre brancos e transferências que exijam anonimato. 

A nível de perfil de risco, existe um nível de risco baixo quando o banco oferece métodos tradicionais 

de transações que não deixam margem para haver atividades de branqueamento de capitais. Por outro 

lado, perfil de risco elevado está associado a bancos privados, transações anónimas, transações e 

relações não presenciais [6]. 

2.6. Variáveis de risco no branqueamento de 

capitais 

Existem algumas variáveis que podem aumentar ou diminuir o risco apercebido pela instituição 

financeira, de um cliente ou transação [10]: 

 O objetivo de uma conta ou uma relação bancária: uma conta com o propósito de transações 

domésticas terá menor risco relativamente a uma conta cujo objetivo é fazer a transação de 

grandes volumes de capital como parte de uma empresa; 

 O montante depositado numa conta particular: grandes montantes transacionados que não se 

adequam ao tipo de cliente será um caso de maior risco. Por outro lado, se for um cliente que 

se espera transacionar grandes volumes de capitais e não for isso que se verifica, o cliente 

será tratado como um cliente de baixo risco apesar de ser esperado o contrário; 

 O nível de regulamentação do país também afeta o risco que o cliente terá para a instituição 

financeira. Por exemplo, um cliente poderá ser classificado com um certo nível de risco num 

determinado pais, e num país diferente poderá ser classificado com um nível de risco diferente; 

 A duração da relação entre o cliente e o banco: uma relação que à partida irá permanecer 

durante um período prolongado de tempo, terá um nível de risco mais baixo, pois a instituição 

financeira terá oportunidade de estabelecer contacto com o cliente e desta forma conhecê-lo 

melhor. 

 

2.7. Abordagem Baseada no Risco Vs. 

Abordagem Baseada nos Regulamentos 

Uma abordagem da problemática do branqueamento de capitais baseada no risco dá às instituições 

financeiras mais liberdade em relação à aplicação de normas e suas exceções. Por outro lado, uma 
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abordagem do branqueamento de capitais baseada em regulamentos abrange regulamentações 

governamentais que impõem normas e regras que têm de ser aplicadas [28]. 

Uma abordagem baseada em regras, em teoria, será mais eficiente. No entanto, autores defendem que 

não é suficiente para combater o branqueamento de capitais com eficiência. Existem países em que a 

abordagem baseada no risco não está em vigor e como consequência os processos de branqueamento 

de capitais são reduzidos. As leis, por vezes são demasiado vagas, dúbias e as instituições financeiras 

não são capazes de distinguir transações que provêm de crimes e as que não provêm. Este facto 

resultou numa ideia de que esta abordagem não é suficiente na luta contra o branqueamento de 

capitais. Este processo baseado em regras é passível e estático pois os envolvidos apenas estão 

concentrados em cumprir as regras, não estando obrigados a ter uma opinião critica e uma 

sensibilidade para compreender os riscos. Este facto aumenta os falsos positivos, trazendo custos para 

a instituição financeira. Para além deste problema, os agentes do crime facilmente podem estudar as 

leis e normas e assim contorná-las. 

O facto de que o branqueamento de capitais possa ter uma abordagem baseada no risco exige que 

haja o reconhecimento da existência de riscos, bem como uma apreensão de avaliação de riscos e o 

desenvolvimento de estratégias para fazer face aos mesmos [29]. A mitigação e a gestão desses riscos 

irá proporcionar uma alocação de recursos da instituição financeira. Desta forma, é necessário fazer 

um levantamento das vulnerabilidades expostas, identificando ameaças que coloquem todo o normal 

funcionamento e propósito do banco em causa. As ameaças estão incluídas nos clientes (particulares 

e empresas), produtos e serviços e variam consoante vários fatores externos como o país, canais de 

distribuição, etc. Este processo não é estático, pois varia ao longo do tempo dependendo das 

circunstâncias e das ameaças que vai enfrentado [30]. 

Esta abordagem revela pontos positivos, no entanto, possui também alguns pontos que precisam ser 

encarados como um desafio. 

Os benefícios são os seguintes [31]: 

 Permite que as instituições financeiras e todas as autoridades que combatem o branqueamento 

de capitais sejam mais eficientes e eficazes no uso dos seus recursos. O foco nos pontos de 

maior ameaça por parte das duas entidades, traduzem-se numa resposta mais eficaz; 

 Permite que seja mais difícil para os autores de crime desta natureza passarem despercebidos 

devido ao facto de haver um sistema baseado em classes de risco que permite uma maior 

atenção em potenciais ameaças. 

Por outro lado, pode não ser fácil adotar esta estratégia porque a instituição financeira terá que, à 

partida, tomar uma decisão em relação a grupos de risco. Alguns desses desafios podem ser os 

seguintes: 

 É necessário que haja uma formação por parte das instituições financeiras de modo a que a 

compreensão deste tema seja a melhor. A incerteza associada ao risco poderá trazer 
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dificuldades na medida em que o risco apercebido pela instituição financeira poderá não ser 

aquele que realmente é efetivo; 

 Poderá ser difícil explicar ao cliente certos procedimentos de abertura de conta ou de 

manutenção da mesma; 

 É necessário que haja uma grande perícia na identificação dos riscos de modo a que os 

julgamentos sejam os mais adequados. Esta fase será mais eficaz caso haja cooperação com 

outras entidades competentes, como por exemplo o FATF, que disponibilizam informações 

necessárias para caracterizar perfis de risco. Este procedimento, caso não seja efetuado da 

melhor maneira, poderá levantar falsos positivos, ou não identificar pontos de alto risco que 

deveriam ser identificados. 

2.8. Análise custo-benefício 

O custo da aplicação de medidas anti branqueamento de capitais poderá ser comparado com os seus 

benefícios. No entanto, como já foi referido, não é fácil traduzir de uma maneira direta esse 

custo/beneficio. Sendo que os recursos são sempre limitados, é necessário decidir quando o custo 

cobre o benefício associado. Quando a abordagem é baseada no processo e não no resultado, as 

políticas anti branqueamento de capitais não são eficientes em termos de custo [32]. As políticas 

aplicadas têm custos diretos associados, no entanto têm também danos colaterais com efeitos não 

desejados para a economia. Os custos indiretos são suportados por todos os clientes, não só pelos 

criminosos. Do ponto de vista da gestão, o investimento na prevenção de branqueamento de capitais 

está em linha com o plano de gestão do risco que o banco deverá ter. É um trade-off que os bancos 

são capazes de suportar para não correr determinados riscos, tal como a perda de reputação [33]. A 

luta contra o branqueamento de capitais, não é diretamente uma luta contra o crime. Políticas anti 

branqueamento de capitais apenas evitam que o crime de branqueamento ocorra, reduzindo a 

rentabilidade esperada do crime. No entanto, não evitam que a atividade criminosa que gerou o capital 

branqueado aconteça. Evitando que o capital entre em circulação de modo a investir em algo legal, 

leva os criminosos a reinvesti-lo na atividade criminosa [34]. 

Uma outra vertente dos efeitos do branqueamento de capitais, desta vez a nível social é a seguinte: 

nos países em que o crime organizado está enraizado, uma política mais rigorosa de anti 

branqueamento de capitais pode reduzir o bem-estar social, uma vez que as duas posições 

(autoridades e criminosos) vão combater de modo a que cada um faça prevalecer o seu lado. O 

aumento dos custos das transações associados à implementação das políticas contra este crime são 

outra preocupação: se estes custos forem muito altos, aumenta a vantagem competitiva dos mercados 

negros. 
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2.9. Modelos 

Data mining é um conjunto de ferramentas que permite facilitar a pesquisa de um grande volume de 

dados de modo a descobrir relações entre esses mesmos dados, que não seriam facilmente detetadas. 

O primeiro passo para a investigação de atividades suspeitas de branqueamento de capitais é a análise 

das bases de dados. Esta análise terá que ser crítica de modo a perceber as relações entre os dados 

que se estão a analisar. Esta análise não é de todo eficiente pois existem várias restrições como o 

custo, recursos humanos, de tempo, etc. São necessários sistemas tecnológicos que permitam lidar 

com um volume de dados tão grande e que permita a identificação automática de caminhos que levem 

à deteção de casos suspeitos de crime de branqueamento de capitais. Desta forma serão descritas 

várias técnicas que aplicam a inteligência artificial de modo a permitir uma investigação eficiente [35]. 

Essas técnicas podem ser divididas nos seguintes grupos: modelos descritivos e modelos preditivos. 

Os modelos descritivos focam-se em encontrar caminhos que podem ser interpretados de uma maneira 

nova e não trivial, baseados em dados já existentes. Ou seja, o objetivo envolve a compreensão do 

sistema analisado, descobrindo padrões e relações entre grandes volumes de dados. Os modelos 

preditivos envolvem o uso de variáveis para prever comportamentos futuros ou desconhecidos. O 

objetivo é produzir modelos que possam ser usados para executar tarefas de classificação, previsão 

ou estimativa de acontecimentos. 

Nas técnicas descritivas, os seguintes modelos são utilizados [36]. 

 Clustering 

A análise de clusters é uma técnica que pode ser usada para investigação de grandes volumes de 

dados e a relação entre eles. É utilizada quando há necessidade de agrupar dados em categorias com 

atributos semelhantes de modo a se perceber automaticamente a relação entre os grupos de dados, 

sem que seja necessário um perito para o fazer, como se exemplifica na Figura 3. A partir das 

semelhanças entre os dados históricos, podem tirar-se conclusões acerca dos dados atuais. Esta 

análise é útil para a presente investigação, pois garante uma compreensão mais aprofundada sobre os 

agregados e pode isolar estatisticamente relações entre casos suspeitos de branqueamento de 

capitais, de uma forma cronológica [37]. 
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 Associação 

Esta técnica é usada para descodificar dependências em dados suspeitos, ou seja, é uma tentativa de 

detetar dados que não estão correlacionados com outros de uma forma que não é óbvia à partida. O 

objetivo é identificar padrões e associações ocultas numa base de dados. Por exemplo, uma regra de 

associação determina que um cliente com um determinado perfil irá adquirir determinado 

produto/serviço e, quando esse comportamento não é verificado, o banco é alertado [38]. Existem 

vários tipos de regras de associação: multinível, multidimensional, quantitativa, direta e indireta. No 

entanto, análises adicionais são necessárias para descobrir correlações estatísticas entre pares de 

atributos associados. 

 Padrões sequenciais 

Esta técnica permite o controlo de padrões semelhantes em transações de dados ao longo de um 

período de tempo. O objetivo é encontrar uma frequência de ocorrência de uma certa sequência de 

eventos, ou seja, é uma sequência de determinado comportamento que ocorreu frequentemente numa 

ordem específica num intervalo de tempo. Desta forma, a técnica é utilizada de modo a descobrir 

padrões similares em transações de dados, num período específico de tempo, de modo a reconhecer 

relacionamentos entre os dados e uma ordem específica de ocorrências [38]. 

Para as técnicas preditivas, os modelos são os seguintes: 

 Classificação 

A classificação é uma técnica de supervisão e é usada para construir uma ideia do tipo de cliente ou 

objeto, descrevendo vários atributos para identificar uma determinada classe. A precisão deste modelo 

depende da precisão da atribuição de um determinado conjunto de objetos a uma classe [36]. Na 

classificação, existem vários algoritmos que ajudam à recolha de dados suficientes para a atribuição 

Figura 3 - Exemplo de Análise cluster 
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da mesma. Um deles é a árvore de decisão: é um gráfico em forma de árvore que representa 

alternativas mutuamente exclusivas de relacionamentos que possam ser indicativos de branqueamento 

de capitais e o resultado desta abordagem fornece determinados caminhos a seguir para entender o 

processo de branqueamento de capitais. É um algoritmo que fornece alternativas para um decisor, 

tendo em conta acontecimentos probabilísticos, como se pode verificar no exemplo ilustrativo da Figura 

4. 

 

Figura 4 - Exemplo de árvore de decisão 

Um outro algoritmo é o algoritmo indutivo, que serve como auxílio à construção de árvores de decisão. 

Este ajuda na descoberta de padrões de branqueamento de capitais e possibilita a criação de regras 

através de ocorrências nos dados históricos. Possibilitando a classificação dos dados de transações 

financeiras, podendo organiza-los em categorias e possibilitando o desenvolvimento de um padrão de 

decisão [39]. Um outro método de classificação é a utilização de redes neurais. Esta técnica possibilita 

a aceitação de vários inputs, realiza determinadas operações matemáticas sobre os dados inseridos e 

produz um ou mais outputs. Esta abordagem é semelhante ao cérebro humano pois permite que as 

redes neuronais aprendam com exemplos de entradas e saídas desejadas e que armazenem esse 

conhecimento de uma forma distribuída na rede. A vantagem das redes neuronais é que conseguem 

lidar com variáveis contínuas e categóricas, dados lineares e não lineares em simultâneo [40]. 

 Regressão linear simples 

A regressão linear é a abordagem mais básica de data mining. É definida uma variável dependente 

(output) e um determinado número de variáveis independentes (input). O resultado deste modelo e uma 

equação de uma reta que melhor se ajusta ao conjunto de dados, que será útil para fins de previsão.  

A equação terá o seguinte formato: Y = β0 + β1X + e, em que “X” é a variável explicativa ou 

independente, “e” é erro aleatório, “β0” e “β1” são parâmetros desconhecidos do modelo que se 

pretendem estimar e “Y” é a variável explicada ou dependente. 

O objetivo é validar e quantificar as tendências de casos anteriores de branqueamento de capitais e 

transpor essa tendência para os casos atuais. Esta técnica gira em torno da capacidade da previsão, 

ou seja, é aquilo que nos dados observados anteriormente se pode transpor para os dados atuais [36]. 
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 Regressão linear múltipla 

Em determinadas situações de aplicação é necessário o envolvimento de mais do que uma variável 

independente. Neste caso, a equação que correspondente é a seguinte: Y = β0 + β1X1 + …+ βkXk + e, 

sendo a explicação de cada um dos parâmetros precisamente a mesma da regressão linear simples. 

No desenvolvimento de uma regressão linear múltipla é conveniente usar a notação matricial. Desta 

forma, se existirem, por exemplo, “k” variáveis independentes e “n” observações, o modelo regressivo 

de “n” equações pode ser expresso por: y=Xβ + e, onde: 𝑌 =

[
 
 
 
 
𝑌1
𝑌2
.
.
𝑌𝑛]
 
 
 
 

, 𝑋 = [

1 𝑋11 . . 𝑋1𝑘
. . . . .
. . . . .
1 𝑋𝑛1 . . 𝑋𝑛𝑘

], β =

[
 
 
 
 
β1
β2
.
.
β𝑛]
 
 
 
 

 

e e =

[
 
 
 
 
𝑒1
𝑒2
.
.
𝑒𝑛]
 
 
 
 

. O objetivo é encontrar o vetor estimado β dado pela solução do método dos mínimos 

quadrados: 
^

 = (X’X)-1X’y.    

 Regressão logística 

A regressão logística é um modelo que é muito comum para casos que contenham variáveis 

categóricas, o que facilmente se pode aplicar ao branqueamento de capitais. Variáveis categóricas são 

aquelas que podem ser descritas, por exemplo, com sim/não ou masculino/feminino. Esta técnica é 

utilizada, por exemplo, para avaliar os registos de transações financeiras que pertençam a classes de 

interesse de investigação, existindo certamente classes mais relevantes para análise do que outras. O 

resultado da aplicação da regressão logística será uma serie de gráficos que permitam encontrar 

semelhanças entre os conjuntos de variáveis selecionadas. Desta forma é possível observar tendências 

da base de dados, não necessitando de alguém que o faça, melhorando a visualização de um grande 

volume de dados, facilitando a gestão dos mesmos e diminuindo o tempo usado para tal atividade [39]. 

Existem dois algoritmos que são bastantes utilizados como suporte às técnicas já apresentadas de 

modo a otimizar os modelos delas resultantes e ajudam a reduzir o tempo dedicado ao tratamento dos 

dados, que muitas vezes estão incompletos, imprecisos e são redundantes. Estes algoritmos são o 

fuzzy logic e os algoritmos genéticos. 

O algoritmo fuzzy logic é utilizado quando a informação da base de dados está incompleta e imprecisa. 

Por exemplo, um campo numa base de dados de uma instituição bancária que está preenchido como 

“Depósitos Frequentes”, é difícil para o analista identificar o limite de “frequente”. Este campo pode ser 

distorcido pela sua própria palavra, não revelando na realidade o significado da mesma. Este método 

pretende processar este tipo de imprecisões de modo a tirar conclusões que possam ser significativas 

e coerentes para os analistas [41]. 

O objetivo dos algoritmos genéticos é também poupar tempo aos analistas aquando da monitorização 

de operações anti branqueamento de capitais. Esta técnica funciona de acordo com regras de evolução 
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e é utilizada para resolver uma variedade de tarefas otimizadas. Desta forma, é possível chegar a 

ligações que apontam para um caso suspeito de branqueamento de capitais. 

 Metodologia do software “Prospero” 

O software “Prospero” é utilizado na construção da maior parte dos modelos desta dissertação. A 

metodologia utilizada pelo software é baseada no Random Forest Method, desenvolvida por Leo 

Breiman e Adele Clutler [42], ou seja, é uma técnica de aprendizagem contínua utilizada essencialmente 

no método da classificação já referido anteriormente e nas regressões. Através deste método é possível 

controlar a estabilidade do modelo, sendo possível obter resultados bastante precisos [43]. Para o 

desenvolvimento dos modelos de avaliação do risco de novos clientes foram usadas iterações de 

regressões logísticas e baseadas na metodologia anterior (Random Forest Method). Para o 

desenvolvimento dos modelos de avaliação do risco de comportamento foi utilizado o algoritmo Self 

Organizing Maps, possibilitando o agrupamento e classificação de dados. Este algoritmo tem a 

capacidade de organizar dados complexos em clusters, de acordo com atributos semelhantes [44]. 

Apesar dos benefícios já referidos, a utilização de ferramentas data mining tem os seus desafios. Um 

deles é a qualidade da base de dados. Esta pode conter valores em falta, valores fictícios ou valores 

nulos. Pode ainda haver erros de natureza ortográfica ou de fonética como por exemplo: “MACAU” 

versus “Macau”, “11 1101” versus “11-11-01”. Desta forma, devido à heterogeneidade de cada fonte 

pode haver dificuldade em integrar tudo numa base de dados, sendo necessário um pré-processamento 

dos dados antes de os utilizar. Um outro desafio a ultrapassar é o grande volume de dados. Existe um 

crescente volume de dados global comparativamente ao número de casos suspeitos de 

branqueamento de capitais, pelo que a sua análise é muito exaustiva. Para além deste facto, muitas 

vezes os dados não se encontram todos no mesmo local, pelo que terá que haver uma integração dos 

mesmos, garantindo sempre a sua segurança e confidencialidade [37]. Para além destes desafios, 

existem ainda outras limitações associadas no que diz respeito aos recursos. Apesar de não serem 

necessários tantos recursos humanos para a investigação de padrões de branqueamento de capitais, 

os que ficam terão que ter uma formação bastante específica na área. Os recursos humanos terão que 

perceber quais os resultados que provêm de cada técnica, o que é necessário para melhorar a 

performance dos resultados e qual a técnica de data mining que melhor se aplica consoante os dados 

que possui. Um outro obstáculo é a acessibilidade aos dados e registos financeiros, o que faz com que 

a eficiência e a robustez das técnicas sejam prejudicadas. Para concluir, um obstáculo que, apesar da 

cultura para esse problema estar a mudar, ainda é considerável: a abertura para o problema do 

branqueamento de capitais. É necessário que haja um esforço comum para a prevenção deste 

problema. 
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3. Solução proposta para a Prevenção 

do Branqueamento de Capitais 

Neste capítulo, como já foi referido, são propostos dois modelos: o modelo de avaliação do risco de 

novas entidades e clientes e o modelo de avaliação de risco do comportamento de clientes. O primeiro 

modelo será aplicado a entidades e clientes do banco XY e é um modelo baseado em regressões 

estatísticas, utilizando o software “Prospero”. Este software utiliza a metodologia de aprendizagem 

evolutiva, Random Forest, que gera regressões logísticas combinando atributos de entrada (variáveis) 

e mapeamento do risco realizado em árvores de decisão. Através do recurso a diversas variáveis que 

caracterizam cada entidade e cliente (particular ou empresa), é possível obter uma equação para 

avaliar cada um em termos do seu nível de risco. O modelo de avaliação do risco do comportamento 

de clientes, por seu lado é um modelo baseado em clusters, utilizando também o software “Prospero” 

que, com a metodologia Random Forest, permite o agrupamento de clientes, de acordo com o seu 

comportamento em termos de transações efetuadas, através do método Self Organizing Maps. Este 

modelo permite que cada cluster tenha um risco associado, e aqueles cujo risco é elevado sejam alvos 

de especial atenção. Sempre que haja um desvio do comportamento esperado, surge um alerta de 

suspeita de branqueamento de capitais.  

No diagrama seguinte é possível visualizar de uma forma simplificada a proposta que aqui se coloca: 

 

Figura 5 - Diagrama resumo da solução proposta 

Este capítulo divide-se em três partes: a introdução aos modelos, o Modelo do Risco de Novas 

Entidades e Clientes, e o Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes. Na primeira 

parte, é feita uma descrição detalhada do universo de dados de teste que irá ser utilizado nos modelos. 

Como já foi referido, irá ser feita a distinção entre entidades e clientes e, para cada um, entre 

particulares e empresas. A segunda parte corresponde à elaboração do Modelo de Avaliação de Novas 

Entidades e Clientes. Para o desenvolvimento do modelo referente às novas entidades, irá ser 

necessário um Modelo Regressivo de Avaliação do Risco, pelo facto de não haver um histórico de 
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caracterização de entidades. Ou seja, em primeiro lugar foi atribuído um nível de risco às entidades 

atuais do banco de acordo com o risco que cada profissão, país de residência e nacionalidade 

representa. As três variáveis descritas foram usadas para construir a regressão no Microsoft Excel pelo 

facto de, em conjunto com o banco XY, ter sido obtida a informação de que são campos obrigatórios 

no momento do registo de uma nova entidade. O modelo regressivo foi desenvolvido a partir da 

classificação referida, cujo objetivo é atribuir uma classificação de risco a cada entidade. 

Posteriormente, no Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades e Clientes, serão utilizadas mais 

variáveis que, com o software “Prospero”, terão a mesma importância em relação às 3 já mencionadas. 

Desta forma, é possível obter uma equação que permite realizar a classificação em termos de risco, de 

1 a 5. Na terceira parte irá ser desenvolvido o Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de 

Clientes, onde também usado o software “Prospero” para o desenvolvimento dos clusters. O objetivo é 

agrupar clientes com comportamentos semelhantes, formando diversos clusters com determinado risco 

associado; assim sempre que um cliente tiver um comportamento que não esteja previsto no seu 

cluster, tal constituirá indício de branqueamento de capitais.  

Existem vários fatores que poderão afetar o sucesso dos modelos propostos, tais como: 

 Adequação dos dados: Existem variáveis suficientes? Os dados estão completos? Como 

deverão ser tratados os missings? Como definir a qualidade dos dados? Como encontrar um 

conjunto de dados de qualidade? 

 Seleção de variáveis input: Conjuntos reduzidos de variáveis são rápidos, no entanto difíceis 

de interpretar. Será possível ter qualidade nos modelos? Como definir um conjunto moderado 

de variáveis? Visualizar variáveis dificulta a interpretação e torna o modelo mais lento, mas terá 

o modelo qualidade sem as mesmas? Como determinar as variáveis certas? 

 Forma de utilização das variáveis input: Na forma original ou com transformações? Que tipo de 

transformações? 

 Escolha do conjunto de treino: Qual o universo total? Qual a amostra de interesse? Como dividir 

por clusters? Qual deverá ser o rácio entre positivos e negativos na amostra de treino? 

 Escolha do período do modelo de aplicação: o período a analisar deverá ser anual, mensal ou 

outro? 

 Algoritmos de seleção: Redes neuronais são lentas e difíceis de compreender; regressões são 

rápidas e de fácil compreensão; árvores de decisão são rápidas, de fácil compreensão e 

trabalham bem com variáveis contínuas e simbólicas. 

 Definição dos critérios para avaliação dos modelos: Quais as medidas de qualidade e como as 

interpretar? 

 Definição de resultados automáticos: Quais as estratégias técnicas e analíticas para 

automatizar os resultados? 

Aliados a estes fatores determinantes para o sucesso dos modelos, existem três fatores críticos: o facto 

de haver grande quantidade de campos vazios, a fraca qualidade de dados em campos de texto livre 

e uma base de dados desnormalizada, ou seja, a existência de redundâncias e inconsistências. 
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Em relação à escada de risco usada para esta investigação, foi decidido que os níveis de atribuição de 

risco varia entre 1 e 5, sendo que o nível 1 corresponde ao nível Baixo, 2 o nível Médio Baixo, 3 o nível 

Médio, 4 o nível Médio Alto e 5 o nível Alto. À escolha desta escala está subjacente o facto de ser 

discriminatória o suficiente em relação aos diferentes tipos de criminalidade associada e de acordo com 

as normas internacionais. Será ainda expectável que os riscos tenham uma distribuição equiparável à 

do gráfico seguinte, para este estudo de caso do banco XY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em que no eixo horizontal se encontra a escala de classificação de riscos do mais alto para o mais 

baixo (esquerda para direita). Ou seja, é expectável que exista um maior número de entidades e clientes 

que se encontram nos níveis de risco Médio Baixo e Baixo. 

Desta forma, é necessário criar uma estratégia para determinar e avaliar os riscos de cada Entidade e 

Cliente do banco XY.  

3.1. Compreensão dos dados 

3.1.1. Definição do Universo 

O universo de dados a tratar é composto essencialmente pelos dados da tabela seguinte: 

Tabela 1 - Universo dos dados 

 Tipo Número 

Entidades 
Particular 6656 

Empresa 6081 

Clientes 
Particular 49717 

Empresa 6925 

 

Risco 

Qtd 

Figura 6 - Distribuição esperada dos níveis de risco 
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No caso de entidades2 particulares, dadas as variáveis de interesse selecionadas, a amostra terá 6656 

entidades, constituída por todas as entidades com estado ativo, cliente associado e profissão 

mencionada. A seleção desta amostra é justificada com a limitação que a base de dados oferece, pois 

caso fosse considerado o universo total de entidades particulares à semelhança do que será feito com 

as entidades empresas, teria que se excluir a variável profissão devido aos poucos registos 

preenchidos. Esta foi a melhor solução encontrada, pois as recomendações internacionais ditam que 

esta variável é de todo importante e, caso o trabalho fosse realizado apenas com duas variáveis os 

resultados seriam pouco reais e certamente enviesados. 

No caso de entidades empresas, dadas as variáveis de interesse selecionadas, a amostra será 

constituída por todas as entidades com estado ativo e cliente associado, ou seja 6081 entidades, que 

corresponde ao universo total de entidades empresas. 

Em relação à amostra de clientes3 particulares, consideram-se todos aqueles que possuam entidades 

associadas e que foram avaliadas pelo modelo regressivo de avaliação de riscos de entidades 

particulares e/ou empresas, sendo no total 49717 clientes.  

Por outro lado, o universo de clientes empresas é composto por aqueles onde pelo menos uma das 

entidades associadas foi avaliada pelo modelo regressivo de avaliação de riscos de entidades, sendo 

no total 6925 clientes. 

3.2. Modelo de Avaliação do Risco de Novas 

Entidades 

O Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades serve para, no momento do estabelecimento de 

relação entre o Banco XY e a entidade ser possível definir o nível de risco que a mesma representa. 

Este modelo tem uma base preditiva e é capaz, como já foi referido, de avaliar entidades novas do 

banco. Para gerar o modelo preditivo é necessário que existam dados históricos de modo a que seja 

feita a predição de acontecimentos futuros. É por isso necessário desenvolver um modelo regressivo 

de avaliação dos riscos para as entidades, onde o objetivo é criar um histórico de caracterização de 

entidades no que diz respeito ao nível de risco das mesmas, pois este não existia no banco XY. No 

final, será possível diferenciar as entidades do banco XY quanto ao nível de risco. 

Para o desenvolvimento do modelo regressivo de avaliação do risco, foi utilizado o Excel. O 

procedimento será explicado nas secções posteriores. 

                                                      
2 Uma entidade é uma pessoa singular cujas características associadas são a nacionalidade, profissão, etc. Pode 
ter associado um ou mais clientes. 
3 Um cliente é composto por uma ou mais entidades e representa o produto do banco. Exemplo: o João e a Maria 
têm uma conta em comum – essa conta é o cliente do banco e não as entidades singulares “João” e “Maria”. Pode 
ter associado uma ou mais entidades. 
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3.2.1. Seleção de variáveis 

As variáveis de interesse para este modelo, de acordo com o universo apresentado, são as 

representadas na tabela seguinte: 

Tabela 2 - Variáveis de Entidades 

 Tipo Variável Tabelas de Risco 

Entidades 

Particular 

Nacionalidade4 
OFAC, GAFI, Offshore e Terrorismo 

País de Residência5 

Profissão6 Tabela de Profissões 

Empresa 

Sede7 OFAC, GAFI, Offshore e Terrorismo 

País de Residência8 OFAC, GAFI, Offshore e Terrorismo 

CAE9 Tabela de CAE’s 

CAE210 Tabela de CAE’s 

 

Em relação às entidades particulares, é referenciado em manuais de boas práticas que diferentes 

nacionalidades têm propensões distintas a estarem relacionadas com branqueamento de capitais, 

justificando desta forma riscos diferentes no modelo a apresentar. Para determinar o risco de 

Nacionalidade foram selecionadas as instituições que disponibilizam uma lista dos países e o respetivo 

risco atribuído, e que adiante se chamarão tabelas caracterizadoras. As tabelas são as seguintes: 

OFAC, GAFI (FAFT), Terrorismo e Offshore. Em cada uma das referidas tabelas, o risco não está 

classificado de igual forma, sendo que na tabela OFAC, o risco varia entre 0 e 5; na tabela GAFI, varia 

entre 1 e 5; nas últimas dias o risco varia entre 0 e 1. O país de residência de uma entidade revela-se 

uma variável determinante para uma avaliação de qualidade na ótica do branqueamento de capitais. O 

risco é de país de residência é atribuído segundo as mesmas tabelas caracterizadoras. Na tabela 

seguinte são apresentadas as condições de uniformização dos riscos associados aos países: 

Tabela 3 - Condições de uniformização do risco de entidades particulares 

Tipo Variável Condição 1 Condição 2 
Risco 

Final 

Particulares 
País de 

Residência 

OFAC = 5 - 5 

OFAC = 4 
Offshore = 1 5 

Restantes combinações 4 

OFAC = 3 
Offshore = 1 4 

GAFI = 4 e terrorismo = 1 4 

                                                      
4 É possível visualizar as diferentes tabelas utilizadas para atribuição do risco de nacionalidade no anexo A. 
5 É possível visualizar as diferentes tabelas utilizadas para atribuição do risco de residência no anexo A. 
6 É possível visualizar as diferentes tabelas utilizadas para atribuição do risco de Profissão no anexo B. 
7 É possível visualizar as diferentes tabelas utilizadas para atribuição do risco de nacionalidade no anexo A. 
8 É possível visualizar as diferentes tabelas utilizadas para atribuição do risco de nacionalidade no anexo A. 
9 Os riscos para os diferentes códigos de atividade estão atribuídos na tabela do anexo C. 
10 Os riscos para os diferentes códigos de atividade estão atribuídos na tabela do anexo C. 
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GAFI = 5 4 

Restantes combinações 3 

OFAC = 2 

Offshore = 1 3 

GAFI = 4 ou GAFI = 5 3 

Restantes combinações 2 

OFAC = 1 

Offshore = 1 e terrorismo = 1 e 

GAFI = 5 
3 

GAFI = 1 ou GAFI = 2 1 

Restantes combinações 2 

OFAC = 0 

GAFI = 5 3 

GAFI = 4 e offshore = 1 e 

terrorismo = 1 
3 

GAFI = 2 1 

Restantes combinações 2 

Nacionalidade 

OFAC = 5 - 5 

OFAC = 4 
GAFI = 5 5 

Restantes combinações 4 

OFAC = 3 

GAFI = 5 4 

GAFI = 4 e offshore = 1 e 

terrorismo = 1 
4 

GAFI = 4 e terrorismo = 1 4 

Restantes combinações 3 

OFAC = 2 
GAFI = 4 ou GAFI = 5 3 

Restantes combinações 2 

OFAC = 1 

GAFI ≥ 3 2 

GAFI = 1 ou GAFI = 2 e offshore = 

1 e terrorismo = 1 
2 

Restantes combinações 1 

OFAC = 0 
GAFI = 5 2 

Restantes combinações 1 

 

A profissão é igualmente relevante no estudo do branqueamento de capitais e é por esse motivo uma 

variável a considerar na avaliação de uma entidade ou futura entidade. Por essa razão, foi quantificado 

o risco de cada uma das profissões listadas na base de dados do banco XY, com base em normas 

internacionais e numa escala de 1 a 5. Os critérios de atribuição de risco são os seguintes: todas as 

profissões mencionadas pelo GAFI e referenciadas por outros organismos tiveram automaticamente os 

riscos máximos (4 e 5). As restantes profissões têm níveis de risco de 1 a 4, respeitando os seguintes 

critérios de diferenciação: o tipo de sector de atividade em que as profissões estão associadas, o seu 

patamar de responsabilidade nesses setores e o nível de exposição da função. 
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Em relação às entidades empresas, o propósito da seleção da variável sede prende-se com a 

necessidade de diferenciar determinadas sedes que se situem em países com maior risco. O objetivo 

principal seria utilizar o campo “Nacionalidade – Empresa”, no entanto, face aos poucos registos 

inseridos nesse campo, optou-se por utilizar o campo “Domicilio ou sede”. As tabelas para avaliar o 

risco de “Sede” são as tabelas caracterizadoras de países, onde os ponderadores internos de cada 

tabela se mantêm iguais aos utilizados anteriormente para a categorização do risco “Nacionalidade” e 

“País de Residência” em entidades particulares. A justificação para a utilização da variável “País de 

Residência” é exatamente igual à descrita anteriormente para as entidades particulares. As tabelas de 

caracterização dos países mantêm-se, bem como os ponderadores internos das mesmas. No 

seguimento das recomendações elaboradas por organismos não-governamentais, nomeadamente o 

GAFI, foi decidido penalizar as atividades económicas que têm forte probabilidade de estarem 

associadas ao branqueamento de capitais. Por esse motivo foi tido em conta a diversidade dos CAE’s 

e 2º CAE’s, caso este último se aplique à empresa em questão. Na tabela seguinte são apresentadas 

as condições de uniformização dos riscos associados aos países, neste caso para entidades empresas: 

Tabela 4 - Condições de uniformização do risco de entidades empresas 

Tipo Variável Condição 1 Condição 2 
Risco 

Final 

Empresas 
País de 

Residência 

OFAC = 5 - 5 

OFAC = 4 
Offshore = 1 ou terrorismo = 1 5 

Restantes combinações 4 

OFAC = 3 

GAFI ≥ 4 e Offshore = 1 5 

GAFI ≥ 4 e terrorismo = 1 5 

GAFI ≤ 3 e Offshore = 1 5 

GAFI = 5 4 

GAFI ≤ 3 e terrorismo = 1 4 

Restantes combinações 3 

OFAC = 2 

Offshore = 1 5 

GAFI ≥ 4 e terrorismo = 1 4 

GAFI = 4 ou GAFI = 5 3 

GAFI ≤ 3 e terrorismo = 1 3 

Restantes combinações 2 

OFAC = 1 

Offshore = 1  5 

3 ≤ GAFI ≤ 5 e terrorismo = 1 3 

3 ≤ GAFI ≤ 5 2 

GAFI ≤ 2 e terrorismo = 1 2 

Restantes combinações 1 

OFAC = 0 

GAFI = 5 5 

GAFI = 5 e terrorismo = 1  4 

GAFI = 3 e terrorismo = 1 3 
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GAFI = 4 e terrorismo = 1 3 

3 ≤ GAFI ≤ 5 2 

GAFI ≤ 2 e terrorismo = 1 2 

Restantes combinações 1 

Sede 

OFAC = 5 - 5 

OFAC = 4 

GAFI = 5 5 

2 ≤ GAFI ≤ 4 e offshore = 1 5 

Restantes combinações 4 

OFAC = 3 

GAFI = 5 e offshore = 1 5 

GAFI = 4 e offshore = 1 e 

terrorismo = 1 
5 

GAFI = 4 e terrorismo = 1 4 

GAFI ≤ 4 e offshore = 1 4 

Restantes combinações 3 

OFAC = 2 

GAFI ≥ 4 e offshore = 1 4 

1 ≤ GAFI ≤ 3 e offshore = 1 3 

Restantes combinações 2 

OFAC = 1 

3 ≤ GAFI ≤ 5 e offshore = 1 3 

GAFI ≤ 2 e terrorismo = 1 e 

offshore = 1 
3 

3 ≤ GAFI ≤ 5 e terrorismo = 1 2 

GAFI ≤ 2 e offshore = 1 2 

Restantes combinações 1 

OFAC = 0 

GAFI = 5 e offshore = 1 3 

GAFI = 5  2 

GAFI ≤ 4 e offshore = 1 2 

Restantes combinações 1 

 

3.2.2. Modelo Regressivo de Avaliação do Risco 

Para a elaboração deste modelo, recorreu-se ao desenvolvimento de uma regressão linear múltipla, 

utilizando o Microsoft Excel. O risco final para cada entidade (particular e empresa) será dado de acordo 

com uma escala de 1 a 5, onde as entidades que se situem entre o patamar 4 e 5 serão consideradas 

de risco elevado, os chamados bad cases. Os valores são arredondados ao inteiro mais próximo e a 

zero casas decimais. 

Existem vários indicadores estatísticos que determinam a qualidade do modelo e das variáveis 

escolhidas. Os indicadores a que se irá dar mais ênfase são: 
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- R2: este indicador permite avaliar a percentagem de variação da variável dependente explicada pelas 

variáveis independentes. Este valor varia entre 0 e 1 e quanto mais próximo de 1, maior é o 

relacionamento entre as variáveis; 

- tStat: este indicador revela valores que indicam se as variáveis são significativas para um intervalo de 

confiança de 95%. Caso este parâmetro tenha valores iguais a +/-1.96, as variáveis são significativas 

para o modelo; 

3.2.2.1 Entidades Particulares 

Foram utilizadas as 6656 entradas de dados do banco XY, discriminando para cada uma o risco de 

nacionalidade, país de residência e profissão. Para cada uma das entidades, e baseado nos riscos das 

variáveis já referidas, foi atribuído um risco de acordo com as tabelas anteriores. Este risco é uma 

variável que foi atribuída manualmente, sendo um risco expectável para a entidade a que se refere. 

Sendo assim, o risco atribuído é a variável dependente da regressão linear múltipla e as outras três 

variáveis (nacionalidade, país de residência e profissão) são as variáveis independentes.  

Depois de corridas várias regressões aos referidos dados, foi possível obter resultados bastante 

aceitáveis. A equação obtida para o modelo de entidades particulares foi a seguinte: 

𝑵í𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒔𝒄𝒐 = 0.3286 ∗ 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 0.1995 ∗ 𝑃𝑎í𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 + 0.5004 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠ã𝑜 

Equação 1 - Nível de risco - Modelo Regressivo de Avaliação do Risco - Particulares 

Onde:  

Nacionalidade = Risco de Nacionalidade da entidade em questão; 

País de Residência = Risco de País de Residência da entidade em questão; 

Profissão = Risco de Profissão da entidade em questão. 

A qualidade da equação obtida é bastante elevada, pois os indicadores obtidos na regressão assim o 

demonstram. Isto é, foi obtido um R2 de 0,9908, significando que as variáveis utilizadas para o cálculo 

da regressão explicam 99,1% do Nível de Risco obtido. Os valores da estatística tStat podem ser 

observados na seguinte tabela: 

Tabela 5 - Resultados tStat - Entidades Particulares 

Variável Valor 

Nacionalidade 11.05 

País de Residência 6.23 

Profissão 73.43 

 

Os valores observados na tabela anterior indicam que todas as variáveis foram relevantes para o 

modelo, sendo que a profissão é a mais significativa. Este resultado é esperado pois, de entre as três 
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variáveis mencionadas, a profissão é aquela que faz destacar uma entidade particular, visto a 

nacionalidade e país de residência poderem ser os mesmos. 

A distribuição dos resultados do modelo regressivo de avaliação do risco para entidades particulares, 

referentes à amostra selecionada foi a seguinte: 

 

Figura 7 - Distribuição de resultados do Modelo Regressivo de Avaliação do Risco – Particulares 

 

A percentagem de bad cases é cerca de 1,67% o que corresponde ao esperado tendo em conta as 

características das entidades particulares existentes na base de dados. 

3.2.2.2. Entidades Empresas 

Foram utilizados as 6081 entradas de dados do Banco XY, discriminando para cada uma o risco de 

sede, país de residência, CAE e CAE2. Para cada uma das entidades, e baseado nos riscos das 

variáveis já referidas, foi atribuído um risco. Este risco é uma variável que foi atribuída manualmente, 

sendo um risco expectável para a entidade a que se refere. Sendo assim, o risco atribuído é a variável 

dependente da regressão linear múltipla e as outras quatro variáveis (sede, país de residência, CAE e 

CAE2) são as variáveis independentes.  

Foram corridas várias regressões, de modo a obter os melhores resultados. A equação calculada para 

o modelo de entidades empresas foi a seguinte: 

𝑵í𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒔𝒄𝒐 = 0.2729 ∗ 𝑃𝑎í𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 + 0.6664 ∗ 𝐶𝐴𝐸 + 0.09432 ∗ 𝐶𝐴𝐸2 + 0.1624 ∗ 𝑆𝑒𝑑𝑒 

Equação 2 - Nível de risco - Modelo de Regressivo de Avaliação do Risco - Empresas 

Onde: 

País de Residência = País de Residência da entidade em questão; 

CAE = Risco do Código de Atividade Económica da entidade em questão; 

CAE2 = Risco do Código de Atividade Económica Secundário da entidade em questão; 
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Sede = Risco da sede da entidade em questão. 

Mais uma vez, foram obtidos resultados bastante aceitáveis, como se pode verificar com os parâmetros 

R2 e tStat. O R2
 teve um valor de 0.8957, o que significa que as variáveis utilizadas para o cálculo dos 

modelos regressivos de avaliação do risco para entidades empresas explicam cerca de 89.6% do Nível 

de risco obtido. Os valores do parâmetro tstat podem ser observados na tabela seguinte: 

Tabela 6 - Resultados tStat - Entidades Empresas 

Variável Valor 

País de Residência 56.49 

CAE 212.74 

CAE2 18.77 

Sede 24.44 

 

Observa-se na tabela anterior que todas as variáveis foram significativas, sendo que a mais relevante 

para o resultado foi a variável CAE, seguida do país de residência. A variável com menos relevância foi 

a CAE2, o que faz sentido pois nem todas as empresas têm um código secundário associado. 

Para a amostra de entidades empresas, os resultados da aplicação do modelo foram os seguintes: 

 

Figura 8 - Distribuição de resultados do Modelo Regressivo de Avaliação do Risco - Empresas 

 

A percentagem de bad cases é cerca de 3,4%, o que corresponde ao esperado tendo em conta as 

características das entidades empresas existentes na base de dados. 
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3.2.3. Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades  

Tendo já obtido um histórico de caracterização das entidades através do modelo regressivo de 

avaliação do risco, estão reunidas as condições necessárias para a elaboração do Modelo de Avaliação 

do Risco de Novas Entidades. O risco final para cada entidade (particular e empresa) será dado de 

acordo com uma escala de 1 a 5, onde as entidades que se situem entre o patamar 4 e 5 serão 

consideradas de risco elevado, os chamados bad cases. Os valores são arredondados 

automaticamente por excesso e a zero casas decimais. 

Os indicadores estatísticos oferecidos pelo software “Prospero” têm elevada capacidade de nos indicar 

a precisão dos modelos, sendo possível a realização de vários testes e a sua comparação, tendo em 

conta os indicadores. Os mais relevantes para esta análise são os seguintes: 

- AuROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve): com esta estatística é possível, 

através da observação de um gráfico, verificar a precisão de um teste efetuado a um modelo. A curva 

do gráfico representa uma taxa de “positivos verdadeiros” e “falsos positivos”. Estes conceitos podem 

ser explicados da seguinte forma: Se o resultado de uma previsão é “x” e o valor real também é “x”, 

então o resultado é um “positivo verdadeiro”; por outro lado, se o valor real é diferente de “x” então o 

resultado é um “falso positivo”. Os resultados para esta estatística quanto mais se aproximarem de 1, 

mais o modelo se aproxima da perfeição, indicando a proximidade de “falsos positivos” a zero. 

- GINI Índex: este índice é uma escala que mede a capacidade de predição de um modelo. Este índice 

varia entre 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior o poder preditivo do modelo, ou seja, é um modelo 

completamente previsível de acordo com o esperado.  

-K/S (Kolmogorov-Smirnoff): esta estatística traduz-se num gráfico que representa duas distribuições - 

uma de resultado positivo e outra de resultado negativo. Um K/S mais elevado significa maior distinção 

entre positivo e negativo. Ou seja, valores iguais a 1 indicam que o modelo é perfeitamente preciso no 

que toca à previsão, ou seja é um modelo perfeitamente preditivo.  

3.2.3.1. Entidades Particulares 

A metodologia de pesquisa e seleção de variáveis para este modelo está compreendida em duas fases:  

1) Inclusão das variáveis já sugeridas e anteriormente tratadas no modelo regressivo de avaliação 

do risco (profissão, nacionalidade e país de residência) 

2) Inclusão de outro tipo de variáveis descritivas com o objetivo de acrescentar significância aos 

modelos. 

Para esta inclusão foram pré-selecionados as variáveis que foram considerados como detentores dos 

requisitos necessários para serem testados como variáveis do modelo. Nesta pré-seleção foi tido em 

conta se as variáveis eram referidos como importantes segundo as recomendações internacionais e se 

as opções de preenchimento eram suficientemente esclarecedoras para uma caracterização robusta 
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da entidade. Os critérios de seleção de variáveis para serem testados foram aqueles que, dentro das 

variáveis pré-selecionados, tinham elevada taxa de preenchimento e que não fossem de texto livre11. 

Desta forma foram escolhidas as variáveis seguintes: Nacionalidade, País de Residência, Profissão, 

Data de Nascimento, Sexo, Habilitações, Estado Civil, Regime de Casamento, Rendimento Anual, Tipo 

de Identificação, Atividade Profissional. As condições de atribuição do risco são descritas de seguida: 

Nacionalidade, País de Residência e Profissão 

Como já abordado nos modelos regressivos de avaliação do risco, estas variáveis irão manter o mesmo 

critério de atribuição de risco, em que os níveis 4 e 5 representam o nível de risco mais elevado (bad 

cases). De acordo com documentação teórica sobre políticas anti branqueamento de capitais e as 

recomendações internacionais, é de esperar que estas variáveis tenham uma forte preponderância no 

modelo de atribuição de risco a uma entidade particular. 

Data de Nascimento 

Foram criados escalões de idades que avaliam as diferentes entidades de acordo com a sua idade. 

Após a análise da relação entre as idades e os bad cases obtidos no modelo regressivo de avaliação 

do risco, foi encontrado um padrão que possibilitou a criação dos seguintes escalões: 

 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 =

{
 
 

 
 
𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 ≤ 20                                          𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 = 1;
20 < 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 ≤ 25                              𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 = 2;
25 < 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 ≤ 35                              𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 = 5;
35 < 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 ≤ 45                              𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 = 3;
𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 ≥ 45                                         𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 = 4.

 

Sexo 

Esta variável é preenchida com F (Feminino) ou M (Masculino) e por esse motivo será tratada como 

uma variável binária, onde 1 representa uma entidade do género masculino e 0 identifica uma entidade 

do género feminino. 

 

Habilitações 

Esta variável indica-nos de entre sete possíveis níveis de habilitações, qual deles pode ser atribuída a 

uma entidade. Para avaliar esta variável, foi procurado um padrão, à semelhança do que foi feito para 

a variável “idade”, entre o nível de habilitação e os resultados obtidos no modelo regressivo de 

avaliação do risco. Foi identificado que nos casos em que o risco atribuído a uma entidade é de 4 ou 5 

(bad cases) no modelo regressivo de avaliação do risco, a probabilidade desta ter um curso superior é 

o dobro, face aos outros níveis de risco. Relativamente aos restantes tipos de habilitações não foi 

encontrado nenhum tipo de padrão que faça diferenciar esta variável por diferentes níveis de risco. 

Tendo em conta este facto, a variável “habilitações” será tratada como uma variável binária, onde: 

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 = {
1,                              𝑆𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑡𝑎çã𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑖𝑟𝑜𝑟;
0,                                                                           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠.

 

 

                                                      
11 Formato de texto livre é aquele em que é permitido ao utilizados preencher os dados da entidade ou cliente de forma 
independente, isto é, não é obrigatório respeitar uma lista ou tabela pré-definida com opções de preenchimento. 



58 
 

Estado Civil e Regime de Casamento 

Estas variáveis não serão consideradas no modelo pois não existem indícios suficientes referentes à 

importância destas para caracterizar uma entidade particular quanto ao risco relacionado com o 

branqueamento de capitais. Ou seja, de acordo com os resultados obtidos no modelo regressivo de 

avaliação do risco, não existe uma relação entre o facto de haver uma entidade com um nível de risco 

elevado e o seu estado civil. 

Rendimento Anual 

Para que esta variável tenha significância para o modelo, tem que ser convertida para a mesma unidade 

monetária (u.m). 

 

Tipo de Identificação e Atividade Profissional 

O tipo de identificação é o documento que é apresentado ao banco como identificação de uma entidade 

particular (por exemplo: BI, passaporte, etc.). Esta variável não sofreu qualquer tratamento, sendo que 

irá ser sujeita à fase de testes de modo a avaliar se é ou não importante para a construção do modelo. 

 Fase de testes 

Nesta fase irão ser testados vários modelos para que seja possível encontrar aquele que melhor se 

adequa ao objetivo inicial. Depois de serem tratadas todas as variáveis de forma a estarem preparadas 

para os testes, é possível iniciar os mesmos e cujo objetivo será testar o modelo de risco. 

Como variável dependente irá ser usado o Nível de Risco obtido pelo modelo regressivo de avaliação 

de entidades, sendo esta a variável que se pretende definir. 

1º Teste 

Para este primeiro teste, foram usadas apenas as variáveis independentes definidas no modelo 

regressivo (nacionalidade, profissão e país de residência). 

Depois de corrido o primeiro teste, os resultados foram bastante aceitáveis, mesmo usando apenas 

três variáveis independentes. Foi obtido um R2=80%, significando que as referidas variáveis explicam 

80% da variável dependente. 

Este resultado seria bastante significativo, olhando apenas para o R2. No entanto, apenas a variável 

profissão foi estatisticamente significativa para ser incluída no modelo. Desta forma, é necessário incluir 

mais variáveis para que o modelo seja mais significativo. 

2º Teste 

Num segundo teste, foram adicionadas as seguintes variáveis: 

 Nacionalidade; 

 Profissão; 
 País de Residência; 

 Data de Nascimento; 
 Sexo; 
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 Habilitações; 
 Rendimento Anual. 

Os resultados obtidos foram melhores do que os do primeiro teste, sendo que foi obtido um R2=98%. 

Foi também possível obter maior significância das variáveis independentes, pois existe agora mais 

informação que o software pode comparar e calcular. 

3º Teste 

No 3º teste foram adicionadas as seguintes variáveis face ao 2º teste: 

 Atividade Profissional; 

 Tipo de Identificação. 

Depois de testado o modelo com estas duas novas variáveis, os resultados pioraram face ao anterior. 

Estas duas variáveis não foram significativas o suficiente para serem incluídas. Para além de não serem 

significativas, influenciaram negativamente o modelo, deteriorando o valor de vários parâmetros, 

incluindo o R2, que passou de 98% para 83%. Isto é, a variável dependente passou a estar menos 

explicada pelas variáveis independentes. 

 

 Seleção do modelo e Bad Cases 

Depois de efetuados os testes foi escolhido o modelo resultante do teste número 2. Os resultados 

obtidos foram os seguintes: 

Tabela 7 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares 

Total 6,656 

Precisão 99.98% 

AuROC 1 

K/S statistic 0.9997 

GINI index 99.77% 

 

Através da tabela anterior é possível verificar que todos os coeficientes estão bem definidos, como é o 

caso do K/S, tendo o valor muito próximo de 1 (valor máximo) e do GINI Index que se encontra 

praticamente nos 100%. A estatística AuROC teve um valor igual a 1, ou seja, 100%, significando que 

existe 0% de falsos positivos. 

Após a escolha do modelo, foi então possível obter a equação que nos dá o risco de cada entidade: 

𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂_𝑃 =  1/(1 + 𝑒𝑥𝑝(4.59732 − 𝑆𝑈𝑀)) 

Equação 3 – Risco de Entidades Particulares - Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades Particulares 

em que o valor de SUM é igual a: 

Tabela 8 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares 

Campo Condição Coeficiente 
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Profissão     

  Risco = 1 0.0010 

  Risco = 2 0.0264 

  Risco ≥ 3 1.7675 

Rendimento Anual     

   ≤ 168500 0.0127 

   (168500;361452] 0.0175 

   (361452;2499200] 0.0094 

   > 2499200 0.0159 

Nacionalidade     

    0.5977 

Profissão     

    0.6926 

País de Residência     

    1.1001 

 

Através desta tabela é possível verificar o risco de cada entidade, sendo o somatório igual à soma de 

todos os coeficientes da tabela, de acordo com a condição respetiva. Exemplificando, caso uma 

entidade tenha uma profissão de nível de risco 2, com um rendimento anual de 20000 USD, a soma 

dos coeficientes será a seguinte: SUM = 0.0264 + 0.0175 + 0.5977 + 0.6926 + 1.1001 = 2.4343. Ao ser 

introduzido o somatório na equação, o resultado estará compreendido entre 0 e 1 correspondendo a 

0% e 100%, respetivamente. Também se verifica que, para este modelo, apenas a profissão, o 

rendimento anual, a nacionalidade e país de residência são variáveis significativas, ou seja, apenas 

estas foram contabilizadas na equação de avaliação do risco de cada entidade particular.  

Sendo que o principal objetivo é encontrar os bad cases, com a ajuda do software “Prospero” é possível 

defini-los em termos de percentagem, tendo em conta os resultados anteriores. Sendo assim, todos os 

valores acima de 57.34% para este modelo são definidos como bad cases, ou seja, entidades com 

risco de 4 ou 5. Pode observar-se os seguintes resultados: 

Tabela 9 - Distribuição dos Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares 

Nível de Risco Classe Número de Casos 

1 0 - 10.01% 1883 

2 10.02 - 10.08% 3540 

3 10.09 - 57.34% 1123 

4 57.35 - 91.27% 104 

5 91.28 - 100% 6 

  Total  6656 
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Sempre que existirem novas entidades o valor atribuído é 0, valor atribuído por defeito, significando 

que essas entidades ainda não foram avaliadas pelo modelo. Estas entidades, apos serem avaliadas 

terão um nível de risco compreendido entre 1 e 5. 

 Conclusões 

Depois de ter sido completado a fase de construção e seleção do modelo, é necessário interpretar os 

valores. Pode observar-se o seguinte resumo de bad cases: 

Tabela 10 - Resumo dos bad cases - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Particulares 

Resumo – Bad Cases 

Casos  

Total de Casos 6656 

Total de Bad Cases 110 

% Total de Bad Cases 1.7% 

 

Analisando estes resultados, verifica-se que 110 bad cases foram identificados, isto é, obtiveram um 

resultado igual ou superior a 57.35% na equação para este modelo, correspondendo aos níveis de risco 

4 ou 5. 

Como é possível verificar, estes 110 casos representam 1.7% da amostra total, significando 

aproximadamente que em cada 100 entidades, 2 são de risco elevado. 

3.2.3.2. Entidades Empresas 

Para a construção do modelo preditivo de empresas foram consideradas as variáveis “tipo de 

sociedade”, “data de constituição”, “capital social” e “tipo de identificação”, para além das variáveis 

mencionadas no modelo regressivo de avaliação do risco. 

O processo de seleção de variáveis para a fase de testes foi exatamente o mesmo aplicado no modelo 

anterior, sendo estas as seguintes: País de Residência, Sede, CAE, CAE2, Tipo de Sociedade, Data 

de Constituição, Capital Social e Tipo de Identificação. As condições de atribuição do risco são descritas 

de seguida: 

País de residência, Sede, CAE e 2º CAE 

A justificação para a consideração destas variáveis, bem como a expectativa da sua influência no 

modelo, é sensivelmente a mesma que já foi dada no modelo regressivo de avaliação do risco de 

entidades particulares.  

 

Tipo de Sociedade 

Esta variável será avaliada tendo em conta uma tabela de níveis de risco de 1 a 5, sendo o nível 5 o 

nível de risco mais elevado. A categorização deste risco foi feito de acordo com as recomendações 

internacionais e a análise de padrões de dados.  
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Data de Constituição 

Tendo em conta que não foi encontrado nenhum padrão em torno desta variável e os bad cases no 

modelo regressivo de avaliação do risco, não irá ser incluída no presente modelo, pois não se espera 

que tenha relevância nos resultados. 

 

Tipo de Identificação 

Esta variável não sofreu qualquer alteração, sendo o objetivo submete-la à fase de testes com o 

propósito de avaliar a sua importância para o modelo. 

 

 Fase de testes 

De forma bastante semelhante à efetuada no modelo para entidades particulares, nesta fase irão ser 

testados vários modelos de modo a encontrar aquele que melhor se adequa ao propósito deste 

trabalho. Após serem tratadas todas as variáveis, é possível submete-las aos testes através do software 

“Prospero”. 

Como variável dependente irá ser usado o Nível de Risco obtido no modelo regressivo de avaliação do 

risco, sendo esta a variável que se pretende definir. 

1º Teste 

Para o primeiro teste iram ser usadas as variáveis independentes definidas para o modelo regressivo 

de avaliação do risco. 

 País de Residência; 

 Sede; 

 CAE; 

 CAE2. 

Depois de corrido o primeiro teste, os resultados não foram tão atrativos em comparação com o modelo 

de entidades particulares. Foi obtido um R2=67%, significando que as variáveis explicam 67% da 

variável dependente. Para além de obter o referido R2, foi também possível obter resultados quanto à 

significância de cada uma das variáveis independentes. Todas elas se mostraram relevantes para a 

definição da variável dependente. 

2º Teste 

Após o primeiro teste, foram introduzidas as seguintes variáveis: 

 País de Residência; 

 Sede; 

 CAE ; 

 2ª CAE; 

 Tipo de Sociedade; 

 Capital Social. 
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Os resultados foram bastante semelhantes ao primeiro teste. A significância do modelo mudou apenas 

alguns valores, para R2=70% e mostrou que todas as variáveis são relevantes para o modelo. 

3º Teste 

Para o 3º teste foi incluída a variável “Tipo de Identificação”. 

Após o teste, verificou-se que esta, além de não ser significativa o suficiente para ser incluída no 

modelo, deteriorou o valor de vários parâmetros, incluindo o R2, que passou de 70% para 65%. Isto é, 

a variável dependente passou a estar menos explicada pelas variáveis independentes. 

 Seleção do modelo e Bad Cases 

Depois de efetuados os testes foi escolhido o modelo resultante do teste número 2. É de notar que nem 

todas as variáveis são igualmente significativas. 

É então possível verificar os seguintes resultados: 

Tabela 11 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Empresas 

Total 6081 

Precisão 99.95% 

AuROC 1 

K/S statistic 0.9856 

GINI index 98.56% 

 

É possível verificar que todos os coeficientes estão bem definidos, como é o caso do GINI Index, que 

se encontra praticamente em 99% e da estatística K/S tendo um valor muito próximo de 1. 

Outro indicador a ter em conta é a estatística AuROC, que reflete a qualidade do modelo e observou-

se que foi obtido o valor de 0% de falsos positivos. 

Após a escolha do modelo, é então possível prosseguir para a equação que nos dará os resultados do 

risco para cada entidade empresa: 

𝑅𝐼𝑆𝐶𝑂_𝐸 =  1/(1 + 𝑒𝑥𝑝(1.99104 − 𝑆𝑈𝑀)) 

Equação 4 - Risco de Entidades Empresas - Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades Empresas  

em que SUM é o somatório dos seguintes coeficientes: 

Tabela 12 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Empresas 

Campo Condição Coeficiente 

CAE2     

  Risco = 1 0 

  Risco = 2 0 

  Risco = 3 0.0624 
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  Risco = 5 0.9013 

  Caso contrário 0.0766 

CAE     

  Risco < 4 0 

  Risco ≥ 4 1.3641 

Residência     

  Risco < 2 0.0896 

  Risco ≥ 2 0.6817 

Sede     

  Risco = 1 0.0694 

  Risco = 3 0.5059 

  Caso Contrário 0.0925 

 

Através desta tabela é possível verificar o risco de cada entidade, onde o somatório é igual à soma de 

todos os coeficientes da tabela. Ao ser introduzido este somatório na equação, é obtido um resultado 

entre 0 e 1, correspondendo a 0% e 100%. Verifica-se que apenas as variáveis CAE2, CAE, residência 

e sede são significativas para o modelo e são estas que vão ser contabilizadas na equação de avaliação 

do risco de entidades empresas. 

À semelhança do que foi realizado para o modelo de novas entidades particulares, e através do 

software “Prospero”, foi definida a percentagem de bad cases. Desta forma, todos os valores acima de 

48% neste modelo são definidos como bad cases. 

Para a amostra de 6081, foram obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 13 - Distribuição dos Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Entidades Empresas 

Nível de Risco Classe Número de Casos 

1 0 - 9.69% 245 

2 9.70 - 17.08% 2572 

3 17.09 - 47.99% 3045 

4 48 - 65.83% 201 

5 65.84 - 100% 18 

  Total  6081 

 

Como já foi referido, os riscos 4 e 5 dizem respeito aos bad cases e são definidos quando o resultado 

da equação do modelo é igual ou superior a 48%, devido à introdução desta característica no software 

“Prospero”. 
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De forma semelhante ao modelo preditivo de entidades particulares, sempre que existiam entidades 

novas, o valor atribuído será 0 (defeito) e quando forem avaliadas pelo mesmo, terão um valor de risco 

compreendido entre 1 e 5. 

 Conclusões 

Por fim, depois de completado a fase de construção e seleção do modelo, é possível interpretar os 

seguintes resultados: 

Tabela 14 - Resumo de bad cases - Modelo de Avaliação do Riscos de Entidades Empresas 

Resumo – Bad Cases 

Total de Casos 6081 

Total de Bad Cases 219 

% Total de Bad Cases 3.6% 

 

Verifica-se que 219 bad cases foram identificados, isto é, obtiveram um resultado superior a 48% que 

correspondem aos níveis de risco 4 ou 5. 

Correspondem a 3.6% da amostra total, o que significa que, aproximadamente, em 100 entidades 

empresas, 4 são consideradas como bad cases. 

 

3.3. Modelo de Avaliação do Risco de Novos 

Clientes 

O Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes serve para, no momento do estabelecimento de 

relação entre o Banco XY e o cliente, ser possível definir o nível de risco que o mesmo representa. É 

de recordar que um cliente é definido pelo produto/comportamento de uma ou mais entidades, sendo 

que um cliente pode ter entre uma a “n” entidades, e uma entidade pode ter entre um a “n” clientes. A 

identificação do cliente é dada pelo número de conta. 

Este modelo foi desenvolvido segundo as mesmas técnicas adotadas anteriormente. 

3.3.1. Seleção de Variáveis 

As variáveis de interesse para este modelo, de acordo com o universo apresentado, são as seguintes: 

Tabela 15 - Variáveis de Clientes 

 Tipo Variável 

Clientes 
Particular e 

empresa 

Risco máximo de Entidades Associadas 

Risco da Entidade primeira titular 

Risco mínimo de Entidades associadas 



66 
 

Diferença entre o risco máximo e mínimo de Entidades 

associadas 

Número de relações diferentes que compõem o Cliente 

Número de Entidades associadas que não sejam titulares 

Produto 

Canal de Subscrição do produto 

Tipo de segmento 

 

 As variáveis para este modelo são as mesmas para particulares e empresas. Em relação à primeira 

variável referida, o Risco máximo de Entidades Associadas, é uma variável que representa o risco mais 

elevado de todas as entidades associadas aos clientes e avaliadas no modelo de avaliação do risco de 

novas entidades. A variável Risco da Entidade primeira titular corresponde ao risco da entidade primeira 

titular, também esta avaliada no modelo de avaliação do risco de novas entidades. O Risco Mínimo de 

Entidades associadas é uma variável que é preenchida com o nível de risco mais baixo das entidades 

avaliadas no modelo anterior, que compõem o cliente. A variável mencionada como Diferença entre o 

risco máximo e mínimo de Entidades associadas, tal como o nome indica, representa a diferença entre 

a entidade avaliada com risco mais elevado e a entidade com o risco mais baixo. O Número de relações 

diferentes que compõem o Cliente é uma variável que está preenchida com a quantidade de diferentes 

tipos de relações entre entidades que existem na composição de um cliente. O Número de Entidades 

associadas que não sejam titulares corresponde ao número de relações que as entidades têm com o 

cliente à exceção da primeira titular até à décima titular. O objetivo da inserção da variável Produto é 

que se consiga diferenciar o risco de cliente pelo(s) tipo(s) de produto(s) subscrito(s). O nível de risco 

está compreendido entre 1 a 5 e para os casos em que um cliente possua mais do que um produto 

subscrito a regra a considerar é o produto de maior risco. Tal como o produto, é necessário distinguir 

pelo tipo de subscrição do mesmo pois existem canais que, pelas suas caraterísticas estão mais 

associados ao branqueamento de capitais, resultando na variável Canal de subscrição de produto. Por 

fim, a variável tipo de segmento, surge com o objetivo de identificar se os diferentes tipos de segmentos 

de clientes são estatisticamente significativos, de modo a ajudar na atribuição de uma pontuação de 

risco nos modelos. 

Para a definição da variável dependente a estratégia é um pouco diferente da utilizada no Modelo de 

Avaliação do Risco de Novas Entidades. Para este modelo, a variável dependente será o risco de cada 

cliente, que corresponderá ao risco mais elevado das entidades que o compõem e que já foram 

avaliadas pelo modelo de avaliação do risco de novas entidades.  

3.3.1.1. Clientes Particulares 

Como já foi referido, o software utilizado para o desenvolvimento destes modelos foi o mesmo utilizado 

nos modelos anteriores, o “Prospero”. As estatísticas utilizadas para a avaliação da qualidade do 

modelo também foram as mesmas. 



67 
 

 Fase de testes 

Nesta fase irão ser testados vários modelos para que seja possível encontrar o modelo que melhor se 

adequa ao objetivo inicial.  

1º Teste 

Para o primeiro teste, as variáveis independentes utilizadas serão as seguintes: 

1) Risco de Entidade; 

2) Risco da entidade primeira titular; 

3) Risco mínimo das entidades; 

4) Diferença entre o risco máximo e risco mínimo atribuído às entidades; 

5) Nº de tipos de relações diferentes; 

6) Nº de registos à exceção dos tipos de titularidade de 1 a 10; 

7) Produto. 

Depois de corrido este teste, os resultados não foram os mais satisfatórios, sendo necessário efetuar 

alterações nas variáveis de modo a ser possível obter resultados mais significativos. 

A estatística AuROC foi de apenas 34%, significando que ocorreram 66% de falsos positivos. 

Foi também possível verificar que apenas uma das variáveis independentes (Risco de Entidade) foi 

suficientemente significativa para ser incluída no modelo, algo que está distante do que é pretendido. 

Além da estatística AuROC, outras estatísticas foram também pouco significativas, como é o caso da 

precisão do modelo, que foi de 20%, valor este que está bastante longe do desejado para qualificar um 

modelo de forma aceitável. 

2º Teste 

Num segundo teste, foi adicionada a seguinte variável: 

8) Canal de subscrição do produto 

Devido ao facto deste modelo ter poucas variáveis, foi decidido alterar o critério de penalização das 

mesmas, diminuindo a escala de penalização, conseguindo com isso um número maior de campos 

possíveis para serem utilizados no modelo. A escala de penalização é um parâmetro do software 

“Prospero” que influencia o resultado do risco usado no processo de otimização do modelo, ou seja, 

cada teste realizado, durante o processo de otimização, recebe determinada penalização dependendo 

do número de variáveis usadas e as suas características. Desta forma, diminuindo a penalização 

atribuída devido ao fato do modelo ter menos variáveis em relação às que devia ter, é possível obter 

melhores resultados estatísticos. 

Os resultados obtidos foram significativamente melhores do que os do primeiro teste, sendo que foi 

obtida uma precisão de 99.73%. Foi também possível obter maior significância das variáveis 

independentes, como se pode ver pela estatística AuROC que passou de 34% para 95%, significando 
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que existem agora apenas 5% de falsos positivos. O R2 foi também significativo com um valor de 79%, 

significando que as variáveis independentes explicam 79% da nossa variável dependente. 

Em relação à significância das variáveis, verificou-se um aumento considerável em todas elas, sendo 

que através da redução de campos de punição, foi possível incluir a maioria das variáveis no modelo, 

sendo que quase todas elas foram suficientemente significativas para assim o ser. As variáveis incluídas 

foram o Risco de entidade, o Nº de tipos de relações diferentes, o produto e a variável Canal de 

subscrição de produto. 

3º Teste 

No 3º teste foi adicionada a seguinte variável face ao 2º teste: 

 Tipo de segmento 

 

Depois de testado o modelo com esta nova variável, os resultados pioraram face ao anterior. Esta não 

foi suficientemente significativa para ser incluída. Para além de não ser significativa, influenciam 

negativamente o modelo, deteriorando o valor de vários parâmetros, incluindo o R2, que passou de 

76% para 72%. Isto é, a variável dependente passou a estar menos explicada pelas variáveis 

independentes. 

 Seleção do modelo e Bad Cases 

Depois de ultrapassada a fase dos testes, foi escolhido o modelo resultante do teste número 2. Os 

resultados obtidos foram os seguintes: 

Tabela 16 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares 

Total 49717 

Precisão 99.72% 

AuROC 0.9953 

K/S statistic 0.9997 

GINI index 98.76% 

 

Através da tabela anterior é possível verificar que todos os coeficientes estão bem definidos, como é o 

caso do K/S, tendo o valor muito próximo de 1 (valor máximo) e do GINI Index que se encontra nos 

98.76%. Pela estatística AuROC é possível verificar que foi obtido um valor igual a 0.995, ou seja, 

99.5%, significando que existe 0.5% de falsos positivos. 

Após a escolha do modelo, foi então possível obter a equação que nos dá o risco de cada cliente: 

𝑅_𝐶𝐿𝐼_𝑃 =  1/(1 + 𝑒𝑥𝑝(1.73224 − 𝑆𝑈𝑀)) 

Equação 5 - Risco de Clientes Particulares - Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes 
Particulares 

O valor do somatório é igual à soma de todos os coeficientes da tabela seguinte. Este deve ser 

introduzido na equação, por forma a ser obtido um resultado entre 0 e 1. 
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Tabela 17 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares 

Campos Condições Coeficientes 

Canal de subscrição do produto     

  
Se campo está 

vazio 
0.01 

  = Balcões 0.01 

  Caso contrário 0.01 

Diferença entre o risco máximo e mínimo de entidades 

associadas 
    

  Risco = 0 0.04 

  Risco = 1 0.26 

  Risco = 2 0.2 

  Caso contrário 0.04 

Risco mínimo das entidades associadas     

  Risco = 1 0 

  Risco = 2 0 

  Risco = 3 0 

  Risco = 4 0.24 

  Caso contrário 0 

Número de relações diferentes que compõem o cliente     

   =1 -0.02 

   = 2 -0.03 

   = 3 -0.07 

  Caso contrário -0.02 

Risco da entidade primeira titular     

  Risco = 1 0 

  Risco = 2 0 

  Risco = 3 0 

  Risco = 4 -0.13 

  Caso contrário 0 

Risco da entidade primeira titular     

  Risco < 2.5 0.01 

  Risco > 2.5 0.19 

Risco máximo de entidades associadas     

  Risco = 1 0 

  Risco = 2 0 
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Através desta tabela é possível identificar o nível risco de cada cliente, onde o somatório é igual à soma 

de todos os coeficientes da tabela. O resultado será um valor compreendido entre 0 e 1, 

correspondendo a 0% e 100%. Verifica-se que as variáveis significativas para o modelo são: canal de 

subscrição do produto, diferença entre o risco máximo e mínimo de entidades associadas, risco mínimo 

das entidades associadas, número de relações diferentes que compõem o cliente, risco da entidade 

primeira titular e risco máximo de entidades associadas. Ou seja, apenas variáveis foram contabilizadas 

na equação de avaliação do risco de cada cliente particular. 

Através do mesmo método utilizado para o modelo de avaliação do risco de novas entidades, foi obtido 

com o software Prospero que os valores acima de 41.25% para este modelo são definidos como bad 

cases. Pode ver-se na tabela seguinte: 

Tabela 18 - Distribuição dos Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares 

Nível de Risco Classe Número de Casos 

1  0 - 30.25% 44853 

2 30.26 - 30.4% 3109 

3 30.41 - 41.24% 1169 

4 41.25 - 81.4% 551 

5 81.41 - 100% 35 

  Casos Totais 49717 

 

 Conclusões 

Depois de completada a fase de construção e seleção do modelo é possível verificar o seguinte: 

Tabela 19 - Resumo de bad cases - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Particulares 

Resumo – Bad Cases 

Casos  

Casos Totais 49717 

Total de Bad Cases 586 

% Total de Bad Cases 1.18% 

 

  Risco = 3 0 

  Risco = 4 2.14 

  Caso contrário 0.03 

Risco máximo de entidades associadas     

  Risco < 2.5 0 

  Risco > 2.5 0.68 
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Verifica-se que 586 são bad cases, isto é, obtiveram um valor superior a 41.25%, que corresponde aos 

níveis de risco de 4 ou 5, representando 1.18% da amostra total. Significa que, aproximadamente em 

100 clientes, 1 é considerado como bad case. 

3.3.1.2. Clientes Empresas 

Para a construção do modelo de avaliação ro risco de novos clientes empresas foram consideradas as 

mesmas variáveis enunciadas no modelo preditivo de clientes particulares.  

 Testes 

De forma bastante semelhante à efetuada no modelo preditivo para clientes particulares, nesta fase 

irão ser testados vários modelos de modo a encontrar aquele que melhor se adequa ao propósito deste 

trabalho. Para submeter as variáveis a testes de significância recorrer-se-á ao software “Prospero”. 

1º Teste 

Para o primeiro teste irão ser usadas as variáveis independentes definidas para o modelo regressivo 

de avaliação do risco. 

1) Risco de Entidade; 

2) Risco da entidade primeira titular; 

3) Risco mínimo das entidades; 

4) Diferença entre o risco máximo e risco mínimo atribuído às entidades; 

5) Nº de tipos de relações diferentes; 

6) Nº de registos à exceção dos tipos de titularidade de 1 a 10; 

7) Produto. 

Após o primeiro teste, os resultados não são os melhores. Foi obtida uma estatística AuROC de apenas 

20%, significando uma percentagem de falsos positivos de 80%. Com estes resultados o modelo fica 

bastante aquém do expectável. Para além desta estatística, foi obtida uma percentagem de precisão 

de 24%, sendo que o valor terá de ser substancialmente melhorado para que o modelo seja mais 

significativo. 

Apenas uma das variáveis independentes, o Produto, foi suficientemente significativo para ser incluída 

no modelo, o que levou à ponderação de algumas alterações para o próximo teste. 

2º Teste 

Após o primeiro teste, foram introduzidas as seguintes variáveis: 

 Canal de Subscrição do produto 

 

À semelhança do modelo para clientes particulares, foi decidido alterar o critério de penalização das 

mesmas, diminuindo a escala de penalização, conseguindo com isso um número maior de campos 

possíveis para serem utilizados no modelo. 
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Após este 2º teste, os resultados foram muito próximos do máximo, sendo que o nível de precisão 

chegou aos 100%. Além do aperfeiçoamento em termos de precisão, foi também possível aumentar a 

significância de todas as outras estatísticas, como é o caso da estatística AuROC, que passou de 20% 

para 100%, significando 0% de falsos positivos. O valor do R2 também teve um resultado bastante bom, 

sendo igual a 98.5%. 

Em relação à significância das variáveis, foi possível constatar um aumento significativo em todas elas, 

sendo que através da redução da punição das variáveis, foi possível incluir mais variáveis no modelo e 

quase todas elas foram significativas. As variáveis incluídas foram: Risco de Entidade, Risco mínimo 

das entidades e a diferença entre o risco máximo e o risco mínimo atribuído às entidades. 

3º Teste 

Para o 3º teste foi incluída a variável “Tipo de Segmento”. 

Após o teste, verificou-se que esta, além de não ser suficientemente significativa, deteriorou o valor de 

vários parâmetros, incluindo o R2, que passou de 99.4% para 92%. Isto é, a variável dependente passou 

a estar menos explicada pelas variáveis independentes. 

 Seleção do modelo e Bad Cases 

Depois de efetuados os testes, foi escolhido o modelo resultante do teste número 2. Os resultados 

obtidos foram os seguintes: 

Tabela 20 - Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas 

Total 6925 

Precisão 100% 

AuROC 1 

K/S statistic 1 

GINI index 98.65% 

 

Através desta tabela é possível verificar que todos os coeficientes estão bem definidos, como é o caso 

da estatística AuROC, que se encontra nos 100% e da estatística de precisão que também é 

significativa com o valor de 100% 

Estão reunidas todas as condições para ser possível definir a equação em que é possível identificar o 

risco de cada novo cliente empresa, estando no quadro abaixo representada: 

𝑅_𝐶𝐿𝐼_𝐸  =  1/(1 + 𝑒𝑥𝑝(4.06744 − 𝑆𝑈𝑀)) 

Equação 6 - Risco de Clientes Empresas - Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes 
Empresas 

O valor do somatório é igual à soma dos coeficientes da tabela seguinte: 
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Tabela 21 - Scorecard - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas 

Campos Condições Coeficientes 

Diferença entre o risco máximo e risco mínimo atribuído às 

entidades 
    

   Risco = 0  -0.08 

   Risco = 1 -0.29 

  Risco = 2 -0.4 

  
Caso 

contrário 
-0.13 

Diferença entre o risco máximo e risco mínimo atribuído às 

entidades 
    

   <0.5 0.02 

   >0.5 0.09 

Risco máximo das entidades associadas     

  Risco = 1 0 

  Risco = 2 0 

  Risco = 3 0 

  Risco = 4 0.81 

  
Caso 

contrário 
0.02 

Risco máximo das entidades associadas     

   <2.5 0 

   >2.5 -0.94 

Diferença entre o risco máximo e risco mínimo atribuído às 

entidades 
    

    8.64 

Risco mínimo das entidades     

    8.51 

Risco máximo das entidades associadas     

    -7.1 

 

Verifica-se que para o modelo de avaliação do risco de novos clientes empresas, as variáveis 

significativas são: diferença entre o risco máximo e risco mínimo atribuído às entidades, risco mínimo 

das entidades e risco máximo das entidades associadas. 

À semelhança de anteriormente, o resultado desta equação será medido em percentagem e valores 

que se situem acima de 79.81% representam bad cases, de acordo com a definição dos mesmos no 

software “Prospero”. Foram obtidos os seguintes resultados: 
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Tabela 22 - Distribuição de Resultados - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas 

Nível de Risco Classe Número de Casos 

1  0 - 30% 1778 

2 30.08 - 30.41% 4545 

3 30.42 - 79.80% 400 

4 79.81 - 88.01% 156 

5 88.02 - 100% 46 

  Casos Totais 6925 

 

 Conclusões 

Pode obter-se a seguinte tabela resumo, de modo a tirar as respetivas ilações: 

Tabela 23 - Resumo de bad cases - Modelo de Avaliação do Risco de Novos Clientes Empresas 

Resumo – Bad Cases 

Casos Totais 6925 

Total de Bad Cases 202 

% Total de Bad Cases 2.9% 

 

Analisando estes resultados, verifica-se que 202 bad cases foram identificados, isto é, obtiveram um 

resultado superior a 79.81%, correspondendo ao nível de risco 4 ou 5. 

Estes casos correspondem a 2.9% da amostra total, o que significa que, aproximadamente, em 100 

clientes, 3 são considerados bad cases. 

3.4. Modelos de Avaliação do Risco do 

Comportamento de Clientes 

Para o desenvolvimento dos modelos de avaliação do risco do comportamento foi necessário usar um 

universo diferente daquele que foi usado para a criação dos modelos de avaliação do risco de novas 

entidades e clientes, que têm uma base preditiva. Para estes modelos é necessário analisar as 

transações relacionadas com os clientes, de modo a ser possível avaliar o comportamento dos 

mesmos. Desta forma, foram usadas todas as transações realizadas por 22600 clientes particulares e 

3736 clientes empresas do banco XY no período de 1 ano.  

Para a segmentação destes modelos, concretamente para a criação dos clusters, foram utilizadas as 

variáveis das transações tais como: o balcão, número de cliente, código de operação, moeda de 

transação, etc. As listas de todas as variáveis pode ser encontrada no Anexo D. 
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3.4.1. Clientes Particulares  

Para a fase de clustering (agrupamento) de clientes foram usadas todas as transações, e através do 

software “Prospero” foram identificados vários clusters de clientes, assim como o respetivo risco de 

cluster. O número de clusters identificados, o número de clientes em cada um, a probabilidade de risco 

e o nível de risco podem ser visualizados na tabela seguinte: 

Tabela 24 - Clusters de Clientes Particulares 

Cluster Número de Clientes Probabilidade de Risco Nível de Risco 

1 422 0,9704 5 

2 870 0,9675 5 

3 164 0,9580 5 

4 241 0,9058 4 

5 1351 0,9131 4 

6 811 0,8449 3 

7 769 0,8297 3 

8 394 0,8209 3 

9 1169 0,7762 3 

10 204 0,7312 3 

11 761 0,6375 3 

12 265 0,6183 3 

13 413 0,5980 2 

14 1324 0,5102 2 

15 523 0,4348 2 

16 481 0,4247 2 

17 792 0,4015 2 

18 596 0,4012 2 

19 1093 0,3012 2 

20 578 0,2561 2 

21 954 0,2544 2 

22 806 0,2542 2 

23 634 0,2285 2 

24 105 0,2022 2 

25 328 0,1856 2 

26 898 0,1677 1 

27 759 0,1662 1 

28 239 0,0266 1 

29 501 0,0037 1 

30 2610 0,0020 1 

31 25 0,0018 1 

32 1520 0,0004 1 

Total 22600   
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Como é possível verificar, foram obtidos 32 clusters diferentes, sendo que o cluster que tem mais 

clientes é o número 30, com 2610 clientes no total. É possível também verificar que o cluster de maior 

risco é o número 1 (97%) incluído na classe de risco 5. Também é possível verificar que o cluster de 

menor risco é o número 32 com cerca de 0.0004%. É importante clarificar que algumas das variáveis 

foram mais significativas do que outras para a criação destes agrupamentos de clientes, sendo que as 

de maior relevância foram: 

Tabela 25 - Variáveis de Maior Significância - Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento - Clientes 
Particulares 

Variáveis Descrição 

max_N_month_trans Número Máximo de Transações num Mês 

avg_ScaleCoef Média de Transações abaixo de 1,000 USD 

sum_ScaleCoef Somatório de Transações abaixo de 1,000 USD 

min_ScaleCoef Mínimo de Transações abaixo de 1,000 USD 

max_ScaleCoef Máximo de Transações abaixo de 1,000 USD 

MXMOED_other Outras Moedas de Transação 

EUR_min_MXVLRT_credit Valor de Transação mínimo em Euros 

EUR_N_trans Número de Transações em Euros 

AKZ_min_MXVLRT_total Valor de Transação mínimo em Kuanzas 

AKZ_max_MXVLRT_total Valor de Transação máximo em Kuanzas 

max_MXSALD Saldo Máximo após Movimento 

sum_MXVLRT_debit Somatório do valor de transação a débito 

min_MXVLRT_debit Mínimo do valor de transação a débito 

max_MXVLRT_debit Máximo do valor de transação a débito 

avg_MXVLRT_credit Média do valor de transação a crédito 

min_MXVLRT_credit Mínimo do valor de transação a crédito 

max_MXVLRT_credit Máximo do valor de transação a crédito 

N_trans Número de Transações 

 

Os resultados estatísticos provenientes da construção dos clusters de clientes particulares podem ser 

observados na tabela seguinte: 

Tabela 26 - Resultados Estatísticos de Clusters - Clientes Particulares 

 Resultado 

Total de Casos 22600 

Não Considerados 0 

Falsos Positivos 1.68% 

Precisão 89.63% 

 

Através da tabela acima é possível verificar que todos os casos foram considerados e também que os 

clusters tiveram uma precisão de praticamente 90%, onde os “falsos positivos” foram cerca de 2%. 

Todos os grupos de clientes particulares e empresas foram formados pelo software “Prospero” que 
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utiliza a metodologia Self Organizing Groups já referida anteriormente, e que através de uma árvore de 

decisão12 define as semelhanças entre os mesmos. A árvore de decisão apresenta o seguinte formato:  

(min_ScaleCoef > 0.0242) 
 yes->(sum_MXVLRT_debit > -478.5372) 
  yes->(AKZ_max_MXVLRT_total > -0.5001) 
   yes->(max_ScaleCoef > 4.9873) 
    yes->(max_MXVLRT_debit > -1.9110) 
     yes->(min_MXVLRT_credit > 51.0275) 
      yes->(cluster: 12) 

Tomando este exemplo, se o mínimo de transações abaixo de 1,000 USD for maior do que 0.0242, se 

o somatório do valor de transação a débito for maior que -478.5372, se o máximo do valor da transação 

em Kuanzas for superior a -0.5001, se o máximo de transações abaixo de 1,000 USD for superior a 

4.9873, se o máximo do valor de transação a débito for maior que -1.9110, e se o mínimo do valor de 

transação a crédito for também superior a 51.0275, então o cliente será colocado no cluster 12. 

 

3.4.2. Clientes Empresas  

De forma semelhante aos Clientes Particulares, para a fase de clustering de clientes empresas foram 

usadas todas as transações, e através de diversos cálculos efetuados pelo software “Prospero” foram 

identificados vários clusters, assim como o respetivo risco de cluster. O número de clusters 

identificados, o número de clientes em cada um, o risco e o nível de risco podem ser visualizados na 

tabela seguinte: 

Tabela 27 - Clusters de Clientes Empresas 

Cluster Número de Clientes Risco Nível de Risco 

1 17 0.9924 5 

2 48 0.9754 5 

3 292 0.9883 5 

4 22 0.9611 5 

5 112 0.9272 4 

6 317 0.9113 4 

7 69 0.9049 4 

8 176 0.8050 3 

9 122 0.7322 3 

10 78 0.7065 3 

11 18 0.6859 3 

12 74 0.6810 3 

13 143 0.5551 2 

14 41 0.5540 2 

                                                      
12 Um exemplo ilustrativo da árvore de decisão está disponível no Anexo E. 
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15 117 0.4656 2 

16 175 0.2949 2 

17 50 0.3474 2 

18 615 0.1523 1 

19 316 0.1129 1 

20 243 0.1275 1 

21 8 0.0776 1 

22 113 0.0141 1 

23 570 0.0001 1 

Total 3736   

 

Como é possível verificar pela tabela acima, foram obtidos 23 clusters diferentes, sendo que o cluster 

que tem mais clientes é o número 18, com 615 clientes no total. Verifica-se também que o cluster de 

maior risco é o número 1 com 99%, o que o inclui na classe de risco 5, e o cluster de menor risco é o 

número 23 com 0.01% de valor de risco. 

As variáveis mais significativas para a criação destes clusters são as seguintes: 

Tabela 28 - Variáveis de Maior Significância para Clientes Empresas 

Variáveis Descrição 

max_N_month_trans Número Máximo de Transações num Mês 

avg_W_AMOUNT_USD Média de quantia em USD 

sum_ScaleCoef Somatório de Transações abaixo de 1,000 USD 

min_ScaleCoef Mínimo de Transações abaixo de 1,000 USD 

max_ScaleCoef Máximo de Transações abaixo de 1,000 USD 

MXMOED_other Outras Moedas de Transação 

EUR_min_MXVLRT_credit Valor de Transação mínimo em Euros 

EUR_N_trans Número de Transações em Euros 

AKZ_min_MXVLRT_total Valor de Transação mínimo em Kuanzas 

AKZ_max_MXVLRT_total Valor de Transação máximo em Kuanzas 

max_MXSALD Máximo de Saldo após Movimento 

sum_MXVLRT_debit Somatório do valor de transação a débito 

min_MXVLRT_debit Mínimo do valor de transação a débito 

max_MXVLRT_debit Máximo do valor de transação a débito 

avg_MXVLRT_credit Média do valor de transação a crédito 

sum_MXVLRT_credit Somatório do valor de transação a crédito 

min_MXVLRT_credit Mínimo do valor de transação a crédito 

max_MXVLRT_credit Máximo do valor de transação a crédito 

N_trans Número de Transações 

 

Os resultados estatísticos provenientes da construção dos clusters de clientes empresas podem ser 

observados na tabela seguinte: 
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Tabela 29 - Resultados Estatísticos de Clusters para Clientes Empresas 

 Resultado 

Total 3736 

Não Considerados 0 

Falsos Positivos 0.21% 

Precisão 84.85% 

 

Através desta tabela é possível verificar que todos os casos foram considerados e que estes clusters 

tiveram uma precisão de praticamente 85%, onde os “falsos positivos” foram de 0%. 

Semelhante aos clusters para clientes particulares, todos os clusters foram formados através de uma 

árvore de decisão que define as semelhantes de cada cliente do mesmo grupo e que, à semelhança 

do que foi realizado para clientes particulares, está disponível um exemplo ilustrativo no Anexo F. 
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4. Conclusão 

O branqueamento de capitais é uma realidade com impactos a nível mundial que distorce e prejudica 

gravemente o sistema económico, podendo em casos extremos corromper por completo os sistemas 

políticos e financeiros dos países, afetando o seu desenvolvimento. Assim, vários organismos 

internacionais têm vindo a cooperar cada vez mais, com o objetivo de regulamentar e criar práticas de 

prevenção destas atividades, que possam ser aplicadas duma forma abrangente e global.  

Assim, o problema que este trabalho visou solucionar é a adaptação do banco XY às normas 

padronizadas internacionalmente para a prevenção de branqueamento de capitais, através do 

desenvolvimento de modelos que possibilitam a criação de alertas em situações de risco. Com os 

modelos desenvolvidos é possível avaliar entidades e clientes através da atribuição de um risco a cada 

um deles, definido entre 1 e 5, sendo que aqueles que se situem em níveis de risco de 4 ou 5 são 

designados como bad cases. Com esta solução, o banco XY estará a cumprir com as instruções do 

Banco Nacional de Angola no que respeita à prevenção das práticas de branqueamento de capitais. 

O desenvolvimento dos modelos propostos incluiu um processo de escolha e avaliação de diversas 

variáveis, de forma a obter a melhor aderência possível. As variáveis utilizadas para os modelos 

referentes a entidades foram as seguintes: nacionalidade, país de residência e profissão, para 

entidades particulares; sede, país de residência, CAE e CAE2, para entidades empresas. Por sua vez, 

as variáveis utilizadas para os modelos referentes a clientes são as seguintes: risco máximo de 

entidades associadas, risco da entidade primeira titular, risco mínimo de entidades associadas, 

diferença entre o risco máximo e mínimo de entidades associadas, número de relações diferentes que 

compõem o cliente, número de entidades associadas que não sejam titulares, produto, canal de 

subscrição do produto e tipo de segmento (todas elas para clientes particulares e empresas). O primeiro 

modelo, o Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades e Clientes tem como objetivo avaliar uma 

entidade ou um cliente num primeiro contacto com o banco. Inicialmente, visto não haver um histórico 

de caracterização de entidades particulares e empresas, foi desenvolvido um Modelo Regressivo de 

Avaliação do Risco atribuído com base em recomendações de diversas instituições internacionais. Este 

modelo foi baseado em regressões lineares múltiplas utilizando o Microsoft Excel. O resultado foram 

duas equações capazes de caracterizar o risco de entidades particulares e entidades empresas. A 

primeira equação, para entidades particulares, obteve um R2 de cerca 99%, significando que as 

variáveis utilizadas para o cálculo da regressão explicam 99% do nível de risco obtido. A segunda 

equação, de entidades empresas, obteve um R2 de cerca 90%. Tendo sido criado um histórico de 

caracterização de entidades particulares e empresas em termos de nível de risco, estão reunidas as 

condições para desenvolver o Modelo de Avaliação do Risco de Novas Entidades. Para este modelo 

foi utilizado o software “Prospero”, permitindo a realização de diversos testes de modo a serem obtidos 

os melhores resultados. Foram então obtidas duas equações, que incorporam diversas variáveis 

capazes de avaliar uma nova entidade particular e uma nova entidade empresa quanto ao risco que 

estas representam para uma instituição bancária. Foram obtidas duas equações representativas do 

risco com um nível de precisão de 99.98% e de 99.95% para entidades particulares e entidades 
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empresas, respetivamente. Através dos resultados obtidos, e de acordo com o universo de dados 

disponível, foi obtido 1.7% de bad cases de entidades particulares e 3.6% de bad cases de entidades 

empresas. Tendo já sido avaliadas as entidades, é possível avaliar os clientes, sendo que estes têm 

características das entidades associadas e que serão consideradas no modelo. Neste modelo, também 

foram obtidas duas equações representativas dos clientes particulares e clientes empresas. A primeira 

equação foi obtida com uma percentagem de precisão de 99.7 (clientes particulares), tendo como 

resultado 1.2% de bad cases, e a segunda equação obteve uma percentagem de precisão de 100%, 

com 2.9% de bad cases. 

O Modelo de Avaliação do Risco do Comportamento de Clientes tem como objetivo agrupar clientes de 

acordo com o seu comportamento no banco, através das transações realizadas. Para o 

desenvolvimento deste modelo foi também usado o software “Prospero”, através da criação de clusters. 

Após diversas iterações, foram obtidos 32 clusters diferentes para clientes particulares, classificados 

com níveis de risco de 1 a 5, com uma precisão de cerca de 90%. Para clientes empresas foram obtidos 

23 clusters diferentes, também estes classificados de 1 a 5, com uma precisão de cerca de 85%. 

Assim, tendo em conta as limitações encontradas, os resultados obtidos com esta dissertação foram 

bastante positivos tendo em conta o objetivo proposto. No entanto será possível melhorá-los com a 

utilização de uma amostra maior, que possibilite a integração de mais variáveis nos modelos.  

Estes modelos estão destinados a serem integrados numa aplicação web interativa com o utilizador, 

onde este consiga realizar toda a gestão de entidades e clientes, sendo possível uma tomada de 

decisão fundamentada em dados estatísticos relevantes, evitando erros e custos para o banco. 
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Anexo A 

Tabela de Risco OFAC 

ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO 

PRK 5 SYR 4 LBY 4 BLR 2 COD 2 CUB 1 

IRN 5 SOM 4 LBN 4 ZAR 2 ZWE 2 YEM 1 

IRQ 5 SDN 4 MMR 4 CIV 2 LBR 2 UKR 1 

 

Tabela de Risco GAFI 

ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO 

PRK 5 WSM 4 BIH 1 HUN 1 MRT 1 SYC 1 

IRN 5 STP 4 BWA 1 IMN 1 MUS 1 SGP 1 

ATA 4 SYR 4 BRA 1 CYM 1 MEX 1 LKA 1 

ANT 4 SOM 4 BRN 1 COK 1 MOZ 1 LCA 1 

DZA 4 SHN 4 BGR 1 MHL 1 MDA 1 SWZ 1 

BDI 4 MAF 4 BFA 1 KNA 1 MCO 1 SWE 1 

CMR 4 SSD 4 CPV 1 SLB 1 MNE 1 CHE 1 

TCD 4 IOT 4 CAN 1 TCA 1 MSR 1 SUR 1 

COG 4 PSE 4 KAZ 1 IND 1 NRU 1 THA 1 

DJI 4 TKL 4 CSK 1 IRL 1 NER 1 TWN 1 

ECU 4 TUR 4 CHL 1 ISL 1 NGA 1 TMP 1 

ERI 4 TUV 4 CHN 1 ISR 1 NIU 1 TLS 1 

MYT 4 COD 4 CYP 1 ITA 1 NOR 1 TGO 1 

MMR 4 ZAR 4 COL 1 JAM 1 NZL 1 TON 1 

NCL 4 RWA 4 COM 1 JPN 1 OMN 1 TTO 1 

PAK 4 ESH 4 DEU 1 JEY 1 PLW 1 TUN 1 

PCN 4 SPM 4 KOR 1 JOR 1 PAN 1 TKM 1 

PYF 4 BLM 4 CIV 1 YUG 1 PRY 1 UKR 1 

IDN 4 MTQ 4 BHR 1 ABW 1 SAU 1 ATG 1 

SGS 4 FRO 4 AND 1 GRC 1 AIA 1 GRD 1 

UMI 4 MNP 4 BGD 1 AUS 1 ARM 1 AGO 1 

MDG 4 AFG 3 CRI 1 LSO 1 PER 1 SUN 1 
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PRI 4 KHM 3 HRV 1 LVA 1 POL 1 URY 1 

FSM 4 ALB 2 DNK 1 LBN 1 PRT 1 UZB 1 

ETH 4 ARG 2 DMA 1 LBR 1 QAT 1 VUT 1 

GAB 4 CUB 2 EGY 1 LBY 1 GBR 1 VEN 1 

GIB 4 IRQ 2 SLV 1 LIE 1 CZE 1 VNM 1 

GRL 4 KWT 2 ARE 1 LTU 1 DOM 1 VNN 1 

GLP 4 LAO 2 SVN 1 LUX 1 SVK 1 ZMB 1 

GUM 4 MNG 2 ESP 1 MAC 1 ROM 1 GTM 1 

GNQ 4 NAM 2 USA 1 MKD 1 ROU 1 GGY 1 

YEM 4 NPL 2 EST 1 MYS 1 VAT 1 GUF 1 

CHA 4 NIC 2 ZAF 1 MWI 1 SEN 1 GIN 1 

HMD 4 PNG 2 RUS 1 MDV 1 SLE 1 GNB 1 

CXR 4 KEN 2 FJI 1 MLI 1 SRB 1 AUT 1 

NFK 4 KGZ 2 PHL 1 BMU 1 HKG 1 AZE 1 

REU 4 SDN 2 FIN 1 BTN 1 MLT 1 BHS 1 

ALA 4 TJK 2 FRA 1 BLR 1 MAR 1 NLD 1 

BVT 4 TZA 2 GMB 1 BLZ 1 SMR 1 HND 1 

CCK 4 UGA 2 GHA 1 BOL 1 VCT 1 BEN 1 

FLK 4 ZWE 2 GEO 1 BRB 1 HTI 1 BEL 1 

Tabela de Risco Terrorismo  

ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO 

AFG 1 IRQ 1 MLI 1 SOM 1 PHL 1 VEN 1 

COL 1 LBN 1 PAK 1 SDN 1 IRN 1 SYC 1 

CUB 1 LBY 1         

Tabela de Risco Offshore 

ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO ISO-3 RISCO 

AND 1 GIB 1 LIE 1 BHS 1 COK 1 MSR 1 

AIA 1 GGY 1 MAC 1 BLZ 1 TCA 1 PLW 1 

ANT 1 IMN 1 MYS 1 BMU 1 VGB 1 PAN 1 

ABW 1 CYM 1 MCO 1 CYP 1 JEY 1 WSM 1 

SYC 1 CHE 1 VUT 1       

 



89 
 

Anexo B 

Tabela de Risco Profissões 

CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO 

418 5 288 1 366 1 476 1 541 1 477 1 

422 5 291 1 413 1 367 1 544 1 478 1 

428 5 292 1 414 1 368 1 545 1 485 1 

538 5 294 1 415 1 369 1 421 1 487 1 

540 5 295 1 416 1 370 1 429 1 489 1 

012 4 301 1 417 1 371 1 430 1 490 1 

026 4 277 1 420 1 372 1 433 1 492 1 

061 4 280 1 302 1 373 1 436 1 493 1 

062 4 281 1 303 1 374 1 437 1 494 1 

119 4 286 1 306 1 375 1 438 1 495 1 

118 4 160 2 307 1 378 1 439 1 496 1 

120 4 163 2 310 1 381 1 440 1 498 1 

136 4 166 2 311 1 382 1 441 1 502 1 

336 4 167 2 312 1 383 1 452 1 503 1 

337 4 168 2 313 1 384 1 454 1 504 1 

351 4 169 2 314 1 387 1 455 1 506 1 

385 4 172 2 315 1 389 1 456 1 508 1 

423 4 173 2 316 1 391 1 460 1 509 1 

425 4 174 2 317 1 392 1 461 1 510 1 

447 4 175 2 318 1 393 1 462 1 513 1 

006 3 181 2 319 1 394 1 463 1 514 1 

008 3 182 2 323 1 398 1 464 1 515 1 

052 3 190 2 324 1 399 1 468 1 518 1 

133 3 205 2 321 1 400 1 469 1 519 1 

137 3 220 2 320 1 401 1 471 1 520 1 

148 3 221 2 326 1 402 1 473 1 532 1 

152 3 226 2 327 1 403 1 474 1 533 1 

153 3 259 2 328 1 410 1 475 1 535 1 

164 3 283 2 331 1 018 1 093 1 159 1 
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165 3 284 2 334 1 019 1 094 1 183 1 

170 3 285 2 335 1 024 1 095 1 184 1 

176 3 287 2 340 1 028 1 096 1 187 1 

177 3 297 2 344 1 025 1 099 1 188 1 

180 3 298 2 345 1 029 1 101 1 189 1 

194 3 299 2 346 1 030 1 105 1 195 1 

256 3 329 2 348 1 031 1 107 1 196 1 

265 3 356 2 355 1 032 1 109 1 198 1 

272 3 358 2 360 1 033 1 110 1 199 1 

273 3 359 2 361 1 035 1 111 1 200 1 

333 3 486 2 362 1 034 1 112 1 201 1 

396 3 002 1 365 1 036 1 113 1 202 1 

397 3 005 1 234 1 041 1 114 1 203 1 

427 3 011 1 237 1 043 1 115 1 204 1 

457 3 015 1 238 1 045 1 116 1 206 1 

458 3 017 1 240 1 046 1 117 1 207 1 

465 3 274 1 241 1 047 1 122 1 208 1 

467 3 275 1 242 1 053 1 123 1 210 1 

472 3 276 1 243 1 055 1 124 1 211 1 

007 2 231 1 246 1 056 1 126 1 212 1 

009 2 156 1 248 1 060 1 127 1 213 1 

010 2 089 1 250 1 068 1 128 1 214 1 

013 2 271 1 251 1 069 1 129 1 215 1 

014 2 268 1 255 1 071 1 131 1 216 1 

020 2 269 1 257 1 072 1 132 1 217 1 

021 2 270 1 260 1 076 1 138 1 218 1 

022 2 086 1 262 1 077 1 140 1 219 1 

023 2 088 1 266 1 080 1 144 1 223 1 

054 2 147 1 267 1 081 1 145 1 224 1 

098 2 154 1 229 1 083 1     

102 2 155 1 230 1 228 1     

135 2           
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Anexo C 

Tabela de Risco CAEs 

CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO CÓDIGO RISCO 

01111 1 55221 3 67120 5 74960 3 85312 2 

01112 1 55222 3 67130 4 75111 2 85313 2 

01113 1 55223 3 67200 4 75112 3 85314 2 

01114 1 55230 3 70100 5 75121 3 85321 2 

01115 1 60100 2 70200 5 75122 3 85322 2 

01116 1 60210 2 71110 2 75123 3 85323 2 

01117 1 60220 2 71120 2 75130 3 85324 2 

01118 1 60230 3 71130 3 75140 3 90000 3 

01120 1 60300 3 71210 2 75210 3 91110 3 

01131 1 61100 3 71220 2 75220 3 91120 3 

01132 1 61200 2 71230 2 75230 3 91200 4 

01133 1 62100 2 71240 2 75240 3 91910 4 

01134 1 62000 3 71300 2 75250 3 91920 4 

01210 1 63010 2 72100 3 75300 3 91930 3 

01220 1 63020 3 72200 3 80101 2 92110 2 

01230 1 63031 3 72300 1 80102 2 92120 2 

01240 1 63032 3 72400 1 80211 2 92130 2 

01251 1 63033 3 72500 1 80212 2 92140 2 

01252 1 63040 4 72900 1 80213 2 92150 2 

01300 1 63050 4 73100 1 80220 2 92200 2 

01410 1 64110 2 73200 1 80300 2 92310 1 

01420 1 64120 2 74110 3 80901 2 92320 2 

01500 1 64200 3 74120 3 80902 2 92330 2 

02011 1 65110 1 74130 2 80903 2 92410 2 

02012 1 65121 5 74140 2 85110 3 92420 4 

02020 1 65122 4 74210 2 85120 2 92430 2 

05011 1 65910 5 74220 2 85130 2 93010 2 

05012 1 65920 5 74300 3 85140 2 93020 3 

05013 1 65930 5 74910 2 85150 2 93030 3 
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05020 1 66010 4 74920 2 85200 2 93040 2 

10100 2 66020 4 74930 3 85311 2 95000 2 

10200 2 66030 4 74940 2 17111 2 99000 5 

10300 2 67110 5 74950 2 17112 2 20101 3 

11100 5 15111 2 15313 2 17113 2 20102 3 

11200 5 15112 2 15320 2 17120 2 20201 3 

12000 5 15113 2 15330 2 17210 2 20202 3 

13100 2 15121 2 15411 3 17220 2 20203 3 

13201 2 15122 2 15412 3 17230 2 20301 3 

13202 3 15123 2 15420 2 17241 2 20302 3 

13203 2 15124 2 15430 2 17242 2 20400 3 

14110 2 15131 2 15440 2 17300 2 20511 3 

14120 2 15132 2 15450 2 18110 2 20512 3 

14130 2 15133 2 15460 2 18121 2 20521 3 

14140 2 15134 2 15470 2 18122 2 20522 3 

14210 2 15135 2 15510 2 18130 2 55211 3 

14221 1 15141 2 15520 2 18200 2 55212 3 

14222 1 15142 2 15530 2 19110 2 55213 3 

14223 1 15210 2 15540 2 19120 2 39990 2 

14231 4 15220 2 15551 2 19201 2 37100 3 

14232 2 15311 2 15552 2 19202 2 37200 3 

21110 1 15312 2 16000 2 31400 3 40101 2 

21211 1 24170 2 27310 2 31500 2 40102 2 

21212 1 24200 2 27320 2 31900 2 40200 2 

21220 1 24301 2 28110 2 32100 3 40301 2 

21230 1 24302 2 28120 2 32200 2 40302 2 

21240 1 24410 2 28130 3 32300 2 41000 2 

21250 1 24241 2 28910 2 33110 3 52340 2 

22110 2 24242 2 28920 2 33120 3 45100 3 

22120 2 24251 2 28931 2 33130 3 45201 3 

22130 2 24252 2 28932 2 33200 3 45202 2 

22140 2 24300 2 28941 2 33300 3 45203 2 

22150 2 25110 2 28942 3 51323 2 45301 1 

22210 2 25120 2 28943 2 34100 2 45302 1 
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22220 2 25130 3 29110 3 34200 2 45303 1 

22230 1 25210 3 29120 3 34300 2 45401 1 

22240 1 25220 3 29130 3 35110 3 45402 1 

22250 1 26100 2 29140 3 35120 3 45500 2 

22310 2 26910 2 29150 3 35200 3 51321 3 

22320 2 26920 2 29160 3 35300 2 50100 4 

22330 2 26931 2 29210 3 35910 2 50200 4 

23100 4 26932 3 29220 2 35920 1 50300 4 

23200 4 26941 3 29230 3 35930 2 50401 4 

23300 4 26942 3 29240 3 51322 2 50402 4 

24110 3 26951 3 29250 3 36110 1 50500 4 

24120 2 26952 3 29260 3 36120 1 51101 2 

24130 3 26953 3 29270 4 36130 1 51102 5 

24141 2 26960 2 29280 3 36910 3 51103 2 

24142 3 26970 3 29310 3 36920 1 51104 2 

24143 3 27100 3 29320 3 36930 1 51105 4 

24151 3 27201 3 30000 2 36940 1 51106 3 

24152 3 27202 3 31100 3 36950 1 51441 3 

24160 3 27203 2 31200 2 36960 1 51442 3 

51211 1 52202 2 31300 3 36970 1 51501 2 

51212 1 52203 3 55111 4 36980 1 51502 1 

51213 2 52204 2 55112 3 52530 4 51503 1 

51214 3 52205 2 55113 3 52601 1 51900 3 

51221 1 52206 2 55121 3 52602 2 52111 2 

51222 2 52310 3 55122 3 52603 3 52112 3 

51223 1 52321 2 55130 3 52604 2 52120 3 

51224 3 52322 2 52355 4 51410 3 52201 2 

51225 3 52331 2 52400 3 51420 5 52351 1 

51226 2 52332 2 52510 4 51431 2 52352 2 

51227 2 52333 1 52521 3 51432 3 52353 4 

51228 3 52334 2 52522 2 51433 2 52354 3 

51311 2 51312 2 51324 1 51325 3   
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Anexo D 

Tabela de variáveis de transações usadas nos 

Modelos de Avaliação do Risco do Comportamento 

do Cliente 

Variáveis Descrição Variáveis Descrição 

MXBAL Balcão MXTXA Taxa Aplicada Valor Inc. 

MXNCLI Número de Cliente MXVLRI Valor da Incidencia 

MXNATR Natureza MXAUTR Autorização 

MXNSEQ Número Sequencial MXTOTV Total de Valores 

MXTDOC Tipo de Documento MXCDEV Código de Devolução 

MXCOPE Código de Operação MXMNSL Mov. Para Mensualizar 

MXNDOC Número de Documento MXDVNC Data de Vencimento 

MXVLR Valor que afeta a Conta MXNDIA Numero de Dias 

MXMOED Moeda que afeta Conta MXTXJ Taxa de Juro 

MXVLRT Valor da Transação MXCCAP Código de Capitalização 

MXMOET Moeda da Transação MXPENA Penalização Alterada 

MXSALD Saldo após Movimento MXPENJ Nº Dias de Penalização 

MXUSER Lançado Por MXTXPE Taxa de Penalização 

MXHORA Hora de Lançamento MXTXM Taxa da Mobilização 

MXDATL Data de Lançamento MXNUAM Nº Utlz. Amrt./Per. 

MXDATV Data de Valor MXOBS Observações 

MXDRCX Diário ou Caixa MXNTIT Nº Entidade P/Nota 

MXETRB Estação de Lançamento MXMVCC Movimento Contabilizado 

MXDTEE Data de Emissão de Extrato GBMXCONTA Nº Conta 

MXBALM Balcão de Movimento MXNLEL Nº Letra ou Livrança 

MXBALC Balcão Conta Ccb. Mov. MXNCCR NºCliente Cnta Relaciona 

MXCCB Conta Ccb. De Movimento MXNTCR Natureza Conta Relacionada 

MXNOPR Número da Operação MXNSCR Nº Seq Conta Relacionada 

MXNCX Número de Caixa GBMXCONTAR Nº Conta Relacionada 

MXNTCX Nº Transacção de Caixa MXGRPP Grupo de Preçário 

MXNORD Nº Ordem da Transacção MCCLI Empresa ou Particular 

MXMINV Movimento Invisivel   

MXDTCB Data Contabilistica   

MXEXCT Executor do Movimento   

MXDMOV Descritivo do Movimento   
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Anexo E 

Exemplo ilustrativo da Árvore de Decisão para 

formação de clusters de Clientes Particulares 

9 : if(!(min_ScaleCoef > 0.024213251)   
   max_ScaleCoef > 4.994647741,if( &&  max_MXVLRT_credit > 5072.051757813,if(min_MXVLRT_credit > 25.250453949 && 
   sum_ScaleCoef > 189.791862488 &&, AKZ_min_MXVLRT_total > -7004.111083984, if(!(AKZ_min_MXVLRT_total > -
1541.557678223) &&  N_trans > 98.5,if(max_MXSALD > 10772.076171875,1,0),if(max_MXVLRT_debit > -2.881950021 && 
   max_MXSALD > 13626.6953125,1,0)),if( &&  sum_ScaleCoef > 335.397583008,if( && 
   min_MXVLRT_credit > 28.537276268,1,if( && max_MXVLRT_credit > 21032.075195313, 
 if(!(avg_MXVLRT_credit > 2824.432128906),1,0), 
       1)), 
     if(max_MXVLRT_debit > -3.270564318 && 
       max_MXVLRT_credit > 14927.360351563, 
      if(EUR_min_MXVLRT_credit > 47.685722351,1,0), 
      1))), 
   if(N_trans > 48.5 && 
     !(min_MXVLRT_debit > -2070.499755859) && 
     min_MXVLRT_credit > 11.551279068 && 
     sum_ScaleCoef > 288.185134888 && 
     max_MXVLRT_debit > -0.584613293 && 
     !(sum_MXVLRT_debit > -35458.48046875) && 
     EUR_min_MXVLRT_credit > 85.21673584,1,0)), 
  if(N_trans > 59.5 && 
    !(min_MXVLRT_debit > -2128.626586914) && 
    !(AKZ_min_MXVLRT_total > -6880.126464844) && 
    max_MXVLRT_debit > -1.837494493 && 
    min_MXVLRT_credit > 25.207653046 && 
    max_MXVLRT_credit > 25173.376953125 && 
    avg_ScaleCoef > 2.872362614,1,0)) 
 
 
14 : if(!(min_ScaleCoef > 0.024213251) && 
   max_ScaleCoef > 4.994647741, 
  if( && 
    max_MXVLRT_credit > 5072.051757813, 
   if( && 
     min_MXVLRT_credit > 25.250453949, 
    if(sum_ScaleCoef > 189.791862488 && 
      AKZ_min_MXVLRT_total > -7004.111083984 && 
      !(AKZ_min_MXVLRT_total > -1541.557678223) && 
      N_trans > 98.5 && 
      !(max_MXSALD > 10772.076171875) && 
      max_MXVLRT_debit > -0.513064802,1,0), 
    if( && 
      AKZ_max_MXVLRT_total > 11688.796875, 
     if( && 
       N_trans > 59.5, 
      if(sum_MXVLRT_debit > -99165.33984375 && 
        avg_ScaleCoef > 4.071359873, 
       if( && 
         max_MXSALD > 16888.415039063, 
        if(!(avg_MXVLRT_credit > 1401.248840332),1,0), 
        1), 
       if(AKZ_min_MXVLRT_total > -9195.555175781 && 
         !(max_MXVLRT_credit > 12397.787597656),1,0)), 
      if(!(min_MXVLRT_credit > 5.45510006) && 
        sum_MXVLRT_debit > -29323.139648438 && 
        sum_ScaleCoef > 113.227397919,1,0)), 
     if( && 
       N_trans > 53.5, 
      if( && 
        avg_ScaleCoef > 4.049492359, 
       if( && 
         sum_MXVLRT_debit > -19010.59375, 
        if( && 
          min_MXVLRT_credit > 2.791042328, 
         if(max_ScaleCoef > 4.999999523,1,0), 
         1), 
        1), 
       if( && 
         max_MXSALD > 14571.613769531, 
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        if( && 
          AKZ_min_MXVLRT_total > -6240.234863281, 
         if(sum_MXVLRT_debit > -
65249.259765625,1,0), 
         if(!(avg_MXVLRT_credit > 
1583.292480469),1,0)), 
        if( && 
          avg_ScaleCoef > 3.363231897, 
         1, 
         if(AKZ_min_MXVLRT_total > -
8397.241210938,1,0)))), 
      if(!(min_MXVLRT_credit > 4.123086452) && 
        max_ScaleCoef > 4.999802589, 
       if( && 
         AKZ_min_MXVLRT_total > -1072.401550293, 
        if(AKZ_min_MXVLRT_total > -
120.142650604,1,0), 
        if(avg_ScaleCoef > 2.772747636,1,0)), 
       if(!(max_MXSALD > 13189.138671875) && 
         sum_ScaleCoef > 126.372398376,1,0))))), 
   if( && 
     N_trans > 48.5, 
    if( && 
      min_MXVLRT_debit > -2070.499755859, 
     if(max_MXVLRT_debit > -0.47118479 && 
       !(sum_MXVLRT_debit > -16334.027832031) && 
       !(min_MXVLRT_credit > 7.519634247) && 
       max_MXSALD > 3636.246582031, 
      1, 
      if(!(min_MXVLRT_credit > 0.874350011),1,0)), 
     if( && 
       min_MXVLRT_credit > 11.551279068, 
      if(sum_ScaleCoef > 288.185134888 && 
        max_MXVLRT_debit > -0.584613293 && 
        !(sum_MXVLRT_debit > -35458.48046875) && 
        !(EUR_min_MXVLRT_credit > 85.21673584),1,0), 
      if( && 
        AKZ_max_MXVLRT_total > 2820.535644531, 
       if(!(sum_MXVLRT_debit > -11141.624511719),1,0), 
       if( && 
         sum_MXVLRT_debit > -34885.712890625, 
        if(!(min_MXVLRT_credit > 3.348651886) && 
          avg_MXVLRT_credit > 583.954681396,1,0), 
        1)))), 
    if(AKZ_max_MXVLRT_total > 335.315002441 && 
      max_MXVLRT_debit > -0.736972749 && 
      !(sum_MXVLRT_debit > -8773.613769531) && 
      !(min_MXVLRT_credit > 3.702301979) && 
      max_MXVLRT_debit > -0.1994223 && 
      max_MXVLRT_credit > 3021.541870117,1,0))), 
  if(N_trans > 59.5 && 
    !(min_MXVLRT_debit > -2128.626586914) && 
    !(AKZ_min_MXVLRT_total > -6880.126464844) && 
    max_MXVLRT_debit > -1.837494493 && 
    !(min_MXVLRT_credit > 25.207653046) && 
    sum_MXVLRT_debit > -50591.82421875 && 
    !(min_MXVLRT_credit > 9.101236343) && 
    sum_MXVLRT_debit > -27543.908203125,1,0)) 
 
 
12 : if( && 
   min_ScaleCoef > 0.024213251, 
  if( && 
    sum_MXVLRT_debit > -478.537231445, 
   if( && 
     AKZ_max_MXVLRT_total > -0.500103005, 
    if(max_ScaleCoef > 4.98733449 && 
      max_MXVLRT_debit > -1.911041319 && 
      min_MXVLRT_credit > 51.027507782,1,0), 
    if(sum_ScaleCoef > 4.990525007 && 
      max_ScaleCoef > 4.987226725 && 
      min_MXVLRT_credit > 0.055000001 && 
      max_MXVLRT_credit > 29.860948563,1,0)), 
   if( && 
     max_MXVLRT_debit > -1.218939066, 
    if( && 
      sum_MXVLRT_debit > -2140.803833008, 
     if( && 
       min_MXVLRT_credit > 25.054191589, 
      if( && 
        min_MXVLRT_credit > 27.93913269, 
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       1, 
       if(!(N_trans > 30) && 
         !(AKZ_min_MXVLRT_total > -204.728218079),1,0)), 
      if(AKZ_min_MXVLRT_total > -3.176773548 && 
        N_trans > 11 && 
        max_MXVLRT_credit > 149.5,1,0)), 
     if( && 
       min_MXVLRT_credit > 27.93913269, 
      if( && 
        max_MXVLRT_debit > -0.574999988, 
       1, 
       if(!(N_trans > 46.5),1,0)), 
      if(max_MXVLRT_debit > -0.947146118 && 
        !(N_trans > 33.5) && 
        min_MXVLRT_credit > 25.309244156 && 
        N_trans > 25.5, 
       if(!(avg_MXVLRT_credit > 342.846359253),1,0), 
       1))), 
    if(!(N_trans > 28.5) && 
      min_MXVLRT_credit > 17.293162346 && 
      !(AKZ_max_MXVLRT_total > 730.353210449) && 
      max_MXVLRT_debit > -6.9544909 && 
      min_MXVLRT_credit > 28.179936409 && 
      max_MXVLRT_debit > -1.809806705,1,0))), 
  if(max_ScaleCoef > 4.994647741 && 
    !(max_MXVLRT_credit > 5072.051757813) && 
    !(N_trans > 48.5) && 
    !(AKZ_max_MXVLRT_total > 335.315002441) && 
    !(AKZ_min_MXVLRT_total > -2.508612871) && 
    !(avg_MXVLRT_credit > 677.5) && 
    min_MXVLRT_credit > 4.958612919 && 
    AKZ_min_MXVLRT_total > -4495.84765625,1,0)) 
 
 
10 : if( && 
   min_ScaleCoef > 0.024213251, 
  if(!(sum_MXVLRT_debit > -478.537231445) && 
    !(max_MXVLRT_debit > -1.218939066) && 
    !(N_trans > 28.5) && 
    min_MXVLRT_credit > 17.293162346 && 
    !(AKZ_max_MXVLRT_total > 730.353210449) && 
    !(max_MXVLRT_debit > -6.9544909) && 
    !(AKZ_max_MXVLRT_total > 101.466873169) && 
    min_MXVLRT_credit > 236.654556274,1,0), 
  if(!(max_ScaleCoef > 4.994647741) && 
    !(N_trans > 59.5) && 
    max_ScaleCoef > 4.950299978, 
   if(min_MXVLRT_debit > -5034.289550781 && 
     !(AKZ_min_MXVLRT_total > -1069) && 
     max_ScaleCoef > 4.969492197, 
    if(!(max_MXVLRT_credit > 644.896087646) && 
      !(N_trans > 25.5),1,0), 
    if(!(sum_ScaleCoef > 92.367023468) && 
      !(avg_MXVLRT_credit > 697.168243408) && 
      !(sum_MXVLRT_debit > -2850.96496582),1,0)), 
   if(!(max_MXVLRT_credit > 4455.591064453) && 
     !(AKZ_max_MXVLRT_total > 669.604888916) && 
     max_MXVLRT_credit > 1107.04498291, 
    if(!(sum_ScaleCoef > 71.842739105) && 
      !(max_MXVLRT_debit > -11.279999733) && 
      max_MXVLRT_debit > -25.43913269,1,0), 
    1))) 
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Anexo F 

Exemplo ilustrativo da Árvore de Decisão para 

formação de clusters de Clientes Empresas 

1 : if(!(min_ScaleCoef > 0.02431125) && 
   max_MXVLRT_credit > 68294.2578125, 
  if( && 
    EUR_min_MXVLRT_credit > -0.487594474, 
   if( && 
     sum_MXVLRT_debit > -1404496.75, 
    if(!(EUR_min_MXVLRT_credit > 375.684692383) && 
      max_MXVLRT_credit > 134465.3125 && 
      !(EUR_N_trans > 28),1,0), 
    if(!(min_MXVLRT_credit > 983.526123047) && 
      !(EUR_N_trans > 15.5) && 
      !(EUR_min_MXVLRT_credit > 2962.312988281) && 
      !(max_MXVLRT_debit > -0.02049692),1,0)), 
   if(!(min_MXVLRT_credit > 456.869979858) && 
     AKZ_min_MXVLRT_total > -127165.79296875, 
    if(!(sum_MXVLRT_debit > -143975.1015625) && 
      !(sum_MXVLRT_debit > -1015095.34375) && 
      max_MXSALD > 282167.6875 && 
      !(min_MXVLRT_debit > -98995),1,0), 
    if(max_ScaleCoef > 4.909054279 && 
      min_MXVLRT_debit > -149085.7890625, 
     if(sum_MXVLRT_credit > 301617.9375 && 
       !(MXMOED_other > 0),1,0), 
     1))), 
  if(sum_MXVLRT_credit > 69614.1171875 && 
    !(EUR_min_MXVLRT_credit > 0.128024757) && 
    N_trans > 90 && 
    !(sum_MXVLRT_debit > -104451.96875) && 
    max_ScaleCoef > 4.999611616 && 
    N_trans > 180 && 
    !(min_MXVLRT_debit > -293377.4296875),1,0)) 
 
 
22 : if(!(min_ScaleCoef > 0.02431125) && 
   !(max_MXVLRT_credit > 68294.2578125) && 
   !(sum_MXVLRT_credit > 69614.1171875) && 
   !(min_MXVLRT_credit > 693.976867676) && 
   !(max_ScaleCoef > 4.999039412) && 
   sum_ScaleCoef > 55.808891296, 
  if( && 
    max_ScaleCoef > 4.900825977, 
   if(!(N_trans > 57) && 
     max_MXVLRT_debit > -2.175727963, 
    if(avg_MXVLRT_credit > 5309.649169922,1,0), 
    1), 
   1), 
  if( && 
    sum_ScaleCoef > 14.592362881, 
   if(max_MXVLRT_credit > 8.297000885,1,0), 
   if(max_MXVLRT_debit > -508.585113525 && 
     !(AKZ_min_MXVLRT_total > -50.898601532) && 
     !(max_MXVLRT_debit > -10.744998842),1,0))) 
 
 
14 : if(!(min_ScaleCoef > 0.02431125) && 
   max_MXVLRT_credit > 68294.2578125 && 
   EUR_min_MXVLRT_credit > -0.487594474, 
  if(!(sum_MXVLRT_debit > -1404496.75) && 
    min_MXVLRT_credit > 983.526123047,1,0), 
  if(min_MXVLRT_credit > 456.869979858 && 
    !(AKZ_min_MXVLRT_total > -81257.36328125) && 
    sum_MXVLRT_credit > 563348.1875, 
   if(max_ScaleCoef > 4.198256373 && 
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     !(min_MXVLRT_debit > -99713.328125),1,0), 
   if(max_ScaleCoef > 4.999592781 && 
     AKZ_max_MXVLRT_total > 151690.1875,1,0))) 
 
 
2 : if(min_ScaleCoef > 0.02431125 && 
   !(sum_ScaleCoef > 9.598249912) && 
   min_ScaleCoef > 4.498054743,1,0) 
 
 
7 : if(!(min_ScaleCoef > 0.02431125) && 
   max_MXVLRT_credit > 68294.2578125, 
  if(!(EUR_min_MXVLRT_credit > -0.487594474) && 
    !(min_MXVLRT_credit > 456.869979858) && 
    AKZ_min_MXVLRT_total > -127165.79296875 && 
    !(sum_MXVLRT_debit > -143975.1015625) && 
    sum_MXVLRT_debit > -1015095.34375, 
   if(max_ScaleCoef > 4.885304451 && 
     !(max_MXSALD > 98692.609375) && 
     !(min_MXVLRT_credit > 19.401032925),1,0), 
   if(!(max_MXSALD > 282167.6875) && 
     !(max_MXVLRT_credit > 97472.6640625) && 
     N_trans > 336.5,1,0)), 
  if(sum_MXVLRT_credit > 69614.1171875 && 
    !(EUR_min_MXVLRT_credit > 0.128024757) && 
    N_trans > 90 && 
    !(sum_MXVLRT_debit > -104451.96875) && 
    max_ScaleCoef > 4.999611616, 
   if( && 
     N_trans > 180, 
    if(min_MXVLRT_debit > -293377.4296875 && 
      !(MXMOED_other > 0),1,0), 
    if(!(min_MXVLRT_debit > -41461.8046875) && 
      !(avg_MXVLRT_credit > 11617.894042969),1,0)), 
   if(max_MXSALD > 72161.0546875 && 
     N_trans > 282,1,0))) 
 
 
8 : if(!(min_ScaleCoef > 0.02431125) && 
   max_MXVLRT_credit > 68294.2578125, 
  if( && 
    EUR_min_MXVLRT_credit > -0.487594474, 
   if(sum_MXVLRT_debit > -1404496.75 && 
     !(EUR_min_MXVLRT_credit > 375.684692383) && 
     !(max_MXVLRT_credit > 134465.3125) && 
     sum_MXVLRT_debit > -739888.4375 && 
     !(AKZ_min_MXVLRT_total > -51739.568359375),1,0), 
   if(!(min_MXVLRT_credit > 456.869979858) && 
     AKZ_min_MXVLRT_total > -127165.79296875, 
    if( && 
      sum_MXVLRT_debit > -143975.1015625, 
     if(max_ScaleCoef > 4.999096155 && 
       max_MXVLRT_credit > 117437.57421875,1,0), 
     if( && 
       sum_MXVLRT_debit > -1015095.34375, 
      if(max_ScaleCoef > 4.885304451 && 
        max_MXSALD > 98692.609375, 
       1, 
       if(min_MXVLRT_credit > 19.401032925,1,0)), 
      if( && 
        max_MXSALD > 282167.6875, 
       if(min_MXVLRT_debit > -98995,1,0), 
       if( && 
         max_MXVLRT_credit > 97472.6640625, 
        1, 
        if(!(N_trans > 336.5),1,0))))), 
    if(max_ScaleCoef > 4.909054279 && 
      min_MXVLRT_debit > -149085.7890625 && 
      !(sum_MXVLRT_credit > 301617.9375),1,0))), 
  if(sum_MXVLRT_credit > 69614.1171875 && 
    !(EUR_min_MXVLRT_credit > 0.128024757) && 
    N_trans > 90 && 
    !(sum_MXVLRT_debit > -104451.96875) && 
    max_ScaleCoef > 4.999611616 && 
    !(N_trans > 180) && 
    !(min_MXVLRT_debit > -41461.8046875) && 
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    avg_MXVLRT_credit > 11617.894042969,1,0)) 
 
 
20 : if( && 
   min_ScaleCoef > 0.02431125, 
  if(!(sum_ScaleCoef > 9.598249912) && 
    !(min_ScaleCoef > 4.498054743) && 
    max_MXVLRT_credit > 49.5,1,0), 
  if(!(max_MXVLRT_credit > 68294.2578125) && 
    !(sum_MXVLRT_credit > 69614.1171875) && 
    !(min_MXVLRT_credit > 693.976867676) && 
    !(max_ScaleCoef > 4.999039412) && 
    !(sum_ScaleCoef > 55.808891296) && 
    !(sum_ScaleCoef > 14.592362881) && 
    !(max_MXVLRT_debit > -508.585113525),1,0)) 
 
 
11 : if(!(min_ScaleCoef > 0.02431125) && 
   max_MXVLRT_credit > 68294.2578125, 
  if(EUR_min_MXVLRT_credit > -0.487594474 && 
    sum_MXVLRT_debit > -1404496.75 && 
    !(EUR_min_MXVLRT_credit > 375.684692383) && 
    !(max_MXVLRT_credit > 134465.3125) && 
    sum_MXVLRT_debit > -739888.4375 && 
    AKZ_min_MXVLRT_total > -51739.568359375,1,0), 
  if( && 
    sum_MXVLRT_credit > 69614.1171875, 
   if( && 
     EUR_min_MXVLRT_credit > 0.128024757, 
    if(min_MXVLRT_debit > -73755.7265625 && 
      sum_ScaleCoef > 105.036804199,1,0), 
    if(N_trans > 90 && 
      !(sum_MXVLRT_debit > -104451.96875) && 
      max_ScaleCoef > 4.999611616 && 
      N_trans > 180 && 
      min_MXVLRT_debit > -293377.4296875 && 
      MXMOED_other > 0,1,0)), 
   if(!(min_MXVLRT_credit > 693.976867676) && 
     max_ScaleCoef > 4.999039412 && 
     AKZ_max_MXVLRT_total > -0.006496977 && 
     !(avg_MXVLRT_credit > 5274.171875) && 
     !(sum_MXVLRT_debit > -49074.345703125) && 
     N_trans > 46.5 && 
     EUR_N_trans > 25.5,1,0))) 
 
 
16 : if( && 
   min_ScaleCoef > 0.02431125, 
  if( && 
    sum_ScaleCoef > 9.598249912, 
   if( && 
     max_ScaleCoef > 4.977649927, 
    if(AKZ_max_MXVLRT_total > -0.674981683 && 
      !(avg_MXVLRT_credit > 6.787492514) && 
      !(max_MXVLRT_debit > -0.045077607) && 
      !(max_N_month_trans > 5.5),1,0), 
    if( && 
      sum_MXVLRT_credit > 684.045135498, 
     if(!(max_ScaleCoef > 4.877500057),1,0), 
     1)), 
   if(!(min_ScaleCoef > 4.498054743) && 
     !(max_MXVLRT_credit > 49.5),1,0)), 
  if(!(max_MXVLRT_credit > 68294.2578125) && 
    !(sum_MXVLRT_credit > 69614.1171875) && 
    !(min_MXVLRT_credit > 693.976867676) && 
    !(max_ScaleCoef > 4.999039412) && 
    !(sum_ScaleCoef > 55.808891296) && 
    !(sum_ScaleCoef > 14.592362881) && 
    max_MXVLRT_debit > -508.585113525 && 
    !(AKZ_min_MXVLRT_total > -50.898601532) && 
    max_MXVLRT_debit > -10.744998842,1,0)) 

 


