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I. INTRODUÇÃO 

Este Código de Ética da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da Accendo Serviços Financeiros 

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

princípios, conceitos e valores 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”). 

Entretanto, este Código de Ética 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 Código de Ética 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 Código de Ética aos Colaboradores e no website da ACCENDO.  

O descumprimento deste Código de Ética 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 Código 

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

constituirá por si só uma violação deste Código de Ética. 

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 Banco central do Brasil (“BACEN”). Através deste Canal de Denúncias, 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.  

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 ser o principal exemplo de conduta ética aos demais Colaboradores, 

por meio de um comportamento íntegro e transparente, assim como aprovar este Código de Ética e 

demais regras internas da ACCENDO e supervisionar o cumprimento e a efetividade dos procedimentos 

e controles internos neles contidos.  

Este Código de Ética 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 de 

carteiras de valores mobiliários (i.e. fundos de investimento e carteiras administradas) de acordo com a 

Instrução CVM Nº 558, publicada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 26 de março de 

2015 (“ICVM 558”), que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores 

mobiliários. 

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

Código de Ética e as demais regras internas da ACCENDO. 

mailto:canaldedenuncias@accendo.com.br
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Permissões que não estejam claramente expressas neste Código de Ética, no Manual de Compliance, 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. PRINCÍPIOS GERAIS  

Os Colaboradores devem sempre adotar uma conduta profissional no mais elevado padrão ético e agir 

com integridade, diligência e respeito com os clientes, clientes em potencial e ex-clientes, demais 

Colaboradores, colegas de profissão, concorrentes, órgãos reguladores, autorreguladores e fiscalizadores 

e com a própria ACCENDO. 

Ademais, os Colaboradores devem trabalhar juntos para atingir as metas da ACCENDO, repartindo a 

responsabilidade de manter uns aos outros bem informados quanto aos dados que possam ser 

importantes para o desempenho do trabalho de cada um. Assim como, os Colaboradores devem zelar 

pela manutenção de um convívio saudável, respeitoso e meritocrático no ambiente de trabalho, 

estimulando um ambiente propício para a inovação e de otimização dos resultados e para um trabalho 

em equipe harmonioso.  

Os Colaboradores não devem manifestar opinião que possa denegrir ou prejudicar a imagem da 

ACCENDO, seus concorrentes e colegas de profissão ou de qualquer outra instituição que atue no 

mercado financeiro e de capitais, assim como não devem contribuir para a veiculação ou circulação de 

notícias ou de informações inverídicas ou imprecisas sobre o mercado financeiro e de capitais. 

Também é obrigação dos Colaboradores a adoção de práticas transparentes nas negociações com o 

mercado e não realização de práticas caracterizadoras de concorrência desleal e de condições não 

equitativas de mercado. Sendo assim, os Colaboradores devem cumprir as leis antitruste, que visam 

promover a livre concorrência, portanto é vedada toda conduta que configure fixação de preços ou acordo 

com concorrentes quanto à natureza, à extensão, ao meio de concorrência, ao boicote a um prestador de 

serviços, concorrente ou ao cliente em qualquer mercado. 

Os Colaboradores devem cumprir a legislação em âmbito federal, estadual e municipal e as normas e 

regulamentos instituídos pelos diversos órgãos reguladores e autorreguladores a eles aplicáveis, assim 

como este Código de Ética, o Manual de Compliance e demais regras internas da ACCENDO. 

Cada Colaborador deve identificar e gerenciar risco, evitando sempre a tomada de decisão que envolva 

riscos excessivos, assim como seguir os controles internos estabelecidos na sua esfera de 

responsabilidade, e deve indicar quaisquer preocupações de risco e de conformidade a Diretora de 

Compliance. 

Por fim, 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. 

 

III. PRINCÍPIOS ADICIONAIS DE CONDUTA COM CLIENTES 

Os Colaboradores devem exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em 

relação aos seus clientes e evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida, assim como, 

sempre empregar na prestação de serviço o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma 

dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou 

irregularidades que venham a ser cometidas.  

Os Colaboradores devem tratar os clientes de forma equânime e não devem dar um tratamento 

preferencial por algum interesse ou relacionamento pessoal de qualquer espécie. 
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Ademais, os Colaboradores devem prestar de informações claras e objetivas aos clientes na maior 

rapidez possível, sempre se relacionando de forma cortês e eficiente.  

 

IV. PRINCÍPIOS ADICIONAIS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO  

Os Colaboradores devem manter sigilo com relação às informações confidenciais de clientes, potenciais 

clientes, ex-clientes e também aqueles relevantes para a atividade da ACCENDO a que tenha acesso em 

razão de sua função, excetuadas as hipóteses em que a sua divulgação seja exigida por lei ou tenha sido 

expressamente autorizada pelo cliente ou pela parte proprietária da informação.  

Além disto, os Colaboradores não devem contribuir para a veiculação ou circulação de notícias ou de 

informações falsas ou imprecisas sobre o mercado financeiro e de capitais e não devem manifestar 

opinião que possa denegrir ou prejudicar a imagem da ACCENDO ou de qualquer outra instituição que 

atue neste mesmo mercado, assim como, devem evitar pronunciamentos a respeito de investimentos sob 

a responsabilidade de outras instituições do mercado ou de seus profissionais, a menos que esteja 

obrigado a fazê-lo no cumprimento de suas responsabilidades profissionais. 

Os Colaboradores não devem dar informações imprecisas a respeito dos serviços que a ACCENDO é 

capaz de prestar, bem como em relação a suas qualificações, seus títulos acadêmicos e experiência 

profissional que possuem. 

Ademais, os Colaboradores devem sempre distinguir fatos de opiniões, pessoais ou de mercado, 

promover e divulgar informações relacionadas aos fundos de investimento de forma transparente, 

inclusive no que diz respeito à remuneração por seus serviços, visando sempre ao fácil e correto 

entendimento por parte dos clientes, assim como divulgar informações claras e inequívocas acerca dos 

riscos e consequências que poderão ocorrer dos produtos, instrumentos e modalidades operacionais 

disponíveis no mercado financeiro e de capitais. 

Em geral, os Colaboradores não devem falar com a imprensa ou divulgar informações publicamente 

sobre a ACCENDO, seus clientes, produtos e demais informações associadas na mídia, exceto se 

devidamente aprovado pela Diretoria caso a caso. Vale ressaltar, entretanto, que somente o Diretor-

Presidente da ACCENDO pode falar com a imprensa livremente. 

Por fim, os Colaboradores somente podem trocar informação com os órgãos reguladores, autorregulação 

ou fiscalizadores mediante a aprovação da Diretora de Compliance. Assim como, as solicitações e 

pedidos de informação ou esclarecimentos recebidos de tais órgãos devem ser encaminhados ao 

Departamento de Compliance que envidará os melhores esforços para atender satisfatoriamente as 

demandas recebidas. 

 

V. PRINCÍPIOS ADICIONAIS PARA PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE  

Os Colaboradores devem evitar quaisquer situações que possam caracterizar conflitos de interesse, 

mesmo que potenciais, sejam entre os interesses do Colaborador e os da ACCENDO ou dos clientes, 

assim como devem agir com ética e transparência quando houver situações de conflitos de interesse para 

com seus clientes ou clientes em prospecção e sempre informar a Diretora de Compliance. 

Além disto, os Colaboradores não devem aceitar, e muito menos solicitar, gratificações ou comissões de 

clientes, prestadores de serviços ou quaisquer contrapartes com as quais a ACCENDO e o Colaborador 

realizem operações. Inclusive, os Colaboradores não devem solicitar brindes e presentes e apenas aceitar 

aqueles expressamente permitidos pela “Política de Recebimento de Presentes” descrita no “Manual de 

Compliance” da ACCENDO.  

Vale ressaltar que, segundo a “Política de Recebimento de Presentes” o fornecimento de presentes pelos 

Colaboradores e pela ACCENDO é proibido. 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 
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respeitando as regras internas de aprovação de despesas. Ademais, o oferecimento de Brindes é 

permitido mediante aprovação da Diretoria. 

Os Colaboradores devem informar a Diretora de Compliance sobre a propriedade de quaisquer valores 

mobiliários ou outros investimentos que possam influenciar ou ser influenciados por sua atividade 

profissional e respeitar sempre os procedimentos e restrições estabelecidos na “Política de Compra e 

Venda de Valores Mobiliários”. 

Os Colaboradores não devem desenvolver outras atividades externas na mesma área de atuação ou de 

interesses conflitantes com a atividade da ACCENDO, e adicionalmente, devem informar a Diretora de 

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

além daqueles recebidos da própria ACCENDO. 

Por fim, os Colaboradores devem utilizar adequadamente e de forma diligente as instalações, 

equipamentos e demais materiais que compõem a infraestrutura disponibilizada pela ACCENDO. 

 

VI. 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. 

*** 


