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I. INTRODUÇÃO 

 

A Declaração de Apetite de Risco (“RAS”) é uma declaração de alto nível do apetite geral de risco de uma 

entidade. A estrutura para o Apetite de Risco integra os controles de risco, os resultados, a gestão de 

capital, a gestão de liquidez e as metas de retorno para definir o apetite de risco da instituição, no contexto 

de seus objetivos para as principais partes interessadas, incluindo, sem limitação, acionistas, reguladores 

e clientes. 

 

Essa RAS da Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da Accendo Serviços Financeiros Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (em conjunto a “ACCENDO”) apresenta conceitos relevantes no 

contexto da "Declaração de Apetite por Riscos (RAS)" da instituição,  aos quais está exposto na condução 

de seus negócios conforme exigido pela Resolução Nº 4.553 publicada em 30 de janeiro de 2017 

(“Resolução 4.553”)  e Resolução Nº 4.557 publicada em 23 de fevereiro de 2017 (“Resolução 4.557”) 

pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). Os conceitos elencados nesse documento incluem: 

 

▪ Objetivos Estratégicos;  

 

▪ Apetite por Riscos;  

 

▪ Princípios de Governança; e 

 

▪ Gerenciamento de Riscos e de Capital.  

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 este RAS. Além disto, o CRO divulgará sempre a versão 

em vigor deste RAS aos Colaboradores. 

 

 

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

O serviço a ser prestado pela ACCENDO consistirá na administração fiduciária de fundos de investimento 

em geral registrados junto à CVM e carteiras administradas, dentro do escopo da ICVM 558, e contempla 

a controladoria de ativos, controladoria de passivos, tesouraria e representação legal.  

 

Vale ratificar que, o serviço a ser prestado abrangerá todos os tipos de fundos de investimento registrados 

junto à CVM, principalmente aqueles regulados pela Instrução CVM Nº 555, de 17 de dezembro de 2014, 

e alterações posteriores (“ICVM 555”) que denominamos como “Fundos 555” e os fundos de investimento 

em participações (“FIPs”). 

Os objetivos estratégicos da ACCENDO são alcançados, por meio da verificação de três diretrizes, sendo 

essas:  

 

i. Rentabilidade: Composta pela taxa de administração consolidada dos fundos de investimento 

geridos por cada gestor de recursos e os custos associados à prestação desses serviços. Caberá ao CRO 

acompanhar periodicamente a margem individual da base de gestores de recursos de forma assegurar 

a manutenção de patamares razoáveis de rentabilidade.  

 

A Diretoria tem como responsabilidade definir os níveis globais de rentabilidade dos gestores de 

recursos que devem ser utilizados como fonte orientadora de eficiência operacional e de precificação 

para fins de cálculo da taxa de administração que será cobrada de cada fundo de investimento. 

Patamares de rentabilidade menores serão aceitos a caráter de exceção mediante aprovação da 
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Diretoria. Caberá ao proponente da proposta apresentar fundamentação estratégica que apontem a 

motivação financeira e assunção de riscos relativos ao gestor de recursos ou fundo de investimento 

pendente de aprovação. Exemplos consistiriam em, não se limitando exclusivamente a esses, 

incremento potencial de participação de mercado mediante contratação de gestor de recursos (cliente) 

estratégico ou desenvolvimento de fundo de investimento (produto) que envolva transferência de 

conhecimento entre a ACCENDO mediante terceiros. 

 

ii. Riscos: A estrutura em questão é executada por área específica, 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 e Capital 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, Crédito e Enquadramento de Carteiras”, a Diretoria em decisões 

estratégicas incorridos pela Instituição, bem como os níveis de capital por ela reservados.  

 

Para uma visão abrangente sobre os riscos empresariais, conforme elencado na “Política de 

Gerenciamento de Riscos”, 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:  

 

 

iii. Mercado: A ACCENDO tem como prática o monitoramento das condições do mercado onde atua e 

adoção de estratégias de inteligência competitiva que acompanham produtos relacionados, parceiros 

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

sustentabilidade do modelo de negócio. Adiciona-se a esse o desenvolvimento de um “Plano 

Estratégico Anual”, atualizado sempre que necessário, que tem a finalidade lidar de forma efetiva 

com os mais diversos aspectos em relação ao posicionamento de mercado da ACCENDO e ações 

definidas para cada área de negócio que se fundem numa estratégia corporativa institucional 

conjunta. 

 

 

III. APETITE POR RISCOS 

A ACCENDO define o "Apetite por Riscos" como a exposição e as perdas, as quais estaria disposta a 

incorrer. Em tal contexto, a instituição classifica seu “Apetite por Riscos” dentro do perfil 

“CONSERVADOR”, visto: 

▪ Ausência de risco de crédito e mercado dado a limitação de investimento dos recursos próprios da 

empresa apenas em títulos públicos da dívida federal indexados à SELIC; e 

 

▪ Objetivo da instituição relacionado exclusivamente a administração fiduciária cujo risco de 

liquidez apresenta-se mitigado em função dos encargos pelas prestações de serviço prestados pela 

ACCENDO recaírem diretamente sobre os fundos de investimento administrados; 
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IV. PRINCÌPIOS DE GOVERNANÇA 

 

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: 

▪ 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. 

 

▪ 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. 

 

▪ 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. 

 

V. GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE CAPITAL 

 

Considerando o segmento de atuação da ACCENDO, os principais riscos se encontram divididos entre: 

Riscos Estratégicos, Riscos Financeiros e Riscos Não Financeiros. 

A Gestão de Risco Estratégico 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 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. Assim, a organização poderá trafegar 

por entre as incertezas do presente sem comprometer o seu futuro. Visando fortalecer a gestão de riscos 

por toda a ACCENDO, o CRO identifica mensura, avalia, monitora, reporta, controla e mitiga os seguintes 

Riscos Financeiros: (i) Risco de Crédito; (ii) Risco de Mercado; (iii) Risco de Liquidez; e (v) Gestão de 

Capital. 

 

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 considerando a Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários e Política de 

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

sujeitos a monitoramento constante. Ademais, vale notar que:  

 

▪ Liquidez: 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.  
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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 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.  

 

▪ 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. 

Conforme estabelecido pela Política de Risco Operacional, o CRO deve auxiliar a Diretora de Compliance 

e de Risco Operacional na Gestão de 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. 

A ACCENDO possui a Política de gerenciamento de Ricos, Política de Gerenciamento de Capital e Política 

de Gerenciamento de Risco Operacional que detalham em conjunto o gerenciamento de risco e de capital 

da empresa. 

 

VI. REVISÃO 

 

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

Enquadramento e 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. 
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VII. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

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

ACCENDO. 

 

 

*** 


