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I. INTRODUÇÃO 

Esta Política de Gerenciamento de Risco Operacional (“Política”) da Accendo Serviços Financeiros 

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

conjunto a “ACCENDO”) estabelece a estrutura de gerenciamento de risco para identificar, mensurar, 

avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar o risco operacional e demais riscos não financeiros 

compatível com o modelo de negócio, com a natureza das operações e com a complexibilidade dos 

produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da ACCENDO, conforme exigido pela Resolução Nº 

4.557 publicada em 23 de fevereiro de 2017 (“Resolução 4.557”) pelo Banco Central do Brasil 

(“BACEN”). 

Os sócios, diretores, empregados, estagiários e terceiros contratados que possuem acesso livre ao 

escritório e/ou à rede da ACCENDO (em conjunto 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 de Gerenciamento de Risco Operacional 

aos Colaboradores.  

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 consultar a Diretora de Compliance, que é responsável pelo Gerenciamento de 

Risco Operacional, Thais Sperle Aguiar, sempre que tiverem dúvidas sobre esta Política e as demais 

regras internas da ACCENDO. 

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

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). 

 

II. PRINCÍPIOS GERAIS  

Conforme definido pela Resolução 4.557, risco operacional é a “possibilidade da ocorrência de perdas 

resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou 

sistemas.” Ademais, o risco operacional inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em 

contratos firmados pela ACCENDO, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às 

indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela ACCENDO. 

Os riscos podem ser divididos em riscos de origem financeira (risco de mercado, crédito e liquidez) que 

são detalhados na Política de Gerenciamento de Riscos e riscos de origem não financeira (risco 

operacional, reputacional, socioambiental, regulatório, legal, de continuidade do negócio, de segurança 

da informação e outros) descritos nesta Política e têm diferentes dimensões de impacto, como impacto 

financeiro, reputacional (ou de imagem), e estratégico (ou de negócios). 

 

III. GOVERNANÇA 

A ACCENDO possui uma estrutura de governança compatível com o seu porte, a natureza do seu 

negócio, a complexidade de serviços e produtos oferecidos, bem como com as atividades, processos e 

sistemas adotados, sendo apta a assegurar o cumprimento das diretrizes e dos objetivos desta Política. 
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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. 

▪ A Segunda Linha de Defesa é a 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. 

Sendo assim, a área de Compliance e Risco Operacional, que é subordinada a Diretora de Compliance e 

de Risco Operacional, é responsável, dentre outras coisas, por: (i) implementar as ações desta Política; 

(ii) supervisionar e desafiar a Primeira Linha de Defesa em identificar, mensurar, avaliar, monitorar, 

reportar, controlar e mitigar o de risco operacional; (iii) supervisionar a implementação pela Primeira 

Linha de Defesa de regulamentações, legislações e políticas internas apropriadas a atividade da 

ACCENDO e assegurar que os processos, riscos e controles são continuamente reavaliados pela 

Primeira Linha de Defesa para a adequação; (iv) treinar e comunicar atualizações e alterações na 

estrutura de gerenciamento de risco operacional à Primeira Linha de Defesa; (v) registrar, investigar, 

identificar as causas, implementar ações corretivas e informar erros e eventos de risco operacional à 

Diretoria; (vi) elaborar e rever os Indicadores-Chave de Risco – KRI para verificar sua eficácia, 

identificar as causas raiz das condições de maior risco e garantir a implementação de ações corretivas; e 

(vii) aprovar novos produtos e serviços e reavaliar o impacto nos riscos inerentes e controles quando 

houver mudanças significantes em processos de produtos e serviços oferecidos pela ACCENDO. 

O diretor responsável pelo gerenciamento de riscos (“CRO”) é o Diretor de Precificação, Risco e 

Enquadramento, Alexandre Frota, e é responsável pela: (i) elaboração da Declaração de Apetite por 

Riscos (“RAS”); (ii) supervisão da adequação das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e 

dos modelos utilizados no gerenciamento de risco operacional a RAS; e (iii) realizar periódica de análises 

de cenários com o objetivo de estimar a exposição da ACCENDO a eventos de risco operacional raros e 

de alta severidade e por considerar os resultados das análises de cenários na revisão da estrutura de 

gerenciamento de riscos e na alocação de capital. 

Compete a Diretoria, para fins do gerenciamento de risco operacional: (i) compreender, de forma 

abrangente e integrada, os riscos que podem impactar o capital e a liquidez da ACCENDO, incluindo o 

risco operacional; (ii) entender as limitações e as incertezas relacionadas à avaliação dos riscos, aos 

modelos, mesmo quando desenvolvidos por terceiros, e às metodologias utilizadas na estrutura de 

gerenciamento de riscos; (iii) assegurar o entendimento e o contínuo monitoramento dos riscos pelos 

diversos níveis da ACCENDO; (iv) indicar as diretrizes a serem seguidas no gerenciamento de risco 

operacional; (v) promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos; (vi) revisar e aprovar a 

esta Política; (vii) indicar o CRO; (viii) prover as condições necessárias, incluindo acesso irrestrito as 

quaisquer informações para que o Diretora de Compliance e Risco Operacional e o CRO exerçam suas 

atribuições de maneira independente; (ix) garantir estrutura remuneratória que não incentive 

comportamentos incompatíveis com os níveis de apetite ao risco; e (x) conduzir, em conformidade com as 

políticas e estratégias, as atividades que impliquem a assunção de riscos. 
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Comitê de Governança, Risco Operacional e Socioambiental e Compliance – GRC (“Comitê GRC”) 

delibera sobre a governança, risco corporativo e conformidade da ACCENDO, tratando de questões 

relacionadas à ética, conduta, conformidade, risco operacional, risco socioambiental e demais riscos não 

financeiros, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança da informação e outros relevantes envolvendo o 

cumprimento de regras, procedimentos e controles internos. Este Comitê GRC é presido pela Diretora de 

Compliance e Risco Operacional e composto pela Diretoria. Ocorrerá semestralmente ou sempre que 

necessário mediante convocação extraordinária e as reuniões serão formalizadas em ata e arquivadas 

pela Diretora de Compliance e de Risco Operacional por um período mínimo de cinco anos e estão 

disponíveis para consulta de reguladores e auditores, caso sejam solicitados. 

 

IV. GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

O gerenciamento de risco operacional é um processo aplicado em todos os níveis e departamentos da 

ACCENDO e contribui para o fortalecimento da governança. O gerenciamento desses riscos não 

financeiros envolve, entre outros aspectos: (i) identificação e avaliação de eventos em potencial capazes 

de afetar os objetivos da ACCENDO; e (ii) a administração dos riscos para mantê-los em grau 

compatível com o apetite a risco da ACCENDO. Para os riscos levantados, são estabelecidas ações de 

tratamento, tais como os planos de mitigação de riscos.  

A ACCENDO utiliza como técnicas para o gerenciamento do risco operacional: (i) Autoavaliação de 

riscos e controles - RCSA; (ii) Registro Histórico de Eventos de Risco Operacional; (iii) Indicadores-

Chave de Risco – KRI; (iv) Risk Assessments de Tecnologia, Produtos e Serviços; e (v) Gerenciamento do 

Plano de Continuidade de Negócios. 

O apetite/tolerância a risco operacional da ACCENDO é limitado ao risco moderado.  

 

A. Autoavaliação de Riscos e Controles (“RCSA”) – Matriz de Risco 

A ACCENDO utiliza o Risk and Control Self Assessment (“RCSA”) como documento central de 

mapeamento de riscos, pois demonstra uma visão geral dos riscos do negócio e os controles existentes 

para mitigar tais riscos.  

O RCSA é um modelo qualitativo de matriz de risco e tem como base a identificação da frequência e do 

impacto do risco, bem como dos níveis de controle e importância dos processos aos quais os riscos estão 

relacionados. Este modelo contribui para o fortalecimento da cultura de risco da ACCENDO e é 

realizado a partir de reuniões estruturadas com a participação das áreas de negócio para identificação e 

mensuração dos riscos e levantamento dos controles necessários. Esses dados são posteriormente 

inseridos na Matriz de Risco. 

A mensuração do risco é feita pela coleta de informações e por estimativas, tais como o número de ciclos 

do processo/atividade ao ano (frequência/número de ocorrências), a probabilidade de ocorrência do 

evento em um ano e a avaliação dos impactos (relevância/severidade). O RCSA apresenta nos seus eixos 

escalas de probabilidade de ocorrência e impacto corporativo para um dado fator de risco. Vale ressaltar 

que não existe alocação formal para as escalas entre horizontal e vertical. Segue exemplo: 

 



 

Documento Disponível Publicamente 

   5 

 

 

A região vermelha engloba os riscos que devem ser tratados prioritariamente pelas áreas envolvidas. 

Cabe a Diretora de Compliance e Risco Operacional a aprovação de qualquer plano de mitigação e a 

proposta de prazos razoáveis para resolução. Tanto o RCSA como os respectivos planos de ação devem 

ser apresentados pela Diretora de Compliance e Risco Operacional e aprovados pelo Comitê GRC. 

Além da identificação e da avaliação dos riscos, no RCSA é feita a avaliação dos controles desenhados e 

executados, e a apuração das causas que podem contribuir para a materialização do risco. Em geral, a 

técnica do RCSA é aplicada em duas situações: (i) quando não se possuem informações de riscos; e (ii) 

quando houver alterações significativas que afetem o grau de exposição ao risco. Essas mudanças podem 

ser decorrentes, por exemplo, da estrutura, do modo de funcionamento, de novas atribuições, de 

processos novos ou alterados e de fatores externos. 

O RCSA foi estruturado em cinco etapas: (i) identificação dos riscos; (ii) avaliação dos riscos; (iii) 

avaliação dos níveis de controle e importância dos processos; e (iv) análise dos riscos. 

O RCSA é atualizado pela Diretora de Compliance e Risco Operacional anualmente e sempre que ocorra 

alguma mudança significativa que impacte o negócio da ACCENDO, e considerando o resultado mais 

recente dos Testes de Compliance e da Auditoria Interna. 

 

B. Registro Histórico de Eventos de Risco Operacional - Ocorrências 

Considerando que o passado pode servir para a adoção de ações preventivas e corretivas, a ACCENDO 

possui uma base de dados para registro de eventos de risco contendo valores associados a perdas 

operacionais, incluindo provisões e despesas relacionadas a cada evento de perda, e outros dados de risco 

operacional. Esta base de dados fornece uma análise histórica dos eventos de risco, permite visualizar 

tendências e conhecer detalhes do comportamento do risco ao longo do tempo. Sendo assim, o registro de 

eventos complementa a autoavaliação, suprindo o gerenciamento do risco operacional com dados 

estatísticos históricos. Entretanto, para que seja possível criar um banco de dados consistente, que 
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permita a comparação e a agregação para realização de análises dos dados, é necessária a padronização 

na identificação e na classificação dos dados. 

Conforme definido pela Resolução 4.557, perda operacional é “o valor quantificável associado aos eventos 

de risco operacional.” São eventos de risco operacional: (i) fraudes internas; (ii) fraudes externas; (iii) 

demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; (iv) práticas inadequadas relativas a 

clientes, produtos e serviços; (v) danos a ativos físicos próprios ou em uso pela ACCENDO; (vi) situações 

que acarretem a interrupção das atividades da ACCENDO; (vii) falhas em sistemas, processos ou 

infraestrutura de tecnologia da informação (TI); e (viii) falhas na execução, no cumprimento de prazos 

ou no gerenciamento das atividades da ACCENDO. Vale ressaltar que, também são incluídos na base de 

dados de risco operacional as perdas operacionais associadas a risco de mercado e a risco de crédito da 

carteira própria da ACCENDO e demais riscos não financeiros da ACCENDO detalhados mais adiante.  

Os Colaboradores devem reportar a Diretora de Compliance e Risco Operacional todos os eventos de 

risco operacional que identifiquem por e-mail, independentemente do impacto financeiro. Vale ressaltar 

que, a gestão de riscos é responsabilidade contínua dos gestores das diversas áreas da ACCENDO, e 

uma vez identificado um risco em potencial, o gestor da área afetada deve informar à Diretora de 

Compliance e Risco Operacional.  

São registrados na base de dados pela área de Compliance e Risco Operacional tanto os eventos de risco 

(eventos ocorridos) quanto os quase-eventos (situações onde o evento de risco foi evitado por uma ação de 

controle), independentemente da severidade da perda ocorrida ou potencial. Ademais, todos os eventos 

de risco operacional, independente do valor potencial ou real de perda financeira, serão informados ao 

Comitê GRC semestralmente. 

Porém, todos os eventos que gerarem perdas iguais ou maiores a R$ 1.000,00, a Diretora de Compliance 

e Risco Operacional irá: (i) classificar e agregar as perdas operacionais relevantes identificadas; (ii) 

efetuar, tempestivamente, análise da causa raiz de cada perda operacional relevante; e (iii) serão 

informados pela Diretora de Compliance e Risco Operacional ao Comitê GRC assim que todas as 

informações forem apuradas. 

O evento de risco operacional será indicado como encerrado na base de dados somente quando: (i) a 

informação detalhada do evento estiver completa; (ii) a perda financeira for lançada nos registros 

contábeis da ACCENDO e associada ao evento; e (iii) e caso exista uma ação remediadora necessária, 

que ela esteja concluída. 

 

C. Indicadores-Chave de Risco – KRI 

A ACCENDO utiliza como ferramenta o Indicadores-Chave de Risco (“KRI”), que são indicadores 

relacionados a processos críticos do negócio, e sendo assim são usados para comparar e monitorar o risco 

operacional frente a limites ou padrões de risco pré-definidos pela ACCENDO. Logo, os KRI são 

utilizados para detectar riscos não tolerados e como alerta para a implantação de medidas de mitigação 

de risco. 

Os KRI devem ter características de: (i) efetividade (ser específico, mensurável e preditivo); (ii) 

comparabilidade (ser consistente e auditável); e (iii) facilidade (ter coleta padronizada e transparente). 

A Diretora de Compliance e Risco Operacional levantará os KRI em conjunto com a áreas de negócios e 

fará o devido acompanhamento mensal destes indicadores frente aos limites estabelecidos internamente. 

Caso algum KRI fique acima do limite definido de tolerância, a Diretora de Compliance e Risco 

Operacional acompanhará junto à área responsável pelo processo em questão e, conforme o caso, 

realizará a análise das possíveis causas e das ações corretivas necessárias e informará ao Comitê GRC. 
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D. Risk Assessments de Tecnologias, Produtos e Serviços  

A ACCENDO realiza o Risk Assessment, i.e. mapeamento, análise e definição de riscos associados a: (i) 

novos produtos, serviços e tecnologias; (ii) modificações relevantes em produtos, serviços e tecnologias 

existentes; (iii) mudanças significativas em processos, sistemas, operações e modelo de negócio da 

ACCENDO; e (iv) reorganizações societárias significativas. 

O Risk Assessment tem 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, assim como: (i) garantir 

que novos negócios foram entendidos, avaliados e aprovados pela Diretora de Compliance e Risco 

Operacional e pela  Diretoria; (ii) otimizar eficiência na distinção entre negócios padrão e não-padrão, e 

direcionar maior atenção para os não padronizados; (iii) garantir que contratos sejam executados e 

compromissos legais sejam feitos para produtos não-padrão apenas após aprovação do Comitê GRC; e 

(iv) garantir que nenhum serviço seja fornecido aos clientes sem a governança contratual apropriada e 

acordos legais. 

Os Colaboradores devem reportar a Diretora de Compliance e Risco Operacional todos os novos 

produtos, serviços e tecnologias que desejam implementar na ACCENDO, assim como para modificações 

relevantes em produtos, serviços e tecnologias. A Diretora de Compliance e Risco Operacional irá 

realizar o Risk Assessment e enviá-lo a aprovação do Comitê GRC. 

Sendo assim, a administração fiduciária de novos tipos de fundos de investimento, outros serviços além 

da própria administração fiduciária, mudanças significantes em processos de produtos e serviços, por 

exemplo, devem ser informadas previamente a Diretora de Compliance e Risco Operacional para que 

esta realize o devido Risk Assessment e o encaminhe para aprovação do Comitê GRC. 

 

E. Gerenciamento do Risco Legal em Contratos com Terceiros 

O risco operacional inclui o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados 

pela ACCENDO, às sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por 

danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela ACCENDO. 

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 e Risco Operacional 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. 

Por fim, contratos com terceiros feitos diretamente para a ACCENDO, também devem ser avaliados 

conforme descrito pelo Procedimento de Gestão de Serviços e Contratação de Bens. Sendo que, quando se 

tratar de serviços que de alguma forma armazenem ou acessem dados de clientes, cotistas e de 
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Colaboradores ou que sejam essenciais para o funcionamento operacional da atividade de administração 

fiduciária da ACCENDO, a Diretora de Compliance e Risco Operacional deverá analisar e aprovar antes 

de sua contratação. 

Ademais, devem constar em todos os contratos referentes à prestação de serviços terceirizados de 

tecnologia a permissão de acesso do BACEN a: (i) termos firmados; (ii) documentação e informações 

referentes aos serviços prestados; e (iii) dependências do contratado.  

 

F. Gerenciamento do Risco no Relacionamento com Clientes e Usuários 

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, 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.  

Ademais, o Diretor de Ouvidoria envia para a Diretora de Compliance e Risco Operacional todas as 

demandas recebidas através dos canais: (i) de Ouvidoria, em conformidade com a Resolução 4.433, de 23 

de julho de 2015, publicada pelo BACEN; e (ii) RDR – Sistema de Registro de Demandas do Cidadão, em 

cumprimento a Circular 3.729, de 17 de novembro de 2014, publicada pelo BACEN e do PROCON 

(Programa de Proteção e Defesa do Consumidor). 

Todas as respostas a reclamações e demandas de clientes e usuários devem ser aprovadas pela 

Diretoria.  

Todas as demandas são informadas e acompanhadas pela Diretora de Compliance e Risco Operacional, 

conforme estabelecido por esta Política com o objetivo de: (i) gerenciar o risco e atuar na gestão de 

melhorias da ACCENDO a partir das demandas e reclamações provenientes de seus clientes e  usuários; 

e (ii) envolver a Diretoria na gestão desse processo.  

Ademais, as demandas também são objeto de monitoramento através do utiliza como ferramenta o 

Indicadores-Chave de Risco (“KRI”), conforme esta Política, que são indicadores relacionados a 

processos críticos do negócio, e sendo assim são usados para comparar e monitorar o risco operacional 

frente a limites ou padrões de risco pré-definidos pela ACCENDO. Logo, os KRI são utilizados para 

detectar riscos não tolerados e como alerta para a implantação de medidas de mitigação de risco, 

inclusive quanto a reclamações e demais demandas de clientes. 

 

G. Gerenciamento dos Demais Riscos 

A Diretora de Compliance e Risco junto com as áreas de negócio também monitora os demais riscos 

indicados abaixo através dos seguintes controles de risco operacional informados anteriormente, que 

são: (i) RCSA; (ii) KRI; (iii) Registro Histórico de Eventos de Risco Operacional; e (iv) Risk Assessments 

de Tecnologias, Produtos e Serviços. 

A Diretora de Compliance e Risco Operacional é responsável por garantir a implementação de estrutura 

de governança de tecnologia e demais controles que mitiguem os riscos indicados abaixo estão 

consistentes com os níveis de apetite por riscos estabelecidos na RAS pelo CRO.   

O CRO é responsável pela elaboração da RAS e pela supervisão da adequação das políticas, dos 

processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento de risco operacional a 

RAS. 

Seguem os demais riscos cobertos pela estrutura de risco operacional: 

mailto:canaldedenuncias@accendo.com.br


 

Documento Disponível Publicamente 

   9 

 

▪ Legal: Associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela ACCENDO, às 

sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a 

terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela ACCENDO. 

▪ Regulatório: O atendimento a regulamentações vigentes e setoriais específicas ao ramo de 

atuação da ACCENDO está no foco do gerenciamento de riscos regulatórios. Entendemos que a 

conformidade regulatória não deve ser vista como um item de diferenciação, mas de 

sustentabilidade do negócio. Soma-se a esse pilar o escopo e importância da função de 

compliance, devidamente descrita no Manual de Compliance, tornando-se um forte indicador de 

maturidade do nosso modelo de negócio, assim como as demais políticas e regras internas da 

ACCENDO. 

▪ Socioambiental: O risco socioambiental é a possibilidade de ocorrência de perdas das instituições 

decorrentes de danos socioambientais e tal risco deve ser identificado pela ACCENDO como um 

componente das diversas modalidades de risco a que está exposta. Os principais riscos 

socioambientais que a ACCENDO está exposta estão no ingresso e manutenção de: (i) 

Colaboradores; (ii) cotistas dos fundos de investimento que administra; e (iii) prestadores de 

serviços contratados pela ACCENDO para atenderem aos fundos de investimento. A Política de 

Responsabilidade Socioambiental estabelece os princípios e diretrizes que deverão pautar as 

ações de natureza socioambiental na atividade da ACCENDO. 

▪ Reputacional: O risco reputacional é o risco proveniente da percepção desfavorável da imagem 

da ACCENDO por seus clientes, contrapartes, sócios ou órgãos reguladores. Em razão desta 

percepção, a capacidade da ACCENDO para estabelecer novas relações ou para atender às 

relações existentes é afetada, expondo a empresa a possíveis perdas financeiras ou a um declínio 

em sua base de clientes. As políticas da ACCENDO, tais como seu Código de Ética, Manual de 

Compliance, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, assim como o acolhimento e 

tratamento de comunicação de denúncias e demais regras internas, em conjunto, tem o objetivo 

de mitigar o risco reputacional que a ACCENDO está exposta. 

▪ Plano de Continuidade de Negócios: A Gerenciamento do Plano de Continuidade de Negócios tem 

como objetivo estabelecer mecanismo de resposta da ACCENDO para situações em que uma 

eventual interrupção em suas atividades, por determinado intervalo de tempo, possa ter impacto 

relevante nas entregas de um processo da ACCENDO. A ACCENDO possui o Plano de 

Continuidade de Negócios que é devidamente elaborado e testado para possibilitar que os 

processos considerados críticos retornem a um nível de operação aceitável, atendendo ao tempo 

máximo de parada, previamente estipulado pela ACCENDO.  

▪ Segurança da Informação e Cibernética: Trata-se de é um conjunto de práticas que protege 

informação armazenada nos computadores e aparelhos de computação e transmitida através das 

redes de comunicação, incluindo a internet e telefones celulares. A Política de Segurança de 

Informação e Cibernética estabelece os sistemas, processos e infraestrutura de tecnologia que: a) 

assegurem integridade, segurança e disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação 

utilizados; b) sejam robustos e adequados às necessidades e às mudanças do modelo de negócio, 

tanto em circunstâncias normais quanto em períodos de estresse; e c) incluam mecanismos de 

proteção e segurança da informação com vistas a prevenir, detectar e reduzir a vulnerabilidade a 

ataques digitais. 

▪ Capital Humano: Dado a característica do negócio de administração fiduciária, nosso modelo de 

negócio, a retenção de talentos e ao plano de sucessão são aspectos essenciais ao sucesso e 

manutenção do negócio. Sendo assim, existe atenção especial nesse quesito que se traduzem em 

treinamentos internos externos voltados para a capacitação profissional, ética e cultural. 

Incentivos financeiros, como a distribuição parcial de lucros e participação acionária, 

complementam esse modelo. 

▪ Eficiência Operacional: A criação de uma metodologia eficiente é o seu principal desafio na 

implementação de um processo eficaz de gestão de riscos operacionais. Acrescentamos ainda que 

a era digital e de disseminação abrangente de informações coloca os dados no centro da 
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estratégia da ACCENDO. Dessa forma, integrar dados para a obtenção conclusões relevantes, de 

forma a auxiliar o aproveitamento de oportunidades de negócios, as respostas aos riscos e o 

atendimento de requisitos normativos e regulamentares é o principal benefício identificado pela 

ACCENDO de uma boa infraestrutura de análise e tecnologia de dados. 

▪ Modelo: Representado pela possibilidade de perdas em razão de modelos com falhas, deficiências 

ou inadequações no processo de desenvolvimento, implantação ou uso. A ACCENDO utiliza 

modelos para gerir e mensurar riscos e capital, desenvolvidos a partir de teorias estatísticas, 

econômicas, financeiras ou matemáticas que propiciam padronização e apoiam as decisões.  

 

V. RELATÓRIO ANUAL DE RISCO OPERACIONAL 

O Relatório Anual de Risco Operacional nos termos da Resolução 4.557, que contém o resultado do 

acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema de controles de risco 

operacional, é elaborado pela Diretora de Compliance e Risco Operacional anualmente e encaminhado à 

Diretoria até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, contendo, pelo menos: (i) informações 

referentes às perdas operacionais relevantes; (ii) avaliação dos sistemas, das rotinas e dos 

procedimentos para gerenciamento de riscos, incluindo eventuais deficiências da estrutura de 

gerenciamento de riscos e ações para corrigi-las; e (iii) grau de disseminação da cultura de 

gerenciamento de riscos no âmbito da instituição. 

O Relatório Anual de Risco Operacional, contendo as devidas conclusões e recomendações deve 

permanecer à disposição do CVM e BACEN pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

VI. TREINAMENTO 

O Programa de Treinamento é definido pela Diretora de Compliance e Risco Operacional a cada ano, 

sendo consistente com a natureza, complexidade e risco das operações da ACCENDO, e compreende, 

além de outros temas, risco operacional e 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.  

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.  

 

VII. 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.  

A Auditoria Interna realizará o acompanhamento sistemático das atividades relacionadas com o sistema 

de controles internos e risco, 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.  
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VIII. MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 

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

disposição do BACEN, todos os documentos, relatórios, e-mails de aprovação informados nesta Política. 

 

IX. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Setembro de 2019 Versão Inicial Preparado pela Diretora de Compliance e aprovado 

pela Diretoria da ACCENDO. 

*** 


