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I. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Capital da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da Accendo Serviços Financeiros 

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

nortear a instituição no que diz respeito a seu planejamento de capital, com destaque às fontes de 

capital, metas e projeções e orientações em caso de contingência de capital.  

 

II. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Este Plano de Capital representa a visão da ACCENDO em um horizonte de três anos a partir do início 

de sua vigência e envolve as seguintes pessoas: (i) Diretor Financeiro; (ii) Diretor de Precificação, Risco e 

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

Carteiras; e (iv) Diretoria, que é composta por todos os sócios da ACCENDO. As demais áreas estão 

envolvidas indiretamente, sempre colaborando com as áreas acima, fornecendo relatórios, dados e 

demais informações que se façam necessárias para que o objetivo deste Plano de Capital seja alcançado.  

 

III. RESPONSABILIDADES 

O Diretor Financeiro, é responsável, dentre outras coisas, por elaborar o Plano de Capital da ACCENDO 

e realizar projeções com base no Plano de Capital que abrange horizonte mínimo de três anos.  

O CRO deve: (i) garantir a adequação à Declaração de Apetite por Riscos (“RAS”) e aos objetivos 

estratégicos da ACCENDO, das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos 

utilizados no gerenciamento do Plano de Capital. 

Compete a Diretoria revisar e aprovar o Plano de Capital. 

 

IV. PLANO FINANCEIRO 

Na estruturação de modelo de negócio da ACCENDO, fizemos uso de um modelo anual de previsões de 

fluxo de caixa. A escolha desse modelo anual tem por base o conceito prático de que as negociações de 

migração de fundos de investimento e operacional envolvido na transferência de tais fundos de 

investimento ocorrem ao longo de alguns meses. Sendo assim, metas anuais para o volume administrado 

mostram-se mais próximas da realidade e de melhor acompanhamento pela Diretoria, responsável pela 

execução estratégica do Plano de Negócios da ACCENDO. 

Dessa forma, na abertura mensal apresentada no Plano de Capital – Fluxo de Caixa, optamos por 

adotar a premissa de que a capacidade operacional (crescimento modular) será contratada no início de 

cada ano e será baseada no volume administrado do final do ano anterior. Já no caso da evolução do 

volume administrado, optamos pela utilização de níveis de crescimento de mercado de cada um dos 

segmentos dos fundos de investimento administrados e, adicionalmente, aplicamos uma estimativa de 

crescimento baseada na captação de novos clientes. Sendo assim, o modelo apresenta uma estrutura de 

custos associada ao crescimento dos ativos sob administração, permitindo a constatação da viabilidade 

financeira do Plano de Negócios. 

Vale acrescentar ainda que, apenas para fins de modelo financeiro, optamos por assumir que não haverá 

qualquer receita no primeiro ano de operação da ACCENDO. Preferimos considerar a hipótese de que as 

negociações, já iniciadas informalmente junto a clientes importantes no mercado, e os processos de 

migração de fundos deverão levar alguns meses uma vez iniciadas as operações. Sendo assim, o primeiro 

ano considera um cenário conservador pautado em negociações junto à indústria e cautela nos processos 

de migração focadas em clientes referência de mercado e volume de ativos. 
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V. ESTRUTURA DE CAPITAL E FONTES DE FINANCIAMENTO 

Os quatro sócios em conjunto têm condições financeiras para financiar o início das operações da 

ACCENDO, bem como os limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido requeridos pela 

regulamentação em vigor. Ademais, estamos em fase de conversas com potenciais clientes para 

iniciarmos a prestação dos serviços ora pretendidos tão logo a constituição e autorização da ACCENDO 

sejam aprovadas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”).  

Nossa estrutura de capital contempla unicamente investimentos dos sócios fundadores no montante de 

R$ 3 milhões, sendo R$ 1,5 milhões referente a alocação mínima de capital requerido. Esse montante é 

compatível a nossa previsão de fluxo de caixa tendo em vista que modularemos nossos investimentos à 

medida que expandirmos nossa base de clientes. Os valores, enquanto na carteira própria da 

ACCENDO, serão aplicados em títulos públicos federais pós-fixados, indexados à Selic, e classificados 

como para negociação e precificado de acordo com o Manual de Precificação da ACCENDO cadastrado 

junto à Comissão de valores Mobiliários - CVM.   

 

VI. METAS DE CRESCIMENTO  

O tamanho do mercado em potencial para cada ano dos três primeiros anos de atividade da ACCENDO 

são: 

-   Ano 1: 1.165.750 

-   Ano 2: 1.279.795 

-   Ano 3: 1.405.702 

                *Dados em milhões 

A participação de mercado pretendida pela ACCENDO é de 4% em 3 anos. Segue abaixo quadro 

abrangendo a participação pretendida a cada ano dos três primeiros anos de atividade da ACCENDO: 

- Ano 1: 1% 

- Ano 2: 2% 

- Ano 3: 4% 

 

VII. AMBIENTE ECONÔMICO E DE NEGÓCIOS  

O Brasil sofreu diversos choques negativos em 2018. A economia foi duramente atingida em maio pela 

greve dos caminheiros. Além disso, o cenário global piorou significativamente, levando a mais de 15% de 

desvalorização cambial. Por fim, a profunda polarização da campanha eleitoral manteve alto o nível de 

incerteza durante vários meses.  

Os ventos contrários que frearam a atividade econômica em 2018 já estão enfraquecendo, abrindo espaço 

para mais crescimento em 2019. As incertezas políticas e econômicas estão se dissipando, dado que a 

composição da nova equipe econômica do Presidente Jair Bolsonaro aponta para o claro compromisso 

com uma agenda liberal e reformista. A política monetária permanece estimulante, o endividamento das 

famílias e empresas diminuiu e os bancos estão prontos para apoiar a recuperação. Não há fatores 

internos ou externos capazes de restringir o crescimento, pois o hiato do produto permanece grande e o 

déficit em conta corrente é pequeno. Os índices de confiança e a geração de empregos formais 

apresentam sinais de melhora. Acreditamos que o crescimento do PIB deverá fechar pouco abaixo de 1% 

em 2019, subindo para algo em torno de 2% em 2020. A inflação oficial fechou em 3,75% em 2018, abaixo 

da meta de 4,5%. O cenário para a inflação permanece positivo, já que apesar do crescimento mais forte 

as pressões inflacionárias continuarão a ser contidas pelo elevado hiato do produto, ao lado de 

expectativas inflacionárias ancoradas e preços mais baixos da gasolina e da energia elétrica. Projetamos 
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inflação de 3,9% em 2019, abaixo da meta pelo terceiro ano consecutivo. O BACEN baixou a taxa Selic 

para 5,5% mantendo um viés de baixa. Como já foi dito, o elevado hiato do produto permitirá que o 

crescimento econômico acelere sem pressões inflacionárias.  

Ademais, alguns antigos desafios permanecem. O ajuste fiscal está incompleto e a reforma 

previdenciária ainda está no Senado para ser aprovada. O governo Bolsonaro tem poucos vínculos com 

as forças políticas representadas no Congresso, dificultando a continuidade da aprovação das reformas. 

O Congresso permanece profundamente fragmentado. Portanto, não está assegurado o necessário apoio 

para novas reformas, incluindo a reforma tributária.  

A economia global também enfrenta dificuldades. Nos EUA, o crescimento foi forte em 2018, mas agora 

há temores de uma desaceleração significativa em 2019, à medida que o impacto dos estímulos fiscais 

diminuir e as condições financeiras mais apertadas começarem a fazer efeito. A Europa está estagnada e 

na China há pressões baixistas em um ambiente externo complicado, sobretudo porque ainda não está 

claro se um acordo comercial permanente com os EUA será factível. Em resumo, o cenário econômico 

para o Brasil é benigno: o crescimento deverá acelerar, com inflação baixa e juros estáveis. Entretanto, o 

risco baixista permanece se a agenda de reformas estagnar ou houver uma desaceleração abrupta do 

crescimento global.  

A ACCENDO, no ano 0, realizará diversos investimentos previstos no fluxo financeiro no que tange, 

principalmente, à tecnologia para que possa, a partir do ano 1, prestar o serviço de acordo com suas 

diretrizes estratégicas. A prudência na gestão de risco será o princípio básico a nortear as decisões de 

negócio.  

 

VIII. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

Os lucros apurados poderão ser distribuídos aos quotistas desproporcionalmente à participação deles no 

capital social da ACCENDO, conforme deliberação a ser tomada em Reunião de Sócios convocada para 

esse fim. 

 

IX. CONTINGÊNCIA DE CAPITAL 

Em caso da ocorrência de um evento de estresse que venha a consumir uma parcela relevante do 

patrimônio, como plano de contingência de capital, o Diretor Financeiro realizará as seguintes medidas: 

(i) solicitará novos aportes por parte dos sócios; (ii) interromperá a aquisição de novos ativos arriscados 

que demandem capital econômico (não aplicável, tendo em vista que a ACCENDO terá em carteira 

apenas títulos públicos federais pós-fixados, indexados à Selic); (iii) organizará e executará a liquidação 

cuidadosa dos ativos arriscados que tenham liquidez e consumam capital (não aplicável, tendo em vista 

que a ACCENDO terá em carteira apenas títulos públicos federais pós-fixados, indexados à Selic); e (iv) 

deverá contratar junto à instituições bancárias de 1ª linha, visto que é vetado à ACCENDO a emissão de 

títulos de dívida, fontes de financiamento de curto prazo para fins de atendimento a possíveis crises de 

liquidez de acordo com o Manual de Liquidez da ACCENDO. Tal contratação deverá ser aprovada pela 

Diretoria. 

  

X. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

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

Diretoria da ACCENDO. 

*** 


