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I. INTRODUÇÃO 

Esta Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários (“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 que devem ser seguidos: (i) pela própria 

ACCENDO em seus investimentos realizados em sua carteira própria; (ii) pelos seus sócios, diretores, 

empregados, estagiários e terceiros contratados que possuem acesso livre ao escritório e/ou à rede da 

ACCENDO (em conjunto os “Colaboradores”) em seus investimentos pessoais; e (iii) pelos cônjuges e 

indivíduos financeiramente dependentes dos Colaboradores, assim como pelas pessoas físicas ou 

jurídicas sobre as quais o Colaborador ou seu cônjuge ou quaisquer pessoas a eles financeiramente 

dependentes (em conjunto os “Pessoas Relacionadas aos Colaboradores”) possuam influência ou 

discricionariedade sobre os investimentos. 

Entretanto, esta Política 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 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 sob esta Política 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. 

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 esta Política e demais 

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

controles internos nelas contidas.  

Esta Política deve ser revista 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, 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 esta 

Política e as demais regras internas da ACCENDO. 

Permissões que não estejam claramente expressas nesta Política ou exceções a esta devem ser enviadas 

à aprovação da Diretora de Compliance. A Diretora de Compliance tem a autoridade para aprovar 
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exceções, desde que, a natureza, o momento e demais características da decisão estejam fundamentadas 

e devidamente formalizadas.  

 

I. CARTERIA PRÓPRIA DA SOCIEDADE 

É política da ACCENDO investir seus recursos próprios única e exclusivamente em títulos públicos 

federais indexados a taxas de juros SELIC e em conta corrente e conta de poupança de bancos 

brasileiros de primeira linha, não estando, portanto, sujeita a risco de descasamento de moedas, taxas, 

indexadores e prazos. A ACCENDO não investe seus ativos em ações, derivativos, fundos de 

investimento e demais valores mobiliários não expressamente permitidos por esta seção da Política. 

Vale notar que, para a precificação diária dos títulos públicos federais em carteira, utiliza-se o PU de 

ajuste da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), 

referente à mesma data. 

Ademais, a carteira própria da ACCENDO somente pode abrir conta para operar títulos públicos em 

contrapartes devidamente autorizadas, conforme “Política de Seleção, Contratação e Supervisão de 

Prestadores de Serviços”. Caso a contraparte não esteja relacionada na “Lista de Contrapartes 

Autorizadas”, a sua utilização fica sujeita à revisão e aprovação da Diretora de Compliance e do Diretor 

de Precificação, Risco e Enquadramento. 

Permissões que não estejam claramente expressas nesta Política ou exceções a esta 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. COLABORADORES E PESSOAS RELACIONADAS AOS COLABORADORES 

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.  

Ademais, 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 potenciais clientes e sempre informar a Diretora de Compliance. 

Sendo assim, 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 nesta Política. 

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. 

 

A. Ativos Permitidos    

São permitidas a compra e venda pelos Colaboradores e Pessoas Relacionadas aos Colaboradores sem a 

aprovação ou reporte à Diretora de Compliance somente dos investimentos pessoais feitos pelos 

Colaboradores ou pelas Pessoas Relacionadas aos Colaboradores em: 

▪ Títulos públicos federais em geral, tais como LFT, NTN e LTN; 
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▪ Títulos privados emitidos por instituições financeiras, tal como CDBs; 

▪ Cotas de fundos de investimento que não sejam listados em bolsa e desde que a política de 

investimento do fundo de investimento em questão não seja investir em apenas alguns projetos 

ou companhias específicas; e 

▪ Fundos exclusivos ou restritos, desde que o Colaborador ou Pessoas Relacionadas aos 

Colaboradores não participem da decisão de investimento e desde que a política de investimento 

do fundo de investimento em questão não seja investir em apenas alguns projetos ou 

companhias específicas. 

 

B. Ativos Proibidos 

São expressamente vedados os investimentos pessoais feitos pelos Colaboradores ou pelas Pessoas 

Relacionadas aos Colaboradores em: 

▪ Ações, valores mobiliários conversíveis em ações, derivativos, ETFs e ativos em geral negociados 

através de bolsa de valores ou em balcão organizado;  

▪ Operações cujas contrapartes diretas são as carteiras ou fundos de investimento administrados 

pela ACCENDO; e 

▪ Quaisquer ativos que não estejam claramente permitidos pelo item “A. Ativos Permitidos” acima. 

Ademais, a venda de posições obtidas pelo Colaborador e pelas Pessoas Relacionadas aos Colaboradores 

antes do início do relacionamento com a ACCENDO não é obrigatória. Sendo que, a partir do início na 

ACCENDO, qualquer venda de ativos que não estejam listados claramente como permitidos pelo “A. 

Ativos Permitidos” acima deve ser aprovada pela Diretora de Compliance para análise da existência de 

conflitos de interesse reais ou aparentes.   

 

C. Declaração Inicial e Anual de Colaboradores 

Ao ingressarem na ACCENDO e anualmente, os Colaboradores receberão esta Política e assinarão o 

Termo de Compromisso que contém além da adesão às regras internas da ACCENDO aplicáveis a ele e 

das informações importantes para o processo de diligência e de conheça seu Colaborador realizado pela 

ACCENDO. 

 

III. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Maio de 2017 Versão Inicial Preparado pela Diretora de Compliance e aprovado 

pela Diretoria da ACCENDO. 

Setembro de 2019 Atualização Atualizado pela Diretora de Compliance e aprovado 

pela Diretoria da ACCENDO. 

 

*** 


