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I. INTRODUÇÃO 

Esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (“Política”) da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e 

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

“ACCENDO”) estabelece as regras e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento do terrorismo elaborados para o cumprimento aos principais requerimentos da Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), da Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (“COAF”) 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”). 

Os Colaboradores receberão esta Política 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 desta Política aos 

Colaboradores e no website da ACCENDO.  

O descumprimento desta Política 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 desta Política 

e das demais regras internas da ACCENDO à Diretora de Compliance. Sendo que, qualquer repreensão 

pelo reporte de uma violação constituirá por si só uma violação desta Política 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 ou a Diretoria. 

Esta Política deve ser revista pelo menos anualmente pela Diretora de Compliance, e aprovada pela 

Diretoria, que deve assegurar que suas disposições continuem a refletir adequadamente as regras em 

vigor previstas na legislação e na regulamentação aplicáveis a ACCENDO. 

Esta Política deve ser lida em conjunto pelos Colaboradores com o “Manual Operacional Interno”, 

“Manual Interno de Prevenção à Lavagem de Dinheiro” e com a “Política de Seleção, Contratação e 

Supervisão de Prestadores de Serviços.” 

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

Política e as demais regras internas da ACCENDO. 

 

II. PROGRAMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

O Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é efetivo e consistente com a natureza, porte, 

complexidade e risco das operações dos fundos de investimento e clientes da ACCENDO, buscando a 

prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento a terrorismo, assim como o permanente 

atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de 

fundos de investimento e seus ativos existentes em carteiras, prestadores de serviços contratados e 

cotistas existentes e à própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos 

padrões ético e profissional. 

Vale mencionar que a ACCENDO não aceita aplicações ou regates de Cotistas em fundos de 

investimento com recursos em espécie, cheques ou cartões pré-pagos. Somente são recebidos 
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ou pagos recursos de/para Cotistas através de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou 

de Documento de Crédito - DOC, ambos exclusivamente de contas correntes cadastradas nos 

dados dos cotistas no sistema de cadastro e que pertençam aos próprios cotistas, não 

aceitando aplicações com recursos de contas correntes de terceiros. Ademais, 

excepcionalmente, será permitida a aplicação através de integralização de ativos 

pertencentes ao próprio cotista se estiver em conformidade com os termos exigidos pelo 

regulamento do fundo de investimento. 

A ACCENDO possui uma diretora responsável pelo 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 (“Circular 3.461”), ("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.  

A Diretora de Compliance também é responsável, junto ao COAF, pela manutenção do cadastro de 

pessoas autorizadas pela própria ACCENDO a utilizar o Siscoaf, em todos os níveis de acesso, observado 

que qualquer alteração deve ser comunicada imediatamente ao COAF. 

Vale notar que, o Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro é definido pela Diretora de 

Compliance a cada ano, além de estar de acordo com a Circular 3.461, Carta Circular nº 3.542, de 12 de 

março de 2012, Carta-Circular nº 3.430, de 11 de fevereiro de 2010, Carta-Circular nº 3.342, de 2 de 

outubro de 2008 e Comunicado n° 33.570 de 16 de maio de 2019 publicados pelo BACEN. Ademais, o  

Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro também está em conformidade com a ICVM 301 e 

demais regras da CVM, com o “Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 

Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro” editado em 2014 pela ANBIMA, com a Lei Nº 9.613, de 

03 de março de 1998, com a Lei Complementar Nº 105, de 10 de janeiro de 2001 (Lei de Sigilo Bancário) 

e com as normas do COAF. 

 

III. DEFINIÇÕES 

Para fins desta Política, define-se como: 

- “Cotista” os investidores que aplicam em fundos de investimento cuja administração fiduciária 

está sob responsabilidade da ACCENDO, exceto os investidores que aplicam por conta e ordem 

de terceiros. Também são abrangidos por esta definição os investidores das carteiras 

administradas. Vale ressaltar que, o contato com Cotistas será conduzido pela instituição 

intermediária, tanto no relacionamento do dia-a-dia como na resolução de problemas 

identificados pela ACCENDO. 

- “Cadastramento” ocorre antes de aceitar o primeiro aporte do Cotista em fundos de 

investimento e refere-se ao processo de recebimento da documentação cadastral, realização da 

pesquisa reputacional, análise e classificação de risco e aprovação e definição da capacidade 

financeira. 

- “Recadastramento” ocorre pelo menos a cada 24 (vinte e quatro) meses ou sempre que 

necessário para os Cotistas e refere-se ao processo de recebimento da documentação cadastral 

atualizada, realização da pesquisa reputacional, análise e revisão da classificação de risco, 

reprovação e redefinição da capacidade financeira. 

- “PEP” são as Pessoas Exposta Politicamente conforme a definição da ICVM 301 e da Circular 

3.461, ou seja, todos aqueles que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) 

anos, cargo, emprego ou função pública no Brasil ou em outros países, territórios e dependências 

estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu 

relacionamento próximo. No caso de clientes brasileiros, devem ser abrangidos: (i) os detentores 

de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; (ii) os ocupantes de cargo, no 

Poder Executivo da União de ministro de estado ou equiparado, de natureza especial ou 

equivalente, de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações 
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públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista e do Grupo Direção e 

Assessoramento Superiores (DAS), nível 6, ou equivalentes; (iii) os membros do Conselho 

Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos tribunais 

regionais federais, do trabalho e eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do 

Conselho da Justiça Federal; (iv) os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o 

Procurador Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do 

Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os 

Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; (v) os membros do Tribunal de 

Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União; (vi) os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de 

justiça, de assembleia e câmara legislativa, os presidentes de tribunal de contas de Estado, do 

Distrito Federal e de Município, e de conselho de contas dos Municípios; (vii) os prefeitos e 

presidentes de Câmara Municipal de capitais de Estados. Ademais, também consideram-se PEP 

os representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo daqueles que 

desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco), as funções indicadas 

anteriormente, tais como: (i) como o cônjuge, companheiro(a) e enteado(a); (ii) constituição de 

PEP como procurador ou preposto; e (iii) controle, direto ou indireto, por PEP, no caso de cliente 

pessoa jurídica. 

 

IV. POLÍTICA DE CONHEÇA SEU COTISTA - KYC 

Conforme a legislação e regulamentação aplicável, a ACCENDO deve adotar o procedimento para 

Cadastramento e Recadastramento, e que aqui dividimos nas seguintes etapas que estão detalhadas 

abaixo: (i) Documentação Cadastral; (ii) Background-Check; (iii) Análise e Classificação de Risco; (iv) 

Aprovação; e (v) Definição da Capacidade Financeira. 

 

A. Documentação Cadastral – Coleta e Registro de Informações Cadastrais 

O Diretor de Operações é responsável por receber da instituição responsável pela distribuição e analisar 

e efetuar o Cadastramento dos Cotistas contendo, no mínimo, Ficha Cadastral devidamente assinada 

pelo Cotista e as demais informações, autorizações, declarações e documentos indicados no “Anexo I” da 

ICVM 301 e pela Circular 3.461, conforme detalhado pelo “Manual Operacional Interno”. Ademais, a 

cada 24 (vinte e quatro) meses, ou mais frequentemente se necessário, a Ficha Cadastral dos Cotistas 

deve ser atualizada como parte do processo de Recadastramento.  

Com base nestes documentos, o Diretor de Operações deve analisar a consistência das informações 

fornecidas, assim como verificar se a assinatura presente nos documentos de identificação aparenta 

pertencer a pessoa que assinou os documentos, declarações e autorizações, identificar os beneficiários 

finais da aplicação, verificar se os clientes são PEP e esclarecer quaisquer dúvidas com a Diretora de 

Compliance.  

Vale notar que, conforme detalhado pelo Manual Operacional Interno, com o objetivo de identificarmos o 

beneficiário final, solicitamos ao Cotista que seja pessoa jurídica, por exemplo: (i) organograma, que 

contemple a estrutura societária completa, até os beneficiários finais, com percentual de participação; 

(ii) documentos que comprovem a estrutura societária apresentada no organograma com os percentuais 

de participação até o nível de pessoa física e que demonstrem quem são os administradores; e (iii)  os 

mesmos documentos cadastrais que demandamos dos Cotistas que são pessoas físicas para os 

beneficiários finais e representantes da pessoa jurídica. Ademais, o próprio sistema de prevenção à 

lavagem de dinheiro, verifica a abertura de quadro societário. 

A Documentação Cadastral deve ser mantida e conservada juntamente com o nome do Colaborador 

incumbido da atualização cadastral, o nome do Colaborador responsável pela conferência e confirmação 

das informações prestadas e a data de início do relacionamento com o Cotista. 
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Conforme a Carta Circular 3.542, as seguintes situações relacionadas com dados cadastrais de Cotistas 

são alguns exemplos que podem configurar indícios de lavagem de dinheiro e precisam ser 

analisas/verificadas pela Diretora de Compliance:  

- Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para 

a atualização cadastral, oferecimento de informação falsa ou prestação de informação de difícil 

ou onerosa verificação;  

- Apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de identificação e registro das 

operações exigidos pela regulamentação vigente, seguidas ou não do encerramento do 

relacionamento comercial;  

- Realização de operações em que não seja possível identificar o beneficiário final, observados os 

procedimentos definidos na regulamentação vigente;  

- Solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir Colaboradores da ACCENDO a 

não seguirem os procedimentos regulamentares ou formais para a realização de uma operação; 

- Cadastramento de várias contas em uma mesma data, ou em curto período, com depósitos de 

valores idênticos ou aproximados, ou com outros elementos em comum, tais como origem dos 

recursos, titulares, procuradores, sócios, endereço, número de telefone etc.;  

- Informação de mesmo endereço comercial por diferentes pessoas jurídicas ou organizações, sem 

justificativa razoável para tal ocorrência;  

- Representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos mesmos procuradores ou 

representantes legais, sem justificativa razoável para tal ocorrência;  

- Informação de mesmo endereço residencial ou comercial por pessoas naturais, sem demonstração 

da existência de relação familiar ou comercial; e  

- Incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento informados com o padrão apresentado 

por Cotistas com o mesmo perfil. 

 

B. Backgound-Check 

Com a etapa de Documentação Cadastral concluída, o Diretor de Operações no Cadastramento e 

Recadastramento realiza a pesquisa reputacional e cadastral (“Backgound-Check”) dos Cotistas e de 

seus representantes, conforme detalhado pelo “Manual Operacional Interno” utilizando o sistema de 

prevenção à lavagem de dinheiro, com o objetivo de confirmar dados e apurar a existência de eventual 

informação desabonadora relacionada ao Cotista e seus representantes, especialmente aquelas 

referentes a fraude, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, financiamento ao terrorismo, 

insider trading e corrupção. Dentre as listas verificadas, encontra-se as listas do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas, Lista OFAC e Lista PEP do COAF. Caso alguma inconsistência cadastral ou 

informação desabonadora seja detectada, a Diretora de Compliance será informada para análise e 

medidas necessárias. 

 

C. Análise e Classificação de Risco  

Com as etapas de Documentação Cadastral e Background-Check concluídas no Cadastramento e 

Recadastramento, o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro classifica o Risco dos Cotistas, etapa a 

qual os Cotistas têm seu risco classificados através de critérios objetivos, padronizados e comprováveis. 

Sendo assim, por exemplo, são classificados como alto risco os Cotistas, em que eles ou seus 

representantes:  
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- Se recusam a fornecer informações ou atualizar seus dados cadastrais; 

- Sejam residentes em países considerados de alto risco pelo Grupo de Ação Financeira contra a 

Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF);  

- Estejam envolvidos em atividades econômicas ou ocupação consideradas de alto risco: comércio 

de artes e antiguidades, joias, pedras e mentais preciosos, do fomento mercantil, loterias, bens 

de luxo ou alto valor, comércio de automóveis, aeronave e embarcações, templos e outras 

entidades religiosas, ONGs ou atividades que envolvam grande volume de recursos em espécie; 

- Sejam considerados PEP; 

- Sejam investidores com grandes fortunas geridas por áreas de instituições financeiras voltadas 

para clientes com este perfil - private banking; e  

- Sejam investidores não-residentes, especialmente quando constituídos sob a forma de trustes e 

sociedades com títulos ao portador. 

 

D. Aprovação 

Os Cotistas de baixo risco e cuja Documentação Cadastral e Background-Check estejam completos e sem 

problemas são aprovados diretamente pelo Diretor de Operações. Entretanto, para os Cotistas 

considerados de alto risco, a aprovação fica sujeita à Diretora de Compliance, conforme detalhado no 

Manual de Prevenção a Lavagem de Dinheiro, que avaliará: (a) se o Cotista será aprovado, aprovado 

mediante o envio de informações adicionais ou mesmo reprovado; e (b) a necessidade de reporte da 

situação ao COAF conforme detalhado na seção “Reporte de Atividade Suspeita” desta Política.  

Vale ratificar que, a ACCENDO e seus Colaboradores, em respeito à sua política de 

“Confidencialidade” descrita no Manual de Compliance e na Lei de Sigilo Bancário, estão 

proibidos de revelar ou repassar à terceiros as informações cadastrais, de investimento ou 

qualquer indício de atividade suspeita de clientes, ex-clientes ou clientes em potencial salvo 

quando obrigadas legalmente ou se solicitado e aprovado pelo próprio cliente, ex-clientes ou 

clientes em potencial. 

 

 

E. Definição da Capacidade Financeira 

Adicionalmente, para concluir o processo de Cadastramento ou de Recadastramento do Cotista, o 

sistema de prevenção à lavagem de dinheiro atribuiu a capacidade financeira do Cotista levando em 

consideração a situação patrimonial e financeira informada em sua Documentação Cadastral e sua 

classificação de risco. Ademais, nesta atribuição, deverá avaliar se a atividade econômica informada pelo 

Cotista é compatível com a capacidade financeira atribuída, para confirmar se há racional para a origem 

do dinheiro que poderá ser investido. Após esta quinta etapa somente, o Cadastramento ou 

Recadastramento do Cotista será concluído com sucesso.  

 

 

F. Monitoramento da Atividade de Investimento do Cotista e Identificação de Atipicidade 

A ACCENDO mantém registro de todos os serviços financeiros prestados e de todas as operações 

financeiras realizadas com os Cotistas, assim como as informações cadastrais, através do sistema de 

cadastro. Ademais, a ACCENDO monitora continuamente as operações ou situações envolvendo títulos 

ou valores mobiliários conforme estabelecido pelo artigo 6º da ICVM 301 através do sistema de 

prevenção à lavagem de dinheiro. Ademais, conforme exigido pelo artigo 4º desta mesma Instrução, a 

ACCENDO mantém registro de toda transação envolvendo títulos ou valores mobiliários, 

independentemente de seu valor.  
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Estes registros de movimentação de recursos por Cotistas contém informações consolidadas que 

permitam verificar: (i) a compatibilidade entre a movimentação de recursos e a atividade econômica e 

capacidade financeira do Cotista; (ii) a origem dos recursos movimentados; e (iii) os beneficiários finais 

das movimentações. 

Conforme a Carta Circular 3.542, as seguintes situações relacionadas com a movimentação (aplicação e 

resgate) de Cotistas são alguns exemplos que podem configurar indícios de lavagem de dinheiro e 

precisam ser analisas/verificadas pela Diretora de Compliance:  

- Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação 

profissional e a capacidade financeira do Cotista; 

- Manutenção de numerosas contas destinadas ao acolhimento de depósitos em nome de um 

mesmo Cotista, cujos valores, somados, resultem em quantia significativa;  

- Solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir Colaboradores da ACCENDO a 

não seguirem os procedimentos regulamentares ou formais para a realização de uma operação; 

- Realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para 

burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais; e 

- Existência de contas em nome de menores ou incapazes, cujos representantes realizem grande 

número de operações atípicas. 

 

Conforme mencionado anteriormente nesta Política, a ACCENDO não aceita aplicações ou regates de 

Cotistas em fundos de investimento com recursos em espécie, cheques ou cartões pré-pagos. Somente são 

recebidos ou pagos recursos de/para Cotistas através de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou 

de Documento de Crédito - DOC, ambos exclusivamente de contas correntes cadastradas nos dados dos 

cotistas no sistema de cadastro e que pertençam aos próprios cotistas, não aceitando aplicações com 

recursos de contas correntes de terceiros.  

 

 

V. POLÍTICA DE CONHEÇA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DOS FUNDOS  

A ACCENDO deve adotar procedimentos para identificação, aceitação e fiscalização de parceiros 

comerciais por ela contratados para prestar serviços aos fundos de investimento que administre, tal 

como gestores de recursos, custodiantes, corretoras, escrituradores de cotas e distribuidores, conforme 

requerido pela regulamentação da ANBIMA e da CVM.  

Estes procedimentos devem estar de acordo com o perfil e o propósito de relacionamento, visando a 

prevenir a realização de negócios com contrapartes inidôneas ou suspeitas de envolvimento em 

atividades ilícitas, bem como assegurar que tais parceiros possuam práticas adequadas de prevenção à 

lavagem de dinheiro, conforme o que for aplicável. 

O Diretor de Operações é o responsável por realizar o procedimento de Background-Check com o objetivo 

de apurar a existência de eventual informação desabonadora relacionada ao prestador de serviço, 

especialmente referentes a fraude, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, financiamento ao 

terrorismo, insider trading e corrupção e informar o resultado a Diretora de Compliance. 

Ademais, a Diretora de Compliance é responsável por receber, analisar e efetuar o cadastramento de 

novos Prestadores de Serviço que a ACCENDO contrata para os fundos de investimento que administre 

e por fiscalizar os serviços prestados continuamente do ponto de vista de prevenção à lavagem de 

dinheiro e demais pontos relevantes, assim como, ainda conta com os demais diretores da ACCENDO 

para verificar outros aspectos que são supervisionados, nos termos e conforme detalhado pela Política de 

Seleção, Contratação e Supervisão de Prestadores de Serviços dos Fundos de Investimento. 
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VI. POLÍTICA DE CONHEÇA OS INVESTIMENTOS DOS FUNDOS ADMINISTRADOS 

A ACCENDO adota procedimentos de monitoramento da faixa de preços dos ativos e valores mobiliários 

negociados para os fundos de investimento pelos gestores de recursos, com o objetivo de verificar 

eventuais operações efetuadas fora dos padrões praticados no mercado, de acordo com as características 

do negócio. 

O Diretor de Risco, Precificação e Enquadramento é o responsável por este monitoramento e deve 

informar a Diretora de Compliance a ocorrência de operações realizadas fora dos padrões praticados de 

mercado.  

Ademais, como informado no item anterior desta Política, “Política de Conheça os Prestadores de Serviço 

dos Fundos de Investimento” a ACCENDO deve adotar procedimentos para identificação, aceitação e 

fiscalização de parceiros comerciais por ela contratados para prestar serviços aos fundos de investimento 

que administre, inclusive de gestores de recursos. Neste sentindo, a ACCENDO também verifica se o 

gestor de recursos tem capacidade e recursos técnicos para monitorar e avaliar a faixa de preços dos 

ativos e valores mobiliários negociados pelos os fundos de investimento ou carteiras administradas sob 

sua gestão vis a vis parâmetros de mercado. 

 

 

VII. POLÍTICA DE CONHEÇA SEU COLABORADOR 

Conforme requerido pela CVM e BACEN, a ACCENDO deve adotar procedimentos de identificação, 

aceitação e supervisão de seus Colaboradores, que neste caso devem ser aplicáveis a todos os 

Colaboradores conforme definidos na Introdução desta Política, ou seja, sócios, diretores, empregados, 

estagiários e terceiros contratados que possuem acesso livre ao escritório e/ou à rede da ACCENDO.  

Este procedimento tem como objetivo à prevenção de fraude, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e 

valores, financiamento ao terrorismo, insider trading e corrupção assim como, garantir a manutenção da 

autorização pela CVM de administrador de carteira de valores mobiliários conforme exigido pela ICVM 

558, ao abranger neste procedimento os sócios da ACCENDO.  

O Diretor de Operações é responsável por receber, analisar e efetuar o cadastramento de novos 

Colaboradores, e no momento da decisão pela contratação, mas antes de sua efetivação, o Diretor de 

Operações solicita que o candidato assine a Declaração Inicial de Candidatos, que contempla, dentre 

outras informações, a declaração de que possui a reputação ilibada e que autoriza a ACCENDO a 

realizar verificações ou pesquisas independentes com base em informações disponíveis publicamente.  

Em posse desta Declaração Inicial de Candidatos, o Diretor de Operações realiza o procedimento de 

Background-Check, com o objetivo de apurar a existência de eventual informação desabonadora 

relacionada ao Colaborador, especialmente referentes a fraude, lavagem de dinheiro, ocultação de bens e 

valores, financiamento ao terrorismo, insider trading e corrupção. Se nenhum apontamento negativo for 

identificado, o candidato é aprovado. Entretanto, caso seja identificada alguma informação adversa, o 

Diretor de Operações enviará para análise e aprovação da Diretora de Compliance, que avaliará se o 

candidato pode ser aprovado, ou aprovado mediante o envio de informações adicionais ou mesmo 

reprovado. 

Caso o candidato seja aprovado, o Diretor de Operações informará ao candidato sobre a contratação e 

solicitará a entrega dos seguintes documentos e declarações e realizará o devido arquivamento junto o 

original do Contrato de Confidencialidade, Declaração Inicial de Candidatos e a cópia simples do 

Currículo: 

- Carteira de Trabalho; 

- Cópia simples do Documento de identidade;  
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- Cópia simples do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);  

- Cópia simples do comprovante de residência (correspondência enviada por concessionária de 

serviço público com vencimento de até 3 (três) meses - por exemplo, conta de: água, luz, telefone 

fixo, IPTU do ano vigente e gás); e 

- Cópia simples dos comprovantes de escolaridade. 

Ademais, anualmente e no ingresso à ACCENDO, conforme mencionado na “Introdução” desta Política, 

todos os Colaboradores através da assinatura do Termo de Compromisso aderem às regras internas da 

ACCENDO aplicáveis e fornecem informações importantes para o processo de diligência e de conheça 

seu Colaborador realizado pela ACCENDO. A Diretora de Compliance é o responsável pela condução 

deste procedimento anual. 

Assim como, anualmente e no ingresso à ACCENDO todos os Colaboradores são treinados conforme 

mencionado em “Programa de Treinamento” do Manual de Compliance. 

O Backgound-Check é refeito pelo Diretor de Operações também anualmente. Caso alguma ocorrência 

seja detectada, a Diretora de Compliance será informada para avaliar quais medidas devem ser 

adotadas. 

Por fim, os Colaboradores devem reportar a Diretora de Compliance caso percebam alguma mudança 

repentina ou injustificada no padrão econômico e de comportamento de algum Colaborador ou algum 

comportamento suspeito. 

 

VIII. POLÍTICA DE CONHEÇA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DA ACCENDO 

A ACCENDO adota procedimentos de conheça seus prestadores de serviço com objetivo garantir que os 

recursos próprios da ACCENDO não sejam usados de forma equivocada para lavagem de dinheiro, 

ocultação de bens e valores, financiamento ao terrorismo e corrupção.  

O Diretor de Operações, antes de firmar um contrato ou renovar um contrato, realiza o Backgound-

Check dos prestadores de serviço contratados, tais como empresas de recursos humanos, tecnologia, 

contabilidade, consultores e escritórios de advocacia assim como, quaisquer terceiros que atuam ou 

possam atuar em nome da ACCENDO. Caso alguma ocorrência seja detectada, a Diretora de 

Compliance é informada para avaliar quais medidas devem ser adotadas. 

 

IX. ANÁLISE E APROVAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS 

Conforme estabelecido pela Política de Gerenciamento de Risco Operacional, a ACCENDO realiza o Risk 

Assessment, i.e. mapeamento, análise e definição de riscos associados a novos produtos, serviços e novas 

tecnologias, assim como para modificações relevantes em produtos,  serviços e tecnologias, com o objetivo 

de verificar se os produtos, serviços e tecnologias estão dentro da capacidade operacional e regulatória 

da ACCENDO e das tolerâncias de risco. 

Através do Risk Assessment, a ACCENDO realiza a análise prévia de novas tecnologias, serviços e 

produtos, conforme exigido pela CVM e BACEN, com objetivo, dentre outros, de identificar 

vulnerabilidade para garantir que os recursos sob administração da ACCENDO e a própria ACCENDO 

não sejam usados de forma equivocada para lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, 

financiamento ao terrorismo e corrupção. 

Sendo assim, novas tecnologias, serviços e produtos devem ser enviados à análise e aprovação da 

Diretora de Compliance antes de serem lançados ou implementados. 
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X. PROGRAMA DE TESTE DE COMPLIANCE 

Conforme o Manual de Compliance, a ACCENDO possui o Programa de Teste de Compliance, que 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.  

Os Testes de Compliance de prevenção à lavagem de dinheiro devem abranger, pelo menos, a adequação 

dos dados cadastrais de seus clientes e são definidos de acordo com o perfil das operações, a diversidade 

de sua base de clientes, a localização geográfica e outras variáveis relacionadas ao risco de utilização da 

ACCENDO para fins de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo. Os resultados dos 

Testes de Compliance de prevenção à lavagem de dinheiro são utilizados para direcionar o processo de 

atualização cadastral, de melhoria da adequação dos dados cadastrais dos clientes da ACCENDO e 

atualizações nesta Política, no “Manual Operacional Interno” e no “Manual Interno de Prevenção à 

Lavagem de Dinheiro”. 

 

XI. REPORTE DE ATIVIDADE SUSPEITA 

A ACCENDO monitora as aplicações em fundos de investimento com o objetivo de verificar operações e 

situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, passíveis de 

comunicação ao COAF. 

Ademais, os Colaboradores devem estar atentos para identificar e denunciar imediatamente qualquer 

atividade suspeita ou atípica a Diretora de Compliance, seja relacionada a clientes, ex-clientes, clientes 

em potencial, prestadores de serviços ou mesmo a outros Colaboradores. A identificação e reporte são 

altamente confidenciais e não devem ser comentados com outras Colaboradores ou com terceiros.  

A Diretora de Compliance analisa a operação ou situação suspeita, de forma a averiguar a materialidade 

dos indícios existentes, devendo comunicar ao COAF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as 

transações ou propostas de transação que constituam ou possam constituir sérios indícios de crime de 

lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de 

infração penal.  

Caso não tenha sido prestada nenhuma comunicação ao COAF no exercício anterior, a Diretora de 

Compliance comunica, anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro, a não ocorrência no ano civil 

anterior de transações ou propostas de transações passíveis de serem comunicadas. 

Conforme a Circular nº 2.852, devem ser imediatamente comunicadas ao BACEN, até o dia útil seguinte 

àquele em que verificadas, por meio da transação PCAF500 do Sistema de Informações Banco Central - 

Sisbacen, as operações realizadas ou os serviços prestados, ou as propostas para sua realização ou 

prestação, qualquer que seja o valor, envolvendo as seguintes pessoas e entidades, bem como a 

existência de fundos, outros ativos financeiros ou recursos econômicos pertencentes ou controlados, 

direta ou indiretamente por: Osama bin Laden, membros da organização Al-Qaeda, membros do Talibã, 

pelo antigo governo do Iraque, pelas pessoas que perpetram ou intentam perpetrar atos terroristas ou 

neles participam ou facilitam o seu cometimento e demais pessoas indicadas pela Carta-Circular Nº 

3.342 publicada em 02 de outubro de 2008 pelo BACEN.  

 

XII. AUDITORIA INTERNA 

A Auditoria Interna é exercida por auditor independente terceirizado devidamente registrado na CVM e 

diferente do auditor externo responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da ACCENDO, 

além de ser segregada e independente das funções de compliance, risco, ouvidoria, controladoria, 

operacional e comercial da ACCENDO.  
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A Auditoria Interna realizará o acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema 

de controles internos, cadastro e prevenção a lavagem de dinheiro, elaborará e divulgará à Diretoria e à 

auditoria externa o relatório anual, contendo as conclusões dos exames efetuados, as recomendações a 

respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronograma de saneamento das mesmas, 

quando for o caso, e a manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas a respeito das 

deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas efetivamente adotadas para saná-las.  

 

XIII. MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 

A ACCENDO mantém, de forma eletrônica, digitalizada ou física, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, 

contados a partir do primeiro dia do ano seguinte em 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 nesta Política, assim 

como: 

- Aprovação das versões desta Política pela Diretoria; 

- Lista de Presença e material utilizado nos treinamentos; e 

- Registros da documentação necessária e Backgound-Check realizado de clientes, prestadores de 

serviços e Colaboradores, e sua atualização. 
 

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 Versão Inicial Atualizado pela Diretora de Compliance e aprovado 

pela Diretoria da ACCENDO. 

*** 


