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I. INTRODUÇÃO 

Esta Política de Gerenciamento de Capital da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da Accendo Serviços 

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

estabelece os fundamentos associados ao processo de gerenciamento de capital em conformidade com a 

Resolução CMN 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, 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 Colaboradores que participam do gerenciamento de capital e do gerenciamento de riscos receberão 

esta Política de Gerenciamento de Capital (“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, o Diretor Financeiro, que é o diretor responsável pela estrutura 

de gerenciamento de capital e é o Diretor-Presidente, Eduardo Rudge, garantirá a divulgação da versão 

em vigor desta Política de Gerenciamento de Capital aos sócios, diretores, empregados, estagiários e 

terceiros contratados que possuem acesso livre ao escritório e/ou à rede da ACCENDO (em conjunto os 

“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 o Diretor Financeiro, que é responsável pelo gerenciamento capital, 

sempre que tiverem dúvidas sobre esta Política e as demais regras internas da ACCENDO. 

Esta Política deve ser revista pelo menos anualmente pelo Diretor Financeiro, 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  

A Política constitui um conjunto de princípios que norteiam a estratégia da ACCENDO no controle e no 

gerenciamento de capital e tem por objetivo estabelecer os fundamentos associados ao processo de 

gerenciamento de capital em conformidade com a Resolução 4.557, observando seu enquadramento no 

Segmento 4 (S4) nos termos do art. 2º da Resolução nº 4.553 publicada pelo BACEN em 30 de janeiro de 

2017, a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, a dimensão de 

sua exposição a riscos, as melhores práticas, normas e demais regulamentações aplicáveis. 

Define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de: (i) monitoramento e controle do 

capital mantido pela ACCENDO; (ii) avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que 

a ACCENDO está sujeita; e (iii) planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os 

objetivos estratégicos da ACCENDO. 

Esta Política estabelece as regras definidas e aprovadas pelo Comitê de Risco de Mercado, Liquidez, 

Crédito e Enquadramento de Carteiras e abrange os seguintes pontos: (i) estrutura e responsabilidades; 

(ii) estratégia de gerenciamento de capital; (iii) métricas da gestão de capital; (iv) regras de cálculo do 

capital; (v) testes de estresse; (vi) limites operacionais; (vii) gerenciamento de capital; (viii) planos de 

contingência; e (ix) controle e monitoramento. 

Esta Política é revisada e aprovada anualmente pela Diretoria e, a qualquer tempo, de acordo com as 

estratégias da ACCENDO.  
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A estrutura de gerenciamento de capital abrange todas as instituições do grupo econômico-financeiro 

ACCENDO e envolve as seguintes pessoas/áreas: (i) Diretor Financeiro; (ii) Diretor de Precificação, 

Risco e Enquadramento (“CRO”); (iii) contabilidade; (iv) Comitê de Risco de Mercado, Liquidez, Crédito 

e Enquadramento de Carteiras; e (v) Diretoria. 

A contabilidade contribuirá com as seguintes informações: 

- Elaboração do Demonstrativo de Limites Operacionais Cadoc 2061 (DLO) Circular 3.398/2008, 

preenchimento, confecção e envio dos quadros abaixo: 

 - Cálculo de Apuração e Detalhamento do PR (Situação da Instituição), excetuando-se cálculos da 

apuração dos requerimentos mínimos em relação ao RWA grupo 120 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 

NÍVEL II (PR_II); b) Detalhamento do Limite de Imobilização; c) Detalhamento da parcela do RWA 

referente ao risco de crédito RWACPAD grupos 510, 530, 570, 580, 590, 610; d) Detalhamento da parcela 

do RWA referente ao risco operacional RWAOPAD grupo 870, calculado através da Abordagem do 

Indicador Básico; 

- Elaboração do Demonstrativo de Risco de Mercado Cadoc 2060 (DRM) Circular 3.740/2014, 

preenchimento, confecção e envio; 

- Elaboração do Demonstrativo diário de acompanhamento das parcelas de requerimento de capital e dos 

limites operacionais Cadoc 2011 (DDR) Circular 3.742/2015, preenchimento, confecção e envio. 

  

III. GOVERNANÇA 

A ACCENDO possui uma estrutura para gerenciamento de capital compatível com a complexidade dos 

produtos oferecidos, natureza das operações e dimensão de sua exposição ao risco que visa assegurar a 

manutenção de capital em níveis compatíveis aos riscos incorridos pela ACCENDO, proporcionando 

condições para que os objetivos estratégicos sejam alcançados, de forma coerente com regulamentação 

em vigor.  

Abaixo é ilustrada a estrutura de gerenciamento de capital da ACCENDO: 

Diretoria

Gerenciamento de capital  

 

Abaixo segue estrutura organizacional da ACCENDO que demonstra o Gerenciamento de Capital sob a 

responsabilidade do Diretor Financeiro, Eduardo Rudge: 
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Em sua estrutura de gerenciamento de capital, a ACCENDO atende aos requerimentos da Resolução 

4.557, com: (i) mecanismos que possibilitem a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos 

pela ACCENDO, inclusive aqueles não cobertos pelo patrimônio de referência; (ii) políticas e estratégias 

para o gerenciamento de capital claramente documentadas, que estabeleçam mecanismos e 

procedimentos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos pela ACCENDO; (iii) 

Plano de Capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos; (iv) simulações de eventos severos e 

condições extremas de mercado (testes de estresse) e avaliação de seus impactos no capital; e (v) 

relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a Diretoria.  

A ACCENDO não está sujeita ao Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital - ICAAP, 

porém possui outros mecanismos que permitem avaliação, monitoramento e controle de seu capital, 

decorrentes de política interna e alinhado às melhores práticas de mercado.   

O Diretor Financeiro, é responsável, dentre outras coisas, por: (i) monitorar a execução das atribuições 

desta Política, supervisionando o desenvolvimento, a implementação e o desempenho da estrutura de 

gerenciamento de capital, incluindo seu aperfeiçoamento; (ii) assegurar que a ACCENDO mantenha 

níveis adequados e suficientes de capital e de liquidez; (iii) acompanhar tempestivamente a adequação 

dos níveis de patrimônio de referência, do Nível I e do capital principal aos riscos incorridos; (iv) manter 

a segregação da unidade de gerenciamento de capital das unidades de negociação e da Auditoria 
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Interna; (v) aprovar e revisar as políticas de gerenciamento de capital, submetendo-os à aprovação da 

Diretoria, no mínimo uma vez ao ano, as quais devem estar alinhadas com a Declaração de Apetite por 

Riscos (“RAS”) e com o Programa de Estresse aprovados pelo CRO e pela Diretoria e com os objetivos 

estratégicos da ACCENDO, da política, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos 

utilizados no gerenciamento de capital; (vi) aprovar anualmente o Planejamento Estratégico da 

ACCENDO; (vii) elaborar o Plano de Capital da ACCENDO; (viii) solicitar aporte de capital aos 

acionistas da ACCENDO para suprir as exigibilidades da legislação vigente; (ix) subsidiar e participar 

no processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de risco de liquidez, 

auxiliando o CRO e a Diretoria; (x) reportar o nível de risco assumido pela ACCENDO ao CRO e à 

Diretoria; (xi) capacitar adequadamente os integrantes da unidade de gerenciamento de riscos acerca da 

política, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de gerenciamento de 

riscos, mesmo que desenvolvidos por terceiros; e (xii) informar a Diretoria os eventos críticos que 

venham a impactar o capital.  

Ademais, também é responsabilidade do Diretor Financeiro monitorar e controlar o capital mantido pela 

ACCENDO, assim como: (i) centralizar as informações referentes ao gerenciamento de capital; (ii) 

calcular as parcelas dos riscos inerentes ao conglomerado de modo que seja obtido o índice de Basiléia; 

(iii) assegurar que os limites operacionais sejam observados; (iv) realizar projeções com base no Plano de 

Capital que abrange horizonte mínimo de três anos; (v) efetuar as análises de potenciais impactos no 

capital causados por eventos severos e condições extremas de risco de mercado, crédito, liquidez e 

operacional; (vi) divulgar relatórios para auxílio na tomada de decisão específica ao gerenciamento de 

capital; e (vii) solicitar aos gestores a adequação de suas estratégias aos níveis de exposições definidas 

na RAS.  

O CRO deve: (i) garantir a adequação à 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; (ii) subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao 

gerenciamento do gerenciamento de capital, auxiliando o Diretor Financeiro e a Diretoria; e (iii) 

informar ao Diretor Financeiro as perdas potenciais de sua respectiva área e o capital econômico alocado 

para fazer face a estes riscos de crédito, mercado, operacional, e liquidez.  

Compete a Diretoria, para fins do gerenciamento de capital: (i) assegurar a correção tempestiva das 

deficiências da estrutura de gerenciamento de capital; (ii) autorizar, quando necessário, em conjunto 

com o CRO, exceções à política, aos procedimentos, aos limites e aos níveis de apetite por riscos fixados 

na RAS; (iii) promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos; (iv) garantir que o Diretor 

Financeiro não desempenhe funções relativas à administração de recursos de terceiros e de operações de 

tesouraria; (v) assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de 

gerenciamento de capital, de forma independente, objetiva e efetiva; (vi) revisar e aprovar esta Política; 

e (v) revisar e aprovar o Plano de Capital. 

É responsabilidade da Auditoria Interna avaliar periodicamente o processo de gerenciamento de capital. 

Comitê de Risco de Mercado, Liquidez, Crédito e Enquadramento de Carteiras delibera sobre o nível de 

solvência e risco assumido (i) 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. Não se 

restringindo a esses, cabe ao Comitê definir a necessidade de qualquer ação adicional relativa à 

mitigação de riscos da ACCENDO; (ii) pelos fundos de investimento administrados pela ACCENDO 

quando sujeito a impactos em condições desfavoráveis de mercado dos fundos de investimento 

administrados de forma a assegurar a capacidade do gestor de recursos de cumprir com a obrigação de 

resgates conforme as regras estabelecidas em regulamento e assim limitar possíveis perdas aos cotistas 

e obrigações do fundo perante a ACCENDO e demais terceiros.  

• Composição: Presidido pelo CRO e composto pela Diretoria. 

• Processo Decisório: Voto simples dos integrantes formalmente nomeados presentes na reunião.  
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• Frequência: Se reúne com periodicidade mínima anual e extraordinariamente sempre que 

necessário. 

• Registro das Decisões: As reuniões são formalizadas em ata e arquivadas pelo Diretor de 

Precificação, Risco e Enquadramento por um período mínimo de cinco anos e estão disponíveis 

para consulta de reguladores e auditores, caso sejam solicitados. 

 

IV. ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL 

A ACCENDO adotará uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de 

possíveis mudanças nas condições de mercado e em níveis adequados de acordo com a estratégia adotada 

pela ACCENDO, de forma que haja uma margem prudente em relação ao patamar mínimo estabelecido 

pelo regulador local (10,50%), e que ao mesmo tempo não seja excessivo, comprometendo os resultados 

do negócio.  

Desta forma, o processo de gerenciamento de capital é realizado de forma a proporcionar condições para 

o alcance dos objetivos estratégicos de todas as instituições do grupo econômico-financeiro ACCENDO, 

levando em consideração o ambiente econômico e comercial onde atua.   

 

V. PLANO DE CAPITAL 

Consistente com planejamento estratégico da ACCENDO, o Plano de Capital é elaborado anualmente 

pelo Diretor Financeiro e prevê, no mínimo:  (i) metas e projeções de capital; (ii) principais fontes de 

capital da ACCENDO; (iii) plano de contingência de capital; (iv) ameaças e oportunidades relativas ao 

ambiente econômico e de negócios; (v) projeções dos valores de ativos e passivos, bem como das receitas e 

despesas; (vi) metas de crescimento ou de participação no mercado; (vii) política de distribuição de 

resultados; e (viii) termos da RAS. 

O Plano de Capital é revisado e aprovado anualmente pela Diretoria, a fim de determinar sua 

compatibilidade com objetivos da ACCENDO e com as condições de mercado. 

 

VI. PREMISSAS DO GERENCIAMENTO DE CAPITAL 

A. Requerimento Mínimo do Patrimônio de Referência e Ativos Ponderados pelo Risco  

A ACCENDO deve manter patrimônio compatível aos riscos inerentes ao escopo de suas atividades, de 

acordo com o requerimento mínimo do Patrimônio de Referência (“PR”) exigido pela Resolução n° 4.193 

publicada em 01 de março de 2013 pelo BACEN (“Resolução 4.193”). O capital regulatório é 

representado pelo requerimento mínimo do PR calculado sobre o fator aplicado ao montante de ativos 

ponderados ao risco (Risk Weighted Assets – “RWA”).   

A ACCENDO apura o RWA pela soma das seguintes parcelas:   

RWA=RWACPAD+RWAMPAD(RWAJURs+RWAACS+RWACOM+RWACAM)+RWAOPAD 

Sendo que:  

▪ RWACPAD: parcela relativa às exposições ao risco de crédito sujeita ao cálculo do 

requerimento de capital mediante abordagem padronizada;   

▪ RWAMPAD: parcela relativa às exposições ao risco de mercado sujeita ao cálculo do 

requerimento de capital mediante abordagem padronizada; e 

▪ RWAOPAD: parcela relativa ao cálculo do capital requerido para o risco operacional mediante 

abordagem padronizada.  
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A parcela RWAMPAD consiste no somatório dos seguintes componentes:  

▪ RWAJURs: parcela relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros, cupons de 

juros e cupons de preços;   

▪ RWAACS: parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de ações;   

▪ RWACOM: parcela relativa às exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias 

(commodities); e 

▪ RWACAM: parcela relativa às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos 

à variação cambial.  

O BACEN determina que o valor do PR não pode ser inferior ao total de RWA multiplicados pelo Fator 

(F) determinado na Resolução 4.193, seguindo a fórmula: Requerimento Mínimo do PR = F x RWA.   

 

B. Patrimônio de Referência (“PR”) 

O PR é a medida de capital regulamentar utilizada para verificar o cumprimento dos limites 

operacionais das instituições. Nos termos da Resolução 4.192, o PR consiste no somatório do Capital 

Nível I (capital principal e capital complementar) e do Capital Nível II, apurado conforme a metodologia 

prevista nesta Resolução.   

 

 

C. Alocação de Capital  

As instituições devem manter, permanentemente, montantes de PR, de Nível I e de Capital Principal em 

valores superiores aos requerimentos mínimos estabelecidos na Resolução 4.193.  

Para fins de apuração do PR mínimo exigido, a ACCENDO considera as exposições aos riscos inerentes 

às suas atividades, relativas às parcelas RWACPAD e RWAOPAD. A ACCENDO não possui operações 

classificadas na parcela RWAMPAD. A ACCENDO mantém o PR mínimo requerido sobre o total de 

ativos ponderados ao risco e do adicional de capital principal. 

 

D. Índice de Basiléia e Adicional de Capital Principal   

Índice de Basiléia é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basiléia que recomenda a relação 

mínima de 8% entre o PR) e os riscos ponderados conforme regulamentação em vigor. 

O capital regulamentar inclui requerimentos específicos de capital principal (4,5%) e de capital Nível I 

(6%). O Adicional de Capital Principal (“ACP”), que corresponde à soma das parcelas ACPConservação, 

ACPContracíclico e ACPSistêmico, não representa requerimento mínimo de capital, mas montantes 

insuficientes de ACP acarretem restrições previstas na Resolução 4.193:  

▪ O valor da parcela ACPConservação resulta da aplicação do percentual de 2,5%. 

▪ O valor fixado ao ACPContracíclico para as exposições localizadas no Brasil é de 0%, 

conforme a Circular 3.769/2015. As instituições podem optar por aplicar o percentual máximo 

de 2,5% da Resolução 4.193 em relação ao montante RWA. 

▪ O valor da parcela ACPSistêmico fica limitado ao percentual máximo em relação ao montante 

RWA: 2,0%.  
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Ao requerimento do índice de Basileia soma-se o ACP, com exigência do índice mínimo de 10,5% em 

2019, posto que a ACCENDO optou por não utilizar o índice máximo do ACPContracíclico, faculdade 

prevista na Circular n°3.769 publicada em 19 de outubro de 2015 pelo BACEN.  

 

E. Suficiência e Adequação do Patrimônio de Referência (“PR”) 

A análise de suficiência e adequação do PR pelas instituições visa assegurar que o nível de capital 

mantido contemple todos os riscos materiais da instituição, os quais possam impactar sua capacidade de 

solvência. A manutenção dos índices de capitalização acima do requerido pelo BACEN atende às suas 

operações, inclusive quanto ao comprometimento do seu patrimônio para fazer frente ao limite máximo 

de exposição.  

Em seu Plano de Negócios, a ACCENDO apresenta elevada solvência, com índices de capitalização 

adequados. 

 

F. Cenários de Estresse 

Uma vez que a carteira própria da ACCENDO não está sujeita aos riscos de mercado e crédito, os 

cenários de estresse de capital contemplarão simulações de eventos severos e condições extremas de 

liquidez, nos quais serão estimadas as potenciais perdas e a nova exigência de capital da ACCENDO.  

Para cada cenário são verificados os impactos do teste de estresse refletidos nos índices de capitais, 

tanto por meio dos efeitos no capital quanto pelos efeitos no RWA.   

Na simulação é recalculado o balanço (ativo e passivo) com cenário de estresse projetado, considerando: 

(i) provisão dos créditos de liquidação duvidosa (PCLD); (ii) linha de crédito concedida e não utilizada; 

(iii) impostos correntes e crédito tributário; e (iv) registro da perda efetiva. São recalculados os índices 

de capitalização, requerimento mínimo de PR com adicional de capital e limites operacionais, avaliando 

a suficiência de capital e do plano de contingência, se necessário, para sua cobertura.  

 

VII. MODELOS E SISTEMAS 

Além dos sistemas já utilizados pelas áreas de risco envolvidas nesta estrutura, toda a apuração 

necessária para o gerenciamento de capital é feita via planilha. Dado o baixo grau de complexidade dos 

cálculos necessários, julga-se baixo o risco operacional envolvido. 

O capital é monitorado através de relatórios mensais onde são detalhados o PR, RWA e seus 

componentes, o Índice de Basiléia e a RBAN (parcela de capital requerida para operações com risco de 

mercado não classificadas na carteira de negociação). Também são realizadas projeções com o objetivo de 

avaliar a necessidade de capital para os próximos anos.  

 

VIII. COMUNICAÇÕES E RELATÓRIOS 

O Nível de Capital é acompanhado pelo Diretor Financeiro, e anualmente (ou extraordinariamente) são 

convocadas reuniões do Comitê de Risco de Mercado, Liquidez, Crédito e Enquadramento de Carteiras, 

onde, através das áreas de Risco de Mercado, Risco de Liquidez e Gestão de Capital, o monitoramento é 

apresentado para a alta administração. As informações ao regulador são fornecidas conforme legislação 

vigente. 

O Diretor Financeiro deve divulgar mensalmente relatório que apresenta:  

▪ Plano de Capital abrangendo o horizonte de três anos; e 
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▪ Consolidação das perdas em estresse e adequação do capital disponibilizado a estas perdas. 

Mensalmente os valores do PR, RWA, Índice de Basileia e Índice de Imobilização são apurados, 

monitorados e reportados à Diretoria no Relatório Mensal de Gerenciamento de Riscos.   

 

IX. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Setembro de 2019 Versão Inicial Preparado pelo Diretor Financeiro e aprovado pela 

Diretoria da ACCENDO. 

*** 


