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I. INTRODUÇÃO 

 

Esta Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da 

Accendo Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (em conjunto a 

“ACCENDO”) estabelece os princípios para o gerenciamento de riscos de liquidez adequado à natureza 

das operações e complexidade dos produtos e serviços oferecidos pela ACCENDO, conforme exigido pela 

Resolução Nº 4.557 publicada em 23 de fevereiro de 2017 (“Resolução 4.557”) pelo Banco Central do 

Brasil (“BACEN”). O gerenciamento do risco de liquidez tem por finalidade garantir a solvência da 

ACCENDO de forma a garantir o cumprimento de suas obrigações financeiras a qualquer prazo e assim 

assegurar a manutenção adequada na prestação de serviços que configuram em seu estatuto social.  

 

II.  PRINCÍPIOS GERAIS 

 

O gerenciamento de riscos de liquidez tem como finalidade monitorar a possibilidade de a ACCENDO 

não ser capaz de honrar efetivamente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, sem 

afetar suas operações ou incorrer em perdas significativas. 

 

Define-se o gerenciamento de risco de liquidez como o processo contínuo de identificação, mensuração, 

avaliação, monitoramento e controle e mitigação dos riscos associados a cada instituição 

individualmente e ao conglomerado, do risco de liquidez em diferentes horizontes de tempo, inclusive 

intradia, em situações normais ou de estresse. 

 

A estrutura em questão é executada pelo diretor responsável pelo gerenciamento de riscos (“CRO”) é o 

Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento, Alexandre Frota. Cabe o CRO subsidiar através de um 

do Comitê de Risco de Mercado, Liquidez e Crédito e Enquadramento (“Comitê”), a Diretoria em 

decisões estratégicas incorridos pela ACCENDO, bem como os níveis de capital por ela reservados.  

 

III. RESPONSABILIDADES 

 

O CRO deve: (i) supervisionar o desenvolvimento, implementação e o desempenho da estrutura de 

gerenciamento de risco de liquidez, incluindo seu aperfeiçoamento; (ii) garantir a adequação à 

Declaração de Apetite por Riscos (“RAS”) e aos objetivos estratégicos da ACCENDO, das políticas, dos 

processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento do Plano de Capital. 

 

Caberá ao Comitê deliberar sobre o nível de solvência e risco assumido pela ACCENDO segundo os 

pilares de risco financeiro. Caberá exclusivamente a este Comitê deliberar sobre: estrutura e 

responsabilidades das ações corretivas ou de monitoramento de riscos financeiros; estratégia e métricas 

da gestão de capital; testes de estresse, limites operacionais referentes ao gerenciamento de capital; 

planos de contingência operacional e de infraestrutura de tecnologia; definição dos limites de liquidez e 

risco de solvência da ACCENDO.  

 

IV. GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ 

 

De forma geral, entendemos que o risco de liquidez é restrito a possíveis descasamentos de fluxos de 

caixa em potencial resultado da concentração de renda da ACCENDO em clientes específicos ou por 

restrições que impactem negativamente a capacidade de monetização de ativos tais como bloqueios 

judiciais decorrentes de disputas legais relativas ao serviço de administração fiduciária. De forma a 

contingenciar esse risco, a ACCENDO tem por prática manter linhas de crédito de curto prazo junto a 
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outras instituições financeiras reguladas pelo BACEN sendo esse considerado no Plano de Capital que 

estabelece as seguintes alternativas de plano de contingência de liquidez: (i) solicitará novos aportes por 

parte dos sócios; interromperá a aquisição de novos ativos arriscados que demandem capital econômico; 

(iii) organizará e executará a liquidação cuidadosa dos ativos arriscados que tenham liquidez e 

consumam capital; e (iv) deverá contratar junto à instituições bancárias de 1ª linha fontes de 

financiamento de curto prazo. 

 

No que se refere à conversão de ativos financeiros em dinheiro, esse risco é controlado pela Política de 

Compra e Venda de Valores Mobiliários da ACCENDO que restringe a alocação de capital 

exclusivamente a títulos públicos indexados à SELIC e em conta corrente e conta de poupança de bancos 

brasileiros de primeira linha, portanto, de liquidez imediata. 

Tendo em vista o contexto elencado acima, o monitoramento de liquidez da ACCENDO é efetuado 

mediante duas perspectivas referentes à capacidade de solvência que envolvem: 

• Colchão de Liquidez de Curto e Médio Prazos 

O controle de risco de liquidez definido pelo colchão de liquidez é baseado na projeção futura do fluxo de 

caixa considerando os vencimentos de ativos e passivos segundo diferentes 3 prazos (D0 +1, D0 + 30 e 

D0 + 90). O Limite do Colchão de Liquidez é o nível mínimo de ativos líquidos a ser mantido pela 

ACCENDO, compatível com a exposição ao risco decorrente das características das suas operações e das 

condições de mercado. O índice de cobertura adotado é de 1.5 (excesso de 50%). Caberá ao Comitê 

deliberar sobre novos patamares desses limites.  

• Simulação de Cenários – Teste de Estresse 

É responsabilidade do CRO monitorar que haja uma posição de caixa livre suficiente para garantir a 

continuidade das operações da ACCENDO num cenário de estresse severo, seguindo os limites e as 

diretrizes definidos pelo Comitê. Nesse cenário, dado o conservadorismo imposto em política quanto às 

limitações de investimentos da gestão da carteira própria e restrições quando a cessão de crédito, são 

projetados eventos de negócio eventos que possam afetar negativamente o fluxo de caixa. Dentre os 

eventos considerados, mas não se limitando a esses, destacamos a concentração e perdas de clientes, 

contingências legais, desgaste reputacional e possíveis atrasos e inadimplências de parcela razoável dos 

fundos administrados. Será feito, anualmente, backtesting do modelo de liquidez de forma a garantir sua 

aderência ao modelo de negócio e evoluirmos conforme a dinâmica do mercado em que atuamos. 

 

O CRO divulga mensalmente relatório que apresenta: (i) o patrimônio da ACCENDO atualizado pelas 

parcelas ilíquidas e imobilizadas; e (ii) o caixa futuro projetado. 

 

No mínimo semestralmente, será disponibilizado reporte com os resultados dos cenários de estresse 

assim como propostas das ações cabíveis. Dentre outros, esse documento permite à Diretoria identificar 

os riscos e oportunidades referentes a execução do modelo de negócio frente a eventuais condições de 

mercado. 

 

V. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Setembro de 2019 Versão Inicial Preparado pelo CRO e aprovado pela Diretoria da 

ACCENDO. 
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