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I. INTRODUÇÃO 

Este Manual de Compliance da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da Accendo Serviços Financeiros 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (em conjunto a “ACCENDO”) estabelece as regras, 

procedimentos e descreve os controles internos, elaborados para o cumprimento da Instrução 558 

publicada em 26 de março de 2015 (“ICVM 558”) pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da  

Resolução 4.595 publicada em 28 de agosto de 2017 (“Resolução 4.595”) pelo Banco Central do Brasil 

(“BACEN”), Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de 

Terceiros (“Código ANBIMA de Administração”) publicado em 23 de maio de 2019 pela Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e demais legislações e 

regulamentações aplicáveis que deverão pautar a conduta e a atividade de seus sócios, diretores, 

empregados, estagiários e terceiros contratados que possuem acesso livre ao escritório e/ou à rede da 

ACCENDO (em conjunto os “Colaboradores”).  

Este Manual de Compliance foi elaborado com referência aos principais requerimentos da CVM, do 

BACEN, da ANBIMA e à legislação e às melhores práticas de mercado para a administração fiduciária 

de fundos de investimento no Brasil. 

Entretanto, este Manual de Compliance e demais regras internas da ACCENDO não substituem a 

obrigação que todo Colaborador tem de usar o senso comum e de buscar orientação adicional da Diretora 

de Compliance quando achar necessário, assim como de cumprir a legislação, regulamentação e normas 

aplicáveis à ACCENDO e a sua atividade profissional, sempre considerando a regra que for mais 

conservadora ou restritiva.  

Os Colaboradores receberão este Manual de Compliance e assinarão, ao ingressarem na ACCENDO e 

anualmente, o “Termo de Compromisso” que contém além da adesão às regras internas da 

ACCENDO aplicáveis a ele, informações importantes para o processo de diligência e de conheça seu 

Colaborador realizado pela ACCENDO. Além disto, a Diretora de Compliance divulgará sempre a versão 

em vigor deste Manual de Compliance aos Colaboradores e no website da ACCENDO.  

O descumprimento deste Manual de Compliance e demais regras internas da ACCENDO, assim como do 

Contrato Individual de Trabalho ou do Acordo de Quotistas e do Contrato Social, o que for aplicável, 

será considerado como infração e poderá resultar em advertência e/ou desligamento por justa causa ou 

retirada da sociedade, conforme a gravidade e a reincidência da infração, sem prejuízo das penalidades 

jurídicas, civis e criminais. A avaliação e definição destas sanções cabíveis serão conduzidas pela 

“Diretoria” que é composta por todos os sócios da ACCENDO. 

Os Colaboradores devem prontamente reportar qualquer violação ou suspeita de violação deste Manual 

de Compliance à Diretora de Compliance. Sendo que, qualquer repreensão pelo reporte de uma violação 

constituirá por si só uma violação deste Manual de Compliance e do Código de Ética. 

Nenhum diretor ou outro Colaborador pode solicitar que um Colaborador viole uma legislação, 

regulamentação ou regra interna, sendo assim, caso isto ocorra o Colaborador deve recusar tais pedidos 

e alertar a Diretora de Compliance. 

Vale ressaltar que, cabe a Diretoria: (i) aprovar este Manual de Compliance e demais regras internas da 

ACCENDO e supervisionar o cumprimento e a efetividade dos procedimentos e controles internos neles 

contidos; (ii) ser o principal exemplo de conduta ética aos demais Colaboradores, por meio de um 

comportamento íntegro e transparente; (iii) promover elevados padrões éticos e de integridade e de uma 

cultura organizacional que demonstre e enfatize, a todos os Colaboradores, a importância dos controles 

internos e o papel de cada um no processo; (iv) prover os meios necessários para que as atividades 

relacionadas à função de compliance sejam exercidas adequadamente e garantir o acesso dos 

Colaboradores responsáveis por atividades relacionadas à função de compliance às informações 

necessárias para o exercício de suas atribuições; e (v) garantir que medidas corretivas sejam tomadas 

quando falhas de conformidade forem identificadas.  

Este Manual de Compliance deve ser revisto pelo menos anualmente pela Diretora de Compliance, que 

deve assegurar que suas disposições continuem a refletir adequadamente as regras em vigor previstas 

na legislação e na regulamentação aplicáveis a ACCENDO e a sua atividade de administração fiduciária 
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de carteiras de valores mobiliários (i.e. fundos de investimento e carteiras administradas) de acordo com 

a ICVM 558 que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores 

mobiliários e com a Resolução 4.595. 

Os Colaboradores devem consultar a Diretora de Compliance sempre que tiverem dúvidas sobre este 

Manual de Compliance e as demais regras internas da ACCENDO. 

Ademais, a ACCENDO conta com o Canal de Denúncias, que é um canal de comunicação de indícios de 

ilicitude relacionados às atividades da ACCENDO, conforme exigido pela Resolução 4.567 publicada em 

27 de abril de 2017 pelo BACEN. Através deste Canal de Denúncias, que é o endereço de e-mail 

canaldedenuncias@accendo.com.br, Colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores podem 

reportar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude de qualquer 

natureza, relacionadas às atividades da ACCENDO. A ACCENDO assegurada a confidencialidade, a 

independência, a imparcialidade e a isenção no tratamento das denúncias realizadas através do Canal 

de Denúncias. Para informações adicionais, verificar o “Regulamento Próprio do Canal de Denúncias”. 

Permissões que não estejam claramente expressas neste Manual de Compliance, no Código de Ética, na 

Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários, na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

nas demais regras internas da ACCENDO ou exceções a estas devem ser enviadas à aprovação da 

Diretora de Compliance. A Diretora de Compliance tem a autoridade para aprovar exceções, desde que, 

a natureza, o momento e demais características da decisão estejam fundamentadas e devidamente 

formalizadas.  

II. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA ACCENDO 

A ACCENDO desempenha única e exclusivamente a atividade de administração fiduciária de fundos de 

investimento registrados junto à CVM e carteiras administradas geridos por terceiros, dentro do escopo 

da ICVM 558, e contempla a controladoria de ativos, controladoria de passivos e de tesouraria.  

III. SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A ACCENDO desempenhará única e exclusivamente a atividade de administração fiduciária de 

carteiras de valores mobiliários de acordo com a ICVM 558 e sendo assim, enquanto a ACCENDO não 

realizar outras atividades, não será necessária a segregação da atividade por ausência de conflito de 

interesse real ou aparente. Vale ressaltar que, atualmente a ACCENDO não faz parte de nenhum grupo 

econômico e está estabelecida fisicamente e logicamente de forma isolada de qualquer outra instituição, 

assim como está destacada de qualquer outra atividade que não seja a administração fiduciária de 

fundos de investimento. 

Entretanto, uma Política de Segregação de Atividades ainda mais detalhada será devidamente 

formalizada quando e se a ACCENDO desempenhar qualquer outra atividade que tenha algum conflito 

potencial ou real com a atividade de administração fiduciária.  

Dentre outros aspectos aplicáveis que garantam tamanho isolamento e evite quaisquer conflitos de 

interesse, reais ou aparentes, de acordo com a ICVM 558, o exercício da administração fiduciária da 

ACCENDO deverá ser segregado de outras atividades, quando e se tais atividades passarem a ser 

realizadas, por meio da adoção de procedimentos operacionais, com o objetivo de, comprovadamente: (i) 

garantir a segregação física de instalações; (ii) assegurar o bom uso de instalações, equipamentos e 

informações comuns; (iii) preservar informações confidenciais e permitir a identificação das pessoas que 

tenham acesso a elas; (iv) restringir o acesso a arquivos e sistemas e permitir a identificação das pessoas 

que tenham acesso a informações confidenciais, estejam elas em meio físico ou eletrônico; (v) garantir a 

segregação das decisões dentro da ACCENDO; (vi) administrar e monitorar adequadamente, quando for 

o caso, as áreas identificadas como de potencial conflito de interesses; (vii) implementar e manter, em 

documento escrito, quando for o caso, regras e procedimentos relativos à segregação das atividades que 

possam gerar conflito de interesse com o objetivo de demonstrar a total separação das áreas, ou 

apresentar as regras de segregação adotadas. Ou seja, a segregação das atividades, sempre que houver 

mailto:canaldedenuncias@accendo.com.br
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conflitos de interesse, deverá ser completa e devidamente comprovada, do ponto de vista físico, lógico e 

organizacional. 

IV. ESTRUTURA DE COMPLIANCE 

A ACCENDO possui uma diretora responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e 

controles internos, da ICVM 558 e da Resolução 4.595 (“Diretora de Compliance”), Thais Sperle 

Aguiar, cuja atribuição de responsabilidade está devidamente consignada no contrato social da 

ACCENDO, assim como exerce suas funções com independência e senioridade, sendo um dos sócios 

fundadores da ACCENDO e membro da Diretoria.  

Ademais, vale ressaltar que a Diretora de Compliance acumula as seguintes responsabilidades: (i) 

prevenção à lavagem de dinheiro nos termos da Instrução CVM Nº 301, de 16 de abril de 1999 (“ICVM 

301”) e da Circular n° 3.461 publicada em 24 de julho de 2009 pelo BACEN; (ii) Atividade de 

gerenciamento do Risco Operacional regulada pela Resolução Nº 4.557 publicada pelo BACEN em 29 de 

junho de 2006; (iii) Atividade de gerenciamento do Risco Socioambiental regulada pela Resolução Nº 

4.327 publicada pelo BACEN em 25 de abril de 2014; e (iv) Acolhimento e tratamento da situação e pela 

confecção do relatório semestral do canal de comunicação de denúncias da ACCENDO conforme 

estabelecido pela Resolução Nº 4.567 publicada pelo BACEN em 23 de fevereiro de 2017. 

Com objetivo de garantir a continuidade dos controles, a Diretora de Compliance possui backup de um 

Colaborador que também não atua em funções de cadastro de cotistas, operacional do passivo e do ativo 

dos fundos de investimento e de precificação dos ativos em carteiras. Ademais, ressaltamos que a 

estrutura de compliance e de risco operacional está integralmente segregada da atividade de auditoria 

interna. 

A Diretora de Compliance, assim como quaisquer Colaboradores que a auxiliem em controles e 

procedimentos de compliance, não atua em funções relacionadas à administração de carteiras de valores 

mobiliários ou à intermediação, ou ainda em qualquer outra atividade que limite a sua independência, 

na ACCENDO ou fora dela. 

As principais atribuições da estrutura de compliance são: (i) testar e avaliar a aderência da ACCENDO 

ao arcabouço legal, à regulamentação infralegal, às recomendações dos órgãos de supervisão e aos 

códigos de ética e de conduta; (ii) prestar suporte à Diretoria a respeito da observância e da correta 

aplicação dos itens mencionados no item (i), inclusive mantendo-os informados sobre as atualizações 

relevantes; (iii) auxiliar na informação e na capacitação de todos os Colaboradores e dos prestadores de 

serviços terceirizados relevantes, em assuntos relativos à conformidade; (iv) revisar e acompanhar a 

solução dos pontos levantados no relatório de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares 

elaborado pelo auditor independente, conforme regulamentação específica; (v) elaborar Relatório de 

Conformidade, com periodicidade mínima anual, contendo o sumário dos resultados das atividades 

relacionadas à função de conformidade, suas principais conclusões, recomendações e providências 

tomadas pela administração da instituição; e (vi) relatar sistemática e tempestivamente os resultados 

das atividades relacionadas à função de conformidade à Diretoria. 

Vale mencionar, conforme detalhado na Política de Gerenciamento de Risco Operacional, a ACCENDO 

possui as seguintes três linhas de defesa como ferramenta de governança e como meio primário para 

operacionalizar sua estrutura de gerenciamento de riscos, determinando de forma objetiva as 

responsabilidades: 

▪ A Primeira Linha de Defesa é a própria área de negócios, ou seja, os departamentos de 

operações, financeiro, tecnologia, jurídico e comercial. Estas áreas são responsáveis: (i) por 

executar os controles associados às suas atividades de acordo com as regras internas da 

ACCENDO e exigências regulatórias e legais; (ii) pela gestão e resposta aos riscos, 

monitoramento e implementação de ações para mitigação dos riscos operacionais; e (iii) pela 

autoavaliação, conforme metodologia definida pela área de Compliance e Risco Operacional. 
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▪ A Segunda Linha de Defesa é a própria área de Compliance e Risco Operacional, que mantém 

independência da primeira linha de defesa, e que são responsáveis pela definição das 

metodologias de autoavaliação e avaliação independente, pelo apoio às áreas de negócios no 

processo de identificação, mensuração, avaliação, mitigação (por meio de controles), 

monitoramento e reporte dos riscos operacionais e pela garantia da conformidade regulatória e 

legal da ACCENDO. 

▪ A Terceira Linha de Defesa é a Auditoria Interna, que mantém independência da Primeira 

Linha de Defesa e da Segunda Linha de Defesa, e é responsável pela avaliação contínua 

independente dos processos relativos ao gerenciamento de riscos. 

V. PROGRAMA DE TESTE DE COMPLIANCE 

O Programa Anual de Testes de Compliance é efetivo e consistente com a natureza, complexidade e risco 

das operações da ACCENDO, buscando o permanente atendimento às normas, políticas e 

regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de fundos de investimento e seus ativos 

existentes em carteiras e prestadores de serviços contratados, à própria atividade de administração de 

carteiras de valores mobiliários, aos padrões ético e profissional e as atividades relacionadas com o 

sistema de controles internos. 

O Programa de Teste de Compliance é definido pela Diretora de Compliance a cada ano e compreende, 

além de outros temas, pelo menos a segurança para os sistemas de informações confidenciais e 

prevenção à lavagem de dinheiro. Para cada Teste de Compliance realizado, é elaborado um relatório 

que é enviado pela Diretora de Compliance ao Diretor responsável pela administração de carteiras de 

valores mobiliários (“Diretor de Administração de Carteira”), Eduardo Andrada do Amaral Rudge, 

e aos demais membros da Diretoria. As falhas encontradas pelos Testes de Compliance devem ser 

registradas como risco de negócio e devem ter um plano de ação definido em um prazo aceitável. 

Adicionalmente, as conclusões dos testes efetuados ao longo de cada ano, as recomendações a respeito de 

deficiências identificadas e o cronograma de saneamento de cada uma delas, quando aplicável, serão 

incluídos no Relatório Anual de Compliance.  

É importante ressaltar que, riscos novos ou riscos existentes não considerados pelos controles internos 

da ACCENDO que forem identificados pelos Teste de Compliance ou outras verificações de controles, 

ocasionarão a revisão e atualização das políticas e controles internos, de forma a garantir a incorporação 

de medidas necessárias, assim como são considerados pela atividade de Risco Operacional. 

Vale ressaltar que, na elaboração do Programa de Teste de Compliance anual, são levados em 

consideração os resultados do ano anterior dos Testes de Compliance, da atividade de Risco Operacional 

e de Auditoria Interna.  

VI. RELATÓRIO ANUAL DE COMPLIANCE 

O Relatório Anual de Compliance nos termos da ICVM 558 e da Resolução 4.595, que contém o resultado 

do acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles internos, é 

elaborado pela Diretora de Compliance anualmente e encaminhado a Diretoria até o último dia útil do 

mês de janeiro de cada ano, contendo, pelo menos: (i) as conclusões dos Testes de Compliance e outros 

exames efetuados; (ii) as recomendações a respeito de deficiências identificadas com o estabelecimento 

de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e (iii) a manifestação do Diretor de Administração de 

Carteira a respeito das deficiências encontradas em exames anteriores e das medidas planejadas, de 

acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las. 

O Relatório Anual de Compliance, contendo as devidas conclusões, recomendações e manifestação do 

Diretor de Administração de Carteira deve permanecer à disposição do CVM e BACEN pelo prazo de 5 

(cinco) anos. 
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VII. PROGRAMA DE TREINAMENTO 

O Programa de Treinamento é definido pela Diretora de Compliance a cada ano, sendo consistente com a 

natureza, complexidade e risco das operações da ACCENDO, e compreende, além de outros temas (i) 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro; (ii) Prevenção à Corrupção; (iii) Prevenção ao Uso de Informação 

Privilegiada e Confidencialidade; e (iv) Segurança da Informação.  

Estes treinamentos são realizados aos Colaboradores, anualmente e no ingresso à ACCENDO, através 

de apresentações presenciais ou on-line e cartilhas e e-mails circulados eletronicamente, com a devida 

formalização e comprovação de sua realização.  

Ademais, também compõe o Programa de Treinamento, conforme mencionado na “Introdução” deste 

Manual de Compliance: (i) a entrega do “Termo de Compromisso” pelos Colaboradores, anualmente e no 

ingresso à ACCENDO; e (ii) a divulgação da versão em vigor deste Manual de Compliance e demais 

regras internas aos Colaboradores e no website da ACCENDO pela Diretora de Compliance. 

Por fim, vale ressaltar que é obrigação dos Colaboradores se manterem bem informados quanto a este 

Manual de Compliance, demais regras internas da ACCENDO, legislação, regulamentação e melhores 

práticas relacionadas à sua atividade.  

 

VIII. REPORTE DE VIOLAÇÕES 

Conforme informado na “Introdução” deste Manual de Compliance, as violações ou aparência de 

violações a este Manual de Compliance e demais regras internas da ACCENDO, assim como a 

legislação, regulamentação e melhores práticas aplicáveis a ACCENDO e seus fundos de investimento 

devem ser informadas à Diretora de Compliance. 

Vale ressaltar que, a Diretora de Compliance deverá garantir que estes reportes de violações sejam 

devidamente endereçadas e tratadas com a confidencialidade necessária. 

Ademais, quando se tratar de violações relativas à regulamentação da CVM, a Diretora de Compliance 

deverá informar à CVM no prazo máximo de dez dias úteis da ocorrência ou identificação da violação em 

questão. Sendo que, neste caso, o Diretor de Administração de Carteira deve acompanhar diretamente 

este reporte à CVM e garantir que a autarquia foi devidamente informada, pois conforme estabelecido 

pela ICVM 558, ele é responsável por informar à CVM sempre que verifique, no exercício das suas 

atribuições, a ocorrência ou indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo 

máximo de dez dias úteis da ocorrência ou identificação da violação.  

Por fim, quando se tratar de quaisquer informações que possam afetar a reputação dos controladores e 

detentores de participação qualificada e membros de órgãos estatutários e contratuais da ACCENDO, a 

Diretora de Compliance deverá informar ao BACEN no prazo máximo de dez dias úteis do conhecimento 

ou do acesso à informação conforme estabelecido pela Resolução 4.567 publicada em 27 de abril de 2017 

pelo BACEN. Vale ressaltar que, as seguintes situações e ocorrências devem ser consideradas como 

informações que afetam a reputação: (i) processo crime ou inquérito policial a que esteja respondendo o 

eleito ou o nomeado, ou qualquer sociedade de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, controlador ou 

administrador; (ii) processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro 

Nacional; e (iii) outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas julgadas relevantes pelo 

BACEN.  

 

IX. CONFLITO DE INTERESSE 

A ACCENDO e seus Colaboradores devem exercer suas atividades de forma a identificar, administrar, 

evitar e eliminar eventuais conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade das pessoas que 

desempenhem funções ligadas à administração de carteiras de valores mobiliários.  
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Conflitos de interesse existem sempre nas situações em que o interesse pessoal, em benefício próprio ou 

de terceiros, é contrário ou potencialmente contrário aos interesses da ACCENDO e de seus clientes. 

Sendo que, conflitos de interesse podem se caracterizar nas relações mantidas com certos clientes, 

prestadores de serviços, parceiros comerciais ou quaisquer terceiros que possuam interesses divergentes 

aos da ACCENDO e de seus clientes.  

Os Colaboradores devem informar a Diretora de Compliance em caso de existência de alguma situação 

que represente ou aparente representar algum tipo de conflito de interesse ou mesmo em caso de 

dúvidas quanto a essas situações. A Diretora de Compliance deve analisar e tomar as medidas cabíveis 

para minimizar, mitigar ou eliminar as situações e seus riscos, no que for possível e aplicável, que 

possam representar conflitos de interesse reais ou potenciais.  

Ademais, os Colaboradores devem exercer suas atividades com boa fé, transparência e buscando sempre 

as melhores condições para os fundos de investimento, empregando o cuidado e a diligência que todo 

homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com 

lealdade em relação aos interesses e objetivos de investimento dos clientes, evitando práticas que 

possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, agindo com ética e transparência quando houver 

situação de conflito de interesse e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a 

ser comprovadamente cometidas sob sua administração. 

Os Colaboradores devem sempre transferir aos fundos de investimento qualquer benefício ou vantagem 

que se possa alcançar em decorrência de sua condição de prestador de serviço, sem prejuízo da 

remuneração que lhe é devida. Assim como, qualquer devolução de taxa ou outro benefício obtido em 

virtude de prestações de serviços aos fundos de investimento deve ter o fundo de investimento o qual a 

taxa ou benefício é de direito como beneficiário. 

Finalmente, também são obrigações dos Colaboradores observar as regras e restrições impostas pela 

Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários em seus investimentos pessoais e a política de 

“Oferecimento e Recebimento de Brindes e Presentes” descrita neste Manual de Compliance, além de: (i) 

não se beneficiar de maneira inapropriada em razão da posição como Colaborador; (ii) utilizar 

adequadamente e de forma diligente as instalações, equipamentos e demais materiais que compõem a 

infraestrutura disponibilizada pela ACCENDO; e (iii) não realizar outras atividades externas na mesma 

área de atuação ou de interesses conflitantes com a atividade da ACCENDO e informar a Diretora de 

Compliance sobre quaisquer valores ou benefícios adicionais que receba em atividades profissionais, 

além daqueles recebidos da própria ACCENDO.  

X. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DE BRINDES E PRESENTES 

 

A. Definições 

Para fins deste Manual de Compliance, define-se como: 

- “Presente” qualquer item de valor, bens e serviços, incluindo, entre outros elementos, viagens, 

ingressos para shows e eventos, hospitalidade (uso de residência, casa de férias ou outras 

acomodações), benefícios ou mesmo troca de favores.  

- “Brindes” qualquer objeto que contenha a marca de seu fornecedor (tal como nome ou logotipo) 

e cujo valor não exceda R$ 500,00 (quinhentos reais). 

- “Despesas de Representação” as despesas com representação comercial ou realizadas em 

reuniões de negócio (tais como almoços e eventos) e cujo fornecedor responsável pelo pagamento 

se encontra presente, participando da representação comercial ou da reunião em questão.   
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B. Oferecimento de Presentes 

Não é permitido o oferecimento de Presentes pela ACCENDO e seus Colaboradores. Entretanto, 

Despesas de Representação, desde que dentro de padrões razoáveis para a ocasião e que não sejam 

luxuosas ou extravagantes, podem ser realizadas dentro do contexto comercial ou de negócios e desde 

que pelo menos um Colaborador esteja presente e respeitando as regras internas de aprovação de 

despesas. Ademais, o oferecimento de Brindes é permitido mediante aprovação da Diretoria. 

 

 

C. Recebimento de Presentes 

Não é permitido o recebimento de Presentes, Brindes ou de Despesas de Representação pela ACCENDO 

e seus Colaboradores que, independentemente do valor financeiro: 

▪ Infrinjam alguma legislação ou regulamentação; 

▪ Sejam solicitados pelo próprio Colaborador; 

▪ Sejam em forma de dinheiro, vale-presentes, vouchers, cheques ou equivalentes;  

▪ Possam parecer ser oferecidos com a intenção de influenciar alguém a fazer algo impróprio; e/ou 

▪ Possam parecer ser oferecidos como um incentivo para fazer negócios com a ACCENDO. 

É permitido o recebimento pelos Colaboradores de Presentes e Brindes que não se enquadrem nos casos 

proibidos indicados acima e cujo valor não exceda R$ 500,00 (quinhentos reais). Vale notar que, 

Presentes recorrentes oferecidos por uma mesma parte dentro do um mesmo ano civil precisam ter seus 

valores somados para verificar este limite financeiro de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Presentes cujo valor exceda o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma individual ou agregadas 

dentro de um mesmo ano, e que se enquadrem ou possam se enquadrar nos casos proibidos acima 

somente podem ser aceitos mediante aprovação da Diretora de Compliance. 

É permitido o recebimento de Despesas de Representação, desde que não se enquadrem nos casos 

proibidos acima, estejam dentro de padrões razoáveis para a ocasião e que não sejam luxuosas ou 

extravagantes, além de, obviamente, de ter algum representante da instituição patrocinadora presente.  

 

XI. CONFIDENCIALIDADE 

 

A. Definições 

Para fins deste Manual de Compliance, define-se como: 

- “Informação Confidencial” a informação que é considerada “não pública”, ou seja, toda 

aquela que não esteja claramente disponível ao público em geral, seja através de jornais de 

grande circulação ou pelo menos um portal de notícias com página na rede mundial de 

computadores que disponibilize, em seção disponível para acesso não restrito e gratuito, a 

informação em sua integralidade. 

- “Informação Privilegiada” a informação que é não pública ao mesmo tempo material 

envolvendo uma companhia aberta. Sendo que, a Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002 

(“ICVM 358”), estabelece como material ou relevante qualquer ato ou acontecimento de caráter 

político, administrativo, técnico, negocial, econômico ou financeiro ocorrido ou relacionado aos 

negócios de uma companhia aberta que possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos 

valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos 

investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; e (iii) na decisão dos 

investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários 

emitidos pela companhia ou a eles referenciados. Desta forma, fica clara a necessidade de que as 

pessoas detentoras da informação façam o julgamento quanto à capacidade que o ato ou 
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acontecimento potencialmente relevante tem de influenciar de modo ponderável em cada um 

destes três itens. A ICVM 358 lista alguns exemplos de atos e fatos que tem potencial de serem 

relevantes, entre os quais: (i) assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle 

acionário da companhia; (ii) ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, 

contrato ou colaboração operacional, financeira, tecnológica ou administrativa; (iii) incorporação, 

fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas; (iv) lucro ou prejuízo da 

companhia; (v) aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação; (vi) 

autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer 

mercado, nacional ou estrangeiro; e (vii) alteração nos direitos e vantagens dos valores 

mobiliários emitidos pela companhia. Vale ressaltar que, a definição de Informação Privilegiada 

também pode abranger as entidades controladas e controladoras da companhia aberta emissora, 

caso a informação relativa à controlada ou controladora possa impactar o emissor. Em linhas 

gerais, o insider trading ou o uso indevido de Informação Privilegiada está associado a duas 

proibições: (i) realizar negociações de posse de informação que seja material e não seja pública; e 

(ii) revelar essa informação a terceiros, também conhecido como tipping. 

 

B. Regras Gerais de Conduta 

Os Colaboradores estão proibidos de participar de qualquer negócio que envolva fraude, simulação, 

manipulação ou distorção de preços, declarações falsas, lesão aos direitos de clientes ou intermediação 

de investimentos ilícitos.  

É vedado aos Colaboradores a utilização de Informação Confidencial ou Informação Privilegiada para 

obter, em benefício próprio ou de terceiros, vantagem mediante negociação de títulos e valores 

mobiliários, independentemente da forma como essas informações forem obtidas. O uso indevido de 

Informação Confidencial ou Informação Privilegiada pode levar a aplicação de sanções administrativas, 

bem como civis, penais e criminais. 

Os Colaboradores devem manter elevados padrões éticos na condução de suas atividades, adotar 

práticas transparentes nas negociações com o mercado e não realizar práticas caracterizadoras de 

concorrência desleal e de condições não equitativas, sendo assim, os Colaboradores não devem:  

- Dar início, encaminhar ou perpetuar qualquer rumor falso com a intenção de lucrar com tal 

rumor ao negociar com qualquer valor mobiliário; 

- Contribuir para a veiculação ou circulação de notícias ou de informações inverídicas ou 

imprecisas sobre o mercado financeiro e de capital; 

- Fazer comentários sobre Informação Confidencial ou Informação Privilegiada ou fazer 

referências a tais informações em corredores, elevadores, taxis, restaurantes ou quaisquer 

outros lugares públicos em que possam ser ouvidos por terceiros; e 

- Utilizar Informação Confidencial ou Informação Privilegiada para fins de contatar quaisquer 

clientes, ex-clientes, clientes em potencial, parceiros comerciais ou quaisquer outros indivíduos 

ou entidades ligadas ou não à ACCENDO e/ou seus clientes, com a intenção de entrar em 

qualquer tipo de negócio ou negociação com tais indivíduos ou entidades ou induzir quaisquer 

deles, de maneira direta ou indireta, a terminar, reduzir, ou de qualquer maneira restringir ou 

modificar suas relações com a ACCENDO. 

Vale ressaltar que, informações obtidas de ex-clientes, clientes e potenciais clientes possuem seu sigilo 

protegido pela Lei Complementar Nº 105, de 10 de janeiro de 2001 (Lei de Sigilo Bancário), sendo assim,  

podem ser divulgadas a terceiros somente nos seguintes casos e mediante aprovação da Diretora de 

Compliance: (i) divulgadas às autoridades, em cumprimento à legislação aplicável, devendo limitar-se a 

informações estritamente necessárias ou legalmente exigidas; e (ii) divulgadas a terceiros se houver sido 

expressamente autorizado pelo próprio cliente, ex-cliente ou potencial cliente. 
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Informações referentes à estratégia da ACCENDO, novos produtos, prestadores de serviços contratados 

para os fundos de investimento em que a ACCENDO atua como administrador fiduciário e sobre os 

ativos em carteira destes fundos de investimento devem ser tratadas como confidenciais, a não ser que 

estejam disponíveis publicamente no site do gestor de recursos de terceiros responsável pela gestão do 

fundo de investimento em questão, na ANBIMA ou no site da própria CVM.  

Os Colaboradores receberão este Manual de Compliance e assinarão, ao ingressarem na ACCENDO e 

anualmente, além do “Termo de Compromisso” conforme mencionado na “Introdução” deste Manual de 

Compliance, o “Contrato de Confidencialidade”. Sendo que, vale mencionar que a obrigação de 

preservar o sigilo de Informação Confidencial continua após o término do vínculo do Colaborador com a 

ACCENDO. 

Vale ratificar que, os contratos de prestação de serviço de terceiros que possam ter acesso às Informação 

Confidencial devem possuir cláusula de confidencialidade.  

Por fim, os Colaboradores devem comunicar a Diretora de Compliance caso acesse Informação 

Privilegiada ou caso tenham conhecimento ou suspeita de que Colaborador tenha negociado, ou pretenda 

negociar, com base em Informação Privilegiada ou tenha utilizado inadequadamente uma Informação 

Confidencial ou tenha quebrado o sigilo bancário.  

Ademais, os Colaboradores também devem comunicar a Diretora de Compliance caso tenham 

conhecimento ou suspeita de que prestadores de serviços contratados pela ACCENDO para atender os 

fundos administrados tenham negociado, ou pretendam negociar, com base em Informação Privilegiada 

em nome dos fundos de investimento administrados pela ACCENDO ou tenham utilizado 

inadequadamente uma Informação Confidencial ou tenham quebrado o sigilo bancário de cotistas destes 

fundos de investimento. 

 

XII. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA 

 

A. Estrutura e Controle  

A ACCENDO investe continuamente nas melhores ferramentas e tecnologias do mercado adotando 

medidas e políticas de segurança e privacidade de líderes mundiais da indústria de segurança da 

informação. Como premissa, a ACCENDO assume que os seus ativos mais valiosos são as informações 

de seus clientes, ex-clientes e clientes em potencial e por isso mantém o mais alto e rigoroso controle de 

acesso aos sistemas e informações garantindo a máxima privacidade dos dados e que eles somente serão 

acessados e usados em conformidade com as expectativas dos seus clientes e reguladores. 

Ademais, a ACCENDO possui uma infraestrutura de tecnologia que permite somente comunicações com 

criptografia, acesso individual e identificado e autenticação multifator. Possui capacidade de 

monitoração de ataques cibernéticos, detecção de intrusão e bloqueios automáticos de tentativas 

inapropriadas de acesso à informação. Há testes de invasão regulares e com intervalo máximo de um 

ano, realizados por empresas externas de segurança especializadas e verificação de falhas e 

vulnerabilidades nos sistemas. Os procedimentos de teste envolvem a varredura do perímetro externo 

em busca de vulnerabilidades em serviços publicados pelo serviço de DNS ou não, adotando a 

perspectiva de um potencial atacante e a análise dos dados coletados visando sempre restringir a 

exposição ao atacante. Todos os relatórios incluindo ou não incidentes ou falhas são encaminhados a 

Governança de Tecnologia e Compliance. Se houver incidentes, estes devem ser unicamente 

identificados no relatório e devem receber o plano de ação para cada incidente, incluindo prazo e as 

atividades para solução em definitivo. 

Todos os Colaboradores recebem treinamento e informações atualizadas em segurança da informação, 

confidencialidade, engenharia social, phishing e outras ameaças. O acesso aos sistemas para os 

Colaboradores e para terceiros são concedidos através do princípio “need-to-know / need-to-have” e a 

autorização fica registrada digitalmente e autenticada pelo responsável pela informação. Os logins e 



 

12 
Documento Disponível Publicamente 

senhas são pessoais e intransferíveis, não podendo em nenhuma hipótese serem transferidos a qualquer 

terceiro. 

A ACCENDO segue os seguintes princípios para estabelecer os procedimentos e controles da segurança 

da informação: 

- Assegurar o cumprimento da “Política de Segurança da Informação e Cibernética” e seus 

controles de segurança da informação da Organização, incluindo o comprometimento da 

Diretoria com a aplicação de recursos e melhoria contínua dos processos para segurança da 

informação e cibernética. 

- Manter programas de conscientização e precauções sobre a segurança da informação e 

cibernética dos Colaboradores e assegurar a participação de todos.  

- Manter os clientes e parceiros bem informados das medidas de segurança da informação e 

cibernética da ACCENDO. 

- Controlar todos os ativos de tecnologia garantindo que sejam utilizados apenas para os 

interesses e fins designados pela ACCENDO sendo todos os ativos sujeitos à monitoração, 

rastreabilidade e auditoria. 

- Classificar e aplicar as proteções e restrições adequadas as informações confidenciais e sistemas 

contra acesso indevido, modificação, duplicação, destruição e publicação não autorizados. 

- Manter atualizados e sempre disponíveis os processos para continuidade de negócios e gestão de 

incidentes de segurança para proteção, detecção, resposta e recuperação contra-ataques 

cibernéticos. 

- Criar e manter mecanismos de segurança da informação e cibernética para assegurar o acesso 

controlado, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações na 

ACCENDO. 

A política de segurança da informação ainda mais detalhada está descrita na “Política de Segurança da 

Informação e Cibernética”. 

 

B. Regras Gerais de Conduta 

A estrutura, controle e procedimentos de segurança da informação têm por finalidade minimizar as 

ameaças à imagem e aos negócios da ACCENDO. Ademais, os Colaboradores são responsáveis pela 

segurança das informações que tiverem sob seus cuidados para o exercício de sua atividade dentro da 

ACCENDO, sendo de sua responsabilidade a boa conservação, integridade e preservação do sigilo 

necessário. 

Em consonância com os procedimentos acima em “Estrutura e Controle”, os Colaboradores devem 

abster-se de utilizar pen-drives e discos removíveis ou quaisquer outras mídias que não exclusivamente 

para o desempenho de sua atividade na ACCENDO. Assim como, é proibida a conexão de qualquer 

equipamento na rede da ACCENDO sem a prévia autorização do responsável pela Tecnologia. Cada 

Colaborador é responsável por manter o controle sobre a segurança das informações armazenadas ou 

disponibilizadas nos equipamentos sob seus cuidados. 

Os Colaboradores estão proibidos de fazer cópias ou imprimir arquivos usados, gerados ou disponíveis 

na rede da ACCENDO e circular em ambientes externos, exceto se for necessário para a execução dos 

negócios e de interesse da ACCENDO. Nestes casos, os Colaboradores em posse e guarda da cópia ou do 

arquivo impresso contendo as informações confidenciais são responsáveis por sua boa conservação, 

integridade e manutenção de seu sigilo.  

Vale ressaltar que, as informações que possibilitem a identificação de clientes, ex-clientes, clientes em 

potencial devem permanecer em arquivos de acesso restrito, e somente poderão ser copiadas ou 



 

13 
Documento Disponível Publicamente 

impressas para o atendimento dos interesses da ACCENDO ou do próprio cliente, ex-cliente, cliente em 

potencial. Esta restrição não se aplica na eventualidade de cumprimento de ordem de autoridade 

judicial ou extrajudicial determinando a disponibilização de informações, cujo atendimento deverá ser 

comunicado antecipadamente à Diretora de Compliance.  

O descarte de Informações Confidenciais deve ser feito de forma a impossibilitar sua recuperação ou 

leitura, seja em meio físico ou digital.  

Caso algum Colaborador perceba ou venha a ter conhecimento sobre o vazamento de alguma Informação 

Confidencial ou de alguma falha no controle de segurança da informação deverá comunicar 

imediatamente a Diretora de Compliance para que tomem as medidas necessárias. 

 

XIII. MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 

A ACCENDO mantém, de forma eletrônica, digitalizada ou física, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, 

contados da última data que o cliente teve posição nos produtos da ACCENDO ou por prazo superior por 

determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos, relatórios, e-

mails de aprovação informados neste Manual de Compliance, assim como: 

- Aprovação das versões deste Manual de Compliance pela Diretoria; 

- Relatórios dos Testes de Compliance; 

- Lista de Presença e material utilizado nos treinamentos; e 

- Registros das denúncias e reportes realizados internamente, assim como registros das 

conclusões de suas análises acerca de operações ou propostas que fundamentaram a decisão de 

efetuar, ou não, a comunicações de atividades suspeitas, assim como comprovante da 

comunicação realizada aos órgãos responsáveis, quando aplicável. 

 

 

XIV. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Julho de 2017 Versão Inicial Preparado pela Diretora de Compliance e aprovado 

pela Diretoria da ACCENDO. 

Setembro de 2019 Atualização Atualizado pela Diretora de Compliance e aprovado 

pela Diretoria da ACCENDO. 

 

*** 


