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I. INTRODUÇÃO 

 

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

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

os princípios para a o gerenciamento de riscos que tem como finalidade identificar, mensurar, avaliar, 

monitorar, controlar e mitigar os mais diversos riscos financeiros aos quais está exposto na condução de 

seus negócios de acordo com o seu apetite de risco, conforme exigido pela Resolução Nº 4.557 publicada 

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

A Resolução 4.557 define as informações mínimas a serem divulgadas que abrangem as estruturas de 

gerenciamento de risco, o patrimônio de referência, as parcelas do patrimônio de referência exigido, o 

índice de Basiléia, operações classificadas ou não na carteira de negociação, exposições a risco de crédito, 

instrumentos mitigadores, risco de crédito da contraparte, entre outros. 

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

e/ou à rede da ACCENDO (em conjunto os “Colaboradores”) devem consultar o responsável pelo 

gerenciamento de riscos (“CRO”) que é o Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento (Alexandre 

Farias Frota), sempre que tiverem dúvidas sobre esta Política. Além disto, o CRO divulgará sempre a 

versão em vigor desta Política de Gerenciamento de Risco Operacional aos Colaboradores. 

Esta Política de Gerenciamento de Riscos deve ser revista pelo menos anualmente pelo CRO, que deve 

assegurar que suas disposições continuem a refletir adequadamente as regras de gerenciamento de riscos 

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 estrutura de gerenciamento de riscos implementada pela ACCENDO é: (i) compatível ao seu modelo de 

negócios, sendo dessa forma compatível com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, 

dos serviços, das atividades e dos processos da ACCENDO; (ii) proporcional à dimensão e à relevância da 

exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela ACCENDO; (iii) adequada ao perfil de riscos e à 

importância sistêmica da ACCENDO; e (iv) capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições 

macroeconômicas e dos mercados em que a ACCENDO atua. 

 

A estrutura em questão é executada por área segregada da unidade de negócios, garantindo isenção no 

monitoramento e imparcialidade nas decisões. A estrutura é composta por profissionais capacitados e com 

conhecimento do mercado de atuação da ACCENDO de forma que não existam limitações e incertezas 

inerentes à função que lhes é atribuída. 

  

A estrutura de gerenciamento de riscos trabalha de forma integrada às demais áreas da ACCENDO para 

garantir que todos os riscos por ela incorridos sejam devidamente identificados, mensurados e reportados. 

Cabe à estrutura de Gerenciamento de Riscos subsidiar através do Comitê de Risco de Mercado, Liquidez 

e Crédito e Enquadramento (“Comitê”), a Diretoria em decisões estratégicas incorridos pela ACCENDO, 

bem como os níveis de capital por ela reservados.  

 

 

III. GERENCIAMENTO DE RISCOS – CINCO PILARES DE ATUAÇÃO 

 

Gerir os riscos de maneira eficiente é essencial ao sucesso da empresa. Deste modo, contamos com 

processos de gestão de risco que nos permitam monitorar avaliar e administrar os riscos assumidos em 

nossas atividades. Em função da natureza específica de administração fiduciária de carteiras, esses 
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processos incluem principalmente, não se restringindo exclusivamente a esses, a gestão da exposição ao 

risco de liquidez, operacional, jurídico, regulatório e de reputação.  

 

Para uma visão abrangente sobre os riscos empresariais, é preciso considerar cinco pilares, que permitirão 

a construção de uma matriz de riscos equalizada e em gradações que possam ser gerenciadas no detalhe. 

Desenvolvemos nossa estrutura de gestão de risco com base nesses 5 pilares componentes essenciais:  

 

 
 

Risco Financeiro: A gestão de riscos financeiros – a partir de uma definição clara de apetite aos riscos 

e combinada a práticas estruturadas de precificação e cálculo de resultados – é fundamental para que a 

empresa atinja o equilíbrio entre as ameaças e as oportunidades do atual ambiente. Assim, a organização 

poderá trafegar por entre as incertezas do presente sem comprometer o seu futuro. 

 

A preocupação com fluxo de caixa e liquidez, resultados e aspectos de conformidade contábil, fiscal e 

tributária está no topo da lista das principais categorias de riscos gerenciados. Dado as características do 

setor de atuação e Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários e Política de Gerenciamento de 

Capital da ACCENDO, riscos considerados de mercado são considerados inexistentes ainda que sujeitos 

a monitoramento constante. 

 

Risco Legal e Compliance: O atendimento a regulamentações vigentes e contratuais 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. 

Risco Operacional: A gestão eficiente dos riscos operacionais da ACCENDO é um dos principais 

instrumentos para a otimização contínua de custos, a melhoria da eficiência e da rentabilidade e o 

alinhamento à estratégia corporativa. A Política de Gerenciamento de Risco Operacional estabelece a 

estrutura de gerenciamento de risco para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e 

mitigar o risco operacional e demais riscos não financeiros (reputacional, socioambiental, regulatório, 

legal, de continuidade do negócio, de segurança da informação e outros) 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. 
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Risco Estratégico: Os riscos estratégicos são aqueles que podem prejudicar o núcleo do modelo de 

negócios de uma empresa. São riscos que desafiam a lógica das escolhas estratégicas, ameaçam a 

competitividade e prejudicam a capacidade de se alcançar ou manter um desempenho excepcional. Essas 

ameaças podem ser externas (por exemplo, mudanças nas preferências dos consumidores e transformações 

tecnológicas) ou internas (tais como desalinhamento estratégico ou viés institucional), e se expressam na 

reputação e na imagem da organização, bem como no seu posicionamento de mercado. 

 

A ACCENDO tem como principais ações nesse quesito o monitoramento e adoção de estratégias de 

inteligência competitiva que acompanham o mercado, competidores por meio de análise de dados e 

tendências de consumo e métricas internas de sustentabilidade do modelo de negócio. Adiciona-se a esse 

monitoramento o desenvolvimento de um Plano Estratégico Anual, atualizado sempre que necessário, 

formalizado pela Diretoria que tem a finalidade lidar de forma efetiva com os mais diversos aspectos em 

relação à maturidade do negócio e ações estratégicas definidas para cada área de negócio. 

A verificação da lucratividade é um relevante sinalizador para se analisar o resultado da interação das 

decisões estratégicas tomadas no âmbito da ACCENDO, em relação ao ambiente de negócios em que está 

se situa. Conforme elencado acima, a ACCENDO tem como principais ações nesse quesito o 

monitoramento e adoção de estratégias de inteligência competitiva que acompanham o mercado, 

competidores por meio de análise de dados e tendências de consumo e métricas internas de 

sustentabilidade do modelo de negócio.  

 

 

Risco Cibernético: 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 Risco Operacional e  a Política de Segurança da Informação e 

Cibernética estabelecem os sistemas, processos e infraestrutura de TI que: (i) assegurem integridade, 

segurança e disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados; (ii) sejam robustos e 

adequados às necessidades e às mudanças do modelo de negócio, tanto em circunstâncias normais quanto 

em períodos de estresse; e (iii) incluam mecanismos de proteção e segurança da informação com vistas a 

prevenir, detectar e reduzir a vulnerabilidade a ataques digitais. 

 

 

IV. 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. 

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. 
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▪ 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. 

 

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

Enquadramento atua de forma independente das áreas de negócios e deve:   

 

• Supervisionar o desenvolvimento, da implementação e do desempenho da estrutura de 

gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento; 

• Desenvolver e implementar a estrutura de gerenciamento de riscos financeiros, incluindo seu 

aperfeiçoamento;  

• Garantir a adequação à Declaração de Apetite por Riscos (“RAS”) e aos objetivos estratégicos da 

ACCENDO, das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas, dos modelos utilizados de 

todos os riscos financeiros e não financeiros da ACCENDO; 

• Promover a adequada capacitação dos integrantes da unidade de gerenciamento de riscos 

financeiros, acerca dos seus modelos, políticas, processos, relatórios e sistemas;  

• Subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao 

gerenciamento de riscos e capital, auxiliando a Diretoria; e  

• Avaliar a adequação de capital. 

 

A Diretoria da empresa é responsável, em última instância, pela supervisão geral de risco. A Diretoria 

supervisiona o risco tanto diretamente quanto através de comitês dentro da ACCENDO com 

responsabilidades específicas em relação à gestão de riscos que supervisionam ou tomam as decisões em 

relação às atividades de gestão de risco.  

Abaixo segue estrutura organizacional da ACCENDO que demonstra os responsáveis pelo gerenciamento 

de risco, risco operacional e membros da Diretoria:  
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Comitê de Risco de Mercado, Liquidez, Crédito e Enquadramento de Carteiras 

• Atribuições: Deliberar 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.  

• 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. 

 

 

Comitê de Governança, Risco Operacional e Socioambiental e Compliance – GRC 

• Atribuições:  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 (Thais 

Sperle Aguiar) 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. 

• Composição: Presidido pela Diretora de Compliance e Risco Operacional e composto pela Diretoria. 

• Processo Decisório: Voto simples dos integrantes formalmente nomeados presentes na reunião.  

• Frequência: Se reúne com periodicidade mínima semestralmente ou sempre que necessário 

mediante convocação extraordinária.  
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• Registro das Decisões: As reuniões são formalizadas em ata e arquivadas pela Diretora de 

Compliance e Risco Operacional por um período mínimo de cinco anos e estão disponíveis para 

consulta de reguladores e auditores, caso sejam solicitados. 

 

Comitê Executivo (Diretoria) 

• Atribuições:  Composto pela Diretoria, é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão da 

Sociedade em relação ao seu direcionamento estratégico, exercendo o papel de guardião dos 

princípios, valores, objeto social e do sistema de governança da organização, sendo seu principal 

componente. Ademais, o Comitê Executivo é encarregado de acompanhar os resultados financeiros 

consolidados, definir e acompanhar as ações estratégicas, revisar as avaliações dos Colaboradores 

para definir critérios de avaliação e estabelecer o pagamento de bonificações de acordo com o 

sistema de desempenho desenvolvido internamente.  

• Composição: Presidido pelo Diretor Presidente e composto pela Diretoria. 

• Processo Decisório: Voto simples dos integrantes formalmente nomeados presentes na reunião.  

• Frequência: Se reúne com periodicidade mínima semestralmente ou sempre que necessário 

mediante convocação extraordinária.  

• Registro das Decisões: As reuniões são formalizadas em ata e arquivadas Diretora de Compliance 

e Risco Operacional por um período mínimo de cinco anos e estão disponíveis para consulta de 

reguladores e auditores, caso sejam solicitados. 

 

 

V. GERENCIAMENTO DE RISCO ESTRATÉGICO 

 

Ademais, o CRO é responsável por realizar o Planejamento Estratégico da ACCENDO, sendo assim neste 

processo agrega todos os riscos financeiros e não financeiros para avaliar o Risco Estratégico da 

ACCENDO. O Risco Estratégico é aquele que pode prejudicar o núcleo do modelo de negócios de uma 

empresa, pois afeta as escolhas estratégicas, ameaça a competitividade e prejudica a capacidade de se 

alcançar ou manter o desempenho esperado. Estes riscos podem ser oriundos de eventos externos (por 

exemplo, mudanças nas preferências dos consumidores e transformações tecnológicas) ou de eventos 

internos (tais como desalinhamento estratégico ou viés institucional), e se expressam na reputação e na 

imagem da organização, bem como no seu posicionamento de mercado. 

 

A ACCENDO tem como principais ações nesse quesito o monitoramento e adoção de estratégias de 

inteligência competitiva que acompanham o mercado, competidores por meio de análise de dados e 

tendências de consumo e métricas internas de sustentabilidade do modelo de negócio. Adiciona-se a esse 

monitoramento o desenvolvimento de um Planejamento Estratégico anual, atualizado sempre que 

necessário, formalizado pela Diretoria que tem a finalidade lidar de forma efetiva com os mais diversos 

aspectos em relação à maturidade do negócio e ações estratégicas definidas para cada área de negócio. 

A Análise de Lucratividade é um relevante sinalizador para se analisar o resultado da interação das 

decisões estratégicas tomadas no âmbito da instituição, em relação ao ambiente de negócios em que está 

se situa. Conforme elencado acima, a ACCENDO tem como principais ações nesse quesito o 

monitoramento e adoção de estratégias de inteligência competitiva que acompanham o mercado, 

competidores por meio de análise de dados e tendências de consumo e métricas internas de 

sustentabilidade do modelo de negócio.  
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VI. GERENCIAMENTO DE RISCOS NÃO FINANCEIROS 

 

Com a finalidade de garantir a adequação à Declaração de Apetite por Riscos (“RAS”) aos objetivos 

estratégicos da ACCENDO, conforme estabelecido pela Política de Risco Operacional, o CRO deve auxiliar 

a Diretora de Compliance e de Risco Operacional com os riscos não financeiros, tais como: 

• Risco Operacional 

• Risco Legal 

• Risco Regulatório 

• Risco Socioambiental 

• Risco Reputacional 

• Plano de Continuidade de Negócios 

• Segurança da Informação e Cibernética 

• Capital Humano 

• Eficiência Operacional 

• Risco de Modelo 

O gerenciamento de riscos deve ser integrado, possibilitando a identificação, a mensuração, a avaliação, o 

monitoramento, o reporte, o controle e a mitigação dos efeitos adversos resultantes das interações entre 

os riscos mencionados. 

 

VII. GERENCIAMENTO DE RISCOS FINANCEIROS 

 

Visando fortalecer a gestão de riscos por toda a ACCENDO, o CRO identifica mensura, avalia, monitora, 

reporta, controla e mitiga os seguintes “Riscos Financeiros”:  

 

• Risco de Crédito; 

• Risco de Mercado; 

• Risco de Modelo; 

• Risco de Liquidez; e 

• Gestão de Capital. 

A gestão de riscos financeiros – a partir de uma definição clara de apetite aos riscos e combinada a práticas 

estruturadas de precificação e cálculo de resultados – é fundamental para que a ACCENDO atinja o 

equilíbrio entre as ameaças e as oportunidades do atual ambiente. A preocupação com fluxo de caixa e 

liquidez, resultados e aspectos de conformidade contábil, fiscal e tributária está no topo da lista das 

principais categorias de riscos gerenciados. Dado as características do setor de atuação e políticas de 

investimentos e alocação de capital da ACCENDO, riscos considerados de mercado são considerados 

inexistentes ainda que sujeitos a monitoramento constante. 

 

Nossa estrutura tem por fim a manutenção eficiente de diversos processos e procedimentos que são 

componentes essenciais à nossa gestão de risco. A primeira delas corresponde a simulações de cenários de 

mercado que nos possibilitem testar não somente o fluxo de caixa, mas também o valor da empresa em 

situações diversas. Dessa forma, podemos ter um entendimento transparente e realista de nossas 

exposições e desenvolver planos de ações que mitiguem alguns desses cenários considerados 

desfavoráveis.  
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Também aplicamos uma estrutura rigorosa de limites e aprovações para controlar riscos que assumimos 

em diversas transações, produtos, negócios e mercados. Entre outros, estes incluem o estabelecimento de 

limites de risco de liquidez, bem como o monitoramento diário destes limites, aprovação de clientes e 

prestadores de serviço e novos produtos. Todas as aprovações são definidas em comitê especifico e 

analisados dentro de parâmetros mensuráveis e previamente definidos junto a Diretoria. 

 

Em geral, a transparência quanto aos riscos e limites nos permite manter um diálogo contínuo entre as 

unidades de geração de renda, as funções de controle e suporte, os comitês e a Diretoria, bem como a 

rápida comunicação para os níveis superiores de questões relacionadas ao risco.  

 

Risco de Crédito significa a possibilidade de perdas decorrentes de inadimplência ou de deterioração da 

qualidade do crédito de terceiros (por exemplo, em operações de balcão ou de um tomador de empréstimo), 

ou de emissores de títulos ou demais instrumentos que detemos. Não existem exposições a risco de crédito, 

considerando que (i) a Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários da ACCENDO permite apenas 

a alocação do capital próprio da ACCENDO em títulos públicos federais indexados à SELIC e em conta 

corrente e conta de poupança de bancos brasileiros de primeira linha e (ii) não é permitido nenhum tipo 

de atividade de crédito para clientes. 

 

Vale acrescentar também que, a administração fiduciária, principal atividade da ACCENDO, implica a 

cobrança de prestação de serviços diretamente dos fundos de investimento. Sendo assim, atendendo nosso 

dever fiduciário junto aos cotistas dos fundos administrados por nós e de forma a garantir a adimplência 

pelos serviços prestados e fluxo de receitas, o monitoramento de liquidez e capacidade dos fundos de 

investimento é objeto de constante monitoramento pelo CRO. No caso de identificarmos qualquer risco 

relativo a capacidade financeira dos fundos de investimento administrados pela ACCENDO em arcar com 

suas obrigações financeiras, o assunto é levado ao Comitê de Risco de Mercado, Liquidez, Credito e 

Enquadramento de Carteiras que tem como principal obrigação definir as ações cabíveis para junto com o 

gestor de carteiras restaurar os limites de solvência adequados ao perfil de risco do fundo de investimento 

em questão. 

 

No que se refere ao Risco de Liquidez, entendemos que este risco é restrito a possíveis descasamentos 

de fluxos de caixa em potencial resultado da concentração de renda da ACCENDO em clientes específicos 

ou por restrições que impactem negativamente a capacidade de monetização de ativos. De forma a 

contingenciar esse risco, a ACCENDO tem por prática manter linhas de crédito de curto prazo junto a 

outras instituições financeiras reguladas pelo BACEN.  

 

No que se refere à conversão de ativos financeiros em dinheiro, esse risco é controlado pela Política de 

Compra e Venda de Valores Mobiliários da ACCENDO que restringe a alocação de capital exclusivamente 

a títulos públicos e em conta corrente e conta de poupança de bancos brasileiros de primeira linha, 

portanto, de liquidez imediata. 

 

Já em relação ao Risco de Liquidez resultado de possível concentração excessiva em clientes específicos 

ou eventos quaisquer não projetados, o CRO é responsável pela definição de cenários de estresse que tem 

como objetivo simular situações de negócio diversos que impliquem em impactos financeiros adversos no 

fluxo de caixa, balanço e fundamentalmente valor econômico da ACCENDO.  

 

A preocupação com fluxo de caixa e liquidez, resultados e aspectos de conformidade contábil, fiscal e 

tributária está no topo da lista das principais categorias de riscos gerenciados. Dado as características do 

setor de atuação e políticas de investimentos e alocação de capital da ACCENDO, riscos considerados de 

mercado são considerados inexistentes ainda que sujeitos a monitoramento constante do enquadramento 

institucional da carteira própria da ACCENDO. 

 

Para a mensuração desse risco em questão são calculados indicadores quantitativos, relacionados tanto à 

adequação financeiras dos prazos estimados para a entrada e saída efetiva de caixa assim como colchão 

de liquidez suficiente para a realização das operações da carteira própria da ACCENDO que se restringem 

a Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários da ACCENDO que permite apenas a alocação do 

capital próprio da ACCENDO em títulos públicos federais indexados à SELIC e em conta corrente e conta 
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de poupança de bancos brasileiros de primeira linha. Adicionamos ainda o modelo de simulações de 

cenários de estresse que contemplem a concentração excessiva em gestores de recursos (clientes) ou 

prestadores de serviço que possam se materializar em perdas de receitas ou despesas operacionais e legais 

não previstas. Visa-se com isso simular cenários que comtemplem variáveis diversas e consequente 

adequação de liquidez em cada situação.  

 

No que se refere ao Risco de Mercado é definido como o potencial de resultado negativo, devido a 

mudanças nos preços ou parâmetros de mercado. Os principais preços/parâmetros são preços de ações, 

curvas de juros, taxas de câmbio, volatilidades e correlações. Em linha com a Política de Compra e Venda 

de Valores Mobiliários da ACCENDO que define o investimento exclusivamente em títulos federais e em 

conta corrente e conta de poupança de bancos brasileiros de primeira indexados a taxas de juros ao SELIC, 

entendemos não haver exposição ao risco de juros ou demais parâmetros de mercado.  

 

Ainda, conforme já descrito anteriormente, uma vez que a capacidade financeira dos fundos de 

investimento administrados está sujeita aos diversos parâmetros de mercado, cabe a ACCENDO definir 

limites potenciais de exposição para todos os fundos administrados e garantir a aderência diária desses 

limites.  

 

Por último, o Gerenciamento de Capital, os mecanismos relacionados ao gerenciamento de capital se 

vinculem ao monitoramento dos níveis de capital da ACCENDO, visando não apenas o atendimento dos 

aspectos regulatórios, mas também a continuidade dos negócios no que tange principalmente à liquidez e 

operacionalização da estratégia de negócios. 

 

De forma resumida, a ACCENDO tem como premissa básica de monitoramento de riscos de crédito, 

liquidez, mercado e capital assegurar não apenas a aderência de seu balanço financeiro e fluxo de caixa, 

mas também dos fundos de investimento administrados que representam a principal fonte de receita da 

ACCENDO através da cobrança de taxas de serviço de administração fiduciária. 

 

 

VIII. RELATÓRIOS DE RISCO 

 

Conforme elencado acima, riscos de mercado, liquidez e crédito são monitorados conforme descrito pelos 

relatórios a seguir: 

 

• Relatório da Tesouraria sobre o nível de reserva de liquidez considerando cenários de estresse, 

além de outras potenciais obrigações, como: ordens judiciais de bloqueio, desastres naturais, 

evento de liquidez de mercado, dentre outros; 

• Relatório de Enquadramento sobre a posição de investimentos da carteira própria de forma a 

garantir a adequação dos limites permitidos. 

 

Estas informações são avaliadas pelo CRO. Uma vez identificado qualquer situação de deterioramento de 

liquidez, caberá ao CRO convocar reunião da Diretoria para a análise de alternativas que restaurem os 

níveis de liquidez considerados adequados ao modelo de negócio. 

Ademais, o CRO prepara relatórios gerenciais tempestivos à Diretoria, versando sobre: (i) valores 

agregados de exposição a todos os riscos, financeiros e não financeiros, e seus principais determinantes; e 

(ii) aderência do gerenciamento de riscos aos termos da RAS e aos limites e procedimentos destinados a 

manter a exposição aos riscos em conformidade com os níveis fixados na RAS. 

Por fim, conforme detalhado pela Política de Gerenciamento 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 
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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. 

 

 

IX. DECLARAÇÃO DE APETITE POR RISCOS (RAS) 

 

Os níveis de apetite por riscos estão documentados na Declaração de Apetite por Riscos (“RAS”) da 

ACCENDO, sendo que, para fins da elaboração da RAS, são considerados: (i) os tipos de riscos e os 

respectivos níveis que a instituição está disposta a assumir; (ii) a capacidade de a instituição gerenciar 

riscos de forma efetiva e prudente; (iii) os objetivos estratégicos da ACCENDO; e (iv) as condições de 

competitividade e o ambiente regulatório em que a ACCENDO atua. 

 

 

X. AUDITORIA INTERNA 

Segundo o artigo 9º da Resolução 4.557 os “modelos para o gerenciamento de riscos, quando utilizados e 

relevantes, devem ser submetidos a avaliação periódica quanto: I - à adequação e à robustez das premissas 

e das metodologias utilizadas; II - ao seu desempenho, incluindo a comparação, quando aplicável, entre 

as perdas estimadas e as observadas (backtesting).” Ademais, vale notar que, segundo esta resolução, a 

“avaliação dos modelos de que trata o caput não pode ser realizada por unidade responsável pelo seu 

desenvolvimento nem por unidade que assume riscos.” 

Sendo assim, 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.  

 

XI. 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, 

assim como: 

- Aprovação das versões desta Política e do RAS; 

- RAS; e 

- Relatórios de que trata esta Política. 

 

XII. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Setembro de 2019 Versão Inicial Preparado pelo CRO e aprovado pela Diretoria da 

ACCENDO. 

*** 


