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A Câmara dos Deputados apro-
vou pagamento de um auxílio 
emergencial aos mais pobres no 
valor de R$ 600 enquanto durar a 
pandemia do coronavírus. O auxí-
lio será concedido durante três me-
ses para as pessoas de baixa renda 
afetadas pela crise. “Poderemos 

chegar a R$ 1.200 por família”, dis-
se, à Agência Câmara, o deputado 
Marcelo Aro (PP-MG), relator do 
projeto, que foi aprovado por acor-
do. O benefício deve beneficiar 25 
milhões de pessoas.

O Governo Bolsonaro havia 
proposta um auxílio de apenas R$ 

200. Pressionado por parlamenta-
res de todos os partidos, a equipe 
econômica aceitou elevar o valor 
para R$ 500. Finalmente, o líder 
do governo, deputado Vitor Hugo 
(PSL-GO), informou que o Execu-
tivo concordou em aumentar para 
R$ 600.

Câmara aprova renda mínima 
de até R$ 1,2 mil por família

Dados do Instituto de Finanças 
Internacionais (IIF, na sigla em in-
glês) publicados pelo jornal espa-
nhol El País mostram que o Brasil 
sofreu uma fuga de capitais que 
soma US$ 11,73 bilhões nos dois 
primeiros meses da crise do coro-
navírus. O México, segundo país 
que mais atrai investimento estran-
geiro na América Latina, perdeu 
apenas US$ 2 bilhões.

Segundo estimativas do IIF, atu-
alizadas nesta semana, a economia 
da América Latina retrocederá 2,7% 
este ano. A previsão anterior, feita 
há cinco meses, era de uma expan-
são de 1,2% na região em 2020. A 
maior queda deve ocorrer na Argen-
tina (retração de 3,1%); o PIB do 
Chile deve cair 2,3%; na Colômbia, 
queda de 0,4%; no México, perda de 
2,8%; e no Brasil, a projeção mudou 
de alta de 2% para redução de 1,8%.

Analistas consideram os núme-
ros ainda otimistas. O economista 
norte-americano Nouriel Roubini, 
que ficou famoso ao antecipar a 
crise de 2008, teme que a recessão 
mundial seja ainda pior que a Gran-

de Depressão de 1929 (em inglês, 
“a Greater Depression”).

Nos Estados Unidos, o número 
de pedidos de seguro-desemprego 
atingiu o recorde de 3 milhões em 
apenas uma semana. O recorde an-
terior, de outubro de 1982, era de 
695 mil pedidos em uma semana.

Em entrevista ao El País, o eco-
nomista-chefe do IIF para a Amé-
rica Latina, Martín Castellano, ex-
plica por que o Brasil: “É um país 
muito sensível ao que acontece no 
exterior e, devido ao seu tamanho, 
é uma boa aproximação do risco dos 
países emergentes em geral. Muitos 
administradores de carteiras e fun-
dos de investimento têm ordem de 
vender os ativos do bloco e, sendo 
um mercado grande e líquido, as sa-
ídas são maiores”, explica. “O outro 
fator tem mais a ver com os funda-
mentos do Brasil: uma economia 
que sai de uma recessão muito longa 
e que está muito exposto à venda de 
matérias-primas [cujo consumo des-
pencou com o coronavírus] para a 
China, o país que sofreu o primeiro 
choque do coronavírus.”

Brasil vê fuga de US$ 
12 bilhões em 2 meses

Sem ajuda do poder público nes-
te momento de contingência decor-
rente da pandemia do coronavírus 
(Covid-19), as empresas de ônibus 
urbanos do Rio de Janeiro amea-
çam tirar a frota de circulação a par-
tir desta sexta-feira. O anúncio foi 
feito, por meio de nota, pelo Sin-
dicato das Empresas de Ônibus do 
Município do Rio de Janeiro (Rio 
Ônibus).

Segundo o Rio Ônibus, o setor 
está entrando em “completo colap-
so total com o agravamento da cri-
se por conta da pandemia do novo 
coronavírus”, com uma queda de 
72,6% no número de passageiros 
registrada na última terça-feira.

A Secretaria Municipal de Trans-
portes disse que “mantém canal 
aberto com todos os consórcios e 
com o Rio Ônibus” e que já permi-
tiu “diversas concessões ao siste-
ma”, para que se adeque à realidade 
do combate ao coronavírus. “Neste 
momento, não há como conceder 
qualquer reajuste da tarifa dos ôni-
bus municipais”, diz a nota da Se-
cretaria de Transportes.

Rio pode fi car 
sem ônibus a 
partir desta 
sexta-feira

Agência Câmara

Com o fechamento ou redução 
de atividades como restaurantes, 
lojas, cinemas, arenas esportivas e 
outros estabelecimentos por conta 
do combate à pandemia do corona-
vírus, o número de norte-america-
nos que solicitaram seguro-desem-
prego saltou para 3 milhões e 283 
mil na semana de 15 a 21 de março. 
Na semana anterior, estava em 282 

mil. As informações são do Depar-
tamento de Trabalho dos EUA. 

O número é cinco vezes mais 
alto do que o pico de pedidos de 
seguro-desemprego registrado du-
rante a crise financeira de 2008 e 
representa um aumento de 12 vezes 
em relação à semana anterior.

O recorde até então era de 695 mil 
pedidos, em outubro de 1982. Em 

dezembro de 2008, no ápice da crise 
financeira, o mesmo indicador sema-
nal somava 570 mil requerentes.

Com o agravamento da crise pro-
vocada pela Covid-19 nos Estados 
Unidos, o número de desempregados 
no país poderá chegar a 20 milhões 
no mês de abril, de acordo com as es-
timativas da consultoria de análises 
econômicas Oxford Economics.

Desemprego nos EUA dispara em 3 milhões em 1 semana

Armazenamento 
está no limite, 
e preço pode 
ir a US$ 10

As petrolíferas vêm sendo dupla-
mente afetadas pelo ambiente atual 
de negócios, em que tanto a deman-
da quanto o preço do petróleo e de-
rivados estão em queda, lamentou 
o presidente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco, em videoconfe-
rência com analistas e investidores 
na tarde desta quinta-feira.

Castello Branco disse que sua 
percepção é de que se está viven-
do um momento sem precedentes. 
“Isso é mais sério do que tivemos 
no passado. É talvez a pior crise 
sofrida pela indústria do petróleo 
em 100 anos. Não há fórmula para 
lidar com essa crise.”

A diretoria da Petrobras avalia 
que ainda é cedo para prever cená-
rios, mas adiantou que a companhia 
pretende se preparar para lidar com 
o preço do barril de petróleo a US$ 
25 em vez de US$ 40.

O cenário internacional é mais 
pessimista. “[Ninguém] pode ter 

certeza de que a produção será en-
cerrada com rapidez suficiente para 
não sobrecarregar nossa capacida-
de de armazenar petróleo”, disse 
a JBC Energy em nota. A empresa 
apontou que as refinarias cortam o 
processamento porque estão fican-
do sem capacidade armazenamen-
to, como o Baton Rouge da Exxon. 
“Nesse ambiente, é possível que os 
preços do Brent cheguem breve-
mente a US$ 10 por barril, como 
em 1986 ou 1998”, concluiu a JBC.

O superávit mundial de petróleo 
pode atingir 20 milhões de barris 
por dia (mb/d) nas próximas se-
manas, atesta matéria da Oilprice.
com. Os pedidos de isolamento nos 
EUA continuam a se multiplicar, 
confinando dezenas de milhões 
de pessoas em suas casas. Grande 
parte da Europa Ocidental também 
permanece confinada.

Apesar do quadro, o presidente da 
Petrobras garantiu que haverá con-
tinuidade no programa de desinves-
timentos. Ele admitiu, porém, que o 
valor dos ativos foi afetado pela crise 
e disse que será preciso analisar essa 
queda. “Não vimos nenhum sinal de 
falta de interesse em nossos possíveis 
compradores. Pelo contrário. Ontem 
[25] recebi a mensagem de um deles 
reafirmando seu interesse no ativo”, 
afirmou. Página 7

Pior crise 
no petróleo 
em 100 anos

Os líderes do G20 reuniram-se 
nesta quinta-feira, por videoconfe-
rência, para discutir as ações para 
atenuar os impactos sociais e eco-
nômicos da pandemia de Covid-19. 
De acordo com comunicado con-
junto, os países estão injetando 
mais de US$ 5 trilhões na econo-
mia global, em políticas fiscais di-
recionadas, medidas econômicas e 
esquemas de garantia.

O grupo informou que vai con-
tinuar realizando um apoio fiscal 
ousado e em larga escala. “Estamos 
adotando medidas imediatas e vigo-
rosas para apoiar nossas economias; 
proteger trabalhadores, empresas 
– especialmente micro, pequenas e 
médias empresas – e os setores mais 
afetados; e amparar os vulneráveis 
por meio de uma proteção social 
adequada”, diz o comunicado..

G20 anuncia injeção de US$ 5 tri 
para reduzir os males da Covid-19
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As ruas estão nas janelas, mas Bolsonaro prepara o golpe

O memorialista Affonso Arinos de Mello Franco

Covid-19: qual o impacto nas contas de governos e consumidores?

A terra plana deu vol-
tas, e o gado emagreceu 
nas redes bolsonaristas. Os 
panelaços dos últimos dias 
contra o presidente refle-
tem uma imensa desidra-
tação de sua popularidade 
em todo o país, inclusive 
em antigos redutos, como 
a Barra da Tijuca, no Rio, 
e Higienópolis, em São 
Paulo. No Twitter, após a 
coletiva em que chamou 
a pandemia de histeria, de 
cada dez menções ao pre-
sidente, oito eram críticas. 
E críticas pesadas, demons-
trando que perdeu boa par-
te da base fiel que ainda o 
sustentava.

Os índices de aprovação 
de Bolsonaro, que andavam 
em torno de 30% nas últi-
mas pesquisas, caíram para 
a casa dos 20%, de acordo 
com sondagem publicada na 
Folha de S.Paulo. E os que 
consideram o governo ruim 

ou péssimo já são metade do 
eleitorado. Um viés de que-
da que tende a piorar com o 
agravamento da crise econô-
mica e o aumento de casos 
de Covid-19 no país durante 
as próximas semanas.

Como resposta, Jair re-
petiu a velha fórmula do di-
versionismo. Pediu ao filho 
Eduardo para fazer críticas 
à China e pautou a imprensa 
brasileira, que começava a 
desnudar sua incompetência 
de forma estruturada pela 
primeira vez. Os chineses 
morderam a isca e amplifica-
ram o diversionismo. A táti-
ca foi copiada de Trump, que 
apelidou a Covid-19 de vírus 
chinês para tentar se descul-
par perante seu eleitorado.

Ora, que tipo de bombeiro 
procura desculpas no meio 
de um incêndio? Resposta: 
o bombeiro atrasado, como 
concluiu um conhecido jor-
nalista global. E é o que 

Trump e Bolsonaro têm em 
comum nessa pandemia, o 
atraso. No caso de Bolsona-
ro, com o agravante de ainda 
tratar o problema como se 
fosse uma histeria coletiva, 
ao contrário de seu compa-
dre norte-americano.

Entretanto, é nesta nega-
ção que está a aposta dobra-
da do presidente brasileiro. 
Suas fichas estão concentra-
das na dissonância cognitiva 
que promove na população. 
Bolsonaro quer a desinfor-
mação, quer a guerra semi-
ótica, quer o caos. Ele sabe 
que a contaminação entre os 
mais pobres causará proble-
mas sociais incontornáveis 
em um país cujo sistema 
hospitalar não tem capacida-
de de atendimento. Quando 
isso acontecer, dirá que tudo 
foi armado por seus inimigos 
imaginários: a imprensa, o 
Congresso, os governadores 
e, agora, a China. E apre-

sentará soluções autoritárias 
em torno de sua falsa figura 
messiânica.

Não se iludam. O decreto 
de calamidade pública é só 
um degrau para seu verda-
deiro objetivo: decretar esta-
do de sítio. Quando milhares 
de brasileiros estiverem va-
gando pelas ruas em busca 
de comida e leitos em hos-
pitais, Bolsonaro aposta que 
o povo já terá esquecido que 
ele classificou a pandemia 
de uma histeria e foi direta-
mente responsável pela falta 
de preparo do país. E tentará 
fechar Congresso e reprimir 
o povo na rua com a ajuda 
do setor mais autoritário das 
Forças Armadas. Deixo bem 
claro que se trata apenas de 
um setor, porque os milita-
res não estão inteiramente 
ao lado do presidente. Mui-
to pelo contrário, a cada dia 
cresce o número de insatis-
feitos na caserna.

O estado de sítio é a arma 
que Bolsonaro tentará usar 
para massacrar os mais po-
bres, que não têm como se 
isolar em comunidades com-
postas de casas minúsculas, 
sem água e sem sabonete. 
Com a classe média apavo-
rada diante do caos nas ruas 
(o presidente já falou em sa-
ques hoje para amplificar o 
terror), o governo se valerá 
desse medo para tentar o gol-
pe. E ninguém se lembrará 
de Queiroz, das rachadinhas 
de Flávio ou dos celulares de 
Adriano.

A única maneira de lu-
tar contra o plano nefasto 
de Bolsonaro é permanecer 
nas janelas apitando, baten-
do panelas e gritando “fora, 
Bolsonaro”. As janelas são 
as novas ruas, com a vanta-
gem de os protestos contra 
o governo não poderem ser 
reprimidos pelas milícias 
que apoiam Bolsonaro. 

Continuem. Continuem. 
Continuem. A maior parte 
dos oficiais das Forças Ar-
madas é legalista e ganhará 
força na medida em que o 
presidente perde populari-
dade.

Enquanto isso, não caiam 
nos diversionismos da famí-
lia Bolsonaro. Eles acusa-
rão a China, brigarão com 
o Congresso e dirão, sem 
nenhuma prova ou contexto, 
que as eleições foram frau-
dadas. Tudo isso faz parte 
da estratégia do caos. Não 
repercutam essas notícias, 
mesmo que a prova da frau-
de nas eleições esteja senta-
da na cadeira de ministro da 
Justiça. Isso fica para outra 
ocasião.

Por hora, fiquem em casa. 
E permaneçam nas janelas.

q  Felipe Pena
Jornalista, escritor e 

psicanalista.

Nesses tempos tristes em 
que o noticiário se ocupa prin-
cipalmente pela necessária 
divulgação do novo coro-
navírus, doença que afeta o 
planeta, ainda que uns e out-
ros, como o presidente Bolso-
naro, se refira a essa pandemia 
como um simples “resfriadin-
ho”, pouco se noticiou sobre a 
morte do embaixador Affonso 
Arinos de Mello Franco, ocor-
rida no último dia 15 de mar-
ço, aos 89 anos.

O diplomata, nascido em 
Belo Horizonte, foi o sexto 
ocupante da cadeira 17 da 
Academia Brasileira de Le-
tras, eleito em 1999, suce-
dendo ao filólogo Antonio 
Houaiss e tendo sido rece-
bido pelo acadêmico José 
Sarney, hoje o mais antigo 
acadêmico da ABL.

De acordo com o atual 
presidente da ABL, Marco 
Lucchesi, Mello Franco foi 
um memorialista de águas 
cristalinas, dotado de profun-

da intuição e, como poucos, 
compreendeu o sentimento 
do tempo, a longa duração 
diante da impermanência.

O acadêmico foi igual-
mente um virtuoso ensaísta, 
além de um historiador prim-
oroso, sempre atento às raíz-
es do Brasil. Na sua camin-
hada, escreveu várias obras 
de igual calibre e importân-
cia, como Primo canto; Três 
faces da liberdade; Atrás do 
espelho; Introdução ao Bra-
sil Holandês; Tempestade no 
altiplano; Adeuses, Ribeiro 
Couto e Afonso Arinos; Or-
ganização e introdução de 
Affonso Arinos no Congres-
so; Diplomacia independen-
te: um legado de Afonso Ari-
nos; Perfis em alto-relevo; 
Pelo sertão: histórias e pais-
agens; Mirante; e Tramonto,
escrita em 2013 e sua última 
publicação.

Affonso Arinos de Mello 
Franco diplomou-se em Di-
reito, entrando para o Insti-

tuto Rio Branco, na década 
de 50. Iniciou sua carreira, 
em 1952, como cônsul de 
terceira classe. Nessa mesma 
época, conclui o seu doutora-
do, na área de Direito Públi-
co. Serviu em vários países, 
como Itália e Bélgica.

Além de diplomata hábil, 
às suas funções e cargos no 
Itamaraty, atuou como jor-
nalista na Revista Manchete,
correspondente do Jornal do 
Brasil em Roma, passando 
pela Tribuna da Imprensa, 
Revista Fatos e Fotos, Jor-
nal do Commercio e ainda 
emprestando sua erudição e 
inteligência para a Enciclo-
pédia do Brasil Ilustrada.
Também escrevia artigos 
para o Correio Braziliense,
dentre outros periódicos.

Pode-se analisar a vida 
e obra de Affonso Arino 
de Mello Franco por três 
grandes vertentes: o homem 
de Estado, o político, o es-
critor. No homem de Estado, 

como disse o acadêmico 
José Sarney, em seu discur-
so de boas-vindas a Mello 
Franco, quando ingressou na 
ABL, “o servidor público, 
o diplomata, o embaixador, 
o negociador e operador de 
relações internacionais, mar-
cando sua carreira não pela 
burocracia, a consumir-se 
no cotidiano de suas tarefas, 
mas com espírito público, 
com posições nítidas, de-
fendendo políticas públicas, 
colocando ideias claras, 
voltadas sempre pela com-
preensão de que os interess-
es do Brasil não se esgotam 
nos assuntos específicos do 
país, mas na visão de sua in-
serção no mundo, no destino 
dos homens, na revisão das 
injustiças, a começar pelas 
desigualdades sociais.”

Sempre atento ao Brasil e 
ao Mundo, resolveu, lançar-
se candidato e, de1960 a 
1962, foi deputado à Assem-
bleia Constituinte e Legisla-

tiva do então Estado da Gua-
nabara, na qual se destacou 
como membro da Comissão 
de Constituição e Justiça. De 
1964 a 1966, foi deputado 
federal pelo Estado da Gua-
nabara, tendo sido, em 1965-
66, membro da Comissão de 
Relações Exteriores da Câ-
mara dos Deputados.

Como político, exerceu 
seus dois mandatos honrando 
o povo da então Guanabara, 
mas sua atuação não parou na 
década de 60. Vinte e oito anos 
depois, ele escreveria o Capí-
tulo dos Direitos Individuais, 
da Constituição. E talvez seja 
essa a melhor coisa que tem 
a Constituição de 1988. Ali 
está a mão, ou melhor, estão o 
talento e a cultura de Affonso 
Arinos de Mello Franco.

Já a obra de Affonso Ari-
nos Mello Franco revela o 
escritor primoroso que se 
concentra em densos livros. 
Neles, o estilo foge às tenta-
ções do barroco, não permite 

invasão de adjetivos e afasta 
por métodos policiais os ad-
vérbios. Fica no substancial.

E esse foi o diplomata, jor-
nalista, político e acadêmico 
Affonso Arinos de Mello 
Franco, cuja partida deixa a 
todos que o apreciavam sau-
dosos, mas certamente esse 
ilustre brasileiro cumpriu 
com sua missão.

Para ocupar sua vaga na 
Academia Brasileira de Le-
tras, há um manifesto para 
que a atriz Fernanda Mon-
tenegro, de 90 anos, se can-
didate. Há quem diga que, 
se a atriz se candidatar, será 
candidata única, pois, ao que 
parece, os imortais querem 
conviver mais de perto com 
a artista, que esbanja vitali-
dade e que, por seus méritos, 
merece certamente pertencer 
à Casa de Machado de Assis.

q  Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.

O setor de telecomunica-
ções no Brasil tem passado 
por intensas transformações 
nas últimas duas décadas, 
mas ouso dizer que nenhuma 
será tão impactante e profun-
da como a que está por vir. 
Explico. Em qualquer país 
do mundo, as telecomuni-
cações são financiadas pelo 
Sistema Financeiro Inter-
nacional. As operadoras de 
telecomunicações financiam 
seus projetos de expansão de 
rede e atualização de tecno-
logia com recursos captados 
em instituições financeiras. 
Pois bem.

O sistema financeiro in-
ternacional passará nos 
próximos meses por uma 
profunda transformação 
em decorrência dos profun-
dos impactos econômicos 
e financeiros advindos da 

pandemia da Covid-19, que 
assola 187 países, segundo 
dados da OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde), e já 
provocou aproximadamente 
13 mil mortes em todo o 
mundo.

Nesse contexto, a eco-
nomia mundial, que vinha 
se recuperando da última 
grande crise de 2008 (de 
acordo com especialistas, 
a segunda pior da história, 
sendo a de 1929 a pior de 
todas), passará por um de-
safio inédito que depend-
erá de um grande acordo 
entre os principais Bancos 
Centrais do mundo para 
tentar estabilizar os diver-
sos ativos que compõem 
a economia global, espe-
cialmente bolsas de va-
lores e moedas que regem 
as relações comerciais 

internacionais públicas 
e privadas – essencial-
mente, dólar e euro.

Em razão disso, toda ca-
deia de valor do setor de 
e-commerce, streaming e 
telecomunicações que inclui 
aplicações OTTs (Over The 
Top) possivelmente também 
será revista, uma vez que as 
grandes empresas do setor 
possuem capital aberto em 
bolsas eletrônicas como a 
Nasdaq, que nas últimas se-
manas acumula as maiores 
perdas desde 2008. Com o 
fechamento das fronteiras 
em todo mundo, ainda que 
temporariamente, a global-
ização também será redi-
mensionada.

No Brasil, não obstante 
os esforços das autoridades 
do setor Anatel e MCTIC, 
a crise financeira, que antes 

já batia à porta de algumas 
das grandes operadoras, difi-
cilmente não será agravada, 
em razão do aumento da in-
adimplência de milhões de 
consumidores que terão sua 
renda reduzida ou severa-
mente prejudicada. Some-
se a tudo isso o aumento da 
dívida interna, a redução da 
arrecadação da União, esta-
dos e municípios.

Em face desse cenário, se 
as operadoras conseguirem 
manter em níveis mínimos a 
qualidade do serviço que de-
manda constante manuten-
ção de equipamentos e tor-
res, será uma vitória para o 
setor. Quanto às operadoras 
de pequeno porte, o desa-
fio será tão intenso quanto 
para as grandes. Com menos 
gordura pra queimar, tendo 
que driblar a inadimplência, 

menos capacidade de finan-
ciamento e insumos também 
cotados em dólar, muitos de-
safios se apresentarão.

Leilão do 5G? Dificil-
mente haverá clima para que 
se realize em 2020, sendo 
uma aposta muito otimista 
final de 2021, se a recessão 
mundial não se aprofundar 
muito e os grandes players 
encontrarem soluções criati-
vas para harmonizar os pro-
fundos desequilíbrios.

Desta forma, autoridades 
e operadoras terão de en-
contrar soluções inovadoras 
para não repassar os custos 
para conta do consumidor. 
Em Portugal, por exemplo, 
três operadoras já se uniram 
para apresentar um plano ao 
governo para minimizar o 
impacto do novo coronavírus 
sobre o setor, mantendo a 

qualidade de serviços e as-
segurando a capacidade de 
rede necessária para funções 
críticas do Estado.

Mais do que nunca, os 
governos estaduais e munic-
ipais precisam investir em 
redes de telecomunicações 
proprietárias focadas em 
missão crítica, para suportar 
a demanda de quem real-
mente faz a diferença nos 
momentos críticos: polícias 
(Militar e Civil), Corpo de 
Bombeiros, Samus, Defesa 
Civil, entre outros. Somente 
com muito diálogo e boa 
vontade de todos, superare-
mos a crise da Covid-19 com 
o mínimo de danos ao gov-
erno, empresas e sociedade.

q  Dane Avanzi
Advogado, é diretor comercial 

no Grupo Avanzi.
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A jabuticaba de Paulo  
‘Hood Robin’ Guedes

“A verdade está aí para todo mundo ver: metade da 
população economicamente ativa desempregada ou na 
informalidade, recessão econômica, dólar a R$ 5. E a 
culpa não é do coronavírus.” O chute, na canela do min-
istro Paulo Guedes, foi desferido pelo Sindicato Nacio-
nal dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Bra-
sil (Sindireceita). Em nota, a entidade protesta contra a 
pretensão do governo em reduzir os salários dos servi-
dores públicos.

“Enquanto o mundo todo defende e pratica políti-
cas de garantia de renda e incentivo estatal às pessoas 
e empresas como mitigação dos efeitos econômicos da 
pandemia, o Brasil continua a produzir suas jabuticabas. 
Paulo Guedes e equipe pretendem fazer uma distribuição 
de renda inédita no mundo: tirar do trabalhador para dar 
ao miserável”, acusa o Sindireceita.

As propostas da equipe econômica de Bolsonaro – ver-
dadeira ameaça à saúde e à economia brasileiras – vão na 
contramão do que ocorre no mundo e já são questionadas 
por empresários, menos preocupados com os trabalha-
dores, mas receosos de não terem consumidores, durante 
ou após a crise sanitária.

O Sindireceita sugere tributar a distribuição de lucros 
e taxar as grandes fortunas. “Esse é o país em que o pobre 
paga IPVA do Fusca e o rico não paga do iate e do avião 
particular. Um país onde quem tem um imóvel alugado 
paga 27,5% de Imposto de Renda e quem tem um fundo 
com milhares de imóveis é isento de pagamento. É o país 
onde o errado é o certo, e o certo é o errado. Basta de 
injustiça, basta de covardia! O Brasil precisa de líderes 
justos e corajosos”, conclui a entidade.

Emprego doméstico na crise
Com o objetivo de orientar os empregadores e em-

pregados domésticos sobre as medidas a serem adotadas 
no período de quarentena, o especialista Mario Avelino, 
presidente do Instituto e do Portal Doméstica Legal, lan-
çou o ebook Como evitar e combater o coronavírus no 
emprego doméstico, que pode ser baixado gratuitamente 
no site domesticalegal.com.br

Além de orientações, o empregador encontrará mod-
elos de documentos para antecipação de férias; licenças/
afastamentos compensados ou com remuneração; com-
pensação de vale-transporte; e redução de jornada de tra-
balho e descanso, entre outras medidas.

Leão caduco
A Receita Federal revogou 126 instruções normativas 

(INs), publicadas entre 1969 e 2016, que já não produziam 
mais efeitos legais. A medida faz parte do Projeto Consoli-
dação, que busca adequar o estoque regulatório do órgão 
por meio da redução, revisão e consolidação de normas. A 
lista consta na Instrução Normativa RFB 1.928, publicada 
nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.

A meta da Receita Federal é encerrar a consolidação 
de suas normas até junho de 2021, simplificando a leg-
islação tributária. Mas a grande ajuda à simplificação 
tributária seria reduzir a edição das normas, que muitas 
vezes – a maioria, talvez – avançam sobre o que deter-
mina a legislação que criou o imposto.

Desespero
Um amigo da coluna ligou para uma empresa para colo-

car tela de proteção na janela do apartamento novo. Apro-
vou o orçamento e perguntou quando podiam instalar. Em 
45 minutos os instaladores já estavam fazendo o serviço.

Farinha pouca
Bancos elevam juros e apertam concessão de crédito, 

mesmo após receber um pacotaço de R$ 1,2 tri; ruralis-
tas aumentam preços dos alimentos. Mineiro é solidário 
no câncer, mas certos empresários brasileiros não são 
solidários nem no coronavírus.

Rápidas
O CCBB cancelou todas as atividades até julho de 

2020. Assim o Festival de Harpas, que seria realizado 
lá, foi adiado, em princípio, para agosto. A série Música 
no Museu está interrompida até que haja novidades *** 
A diretora de Mulheres da OABRJ, Marisa Gaudio, e 
a presidente da OAB Mulher RJ, Rebeca Servaes, par-
ticiparão de um vídeo ao vivo sobre “Violência contra a 
mulher durante a quarentena”, nesta sexta-feira, às 15h, 
no perfil @diretoriamulheresoabrj no Instagram *** O 
Ibajud (Instituto Brasileiro da Insolvência) criou um co-
mitê extraordinário para apresentar propostas para a crise 
das empresas devido à pandemia. Detalhes em Ibajud.
com.br *** A Clinica Neurovida, unidade Recreio, dev-
ido ao aumento da procura pelo atendimento na área de 
infectologia, abrirá consultas as quartas e sextas-feiras 
no período da manhã. Agendamento somente por What-
sap (21) 97513-2413.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

Aviso aos Acionistas
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus 
acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária da Companhia 
a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não 
se limitando: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais 
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras; 
(iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

Aviso aos Acionistas
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) comunica aos seus 
acionistas que os documentos pertinentes a assembleia geral ordinária da Companhia 
a ser realizada em 30 de abril de 2020 estão à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia, conforme previsto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, incluindo, mas não 
se limitando: (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais 
fatos administrativos do exercício findo; (ii) a cópia das demonstrações financeiras; 
(iii) os demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

GETESB – GESTÃO, ESTUDOS E TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE 
SANEAMENTO BÁSICO LTDA.

CNPJ nº 10.937.117/0001-50 - NIRE 33.2.0840018-1
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade 
a se reunirem no dia 15/04/20, às 8 horas, na sede da empresa à Rua 
Marques do Paraná nº 110, Parte, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão 
e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/19; (b) Destinação 
do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; 
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e)
Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 18/03/20. Carlos Werner Benzecry -
Diretor / Maria Izabel Martelleto - Gerente.

GMS – Gestão e Manutenção de Saneamento Básico Ltda.
CNPJ nº 07.199.459/0001-05 - NIRE 33.2.0744595-5

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Quotistas desta Sociedade a se 
reunirem no dia 15/04/20, às 10 horas, na sede da empresa à Rua Lemos Cunha 
nº 510, Parte, Icaraí, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
findo em 31/12/19; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/19; 
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para
o ano de 2020; (e) Assuntos gerais da Sociedade. Niterói, 18/03/20. Luis Carlos
Martins da Silva - Administrador / André Lermontov - Administrador

Imposto sobre grandes fortunas 
para combater coronavírus
Para efeitos de 
tributação serão 
considerados 
patrimônios a 
partir de R$ 5 mi

Bens e direitos no exterior 
também serão considerados 
na composição do valor da 
fortuna

O imposto sobre gran-
des fortunas destinado ex-
clusivamente ao combate à 
pandemia pode ser a solu-
ção da crise financeira que 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) atribui como 
impeditivo para as medidas 
preventivas contra o avanço 
do coronavírus, que inclui 
o isolamento social. Essa 
alternativa já tramita no 
Congresso, via Projeto de 
Lei (PL) 924, de autoria do 

deputado federal Assis Car-
valho (PT-PI).

A proposta determina 
como contribuintes do im-
posto titulares de bens e 
direitos, no Brasil ou no ex-
terior, no valor global supe-
rior a R$ 5 milhões. O valor 
será atualizado anualmente 
pelo Poder Executivo, que 
também regulamentará os 
critérios de avaliação dos 
bens móveis e imóveis. 
Cada cônjuge ou compa-
nheiro será tributado com 
base no seu patrimônio in-
dividual, acrescido da me-
tade do patrimônio comum, 
na constância da sociedade 
conjugal ou união estável. 
E o patrimônio dos filhos 
menores será tributado jun-
tamente com o dos pais.

O imposto não incidirá 
sobre bens e direitos consi-
derados como de pequeno 
valor individual, objetos 
de arte ou coleção e outros 
bens cuja posse ou utiliza-
ção seja considerada de alta 

relevância social, econômi-
ca ou ecológica. Ficam de 
fora também imóvel resi-
dencial conceituado como 
bem de família, desde que 
limitado ao valor de R$ 2 
milhões e um veículo auto-
motor avaliado em até R$ 
100 mil.

O imposto será calculado 
conforme alíquotas de 0,5% 
para fortunas de R$ 5 mi-
lhões até R$ 10 milhões; 1% 
para aquelas acima de R$ 10 
milhões e um centavo até R$ 
20 milhões; 2%, para patri-
mônios de R$ 20 milhões e 
um centavo até R$ 30 mi-
lhões; 3% de R$ 30 milhões 
e um centavo até R$ 40 mi-
lhões e 5% para fortunas aci-
ma de R$ 40 milhões e um 
centavo.

Do produto da arrecada-
ção - que deverá perdurar 
durante o estado de calami-
dade pela epidemia do coro-
navírus -, 30% ficará com a 
União, 35% para os estados 
e Distrito Federal, e 35% 

para os municípios. Se apro-
vada, a lei entra em vigor na 
data de sua publicação.

Progressividade

Paralelamente a este, ou-
tros projetos que visam taxar 
grandes fortunas tramitam 
no Congresso. Um deles é o 
de número 183/2019, de au-
toria do senador Plínio Valé-
rio (PSDB-AM), que institui 
o imposto sobre grandes for-
tunas.

Segundo o autor, o ob-
jetivo é garantir que todos 
paguem impostos e que 
aqueles que ganhem mais 
paguem mais, em referência 
ao princípio da progressivi-
dade, que representa o que 
há de mais moderno e justo 
em termos de distribuição da 
carga tributária. Em análise 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado, sob 
relatoria de Major Olímpio 
(PSL-SP), está sob consulta 
pública no site da casa.

Atividade econômica cresce 
0,24% em janeiro mas  
já se fala em estagnação

A atividade econô-
mica iniciou o ano com 
crescimento. O Índice de 
Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) 
dessazonalizado (ajusta-
do para o período) apre-
sentou alta de 0,24%, em 
janeiro, em relação a de-
zembro, segundo dados 
divulgados neta quinta-
feira pelo Banco Central 
(BC).

Na comparação com 
janeiro de 2019, o cres-
cimento chegou a 0,69% 
(sem ajuste para o pe-
ríodo). Em 12 meses 
encerrados em janeiro, 
o indicador apresentou 
crescimento de 0,86%. O 
IBCbr já indicava redu-
ção na atividade econô-
mica em janeiro, cresceu 
menos que nos períodos 
anteriores. Na época, foi 
considerado o  adiamento 

de impostos pela Receita.
O IBC-Br é uma for-

ma de avaliar a evolução 
da atividade econômica 
brasileira e ajuda o BC 
a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de 
juros, a Selic. O índice 
incorpora informações 
sobre o nível de ativi-
dade dos três setores da 
economia: indústria, co-
mércio e serviços e agro-
pecuária, além do volu-
me de impostos.

Com o impacto da pan-
demia de covid-19, o BC 
revisou a projeção para 
o PIB de crescimento de 
2,2%, estimados em de-
zembro, para estabilida-
de (zero de crescimento). 
A previsão do Ministério 
da Economia para o PIB 
este ano caiu de 2,1% 
para 0,02% em 2020, o 
que significa estagnação.

Seguro-desemprego nos EUA bate recorde
Os Estados Unidos regis-

traram o volume mais alto 
de pedidos de seguro-de-
semprego na história de sua 
história. Na última semana, 
3,3 milhões de norte-ameri-
canos solicitaram o auxílio, 
ultrapassando com folga o 
recorde de 695mil pedidos 
realizados em 1982, de acor-
do com o Departamento do 
Trabalho. Os números do 
desemprego nos EUA estão 
entre os primeiros dados 
concretos da recessão global 

que avança juntamente com 
a pandemia de covid-19.

“Os Estados Unidos têm 
uma situação de desemprego 
bem mais confortável que a 
do Brasil, com taxa de 3,5%, 
enquanto nós temos 12,8%. 
Caso o desemprego norte-
americano avance para 6% 
no curto prazo ou ainda para 
9% no médio prazo, isso co-
locará em cheque a reação 
da Casa Branca ao avanço 
da pandemia”, afirma Leo-
nardo Trevisan, professor de 

Relações Internacionais da 
ESPM SP.

“Trump está preocupado 
em brecar o avanço do co-
ronavírus sobre a economia 
dos Estados Unidos no ano 
eleitoral.” As estimativas do 
mercado financeiro são as de 
que a taxa de desocupação já 
esteja na casa dos 5,5%.

Os dados alarmantes foram 
divulgados no dia seguinte ao 
anúncio de um megapacote 
econômico do governo norte-
americano – US$ 2 trilhões 

- para enfrentar a recessão 
causada pelo avanço do coro-
navírus. Além do reforço do 
seguro-desemprego, o pacote 
deverá dar auxílio a estados, 
pequenas empresas, grandes 
corporações e ajuda de custo 
a trabalhadores em quarente-
na. A ESPM é uma escola de 
negócios inovadora, referên-
cia brasileira no ensino su-
perior nas áreas de Comuni-
cação, Marketing, Consumo, 
Administração e Economia 
Criativa.

Suspensão de quarentena 
não impediria recessão

Proposta por Jair Bol-
sonaro, a suspensão da 
quarentena não estancaria 
as perdas econômicas pre-
vistas com a pandemia do 
coronavírus, que provo-
ca a doença Covid-19. A 
avaliação é de João Sicsú, 
professor do Instituto de 
Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).

“A economia brasileira terá 
uma queda acentuada com a 
população em quarentena ou 
com todos trabalhando e vol-
tando às aulas. A experiência 
dos países que entraram atra-
sados na quarentena mostrou 
que o vírus se dissemina rapi-
damente. Assim, se todos vol-
tarem ao trabalho, em breve 
milhões estarão doentes e as 
empresas, escolas e univer-
sidades serão obrigadas a fe-
char suas portas por falta de 
empregados, consumidores, 
estudantes e professores”, res-
salta o professor.

De acordo com Sicsú, 
“não há escapatória” para as 
perdas econômicas. “A eco-
nomia já perdeu. Resta saber 

se vamos perder também vi-
das ou não”, afirma. Destaca, 
ainda, que as perdas econô-
micas podem ser amenizadas 
com a liberação de dinheiro 
para ajudar empresas e tra-
balhadores, além dos mais 
pobres e miseráveis. Para 
garantir esses recursos, diz, 
o governo pode aumentar sua 
dívida ou imprimir dinheiro. 
“Ainda que em quarentena, 
[as pessoas] saberão irrigar a 
economia com os seus recur-
sos”, avalia João Sicsú.

O professor qualificou a 
proposta de Bolsonaro de 
suspender a quarentena de 
“tresloucada”. “Apenas im-
põe um sofrimento maior 
para a população. Jamais 
conseguiria estancar as per-
das econômicas. Imaginem 
o que aconteceria com a 
economia da Itália se conti-
nuassem desacreditando na 
voracidade do coronavírus”, 
comentou. Sicsú foi diretor 
de Políticas e Estudos Ma-
croeconômicos do Institu-
to de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) entre 2007 
e 2011.
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Vendas de bujão de gás 
aumentam 35% na quarentena

Simples e MEI têm prazos de entrega de declarações adiados

Prefeitos podem 
ganhar mandato 
tampão de seis meses

As projeções que apontam um prolongamento da pan-
demia do coronavírus podem levar o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) a cancelar as eleições municipais deste 
ano, dando a prefeitos e vereadores o prolongamento de 
seus mandatos. Um dirigente partidário afirma que vai 
protocolar essa solicitação. Segundo ele, uma das possi-
bilidades seria adiar para abril de 2021 a data da votação, 
com o período eleitoral restrito ao mês de março, depois 
do Carnaval.

Nesse caso, a posse dos eleitos ficaria para o início do 
segundo semestres de 2021. Assim, prefeitos e vereadores 
ficariam nos cargos por um semestre a mais. Há outras 
opções em discussão, como o adiamento das eleições para 
dezembro deste ano, mantendo a posse dos eleitos para 
janeiro. O TSE ainda não se pronunciou sobre a possibili-
dade de adiamento das eleições.

Especialistas em saúde 
defendem o adiamento

O adiamento para o ano que vem dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de Tóquio, que seriam disputados em ju-
lho, anunciado esta semana, acendeu a luz vermelha nos 
partidos políticos. A pandemia, mesmo atenuada, pode 
promover um afastamento dos eleitores. Alguns especia-
listas em saúde defendem o adiamento. Argumentam que, 
como o voto é obrigatório, a eleição vai promover uma 
grande movimentação de pessoas nas ruas, com muitos 
pontos de aglomeração nas sessões eleitorais. Um cenário 
ideal para a proliferação do coronavírus.

Deputado vota de casa
O deputado Paulo Bagueira (SDD), 60 anos, está evi-

tando sair de casa. Nas duas últimas sessões plenárias da 
Alerj, ele foi um dos parlamentares que votou remota-
mente. Não estava presente, respeitando o protocolo do 
Ministério da Saúde e os apelos do prefeito Rodrigo Ne-
ves para que os moradores de Niterói fiquem em casa, 
mas fez uso do voto por aplicativo.

Lei proíbe cortes de luz água e gás
O governador Wilson Witzel sancionou esta semana a 

lei que proíbe a interrupção no fornecimento de água, gás 
e energia elétrica por falta de pagamento enquanto dura-
rem as medidas de contingência por conta da pandemia de 
coronavírus. Aprovada na Alerj na semana passada, a lei 
faz parte do pacote de medidas do legislativo para mini-
mizar os efeitos econômicos da pandemia. Assinam como 
autores da proposta 25 deputados, incluindo do presidente 
da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).

Transporte gratuito para 
profi ssional de saúde

A deputada Martha Rocha (PDT) defende a gratuida-
de nos ônibus intermunicipais, trens, barcas e metrô aos 
servidores da área de saúde no Estado do Rio de Janeiro, 
na vigência do Estado de Calamidade Pública decorrente 
da pandemia do coronavírus. Para ter o benefício, bastará 
a apresentação de identidade funcional ou contracheque, 
nos deslocamentos para seus locais de trabalho e retorno 
à residência. A medida ainda depende de aprovação em 
plenário e sansão do governador.

Câmara de portas fechadas
Enquanto a Alerj mantém a rotina de sessões plenárias 

semanais, a Câmara Municipal do Rio fez uma sessão vir-
tual no último domingo e aderiu à quarentena. No início 
do mês, duas CPIs foram instaladas no Legislativo muni-
cipal, mas os trabalhos foram suspensos, assim como as 
demais atividades. Alguns vereadores, candidatos à ree-
leição, buscam visibilidade nas redes sociais com vídeos 
em comunidades alertando para os riscos do contágio pela 
Covid-19.

Na semana em que o iso-
lamento começou a ser ado-
tado, o volume de vendas de 
botijões de gás deu um salto 
de 35%. O levantamento foi 
feito pelo aplicativo Chama, 
que conecta revendedores de 
botijão de gás a consumido-
res e atua em sete capitais 
e suas respectivas Regiões 
Metropolitanas: São Paulo, 
Belo Horizonte, Brasília, 
Recife, Florianópolis, Curi-
tiba e Porto Alegre.

Segundo o estudo, o 
crescimento na busca pelo 
produto reflete a mudança 
de comportamento do con-
sumidor: “A preocupação 
com o aumento dos casos da 

doença forçou o isolamento 
social e, com isso, as pesso-
as não só deixaram de fre-
quentar restaurantes como 
também passaram a cozinhar 
em casa e com mais frequ-
ência, o que tem trazido um 
aumento do consumo de gás 
de cozinha”, analisa Sheyn-
na Hakim Rossignol, direto-
ra geral do Chama no Brasil.

Com o aumento expressi-
vo da demanda pelo produto 
os preços também subiram.

Ainda de acordo com o 
estudo, só em São Paulo a 
média de preços no início de 
março era de R$ 71 e agora o 
botijão pode ser encontrado 
por até R$ 81. Em Curitiba, 

Abitrigo alerta para difi culdades no abastecimento
A Associação Brasileira 

da Indústria do Trigo (Abi-
trigo) faz um alerta para 
problemas no abastecimen-
to nos estados, por conta 
da descoordenação entre as 
ações federais, estaduais e 
municipais. A Abitrigo in-
forma que o fornecimento 
normal da farinha de trigo 
está sendo prejudicado em 
alguns estados pela dificul-
dade de liberação do fluxo 
das mercadorias, ameaçando 
desabastecimento de algu-
mas regiões.

A entidade ressalta a ne-

cessidade de evitar o fecha-
mento de fronteiras estadu-
ais e garantir que os trans-
portadores possam dispor 
dos serviços de apoio nas 
estradas, como os de bor-
racharia e de alimentação, 
que foram dificultados pelo 
fechamento de restaurantes, 
além de evitar problemas em 
algumas estradas que apre-
sentam limitação de trafego 
e da falta de caminhões pelo 
fechamento de lojas nas ci-
dades. A ausência dessas 
facilidades está acarretando 
sérias consequências para 

o fornecimento do produto. 
Em alguns estados, de 30% 

a 35% das farinhas não estão 
sendo entregues. 

O Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional (CGSN) apro-
vou a Resolução nº 153, de 
25 de março, que prorroga, 
para o dia 30 de junho de 
2020, o prazo de apresenta-
ção da Declaração de Infor-
mações Socioeconômicas e 
Fiscais (Defis) e da Decla-
ração Anual Simplificada 
para o Microempreendedor 
Individual (DASN-Simei), 
referentes ao ano-calendário 
de 2019.

A medida, publicada no 
Diário Oficial da União des-

ta quinta-feira, tem por ob-
jetivo diminuir os impactos 
econômicos causados pela 
pandemia do coronavírus no 
Brasil.

O CGSN já havia aprova-
do a Resolução nº 152, no 
dia 18, prorrogando o prazo 
para pagamento dos tributos 
federais no âmbito do Sim-
ples Nacional.

Também o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, 
pediu que os brasileiros 
apoiem o movimento Com-
pre do Pequeno, para redu-

zir os efeitos econômicos da 
crise causada pela expansão 
do coronavírus: “Neste mo-
mento tão difícil para todos 
nós, o Sebrae tem estimula-
do de maneira vigorosa que 
a nossa população compre 
da micro e pequena empre-
sa”.

Levantamento feito pelo 
Sebrae mostra que alimen-
tação fora do lar, varejo tra-
dicional, construção civil, e 
moda são alguns dos setores 
mais impactados pela pande-
mia. O mapeamento revela 

que, além destes, outros dez 
segmentos estão entre os 
mais afetados e respondem 
por mais de 21,5 milhões de 
empregos. O total de pesso-
as empregadas nas pequenas 
empresas é de 46,6 milhões, 
segundo dados da Rais de 
2018.

Melles foi enfático ao 
afirmar que a melhor manei-
ra de combater a crise é com 
a preservação dos empregos 
e mais de 54% das vagas 
formais no país estão nos pe-
quenos negócios.

onde a média de preço no 
início do mês era de R$ 69, 
o produto agora alcança R$ 

76. Em Belo Horizonte, os 
valores foram de R$ 71 para 
R$ 75.

Seis em cada 10 brasileiros estão trabalhando remoto
Com o coronavírus, 

59,9% dos brasileiros estão 
trabalhando remotamente 
e 25,2% dizem que estão 
trabalhando mais de casa 
do que antes, quando pre-
sencialmente. Mas mais de 
15% dos brasileiros não so-
breviverá sem faturamento 
nem por um mês.

Segundo pesquisa da 
Hibou/Indico, 90,5% dos 
consumidores darão prefe-
rência a marcas que fize-
rem algo relevante agora. 
Em termos de soluções fi-
nanceiras, 97,8% dos bra-
sileiros querem desconto 
nos impostos agora e pelos 
próximos meses. E das em-
presas, esperam o mesmo, 
94.64% gostaria que elas 
adiassem boletos e elimi-
nassem a cobrança de juros.

De acordo com o estu-
do, os brasileiros muda-
ram alguns hábitos após a 
pandemia: 88,1 % lavam a 
mão com mais frequência; 
86,7% evitam de ir a locais 
públicos; 63,8% reduziram 
visitas a casa de amigos; 
61,5% estão lendo notícias 
com mais frequência para se 
manter informado; 60,8% 

evitam comer fora ou nos 
restaurantes; 60,3% tentam 
não tocar no rosto na rua; 
58,7% não encostam em 
superfícies públicas (ma-
çanetas, botão de elevador, 
corrimão, balcão); 48,2% 
olham redes sociais com 
mais frequência para se 
manter informado; 31,8% 
lavam as toalhas com mais 
frequência; 28,9% mudou 
a rotina para evitar horários 
mais cheios de gente na 
rua; 13,1% usam máscara 
na rua; 9,8% cancelou uma 
viagem já marcada para ou-
tro estado dentro do Brasil; 
5,4% cancelou uma viagem 
já marcada para outro país.

Além disso, 13,57% 
dos brasileiros estão 100% 
isolados; 67,90% está se 
isolando, saindo só quan-
do inevitável e tomando 
cuidado para ter o mínimo 
de contato com as pessoas. 
15,06% tomam cuidado, 
mas ainda estão saindo pois 
não têm opção de home 
office. Há uma minoria que 
não se importa com a res-
trição e isolamento social: 
2,46% saem quando preci-
sam, vendo amigos e famí-

lia mesmo trabalhando de 
casa. Por fim, 1,02% não 
está nem um pouco isola-
do, vivendo normalmente

De olho na contenção 
de gastos, 23,58% dão pre-
ferência a alimentos e hi-
giene, cortando os demais 
itens da lista. 12,81% já es-
tão ou estão quase no ver-
melho para comprar manti-
mentos para casa. 21,25% 
continuam comprando as 
mesmas coisas e no mesmo 
volume; 8,23% tem com-
prado maiores quantidades 
que o normal; 80,20% só 
saem em caso de necessi-
dade para comprar enquan-
to 10,81% estão pedindo 
exclusivamente pela inter-
net; uma minoria de 1,61% 
sai para comprar normal-
mente.

Além disso, 59,9% estão 
em home office e 40,1% 
não. Com isso, 41,6% está 
usando novas ferramentas 
de produtividade para cha-
madas de videoconferência 
e outras ferramentas de ge-
ração de conteúdo virtual. 
48,3% dos entrevistados 
não mudou uso de ferra-
mentas e continuam como 

antes.
O estudo foi feito vir-

tualmente entre os dias 23 
e 24 de março com mais 
de 2.400 entrevistados em 
todo o país, sendo 59% 
da cidade de São Paulo. 
O levantamento tem 98% 
de significância e 1,9% de 
margem de erro.

Outro levantamento, da 
Associação Nacional das 
Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), apontou 
que nos últimos dias houve 
redução de aproximada-
mente 30% da demanda de 
passageiros de transporte 
público coletivo urbano 
por ônibus em algumas 
cidades. Estima-se que 
metade desse total, 15%, 
se deve à suspensão das 
atividades educacionais e 
fechamento de escolas. O 
agravamento da situação 
poderá gerar um impacto 
de mais de 50% na queda 
de passageiros, segundo le-
vantamento preliminar da 
Associação Nacional das 
Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), que repre-
senta o setor.

Paulo Bagueira

Martha Rocha
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis

 referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.

A Administração.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018

Ativo circulante 832.357 472.546

Caixa e equivalentes de caixa 28.940 30.459

Contas a receber 675.167 365.264

Estoques 75.001 42.195

Créditos tributários 8.784 9.878

Dividendos a receber 16.091 8.647

Adiantamento a fornecedores e funcionários 7.176 7.259

Outros créditos 21.198 8.844

Ativo não circulante 4.322.681 4.428.407

Créditos tributários 974 974

IRPJ e CSLL diferidos 2.270 -

Depósitos judiciais 18.095 10.942

Outros créditos 133.898 49.243

Investimentos 1.232.726 2.684.419

Imobilizado 2.000.566 1.271.299

Intangível 934.152 411.530

Total do ativo 5.155.038 4.900.953

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante 468.053 388.008
Obrigações com pessoal 119.643 95.471
Fornecedores 229.416 142.072
Tributos 59.403 48.825
Empréstimos e financiamentos 696 757
Investimentos a liquidar 17.752 28.372
Dividendos/JCP a pagar 1.560 51.751
Outros débitos 39.583 20.760
Passivo não circulante 170.754 171.554
Tributos - 8.336
Empréstimos e financiamentos 70.000 70.000
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 67.518 58.734
Investimentos a liquidar 29.331 30.825
Outros débitos 3.905 3.659
Patrimônio líquido e adiantamento para futuro
aumento de capital 4.516.231 4.341.391
Patrimônio líquido 4.486.231 4.125.041
Capital social 4.370.361 4.007.873
Reservas de capital 382 382
Reservas de lucros 164.028 161.522
Ações em tesouraria (1.887) (1.887)
Resultado de operações com acionistas
não controladores (46.653) (42.849)
Adiantamento para futuro aumento de capital 30.000 216.350
Total do passivo 5.155.038 4.900.953

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida 3.352.831 2.520.620
Custo dos serviços prestados (3.150.808) (2.428.365)
Lucro bruto 202.023 92.255
Despesas administrativas (45.478) (38.853)
Resultado de equivalência patrimonial (9.596) 153.845
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (118.976) (65.950)
Resultado financeiro líquido (8.674) 2.038
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 19.299 143.335
Imposto de renda e contribuição social
corrente e diferido (16.012) 14.712
Lucro líquido do exercício 3.287 158.047
Lucro básico e diluído por ação (R$) 0,0008 0,0393

As notas explicativas da Administração
 são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)
Reserva de lucros

Capital
social

Reser-
va de

 capital
Reser-

va legal

Reserva
de lucros 

retidos

Ações
em

tesou-
raria

Resultado de 
operações

com acionis-
tas não con-

troladores

Lucros
acumu-

lados

Total do 
patri-

mônio
líquido

Adian-
tamento

para futuro 
aumento

de capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.600.373 382 7.969 55.506 (1.887) (26.539) - 3.635.804 383.000 4.018.804
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - 240.850 240.850
Aumento de capital social 407.500 - - - - - - 407.500 (407.500) -
Perda por variação na participação em controladas - - - - - (3.331) - (3.331) - (3.331)
Perda na aquisição de participação de minoritários - - - - - (12.979) - (12.979) - (12.979)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 158.047 158.047 - 158.047
Constituição de reserva legal - - 7.902 - - - (7.902) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (37.536) (37.536) - (37.536)
Dividendos adicionais propostos - - - - - - (22.464) (22.464) - (22.464)
Constituição de reserva de lucros retidos - - - 90.145 - - (90.145) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.007.873 382 15.871 145.651 (1.887) (42.849) - 4.125.041 216.350 4.341.391
Recursos para aumento de capital - - - - - - - - 176.138 176.138
Aumento de capital social 362.488 - - - - - - 362.488 (362.488) -
Perda por variação na participação em controladas - - - - - (248) - (248) - (248)
Perda na aquisição de participação de minoritários - - - - - (3.325) - (3.325) - (3.325)
Lucros distribuídos antecipadamente - - - - - (231) - (231) - (231)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 3.287 3.287 - 3.287
Constituição de reserva legal - - 164 - - - (164) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (781) (781) - (781)
Constituição de reserva de lucros retidos - - - 2.342 - - (2.342) - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 4.370.361 382 16.035 147.993 (1.887) (46.653) - 4.486.231 30.000 4.516.231

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 19.299 143.335
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício
ao caixa e equivalentes de caixa gerados
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 140.832 97.351
Provisão para perdas sobre contas a receber (902) (715)
Perdas sobre contas a receber 57.909 53.965
Resultado de equivalência patrimonial 9.596 (153.845)
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 7.864 10.352
Provisão para perda sobre outros créditos 15.033 8.037
Resultado na alienação de investimento - 5.504
Resultado na alienação de imobilizado 10.746 -
Impairment e baixas de intangível 56.060 12.539
Juros apropriados 7.940 2.262
Outros (577) 2.895

323.800 181.680
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (204.074) (89.088)
Estoques (10.295) (10.386)
Créditos tributários 13.233 (2.767)
Adiantamento a fornecedores e funcionários 1.678 21
Outros créditos (106.799) (5.630)
Obrigações com pessoal 2.491 12.083
Fornecedores 44.084 31.432
Tributos (7.606) 11.125
Investimentos a liquidar (12.114) (1.617)
IR e CSLL pagos (22.612) (6.812)
Outros débitos 18.113 2.670
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 39.899 122.711
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de investimentos, líquido do caixa
de empresas adquiridas 14.787 (165.347)
Adição de ativo imobilizado (113.960) (200.162)
Adição de ativo intangível (3.346) (15.875)
Dividendos recebidos - 16.156
Aumento de capital em controladas (56.197) (40.550)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos (158.716) (405.778)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 125.300 240.850
Empréstimos e financiamentos captados - 70.000
Empréstimos e financiamentos pagos (8.002) (3.026)
Dividendos/JCP pagos - (12.925)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamento 117.298 294.899
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (1.519) 11.832
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 30.459 18.627
Final do exercício 28.940 30.459
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa (1.519) 11.832

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
1. Contexto Operacional. A ESHO - Empresa de Serviços Hospitalares S.A.
(“ESHO” ou “Sociedade”) tem sede na Avenida Barão de Tefé, 34, 5º ao 12º
andares, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e tem por
finalidade a prestação de serviços médico-hospitalares, consultoria técnica e
administrativa a empresas ligadas ao segmento de saúde, participação no ca-
pital de outras empresas e exercer atividades imobiliárias.

2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contá-
beis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 são apresentadas em milhares de reais, exceto quando mencionado de
outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADOR

José Carlos Barbosa de Magalhães – Presidente 
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

Luiz Sérgio Pires Santana – Diretor

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

As demonstrações contábeis foram auditadas pela
Grant Thornton Auditores Independentes e 

encontram-se a disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

COI - Clínicas Oncológicas Integradas S.A.
CNPJ/MF nº 39.086.160/0001-30

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
 Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.

 A Administração.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 85.427 151.461
Caixa e equivalentes de caixa 1.225 60.464
Contas a receber 51.297 58.231
Estoques 17.139 18.087
Créditos tributários 14.904 11.061
Instrumentos financeiros derivativos - 1.551
Dividendos a receber - 557
Outros créditos 862 1.510
Não circulante 17.234 5.160
Tributos diferidos 17.194 5.150
Outros créditos 40 10

163.186 75.839
Investimentos 94.488 8.152
Imobilizado 65.709 64.325
Intangível 2.989 3.362
Total do ativo 265.847 232.460

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 45.629 67.580
Fornecedores 17.067 39.164
Empréstimos e financiamentos 9 4.188
Obrigações com pessoal 5.018 5.239
Tributos a recolher 3.130 5.492
Dividendos a pagar 12.504 12.504
Investimentos a liquidar 2.604 -
Outros débitos 5.297 993
Não circulante 12.217 1.312
Provisão para riscos trabalhistas 445 428
Investimentos a liquidar 11.306 -
Outros débitos 466 884
Patrimônio líquido 208.001 163.568
Capital social 90.626 83.170
Reservas de capital 8.859 8.859
Reservas de lucros 45.016 64.083
Adiantamento para futuro aumento de capital 63.500 7.456
Total do passivo 265.847 232.460

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receita líquida 338.593 427.925
Custo dos serviços prestados (371.734) (349.612)
Lucro bruto (33.141) 78.313
Despesas administrativas (1.590) (2.067)
Outras despesas operacionais, líquidas (4.884) (1.733)
Resultado de equivalência patrimonial 6.336 687
Resultado antes das receitas e despesas 
financeiras (33.279) 75.200
Receita financeira 4.107 7.061
Despesa financeira (1.938) (5.004)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro (31.110) 77.257
Imposto de renda e contribuição social 12.043 (24.609)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (19.067) 52.648
(Prejuízo) Lucro líquido por ação - em reais - (R$) (0,34) 0,98

As notas explicativas da Administração são parte integrante das
 demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social (31.110) 77.257
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício 
ao caixa e equivalentes de caixa gerados
(aplicados) pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 9.781 9.154
Provisão para perdas sobre contas a receber 2.060 557
Perdas sobre contas a receber 4.577 1.717
Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 17 (1.335)
Variação dos derivativos 1.551 1.480
Resultado de equivalência patrimonial (6.336) (687)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos - 1.809
Outros (66) 725

(19.526) 90.677
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 297 (12.121)
Estoques 948 (2.808)
Créditos tributários (3.063) 915
Outros créditos 617 (953)
Fornecedores (22.098) 4.227
Obrigações com pessoal (221) 197
Tributos (2.362) 2.037
Investimentos a liquidar 13.910 -
Outros débitos 4.059 (430)
IR e CSLL pagos (780) (17.689)
Caixa líquido (aplicado) gerado
nas atividades operacionais (28.219) 64.052
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de investimentos (80.000) -
Adição de ativo imobilizado (10.890) (5.468)
Adição de ativo intangível - (119)
Aumento de capital em controladas - (480)
Dividendos recebidos 557 -
Caixa líquido provenientes das 
atividades de investimentos (90.333) (6.067)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 63.500 7.456
Empréstimos e financiamentos pagos (4.187) (14.076)
Dividendos pagos - (7.456)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
atividades de financiamento 59.313 (14.076)
Redução (aumento) em caixa e
equivalentes de caixa (59.239) 43.909
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 60.464 16.555
Final do exercício 1.225 60.464
Redução (aumento) em caixa e 
equivalentes de caixa (59.239) 43.909

As notas explicativas da Administração são parte integrante das
 demonstrações contábeis.

Capital
 social

Reserva de
 capital

Reserva de
 lucros

Lucros
(prejuízos)

 acumulados

Adiantamento
para futuro

 aumento de capital

Total do
 patrimônio

 líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017 83.170 8.859 23.939 - - 115.968

Aumento de capital - - - - 7.456 7.456

Lucro líquido do exercício - - - 52.648 - 52.648

Constituição de reserva legal - - 2.632 (2.632) - -

Constituição de reserva de lucros retidos - - 37.512 (37.512) - -

Dividendos mínimos obrigatórios - - - (12.504) - (12.504)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 83.170 8.859 64.083 - 7.456 163.568

Recursos para aumento de capital - - - - 63.500 63.500

Aumento de capital 7.456 - - - (7.456) -

Prejuízo do exercício - - - (19.067) - (19.067)

Absorção de prejuízos - - (19.067) 19.067 - -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 90.626 8.859 45.016 - 63.500 208.001
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
1. Contexto Operacional. A COI Clínicas Oncológicas Integradas S.A. (“COI
Clínicas” ou “Sociedade”) tem sede na Avenida das Américas, 6205, loja E, sa-
las 208 e 302, Barra da Tijuca, na cidade e estado do Rio de Janeiro, e tem por 
finalidade a prestação de serviços médicos relacionados ao tratamento oncoló-
gico, incluindo serviços de atendimento domiciliar (homecare).
2. Apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contá-

beis da Sociedade para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
2018 são apresentadas em milhares de reais, exceto quando mencionado de 
outra forma, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos 
pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONTADOR

Diretor Superintendente: Cesar Augusto Furtado Franco
Diretor: Ricardo Hajime Yoshio Watanabe

Diretor: Fernando Meton de Alencar Camara Vieira

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e
 encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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relatório da administração: Senhores Acionistas, Vimos, por meio 
deste, submeter à apreciação de V. Sas. As demonstrações contábeis da DINÂ-
MICA ENERGIA S.A., devidamente auditadas, relativas ao exercício indo em 31 
de dezembro de 2019. A Sociedade foi constituída em 30 de setembro de 2005, 
com o Capital Social de R$255.642 mil, Representado por 255.641.804 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 30 de janeiro de 2006 o Capital 
Social foi aumentado para R$302.082 mil com emissão 46.439.916 ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal. Em 05 de julho de 2006 o Capital Social 
foi aumentado para R$ 334.424 mil com emissão 32.342.724 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. Em 27/04/ 2007, o Capital Social foi reduzido 

em R$333.924 mil, passando de R$334.424 mil para R$500 mil, sem modifica-
ção na quantidade de ações, até então emitidas. Esta redução foi concretizada 
com a entrega de ações de propriedade da empresa, registradas em seu ativo 
circulante, aos seus sócios na proporção da participação. Em 11 de setembro 
de 2008, o Capital Social foi aumentado em R$10.524 mil, passando de R$500 
mil para R$ 11.024 mil, sem emissão de novas ações. Este aumento de Capi-
tal foi realizado com o saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores. A 
principal operação neste exercício referiu-se a alocação de recursos em ações 
de companhias abertas e a realização destes ativos, sendo os recursos aplica-
dos em títulos de renda fixa. A sociedade recebeu no exercício, Dividendos e 

Juros Sobre o Capital Próprio, em função dos investimentos em ações de com-
panhias abertas. A Sociedade pagou durante o exercício de 2019 a importância 
de R$281 mil, referente a Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio, e, em 2020 
a Sociedade tem a pagar R$126 mil, referentes a Juros Sobre o Capital Próprio e 
Dividendos. A política de investimentos da Sociedade para o exercício de 2020 
é acompanhar as expectativas em relação ao mercado de valores mobiliários, 
principalmente, boas oportunidades relacionados ao setor energético. Neste 
Exercício, A sociedade não contratou outros serviços, inclusive de consultoria 
dos auditores independentes. Colocamo-nos à disposição, para quaisquer es-
clarecimentos que se façam necessários. Rio de Janeiro, 13 de março de 2020.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)
ativo nota 2019 2018
circulante:
   Caixa e equivalentes de caixa 4  10.506  10.949 
   Títulos e valores mobiliários 5, 10  500  500 
   Ajuste de avaliação patrimonial 5, 10 1.154  813 
   Devedores diversos  162  162 
   Tributos a compensar 825  575 

 13.147  12.999 

Passivo nota 2019 2018
circulante:
  Obrigações com acionistas 6  110  281 
  Obrigações tributárias 7  167  101 

 277  382 
Não circulante:
  tributos diferidos 8  364  277 

 364  277 
Patrimônio líquido:
  Capital social 9  11.024  11.024 
  Reserva de lucros  692  779 
  Ajustes de avaliação patrimonial  790  537 

 12.506  12.340 
 13.147  12.999 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

demonstração do resultado abrangente exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

nota 2019 2018
lucro líquido do exercício  65  214 
 Outros resultados abrangentes:
   Ajuste a valor patrimonial 5, 10  253  291 
total do resultado abrangente do exercício 318  505 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
demonstração das mutações do Patrimônio líquido - exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

reservas de lucros ajustes de
reserva retenção avaliação resultados

nota capital legal de lucros patrimonial acumulados total
Saldos em 31 de dezembro de 2017  11.024  616  209  246 – 12.095
Ajustes de avaliação patrimonial  –   –    –    291 – 291
Dividendos declarados  –   –    (209)  –   –    (209)
Lucro líquido do exercício  –   –    –   –    214  214 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9 – 11  –   –    (11)  –   
   . Dividendos propostos 9 – –    –   –   (51) (51)
   . Retenção de lucros – –    152 – (152) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 11.024 627 152  537 – 12.340
Ajustes de avaliação patrimonial  –   –    –    253 – 253
Dividendos pagos  –   –    (152)  –   –   (152)
Lucro líquido do exercício  –   –    –   –   65  65 
Destinações do lucro líquido:
   . Reserva legal 9 – 3  –   –    (3)  –   
   . Retenção de lucros – –    62 – (62)  –   
Saldos em 31 de dezembro de 2019 11.024 630 62 790 – 12.506

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

demonstrações dos Fluxos de caixa exercícios Findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)

nota 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício  65  214 
ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
 Fluxo de caixa das atividades operacionais
   Ajuste de avaliação patrimonial  253  291 

 318  505 
redução (aumento) de ativos:
  Tributos a compensar  (249)  48 
  Dividendos a Receber  –    (162)
  Outros Créditos  (341)  (441)
aumento (redução) de passivos:
  Obrigações com acionistas  (171)  (188)
  Obrigações tributárias  65  (68)
   Tributos diferidos  88  151 
   Ajuste de avaliação patrimonial  –    –   
Recursos provenientes nas atividades operacionais  (290)  (155)
Fluxos de caixa das atividades de Financiamento
   Dividendos declarados no exercício  (152)  (260)
Recursos provenientes (consumidos) das ativ. de financiamento  (152)  (260)
aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  (442)  (415)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4  10.949 11.364 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4  10.507 10.949 
aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  (442) (415)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
demonstração do Valor adicionado exercícios Findos

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em milhares de reais)
2019 2018

 insumos adquiridos de terceiros 
   Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (469) (464)
 Valor adicionado bruto  (469) (464)
 Valor adicionado recebido em transferência  650  786 
   Receitas financeiras 
 Valor adicionado total a distribuir 181 322
 distribuição do valor adicionado 
   Impostos, taxas e contribuições 116  108 
   Lucro retido 65  214 
 Valor adicionado distribuido 181 322

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

demonstração do resultado - exercícios Findos em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 (em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

nota 2019 2018
receitas operacionais:
Rendas de títulos e valores mobiliários 650 786

650 786
despesas operacionais:
Despesas administrativas (469) (464)
Despesas tributárias (48) (49)

(517) (513)
resultado operacional 133 273
Imposto de renda e contribuição social 12 (68) (59)
Lucro líquido do exercício 65 214
Lucro líquido por ação 0,00019 0,00064 
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 (em milhares de reais). 1 - contexto operacional: A Companhia foi 
constituída em 30 de setembro de 2005, através de Ata de Assembleia de Consti-
tuição, tendo iniciado suas operações imediatamente. A Sociedade tem por objeto 
social investir em ações e demais títulos e valores mobiliários de emissão de com-
panhias atuantes no setor brasileiro de energia elétrica; participação direta ou in-
direta em empresas brasileiras com atuação no setor energético. Em Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27 de abril de 2007, o Capital Social foi 
reduzido em R$333.924, passando de R$334.424 para R$500, sem modificação 
na quantidade de ações, até então emitidas. Esta redução foi concretizada com a 
entrega de ações de propriedade da empresa, registradas em seu ativo circulante, 
aos seus sócios na proporção da participação. Em Assembleia Geral Extraordiná-
ria (AGE) realizada em 11 de setembro de 2008, o Capital Social foi aumentado 
em R$10.524, passando de R$500 para R$11.024, sem emissão de novas ações. 
Este aumento de capital foi realizado com o saldo de lucros acumulados de exercí-
cios anteriores. 2 - apresentação das demonstrações contábeis: 2.1 Base de 
elaboração: A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada pela Adminis-
tração em 13 de março de 2020. As demonstrações contábeis foram preparadas e 
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, in-
cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
– CPC e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial
Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board – IASB. 2.2  moeda funcional e de apresentação: As demonstrações
contábeis foram preparadas e estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda 
do principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 
2.3 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstrações contá-
beis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
sui maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas
são significativas para as demonstrações contábeis, estão divulgadas na nota 3. 
3 - Principais Práticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas
na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas
políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apre-
sentados. a) apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de
competência. b) caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalente de caixa
incluem depósitos bancários e as Letras Financeiras do Tesouro(LFT’s). Os equi-
valentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo. A Companhia considera equivalentes de caixa as LFT’s de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita
a um insignificante risco de mudança de valor. c) tributos a recuperar: São de-
monstrados pelos valores originais efetivamente recuperáveis no curso normal
das operações, atualizados monetariamente de acordo com as regras legais, e
representam créditos fiscais associados às retenções de tributos federais. d) Pas-
sivos circulante e não circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos
e calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incor-
ridos. e) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
(i) mensurados ao valor justo por meio do resultado, incluindo instrumentos man-
tidos para negociação, (ii) disponíveis para venda, (iii) mantidos até o vencimento 
e (iv) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual 
os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação 
de seus ativos financeiros no seu reconhecimento inicial. Os ativos financeiros 
são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da tran-

sação para todos os ativos financeiros, exceto os mensurados ao valor justo por 
meio do resultado, para os quais os custos da transação são reconhecidos ime-
diatamente no resultado do exercício. Companhia possui instrumentos financeiros 
classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado e disponíveis 
para venda. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos 
financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa 
categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os 
ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e compreendem 
Letras do Financeiras do Tesouro (LFT’s). Os ativos financeiros disponíveis para 
venda são não derivativos, que são designados nessa categoria ou que não são 
classificados em nenhuma das categorias anteriores. Estão apresentados em ati-
vos não circulantes, a menos que a administração pretenda alienar o investimento 
em até 12 (doze) meses após a data do balanço. São compostos basicamente por 
ações da Petrobrás e estão classificados no ativo circulante. f) imposto de renda 
e contribuição social: São calculados e registrados com base nas alíquotas e 
critérios fiscais vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. A 
Companhia adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o imposto de renda 
é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre 
a parcela do lucro que exceder a R$240 mil ano ou R$20 mil mês. A contribuição 
social sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%. g) resul-
tado básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através da 
divisão do resultado líquido do exercício dividido pela quantidade média ponde-
rada de ações ordinárias disponíveis durante o exercício. h) demonstração do 
valor adicionado: A Companhia incluiu na divulgação das suas demonstrações 
contábeis a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), que tem o objetivo de de-
monstrar o valor da riqueza gerada pela Companhia, a sua distribuição entre os 
elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como emprega-
dos, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza 
não distribuída.
4 - caixa e equivalente de caixa 2019 2018
Depósitos bancários 15 13
Letras Financeiras do Tesouro (1) 10.491 10.936

10.506 10.949
(1) Títulos de Renda Fixa, representados por Letras Financeiras do Tesouro – LFT
– registradas ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos até o fim do exer-
cício. Quando aplicável, é constituída uma provisão pela constatação de perdas
potenciais na realização destes ativos. Os títulos são atualizados mensalmente
pelas informações fornecidas pelos extratos. Estas Letras Financeiras do Tesouro 
estão disponíveis para resgate a qualquer momento, pois, não existe período de
carência em vigência, podendo ser resgatada sem nenhum tipo de prejuízo.

2019 2018

descrição emissor

Quan-
tidade de 

títulos Valor

Quan-
tidade   de 

títulos Valor
LFT Tesouro Nacional     1.005 10.491 1.107 10.936

5 - títulos e Valores mobiliários: A carteira de Títulos e Valores Mobiliários é 
constituída por investimentos temporários em ações ordinárias nominativas da 
Petrobrás (PETR3), registradas ao custo de aquisição e mensuradas ao valor 
justo pelo preço de fechamento do último dia útil do exercício. A Companhia pos-
sui saldo de R$1.654 (R$1.313, em 2018) referente a 51.684 ações da Petrobrás.

2019 2018
Títulos e valores mobiliários 500 500
Ajuste a valor Patrimonial 1.154 813

1.654 1.313
6 - obrigações com acionistas: Aos acionistas é garantido dividendos obriga-
tórios de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado do exercício, calculados nos 
termos do artigo nº 202 da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos decla-
rados, que serão pagos, oportunamente, quando deliberados pela Administração 
da Companhia.

2019 2018
Juros sobre o capital próprio 110 230
Dividendos – 51

110 281
Os dividendos foram calculados da seguinte forma:

2019 2018
Lucro líquido do exercício após IRPJ e CSLL 65 214
Reserva legal (5% - limitada a 20% do capital social) 3 11
Base de cálculo para dividendos 62 203
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 16 51

16 51
7 - obrigações tributária 2019 2018
Provisão para IR e CSLL 155 91
PIS e COFINS a Recolher 10 9
Outros Impostos 2      1 

167 101
8 - tributos diferidos: São calculados com base no resultado do ajuste a valor 
de mercado das ações da Petrobras. Estes tributos somente serão devidos no 

momento da realização deste ativo.
2019 2018

CSLL Diferida 100 73
IR Diferido 264 204

364 277
9 - capital social: O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de 
R$11.024, representado por 334.424.444 ações ordinárias nominativas, sem va-
lor nominal. O capital investido é remunerado através da distribuição de um divi-
dendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado consoante a 
legislação em vigor. 10 - ajuste de avaliação Patrimonial: Refere-se a avaliação 
a valor justo das ações da Petrobras, pela cotação de fechamento da ação na 
BOVESPAno último dia útil do exercício, bem como, a apuração dos impostos, 
conforme determina a lei e com base na demonstração de resultado abrangente. 
A demonstração do resultado abrangente foi elaborada de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei 
das Sociedades por Ações, nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 26) e nas normas 
estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Essas práticas são 
consistentes com as adotadas nas demonstrações contábeis. 11 - receitas e 
despesas: As receitas são compostas, basicamente, de dividendos e juros so-
bre o capital próprio, recebidos ou a receber, em função de investimentos em 
ações de companhias abertas e de rendimentos de aplicações em títulos de ren-
da fixa, integrantes da carteira de títulos e valores mobiliários. As despesas são 
compostas, basicamente, de juros sobre o capital próprio, declarados e/ou pagos.  
12 - imposto de renda e contribuição social: A seguir, encontra-se a reconci-
liação do efeito tributário sobre o lucro antes do imposto de renda e da contribui-
ção social, aplicando-se as alíquotas mencionadas, vigentes em 31
de dezembro de 2019 e 2018: 2019 2018
Lucro contábil 65 214
Despesa de imposto de renda e contribuição social 68 59
Lucro contábil antes do imposto de renda e da
  contribuição social 133 273
Contribuição social 24 22
Imposto de renda 44 37
Imposto de renda e contribuição social a pagar 68 59
13 - instrumentos Financeiros: A Companhia opera com alguns instrumentos 
financeiros, basicamente, disponibilidades, ações Petrobras e Letras Financeiras 
do Tesouro – LFT. Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e 
passivos, encontram-se registrados nas contas patrimoniais por valores compatí-
veis com os praticados pelo mercado e foram determinados por meio de infor-
mações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. 
Julgamentos foram requeridos na interpretação dos dados de mercado para 
produzir as estimativas dos valores de realização mais adequada. Como con-
sequência, as estimativas não indicam, necessariamente, os montantes que 
poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes 
metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realiza-
ção estimados. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de 
estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A polí-
tica de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas con-
tratadas versus as vigentes no mercado. Os instrumentos financeiros estão 
classificados da seguinte forma: instrumentos financeiros não derivativos: A 
Companhia mantém operações com instrumentos financeiros não derivativos. A 
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacio-
nais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. 
Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras e outros 
recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos fi-
nanceiros foram adquiridos e são determinadas no reconhecimento inicial. ins-
trumentos financeiros ao valor justo através do resultado: Representados 
por Letras Financeiras do Tesouro – LFT no valor de R$10.491 (R$10.936, em 
2018). Referem-se a investimentos em ações da Petrobrás no valor de R$1.654 
(R$1.313, em 2018). gerenciamento de risco Financeiro: risco de merca-
do: Risco com ações Petrobras: O risco associado é oriundo da possibilidade 
da Companhia incorrer em perdas provocadas pelavolatilidade dos Títulos e 
Valores Mobiliário, em especial as ações Petrobras. 14 - exigências Fiscais e 
tributárias: As declarações de imposto de renda da Companhia dos últimos 
cinco anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos 
estão igualmente sujeitos à revisão e eventual tributação, variando em cada 
caso o prazo de prescrição. Não obstante, a Administração da Sociedade não 
espera que, em caso de revisão, possam surgir passivos adicionais relevantes.  
15 - remuneração a conselheiros: Em 2019, foi pago a título de remuneração 
aos conselheiros o valor total de R$ 33 mil.
conselho de administração: Presidente: José João Abdalla Filho. conse-
lheiros: José Pais Rangel, Manoel Eduardo Lima Lopes. diretoria: Presi-
dente: José João Abdalla Filho, Vice-Presidente: Ronaldo Dias, Diretor: Ma-
nuel Francisco Dantas Vilas Boas e Ronaldo Dias. diretor de relações com 
investidores: José João Abdalla Filho

relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis: 
Aos Acionistas e Administradores da Dinâmica Energia S.A. opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da Dinâmica Energia S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do pa-
trimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Dinâmica Energia S.A. em 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
“International Accounting Standards Board (IASB)”. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Compa-
nhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de 
auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamen-
to profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor-
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião se-
parada sobre esses assuntos. Ativo financeiro ao valor justo por meio do resulta-
do: Conforme descrito na nota explicativa nº 4, a Companhia possui aplicações
financeiras em títulos de renda fixa, representadas por Letras Financeiras do Te-
souro – LFT, no montante de R$ 10.491 mil, representando aproximadamente
79,81% do montante do total do seu ativo, que são mensuradas a valor justo com 
base nas taxas praticadas em mercados líquidos. Devido à relevância do saldo
deste ativo em relação ao ativo total e ao patrimônio líquido da Companhia, con-
sideramos a existência e a mensuração do valor justo desse ativo financeiro
como área de foco em nossa auditoria. Como nossa Auditoria conduziu o assun-
to: Nossos procedimentos incluíram, entre outros aspectos julgados necessários
às circunstâncias: Teste de existência do ativo realizado por meio do confronto
entre a posição registrada nos controles internos da Companhia e as informa-
ções do relatório de custódia emitidos pela central depositária Selic. Recálculo do 
valor justo do ativo com base nas taxas de mercado disponíveis. Ativo financeiro
ao valor justo disponível para venda: Conforme descrito na nota explicativa nº 5,
a Companhia possui ativos financeiros disponíveis para venda, representado por 
ações ordinárias nominativas da Petrobrás (PETR3) no montante de R$1.654 mil, 
em 31 de dezembro de 2019, estando classificados no ativo circulante. Devido à
relevância desse investimento no contexto das demonstrações contábeis, essa
foi considerada uma área de foco em nossa auditoria. Como nossa Auditoria
conduziu o assunto: Nossos procedimentos incluíram, entre outros aspectos jul-
gados necessários às circunstâncias: Teste de existência do ativo realizado por
meio do confronto entre a posição registrada nos controles internos da Compa-
nhia e as informações do relatório de custódia emitidos pela central depositária
de ativos da B3 (Bolsa de Valores). Recalculo do valor justo das ações tomando
com base as cotações de mercado disponíveis. Adicionalmente, avaliamos a

adequação das divulgações sobre os principais assuntos de auditoria evidencia-
das nas notas explicativas às Demonstrações Contábeis. outros assuntos: De-
monstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) re-
ferente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a 
responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informa-
ção complementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Com-
panhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração 
está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos 
no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente ela-
borada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações con-
tábeis tomadas em conjunto. Demonstração contábeis comparativas: As de-
monstrações contábeis da Dinâmica Energia S.A. para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 foram examinadas por outro auditor independente que emitiu 
relatório em 13 de março de 2019 com opinião sem modificação sobre essas 
demonstrações contábeis. outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração da Compa-
nhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abran-
ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na audito-
ria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a rela-
tar a este respeito. responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relató-
rio financeiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração preten-
da liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos ob-
jetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 

quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: a) Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frau-
de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais. b) Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Companhia. c) Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração. d) Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à ca-
pacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi-
cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. e) Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. f) Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras da Companhia ou atividades de negócios da Companhia 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Comunicamo-
-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsá-
veis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, considera-
velmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas sal-
vaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsá-
veis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como
mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corren-
te e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descre-
vemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regu-
lamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 18 de março de 2020.
aUdiPec - auditoria e Perícia contábil s/s. crc rJ-n° 0202. ernesto Patrí-
cio giráldez - contador crc-rJ n° 053.076/o-2 -
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JBS teve o maior  
lucro de sua história

A JBS está operando em volume acima do normal para 
atender a demanda global por proteína, segundo a informa-
ção de seu executivo-chefe, Gilberto Tomazoni, durante a 
divulgação do resultado do último trimestre do ano passado, 
cujo lucro cresceu 332,4% e atingiu a R$ 2,4 bilhões. Duran-
te o exercício, o resultado aumentou 241% e chegou a R$ 6,1 
bilhões, sendo o maior resultado da história da companhia e 
incluindo as variações cambiais, principalmente a desvalori-
zação do real frente ao dólar ocorrida no ano passado. 

Os analistas avaliaram como positivos os resultados, 
sendo que, para os do Bradesco BBI, embora os números 
trimestrais agora pareçam distantes, devido a pandemia, 
eles mostram que a companhia construiu uma posição de 
robusta de caixa para enfrentar os futuros desafios. Outro 
ponto considerado como positivo é a exposição doméstica 
relativamente elevada, que a protege de possíveis gargalos 
nas exportações. Além disso, destacaram que o lucro tri-
mestral foi acima das expectativas, bem como o Ebitda e 
as vendas nos Estados Unidos e no Brasil, da marca Seara. 
E mantiveram a nota acima da média, com preço-alvo de 
R$ 37,00, com possibilidade de ganhos na faixa de 70%. 

Para o Credit Suisse, o destaque foi o Ebitda, que foi 
67% maior no Brasil, ao chegar em R$ 5,7 bilhões. Res-
saltaram os comportamentos das divisões de carnes bovi-
na e suína nos Estados Unidos (US beef e US pork)m nas 
consideraram que, embora a Seara e JBS Brasil tenham 
apresentado resultado decente foi abaixo do esperado pelo 
mercado. Para a Bloomberg, a receita líquida da JBS no 
quarto trimestre, de R$ 57,1 bilhões, ultrapassou até das 
maiores estimativas, que eram de R$ 55,4 bilhões.

Moratória em Portugal será de 6 meses
Através de decreto-lei, o governo português estabel-

eceu medidas excecionais de apoio e proteção de famílias, 
empresas e demais entidades da economia social, para as-
segurar o reforço da sua tesouraria e liquidez, atenuando 
os efeitos da redução da atividade econômica. Tal decisão 
representa moratória de seis meses e significa que algo 
em torno de € 20 bilhões. No Brasil, os governadores e 
os prefeitos não alteraram os prazos para recolhimentos 
de impostos e nem fizeram a menor referência ao parcela-
mento deles; E o governo federal também não fez nen-
huma menção, mesmo sabendo que poderia oxigenar as 
empresas asfixiadas, por exemplo, concedendo moratória 
para as parcelaram dívidas através dos Refis.

Antes do governo tomar a decisão, o Santander Portu-
gal disponibilizou nesta madrugada a possibilidade dos 
clientes, particulares e empresas, pedirem moratórias dos 
seus créditos, de forma simples e sem qualquer burocra-
cia, possibilitando às 250 mil famílias que têm crédito 
habitação no banco, aos clientes que têm crédito pessoal e 
às 67 mil empresas financiadas a possibilidade de, tendo 
tido redução dos seus rendimentos, terem desde já a sus-
pensão do processamento das suas prestações e adesão à 
moratória do banco que permite a carência de capital de 
seis meses na vasta maioria dos produtos comercializados 
pelo Santander.

Fraudes na Via Varejo chegam a R$ 1,19 bi
A investigação da Via Varejo descobriu que as fraudes 

contábeis, erros e mudanças de estimativas nos balan-
ços de exercícios anteriores, cujas denúncias foram 
recebidas pela empresa em outubro do ano passado, to-
talizaram R$ 1,19 bilhão com impacto no balanço. A 
controladora da Casas Bahia e do Ponto Frio, afirmou 
que não será necessária a abertura de exercícios anteri-
ores a 2019 para os ajustes, pois a companhia avaliou 
bem o assunto e não são necessários ajustes retrospec-
tivos, sendo ajustados no próprio exercício de 2019, 
ressaltando que os ajustes contábeis não impactarão 
de forma adversa o seu fluxo de caixa, condição finan-
ceira ou sua capacidade de honras compromissos. No 
ano passado, a empresa registrou lucro líquido de R$ 
78 milhões no quarto trimestre, invertendo um prejuízo 
de R$ 282 milhões, mas no exercício a varejista teve 
perdas de R$ 479 milhões.

Vírus não impede Walmart de contratar 25 mil
Apesar da pandemia, o Walmart, maior empregador 

privado dos Estados Unidos, para manter as prateleiras 
cheias e funcionários nos caixas, na primeira semana de 
um programa de contratações já aceitou 25 mil pessoas 
e abriu outras milhares de vagas. A varejista encurtou o 
processo de contratação de duas semanas, para apenas três 
horas, eliminado entrevistas formais e ofertas de emprego 
por escrito. Com isso, gerentes das lojas têm autoridade 
para fazer ofertas verbais para estudantes do ensino médio 
e universitários, além de pessoas que perderam o emprego 
em restaurantes e hotéis. A meta da empresa é a contrata-
ção de 150 mil trabalhadores que são pagos por hora. Isso 
representa aumento de 10% da força de trabalho norte-
americana.

Prejuízo da Oi chegou a R$ 9 bilhões
No ano passado, a Oi teve prejuízo de R$ 9 bilhões, 

contra lucro líquido de R$ 24,59 bilhões em 2018, dev-
ido ao beneficio do corte da dívida em seu processo de 
recuperação judicial. A redução no Ebitda foi de 8,7%, 
que baixou para R$ 6,01 bilhões, enquanto a dívida bruta 
cresceu 1,8% para R$ 18,23 bilhões. Devido a incerteza 
econômica, a Oi se recusa a fazer projeções para este ano. 
Nenhuma casa analisou esse resultado.

Paranapanema paralisa fábrica de SP
Ignorando os apelos do governador João Dória, a Pa-

ranapanema suspenderá, a partir de 30 de março, as ativ-
idades na fábrica de Utinga (SP) e também na de Serra 
(ES), mantendo em operação apenas a da fábrica de Dias 
D’Ávila (BA).

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

AVISO AOS ACIONISTAS
MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no 
art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, 
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e 
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira convocação, no 
dia 28 de abril de 2020, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, 
na sede da Companhia, localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 
101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ e nos sites da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br) e da Companhia (www.monteiroaranha.com.br). Comunica, ainda, que a 
publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportu-
namente realizada nos jornais habituais.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello

Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A., AVISA 
que, a partir do dia 27 de março de 2020, estarão à disposição dos acionistas 
na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, 
Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores no website da empresa 
(www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br), todos os documentos de que trata o art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído o Boletim de Voto à Dis-
tância), relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti

Presidente do Conselho de Administração

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a 
se reunirem no dia 08/04/2020, às 16 horas, na sede da sociedade à Rodovia 
Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão 
e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019; (b) Destinação 
do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (c) Retenção de lucros; 
(d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2020; (e)
Contratação de Prestação de Serviços; e (f) Assuntos gerais da Companhia.
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, 
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araruama, 18/04/2020.
Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor / Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

JSR SHOPPING SA
CNPJ-MF 02.849.980/0001-27 - NIRE 33.3.0028518-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade convocados 
para a sua AGE a realizar-se no dia 06/04/2020, às 11:00 h, no endereço 
localizado na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 
– RJ, com o objetivo de eleger a diretoria para o período de 01/5/2020 a 
30/4/2023, assim como fixar sua remuneração. Fernando Azevedo de 
Araujo e Rosane Azevedo de Araujo - Diretores.

ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ-MF 33.503.251/0001-48 - NIRE 33.3.0015817-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade convocados 
para a sua AGE a realizar-se no dia 06/04/2020, às 10:00 h, no endereço 
localizado na Rua General Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 
– RJ, com o objetivo de eleger a diretoria para o período de 01/5/2020 a 
30/4/2023, assim como fixar sua remuneração. Otavio Azevedo de Araujo e 
Denise Araújo Nogueira - Diretores.

Petrolíferas poderão sofrer  
o pior impacto em 100 anos
Presidente da 
Petrobras traçou 
um panorama do 
setor em tempo 
de pandemia

O presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
acredita que o impacto glo-
bal causado pela pandemia 
de coronavírus pode resul-
tar na pior crise do setor de 
petróleo em 100 anos. O 
executivo explicou nesta 
quinta-feira em uma video-
conferência com analistas e 
investidores o que pode ser 
feito neste período de pan-
demia. A declaração foi dada 
em um dia em que a petro-
leira divulgou várias notas 
ao mercado em sua página 
de notícias.

Segundo a diretoria da 
Petrobras, as petrolíferas 
vêm sendo duplamente afe-
tadas pelo ambiente atual 
de negócios, em que tanto a 
demanda quanto o preço do 
petróleo e derivados estão 
em queda.  Em suas consi-
derações iniciais na reunião, 

da qual participou por vídeo 
transmitido de sua casa, Cas-
tello Branco disse que sua 
percepção é de que se está 
vivendo um momento sem 
precedentes.

“Isso é mais sério do que 
tivemos no passado. É talvez 
a pior crise sofrida pela in-
dústria do petróleo em 100 
anos. Não há fórmula para 
lidar com essa crise”, ressal-
tou.

Conforme a agência 
Brasil, Castello Branco 
lembrou ter vivido outros 
momentos difíceis, como a 
crise da dívida dos países 
da América Latina nos anos 
1980 e o choque financeiro 
de 2008. Apesar disso, de-
fendeu o enfrentamento da 
situação atual sem pânico, 
com transparência, agili-
dade e trabalho em equipe. 
“Temos que estar prepara-
dos para o pior cenário”, 
disse Castello Branco, ao 
afirmar que a demanda por 
combustíveis caiu signifi-
cativamente no Brasil.

Sobre o mercado externo, 
o presidente da Petrobras 
previu o agravamento da 
crise nos Estados Unidos e 
disse que já há sinais de re-
cuperação na China. “É im-
portante, porque é o destino 

da maior parte de nossas ex-
portações.”

Castello Branco e direto-
res da Petrobras avaliaram 
que ainda é cedo para prever 
que cenários serão produ-
zidos pela crise e disseram 
que as medidas anunciadas 
pretendem preparar a em-
presa para lidar com o preço 
do barril de petróleo a US$ 
25 em vez de US$ 40. “A 
menos que aconteça algum 
evento inesperado, não pre-
vemos uma recuperação sig-
nificativa do preço do petró-
leo”, afirmou o presidente da 
Petrobras, reforçando que o 
cenário é de incerteza. “Nos-
sa resposta à crise está longe 
de estar completa. Estamos 
estudando medidas adicio-
nais, incluindo uma revisão 
completa do portfólio de 
projetos”.

Sobre o programa de de-
sinvestimentos, o presidente 
da estatal garantiu que have-
rá continuidade. Ele admi-
tiu, porém, que o valor dos 
ativos foi afetado pela crise 
e disse que será preciso ana-
lisar essa queda. “Não vimos 
nenhum sinal de falta de in-
teresse em nossos possíveis 
compradores. Pelo contrário. 
Ontem (25) recebi a mensa-
gem de um deles reafirman-

do seu interesse no ativo”, 
afirmou.

Refino

A Petrobras anunciou aos 
investidores que deve adiar 
as manutenções programadas 
em refinarias. Segundo a di-
retora executiva de Refino e 
Gás Natural, Anelise Lara, es-
ses procedimentos requerem a 
presença de muitos profissio-
nais nas unidades, o que será 
evitado para prevenir a propa-
gação do coronavírus.

Anelise informou que a 
operação média nas refina-
rias está em torno de 74% 
da capacidade total, o que 
representa uma redução em 
relação à operação média 
de 79% registrada em 2019. 
Para abril e maio, a expetati-
va é de queda maior.

Diante da crise do corona-
vírus, a estatal tem buscado 
elevar o refino dos derivados 
de petróleo que têm apresen-
tado maior demanda, como 
o diesel, e reduzir os demais. 
Apesar das medidas e do im-
pacto da crise no comércio e 
na indústria, o agronegócio 
continua a demandar o die-
sel, e a previsão é que 2020 
tenha safra recorde, impul-
sionando a demanda.

Petrobras corta US$ 3,5 bi de investimento para lidar com impacto
Cortes na produção, nos 

investimentos e hibernação 
das plataformas. Essas são 
algumas das medidas anun-
ciadas pela Petrobras nesta 
quinta-feira para tentar conter 
o forte impacto da pandemia 
do Covid-19 (coronavírus) e 
do choque de preços do pe-
tróleo. A companhia anunciou 
a redução de US$ 3,5 bilhões 
nos investimentos programa-
dos para este ano (de US$ 12 
bilhões para US$ 8,5 bilhões) 
e o corte de até 100 mil barris/
dia na produção do petróleo 
até o final deste mês para re-
duzir a sobreoferta no merca-
do externo. 

A redução dos investi-
mentos programados para 
2020 acontece em função 
principalmente de posterga-
ções de atividades explora-
tórias, interligação de poços 
e construção de instalações 
de produção e refino, e da 
desvalorização do real frente 
ao dólar americano.

Segundo a estatal, a ini-
ciativa visa “reforçar sua so-
lidez financeira e resiliência 
dos seus negócios além de 
preservar a saúde de seus 
colaboradores e apoiar na 
prevenção do coronavírus 
em suas áreas operacionais e 
administrativas”, ressaltou o 
comunicado postado na pá-

gina da petroleira.
As ações também com-

preendem o desembolso das 
linhas de crédito compro-
missadas (Revolving Credit 
Lines), no montante de cerca 
de US$ 8 bilhões, conforme 
anunciado em 20 de março, 
que entraram no caixa essa 
semana, além do desembol-
so de duas novas linhas que 
somam R$ 3,5 bilhões. 

De acordo com a nota, as 
iniciativas estão alinhadas às 
recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
e do Ministério da Saúde e vi-
sam contribuir com os esfor-
ços da população e das autori-
dades brasileiras para mitigar 
os riscos da doença. 

“Com o suporte de um 
comitê especial, estamos 
acompanhando diariamente 
a evolução do coronavírus 
e avaliando a necessidade 
de novas medidas. Adicio-
nalmente, a Petrobras doou 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) 600 mil testes para 
diagnóstico de Covid-19, 
que foram importados dos 
Estados Unidos e chegarão 
ao Brasil em abril. A com-
panhia também criou um 
grupo multidisciplinar de 
profissionais de seu centro 
de pesquisas (Cenpes) para 
avaliar e propor soluções em 

parceria com universidades, 
empresas e instituições que 
possam ajudar no combate 
ao coronavírus”. 

A empresa prevê cortar 
ainda outros US$ 2 bilhões 
com gastos operacionais 
com a hibernação das pla-
taformas em operação em 
campos de águas rasas, com 
custo de extração por barril 
mais elevado, que em virtu-
de da queda dos preços do 
petróleo passaram a ter fluxo 
de caixa negativo.“ A pro-
dução atual de óleo desses 
campos é de 23 mil bpd e os 
desinvestimentos nesses ati-
vos continuam em andamen-
to”, diz a empresa em nota.

No pacote de ajustes, está 
adiada novas contratações re-
levantes pelo prazo de 90 dias.

“A companhia continua a 
explorar oportunidades para 
cortes adicionais de custos 
administrativos e operacio-
nais. Dado o alto grau de in-
certeza prevalecente na eco-
nomia global, entendemos 
ser prematuro fazer revisões 
do cenário base e projeções 
de preços de petróleo. Tais 
revisões serão feitas quando 
as incertezas e a consequente 
volatilidade de preços dimi-
nuírem”, destacou a nota

Ranking das ações:
    • Desembolso das linhas 

de crédito compromissadas 
(Revolving Credit Lines), no 
montante de cerca de US$ 8 
bilhões, conforme anuncia-
do em 20/03/2020, que en-
traram no caixa essa semana.

    • Desembolso de duas 
novas linhas que somam R$ 
3,5 bilhões.

    • Postergação para 
15/12/2020 do pagamento 
de dividendos anunciado 
em 19/02/2020 com base no 
resultado anual de 2019, no 
valor de R$ 1,7 bilhão. Essa 
proposta será submetida à 
aprovação da Assembleia 
Geral Ordinária, que foi rea-
gendada de 22/04/2020 para 
27/04/2020.

    • Redução e posterga-
ção de gastos com recursos 
humanos, no valor total de 
R$ 2,4 bilhões:

    • adiamento do paga-
mento do Programa de Prê-
mio por Performance 2019;

    • postergação do paga-
mento de horas-extras;

    • postergação do re-
colhimento de FGTS e do 
pagamento de gratificação 
de férias, conforme Medida 
Provisória n° 927, de 2020;

    • postergação do paga-
mento de 30% da remune-
ração mensal total do Pre-
sidente, Diretores, Gerentes 
Executivos e Gerentes Gerais.
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ENEVA S.A. 
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem 
em AGO/E, a ser realizada às 11h do dia 29/04/2020, na sede social da 
Cia., na Praia de Botafogo, nº 501, bloco I, 6º andar, Botafogo, RJ, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Em AGO: (i) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da ad-
ministração e as demonstrações financeiras da Cia. relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019; (ii) destinação dos resultados do exercício 
social encerrado em 31/12/2019; (iii) fixar o número de membros do Con-
selho de Administração da Cia.; (iv) eleger os membros do Conselho de 
Administração da Cia.; (v) fixar o montante global anual da remuneração 
dos Administradores da Cia.; e, 2) Em AGE: (vi) aprovar novo Plano de 
Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações Ordinárias da Com-
panhia para diretores e empregados; e (vii) deliberar sobre a rerratificação 
da remuneração global atribuída aos administradores no período compre-
endido entre abril de 2019 e abril de 2020. Informações Gerais: A Cia. es-
clarece que (i) poderão participar da AGO/E os acionistas titulares de ações 
emitidas pela Cia., por si, seus representantes legais ou procuradores, nos 
termos dispostos no Art. 126 da Lei nº 6.404/76, (ii) os acionistas deverão 
apresentar-se com antecedência ao horário de início indicado neste Edital, 
portando comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da 
Cia., expedidos por instituição financeira prestadora dos serviços de ações 
escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: (a) Pessoas Físi-
cas: documento de identificação com foto; (b) Pessoas Jurídicas: cópia do 
último estatuto ou contrato social consolidado devidamente registrado no 
órgão competente e da documentação societária outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o 
caso); (c) Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolida-
do do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador/gestor, 
além da documentação societária outorgando poderes de representação 
(ata de eleição dos diretores e/ou procuração, conforme o caso). Todos 
os acionistas, seus representantes legais ou procuradores deverão compa-
recer à AGO/E munidos dos documentos com foto e validade no território 
nacional que comprovem sua identidade e/ou condição, (iii) encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Cia., na página de relação com 
investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e 
da B3 (www.b3.com.br), as informações e documentos pertinentes às maté-
rias a serem examinadas e deliberadas na AGO/E, incluindo os documentos 
previstos no Art. 133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pela ICVM 481, 
de 17/12/2009, conforme alterada, e (iv) solicita que, se possível, para me-
lhor organização da AGO/E, a representação legal do acionista e o corres-
pondente extrato contendo sua posição acionária, emitido pela instituição 
custodiante, lhe seja entregue com 2 dias úteis de antecedência. Para fins 
do Art. 4º da ICVM 481/09, a Cia. informa, ainda, que o percentual mínimo 
do capital votante necessário para solicitação de adoção do processo de 
voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração 
é de 5%, nos termos do Art. 3º da Instrução CVM nº 165, de 11/12/1991, 
conforme alterada. O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu 
direito de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da 
ICVM 481/09, enviando o correspondente boletim de voto à distância. So-
licitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na ICVM 481, 
bem como as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Refe-
rência da Cia.. RJ, 27/03/2020. Jerson Kelman - Presidente do Conselho 
de Administração. ENEVA S.A.

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/MF nº 33.448.150/0001-11 - NIRE 33.3.0015453-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019

1. Data, hora e local: 16 de dezembro de 2019, às 17 h, na sede social,
na Avenida Rio Branco, nº 80, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.
2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social,
dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo
124 da Lei nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Sr. Lene Araújo de
Lima - Presidente; Sra. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária.
4. Ordem do dia: a) Desinvestidura do Sr. Lauriberto Tadeu Tavares
do cargo de Diretor de Sinistro Automóvel; b) Ratificação da atual
composição da Diretoria da Companhia; e c) Ratificação das funções
específicas atribuídas a determinados diretores. 5. Deliberações:
A Assembléia Geral, por unanimidade de votos:  5.1. Aprovou a
desinvestidura do Sr. Lauriberto Tadeu Tavares, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade
RG nº 13.517.296-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
012.085.678-61 do cargo de Diretor de Sinistro Automóvel, registrando
votos de agradecimento por sua dedicação e contribuição à Companhia.
5.2. Ratificou a atual composição da Diretoria da Companhia, com
mandato que se estenderá até a Assembleia que aprovar as contas do
exercício social de 2021, a saber: Diretor Presidente: Sr. Roberto de
Souza Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 05.380.778-0 SSP/RJ, inscrito no
CPF sob o nº 641.284.587-91; Diretor Geral - Seguros e Investimentos:
Sr. Marcelo Barroso Picanço, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico,
portador da Cédula de Identidade RG nº 008.600.541-0 SSP/RJ,
inscrito no CPF sob o nº 004.881.937-96; Diretor Geral - Financeiro,
Controladoria e Atendimento: Sr. Celso Damadi, brasileiro, casado,
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.533.075-7 SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 074.935.318-03; Diretor Geral - Corporativo:
Sr. Lene Araúio de Lima, brasileiro, casado, advogado, portador da
Cédula de Identidade RG nº 20.537.948-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob
o nº 118.454.608-80; Diretor Geral - Comercial: Sr. José Rivaldo Leite
da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 15.407.073-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o
nº 047.332.458-07; Diretor Geral - Negócios Financeiros e Serviços:
Sr. Marcos Roberto Loução, brasileiro, casado, estatístico, portador
da Cédula de Identidade RG nº 5.436.328-1 SSP/PR, inscrito no
CPF sob o nº 857.239.919-49; Diretor Técnico: Sr. Fabio Ohara Morita,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 13.793.433-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o
nº 128.680.328-42; Diretor de Produto Automóvel: Sr. Gilmar Pires
Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 05.923.053-2 Detran/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 789.745.507-68, Diretora de Produção: Sra. Eva Vazquez Montenegro
Miguel, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da
Cédula de Identidade RG nº 8.077.674-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob
o nº 066.872.138-30, Diretor sem denominação especial: Sr. Luiz Felipe
Milagres Guimarães, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 06.743.711-1 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o
nº 874.657.877, todos com domicílio profissional na Alameda Barão
de Piracicaba, nº 618/634, Torre B, 10º andar, Campos Elíseos, São
Paulo/SP, permanecendo vago 01 (um) cargo de Diretor Geral - Produto
Automóvel, 01 (um) cargo de Diretora Financeira, de Patrimônio
e Suprimentos e 01 (um) cargo de Diretor de Sinistro Automóvel.
5.3. Ratificou, ainda, as funções específicas atribuídas a determinados
diretores estatutários, nos termos da regulamentação vigente, conforme
segue: I - Funções de caráter executivo ou operacional: a. Diretor
responsável pelas relações com a SUSEP - Gilmar Pires Rodrigues.
b. Diretor responsável técnico (Circular SUSEP nº 234 e Resolução CNSP
nº 321) - Fabio Ohara Morita. c. Diretor responsável administrativo-
financeiro - Celso Damadi. d. Diretor responsável pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade
- Gilmar Pires Rodrigues. e. Diretor responsável pelo cumprimento das
obrigações da Resolução CNSP nº 143 - Gilmar Pires Rodrigues. II -
Funções de caráter de fiscalização ou controle: a. Diretor responsável
pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP
nº 234 e 445) - Lene Araújo de Lima. b. Diretor responsável pelos Controles 
Internos - Lene Araújo de Lima. c. Diretor responsável pelos controles
internos específicos para a prevenção contra fraudes - Lene Araújo de Lima. 
6. Documentos arquivados na sociedade: procurações. 7.Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da
Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019. (ass.) Presidente:
Sr. Lene Araújo de Lima; Secretária: Sra. Aline Salem da Silveira Bueno;
Acionistas: Porto Seguro S.A. por seu diretor, Sr. Lene Araújo de
Lima e por sua bastante procuradora, Sra. Adriana Pereira Carvalho
Simões; Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais por sua bastante
procuradora, Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. A presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - Secretária.
JUCERJA nº 00003866989 em 24/03/2020. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020. A Administração da MONTEIRO 
ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte, Leblon, inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.102.476/0001-92, NIRE 33300108611, registrada na 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria 
“A”, sob o código nº 8893 (“Companhia”) vem, nos termos do art. 124 da Lei 
nº 6.404/76, e dos art. 3º e 5º da Instrução CVM 481, convocar os acionistas da 
Companhia para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a 
se realizar em 28 de abril de 2020, às 09:00 horas, a fim de tratar da seguinte 
ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, 
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 
(ii) revisão anual do orçamento de capital; (iii) destinação do lucro líquido do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iv) fixação da remuneração
global e anual dos administradores. Para participar da Assembleia, os acionis-
tas, ou seus representantes legais, deverão apresentar, além de documento
de identidade com foto e dos atos societários que comprovem a representação
legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição escrituradora
ou agente custodiante com até 3 (três) dias de antecedência da data da As-
sembleia; (b) instrumento de outorga de poderes de representação; e (c) para 
os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato
da respectiva participação, emitido pelo órgão competente. O representante de 
acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada, devidamente
registrada: (a) do contrato ou estatuto social; e (b) do ato societário de eleição do 
administrador que (b.i) comparecer à Assembleia, ou (b.ii) assinar procuração
para que terceiro represente a acionista. O representante de fundo de inves-
timento, administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo, além dos documentos acima relacionados à gestora ou à administradora, 
deverá apresentar cópia simples do regulamento, devidamente registrado. Os 
documentos expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas
dos signatários por Tabelião Público, ser apostilados ou, caso o país emissor
não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados 
em Consulado Brasileiro, ser traduzidos por tradutor juramentado matriculado 
na Junta, e devidamente registrados. Para a participação por meio de procu-
rador, a outorga dos poderes de representação deverá ter sido realizada há
menos de 1 (um) ano, nos termos da Lei 6.404/76 e do Código Civil, sendo
que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser
representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador
da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas
acionistas da Companhia poderão ser representadas em conformidade com
seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil. Para
melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita o depósito prévio de 
cópia dos documentos necessários para participação na Assembleia com, no
mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência, aos cuidados do Departamento
de Relações com Investidores (ri@monteiroaranha.com.br). A Companhia
adotará para esta Assembleia procedimento de voto a distância, conforme
previsto na Instrução CVM 481/09, permitindo que seus acionistas enviem,
por meio de seus respectivos agentes de custódia ou da instituição presta-
dora dos serviços de escrituração das ações ou diretamente à Companhia,
o boletim de voto a distância, conforme disponibilizado pela Companhia. Os
documentos e informações relativos às matérias da Assembleia encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas 
da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Rio de Janeiro, 26 de março
de 2020. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente do Conselho de
Administração - Monteiro Aranha S.A.

SMARTCOAT SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na sede da Companhia, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia, 
Jacarepaguá, CEP 22.760-401, às 10:00 horas do dia 06 de abril de 2020, a fim 
de deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre a instalação do 
Conselho Fiscal; (ii) Deliberar sobre a eleição dos membros titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal; e (iii) Deliberar sobre a fixação da remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal. Os documentos e informações obrigatórias estarão à disposição 
dos acionistas para consulta, conforme previsto na lei, e que são necessárias para 
melhor entendimento das matérias acima, disponível na sede social da Companhia. 
Será necessário que os acionistas apresentem documentos para comprovar sua 
identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos às assembleias. 
O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante 
legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados 
na assembleia por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda 
o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2020. A Diretoria.

CNPJ Nº 05.427.471/0001-02 - NIRE: 3330026228-8
AVISO AOS ACIONISTAS

A FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores 
Acionistas que se encontram à disposição na sede da Sociedade, na Praia do 
Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos no artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.
Eugênio Ricardo Araújo Costa

Diretor-Presidente

Bancos estão aumentando juros e reduzindo o prazo
Para enfrentar 
a crise, BC 
injetará R$ 1,2 
tri em liquidez 
no sistema 
financeiro

O Banco Central (BC) já 
identificou que os bancos 
têm aumentado os juros e 
reduzido os prazos para no-
vos empréstimos, a partir da 
pandemia de coronavírus. 
Segundo o presidente da 
instituição, Roberto Campos 
Neto, as medidas tomadas 
para reforçar o caixa dos 
bancos em R$ 1,2 trilhão são 
uma resposta ao processo de 
elevação das taxas.

“O BC está monitorando 
o mercado de crédito, con-
versando com os setores que 
podem ser impactados, com 
bancos grandes, médios e 
empresas de meio de paga-
mentos para checar se existe 
algum problema de repasses. 
Podemos tomar mais medi-
das e estamos monitorando 
para que os efeitos dessas 
ações cheguem na ponta”, 
declarou Campos Neto.

Com os impactos do co-
ronavírus (covid-19) na 
economia, o Banco Central 
(BC) espera por menor cres-
cimento do crédito este ano. 
De acordo com o Relatório 
de Inflação, divulgado nesta 
quinta-feira, a previsão para 
o saldo total do crédito caiu 
de 8,1% para 4,8%.

“De forma geral, a proje-
ção de menor crescimento 
do saldo de crédito reflete 
cenário substancialmente 
mais desafiador para a ati-
vidade econômica diante 

da pandemia de coronaví-
rus (covid-19), haja vista a 
elevação de incertezas no 
ambiente econômico in-
ternacional e a expressiva 
queda nas expectativas de 
crescimento para o Brasil 
em 2020”, diz o BC no re-
latório.

Empresas

A estimativa para o saldo 
do credito às pessoas jurídi-
cas (empresas) caiu de 2,5% 
para 0,6%. Houve redução 
na projeção de crescimento 
do segmento de recursos li-
vres de 9,7% para 6%, “in-
fluenciada pela reversão nas 
expectativas de crescimento 
da economia”.

“Parte desse efeito foi, no 
entanto, compensado pelo im-
pacto da desvalorização cam-
bial [alta do dólar] sobre o 
montante em reais das dívidas 
indexadas a moedas estran-
geiras”, diz o BC. O crédito 
com recursos livres é aquele 
em que os bancos têm autono-
mia para emprestar o dinheiro 
captado no mercado e para de-
finir as taxas de juros.

No caso dos empréstimos 
com recursos direcionados 
(empréstimos com regras 
definidas pelo governo, des-
tinados, basicamente, aos se-
tores habitacional, rural e de 
infraestrutura) às empresas, 
o BC projeta retração de 8% 
do saldo. A previsão anterior 
era de queda de 8,6%.

No caso do crédito des-
tinado a pessoas físicas, a 
estimativa passou de 12,2%, 
em dezembro, para 7,8%, 
no relatório divulgado. Para 
o BC, os empréstimos para 
pessoas físicas financiados 
com recursos livres “conti-
nuam sendo o principal vetor 
de crescimento do crédito no 
país”. “Entretanto, o ritmo 

de expansão dessas moda-
lidades em 2020 foi revisto 
para 10%, ante estimativa 
anterior de 15,4%, em linha 
com redução na expectativa 
de crescimento da economia 
e seus efeitos sobre o merca-
do de trabalho, com impac-
tos sobre a expansão da mas-
sa salarial”, diz o BC.

Crédito

Em relação ao saldo 
de crédito com recursos 
direcionados, houve di-
minuição na projeção de 
crescimento divulgada em 
dezembro, de 8,1% para 
5%. “É importante notar 
que o ajuste nas projeções 
de 2020 concentrou-se 
majoritariamente nas ope-
rações de crédito financia-
das com recursos livres, 
mais sensíveis ao ciclo 
econômico e que tiveram 
crescimento expressivo 
nos últimos anos”, conclui 
o BC.

Em carta aberta às insti-
tuições financeiras, destinada 
aos banqueiros, listam em 
torno de sete pedidos que in-
cluem crédito para capital de 
giro, carência nos pagamen-
tos e contrapartida do gover-
no do lado das garantias para 
sobreviverem à crise. A carta, 
com data de quarta-feira, é 
assinada pelo setor, incluin-
do a Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abra-
sel); Associação Nacional de 
Restaurantes (ANR); plata-
forma de gastronomia Mundo 
Mesa; a Escola de Negócios 
da Gastronomia (EGG) e ain-
da o movimento SOS Bares e 
Restaurantes, capitaneado por 
chefs e donos de restaurantes 
para alertar os impactos da co-
vid-19 no segmento.

As medidas de isolamen-
to e quarentena adotadas, 

embora necessárias para 
conter a propagação do co-
ronavírus no Brasil, impac-
tam diretamente o fôlego 
financeiro das empresas no 
País, mas, principalmente, 
os pequenos e médios negó-
cios. Desde que o primeiro 
caso foi registrado, o pedi-
do por crédito explodiu nos 
bancos, com grandes com-
panhias acessando linhas já 
disponíveis, prevendo dias 
mais difíceis.

Para ajudar os bancos a 
atravessarem a crise por conta 
da covid-19, o Banco Central 
anunciou ações que injetam 
R$ 1,2 trilhão em liquidez no 
sistema financeiro. Entretan-
to, especialistas do segmento 
atentam para o fato de que, 
agora o problema é endereçar 
o risco de crédito existente já 
que empresas e pessoas físi-
cas não terão oxigênio para 
honrar seus compromissos 
com os negócios paralisados. 
O entendimento é de quem, 
sem uma contrapartida do 
governo, os bancos privados 
não vão embarcar nessa e so-
brará novamente para as ins-
tituições públicas atuarem na 
linha de frente.

Na carta aos bancos, re-
presentantes de bares e res-
taurantes chamam atenção 
para os impactos que já es-
tão sentindo. Alertam ainda 
para o risco de 6 milhões de 
pessoas, contingente que su-
porta o setor no Brasil, “su-
mir” dos extratos bancários 
“em muito pouco tempo” e 
o risco desses negócios “dei-
xarem de existir”.

Garantia do Estado

As medidas solicitadas 
pelo setor incluem crédito 
de longo prazo acima de 
48 ou 60 meses, 12 meses 
de carência para a primeira 

parcela e taxas de juros pró-
ximas à Selic, que está em 
3,75% ao ano. Além disso, 
bares e restaurantes cha-
mam atenção para a neces-
sidade de os empréstimos 
serem garantidos por um 
fundo garantidor do governo 
e não com garantias dos em-
presários de bares e restau-
rantes, exclusão de certidões 
negativas de débito (CND) 
e ainda a prorrogação ou re-
negociação das operações de 
crédito já contratadas com 
juros iguais ou menores dos 
já praticados, com carência 
de 12 meses.

Além dos pedidos, o seg-
mento cobra uma “respos-
ta imediata” dos bancos. “É 
hora de vocês mostrarem uma 
resposta imediata a todas as 
pessoas físicas e jurídicas, in-
cluindo governos, que ajuda-
ram os bancos a terem lucros 
vultosos, em um país com 
diferenças abissais...”, enfati-
zam os representantes de ba-
res e restaurantes.

Câmbio

Sobre a política de inter-
venção do BC no mercado 
de câmbio, Campos Neto 
disse que tem sido “de su-
cesso” e está atendendo o 
seu propósito. “Temos arse-
nal muito grande, acompa-
nhamos negociação da moe-
da, tentamos identificar onde 
está a demanda se está mais 
no mercado futuro, se está 
mais no mercado à vista. 
Não temos nenhum precon-
ceito em usar nenhum tipo 
de instrumento. Entendemos 
que existem alguns momen-
tos de disfunção onde nós 
temos que atuar com mais 
intensidade”, afirmou.

O BC tem reforçado que a 
continuidade das reformas é 
importante para a economia 

brasileira. No relatório, o 
BC enfatiza que “perseverar 
no processo de reformas e 
ajustes necessários na eco-
nomia brasileira é essencial 
para permitir a recuperação 
sustentável da economia”.

Segundo Campos Neto, 
as medidas de enfrenta-
mento da pandemia vão ge-
rar impulso fiscal, mas será 
momentânea. Ele destacou 
que “grande parte da queda 
de juros” ocorreu porque, 
antes da atual crise, existia 
o entendimento de que o 
país passou a ter discipli-
na fiscal, ao criar o teto de 
gastos e fazer a reforma da 
previdência.

Ele afirmou que as po-
líticas públicas de distan-
ciamento social aumentam 
a recessão econômica, ao 
restringir a oferta de tra-
balho. “Não é o trabalho 
dos economistas, nem uma 
opinião do Banco Central. 
É fato que, conforme faz 
mais política pública para 
achatar a curva de número 
de novos casos da doença, 
causa mais restrição à ofer-
ta de trabalho e aprofunda a 
recessão econômica”, disse 
o diretor de Política Econô-
mica do BC.

Ele afirmou que “se não 
fizer nenhuma política pú-
blica para conter a disper-
são da epidemia, um grupo 
muito grande começa a ter 
a doença muito rápido”, o 
que levaria ao problema de 
não ter número suficiente 
de leitos para atender todos 
os doentes. “Então se faz 
política pública para tentar 
achatar essa curva e espalhar 
o número de pessoas doentes 
no tempo e com isso atender 
mais pessoas com o mesmo 
número de leitos, mesmo nú-
mero de respirados”, disse o 
diretor
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Ideiasnet S/A
CNPJ/MF nº 02.365.069/0001-44

Companhia Aberta

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
Prezados Acionistas, A Diretoria da Ideiasnet S.A. (Ideiasnet ou Cia.), em con-
formidade com as disposições legais e estatutárias, submete à sua apreciação 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Cia., com 
o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo 
em 31/12/2019. Todas as informações apresentadas neste Relatório da Admi-
nistração, exceto quando indicado de outra forma, são expressas em moeda 
corrente nacional (Reais ou R$) e estão em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS - International Financial Repor-
ting Standards) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Ideiasnet: 
A Ideiasnet sempre esteve posicionada como uma empresa de investimentos 
com foco em empresas de tecnologia com rápido crescimento e foi a primeira 
empresa desse setor a lançar ações na BM&FBovespa, atualmente B3 S.A. 
- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”, B3: IDNT3), em 2000. Atualmente a Ideiasnet 
detém apenas duas participações em empresas operacionais nos setores de 
comunicação ótica e mídia digital: • Padtec S.A. - 34,16%; • VIX Inc. (ex-Ba-
tanga) - 6,06%

Dando continuidade ao processo de simplificação da sua estrutura societária 
e redução de custos, a Ideiasnet realizou em 2018 a extinção do último fundo 
remanescente, o Ideiasnet Fundo de Investimento em Participações III - Mul-
tiestratégia (Ideiasnet FIP III) e em 2019, a incorporação da Ideiasventures 
Participações S.A. Em dezembro de 2019, a Administração decidiu por reco-
nhecer por completo a perda no investimento na Vix Inc. (ex-Batanga), pois 
entendeu que a probabilidade da Cia. recuperar este investimento é baixa. 
Na presente data, os investimentos são detidos diretamente pela própria Cia.. 
Incorporação de Ações da Padtec: Em 07/02/2019 a Ideiasnet divulgou pro-
posta de incorporação das ações da controlada em conjunto Padtec (“Incor-
poração de Ações”), que seria submetida à deliberação dos seus acionistas 
em Assembleia Geral Extraordinária em 22/03/2019 (“AGE”). A realização da 
AGE estava condicionada à aprovação da referida incorporação pelos acio-
nistas controladores da Padtec, que deveria ocorrer em 20/03/2019, mas foi 
cancelada. Em virtude deste cancelamento, a realização da AGE de acionis-
tas da Cia. ficou prejudicada e, consequentemente, também foi cancelada. 
Uma nova assembleia de acionistas da Padtec chegou a ser convocada para 
15/05/2019, porém, os demais acionistas da investida (BNDESPAR e CPqD) 
solicitaram novamente o seu cancelamento para que tivessem mais tempo 
para avaliar a transação, avaliação essa que segue em curso. Acredita-se que 
a Incorporação de Ações será vantajosa para ambas as Cias. e seus acionis-
tas na medida em que (i) o capital social da Padtec passará a ser integralmen-
te detido por uma Cia. aberta, simplificando a estrutura de gestão atualmente 
existente e potencialmente facilitando o seu acesso ao mercado de capitais, 
o que eventualmente poderá facilitar a captação de recursos necessária para 
financiar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, assim como a 
expansão de suas operações; (ii) o número de ações de emissão da Ideiasnet 
em circulação e o seu valor de mercado tendem a crescer em razão do au-
mento da participação da Ideiasnet na Padtec decorrente da implementação 
da Operação, podendo ter como consequência uma elevação na liquidez das 
ações; e (iii) a continuidade operacional da Ideiasnet restará assegurada pela 
consecução do objeto social da Padtec. A Incorporação de Ações visa, portan-

to, a racionalizar e simplificar a atual estrutura da Ideiasnet, permitindo que a 
Padtec tenha acesso facilitado ao mercado de capitais, valendo-se melhor dos 
recursos da Ideiasnet e de sua posição de Cia. aberta. Entretanto, os termos 
desta operação seguem em negociação entre a Cia. e os demais acionistas 
da Padtec, sendo certo que, atualmente, a Ideiasnet não está estudando qual-
quer outra alternativa. Destaques Financeiros Anuais:
R$ milhões(1) 2018 2019
Resultados Contábeis Consolidados
Receita Líquida - -
EBITDA 10 4
% margem EBITDA n/a n/a
Resultado Líquido 11 5
Destaques do Balanço Consolidado
Ativos 64 64
Passivos 51 45
Patrimônio Líquido 13 18
Caixa 8 3
Endividamento Líquido (8) (3)
Valor de Mercado
Valor de Mercado 97 53
Preço da ação (R$) 5,93 3,25
Número de ações (milhares) 16.344 16.344
Desempenho em 2019: Resultados da Ideiasnet: • A Ideiasnet não registrou 
receita líquida nos anos de 2019 nem 2018, em decorrência da interrupção 
das receitas obtidas com taxa de gestão de fundos de investimento em 2017, 
quando o Ideiasnet FIP III adquiriu a participação do fundo norte americano 
Paul Capital no Ideiasnet FIP I. • As despesas operacionais da Ideiasnet, em 
conjunto com suas holdings de participação, somaram R$1,5 milhão em 2019, 
frente a R$10,4 milhões em 2018. Essa variação é devida principalmente à 
redução nas despesas administrativas da Cia., em decorrência da simplifica-
ção da estrutura administrativa e societária, e ao reconhecimento adicional, 
em relação a 2018, de R$2,6 milhões em créditos e descontos decorrentes 
da adesão ao PERT pela controlada Automatos Participações. • O lucro de 
R$6,2 milhões com participações em empresas em 2019 foi devido principal-
mente à equivalência patrimonial de R$5,1 milhões da controlada Padtec (que 
somou R$11 milhões em 2018). • O resultado financeiro líquido apresentou 
uma redução de R$1,6 milhão devido à diminuição das aplicações financeiras 
e reconhecimento de correções em passivos que estavam reportados a valor 
histórico. • Como consequência dos eventos mencionados acima, a Ideiasnet 
registrou lucro líquido de R$5,4 milhões em 2019 frente a R$11,3 milhões no 
ano anterior.
Resumo do Resultado Consolidado (R$ mil) 2018 ∆ 2019
Receita Líquida - - -
(-) Despesas Operacionais (2.974) 1.514 (1.460)
(-) Provisões para Contingências (4.428) 3.561 (867)
(-) Resultados de Participações em Empresas 16.995 (10.775) 6.220
(+) Resultado de Operações Descontinuadas - - -
EBITDA 9.593 (5.700) 3.893
(-) Amortização & Depreciação (20) 17 (3)
(+) Resultado Financeiro Líquido 499 (1.570) (1.071)
(-) IRPJ e CSLL 1.230 1.390 2.620
Resultado Líquido Consolidado 11.302 (5.863) 5.439
(-) Participações de Não Controladores - - -
Resultado Líquido da Controladora 11.302 (5.863) 5.439

Padtec: Telecom | Participação indireta da Ideiasnet em 31/12/2019: 34,16%.
Consolidado

R$ mil 2019 2018
Varia-
ção%

Receita bruta total 273.585 289.908 -5,6%
Receita líquida total 220.804 229.384 -3,7%
Margem bruta 30,4% 31,6%
Ebitda 23.301 49.797 -53,2%
Margem Ebitda 10,6% 21,7%
Lucro / prejuízo líquido 9.500 33.383 -71,5%
Margem líquida 4,3% 14,6%
Endividamento líquido (15.250) 35.244 -143,3%
Dívida / Ebitda Ajustado (0,6) 0,6
A Padtec, maior fabricante de sistemas de transporte óptico da América La-
tina com a tecnologia DWDM, encerrou o ano de 2019 com lucro líquido de 
R$9,5 milhões. O número de clientes ativos apresentou crescimento de 13% 
durante o ano de 2019 e alcançou um total de 90, resultado da liderança da 
Padtec no segmento de novas operadoras regionais no Brasil. Os clientes 
são segmentados entre as maiores operadoras de telecomunicações do País, 
provedores de Internet e utilities, data centers, dentre outros. A receita líquida 
consolidada reduziu 3,7% na comparação de 2019 com 2018, passando de 
R$229,4 milhões para R$ 220,8 milhões, consequência do cenário econômico 
brasileiro, que afeta diretamente os negócios, e que resultarou na redução de 
investimentos pelas empresas do setor de telecomunicação. O EBITDA redu-
ziu 53,2% na comparação entre 2018 e 2019, passando de R$49,8 milhões 
para R$23,3 milhões, reflexo da perda de receita líquida de R$8,6 milhões 
mencionada acima, e do aumento em investimentos em Pesquisa e Desenvol-
vimento (no valor de R$8,5 milhões) e na expansão da atuação no mercado 
externo. O lucro líquido apresentou redução de R$23,9 milhões em relação a 
2018, passando de R$33,4 milhões para R$9,5 milhões. Esse resultado reflete 
basicamente os maiores investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e a 
expansão do mercado externo. Em 2019 a Cia. não apresentou endividamento 
líquido, uma vez que seu saldo de caixa e os equivalentes de caixa superaram 
seu endividamento. Esse cenário deve-se às vendas dos ativos relacionados 
às divisões de sistemas submarinos e de OTN-Switch concluídas em 2019 
e que resultaram em aportes financeiros significativos para a Padtec. Essas 
operações somaram R$121,7 milhões, permitindo que a Padtec concentre 
seus esforços no desenvolvimento e comercialização de sistemas de ópticos 
com a tecnologia DWDM, com foco no mercado de transmissão óptica de alta 
capacidade para redes terrestres em todos os segmentos do setor de teleco-
municações. Até 31/12/2019 a Padtec já havia recebido R$56,3 milhões refe-
rentes a 75% da venda da divisão de sistemas submarinos e R$46,7 milhões 
correspondentes a 100% da venda da divisão OTN-Switch. Ainda com relação 
à divisão de sistemas submarinos, parte do montante pendente foi recebido 
no 1T2020 (após o cumprimento de obrigações contratuais) e o restante será 
quitado após dois anos da assinatura do contrato, celebrado em janeiro de 
2019. O investimento em tecnologia é o diferencial da Padtec para manter-se 
competitiva e na fronteira do conhecimento em sua área de especialização 
em sistemas de transmissão óptica, agregadores de tráfego e sistemas para 
redes de acesso. Os investimentos são voltados para um portfolio em siste-
mas de comunicações ópticas de alto desempenho. No ano de 2019 a Padtec 
investiu cerca de R$37 milhões em Pesquisa e Desenvolvimento. A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019 E DE 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2019 2018 2019 2018
Ativo 52.669 49.368 63.671 64.151
Circulante 1.631 1.015 4.985 6.028
Caixa e equivalentes de caixa 4 1 - 3.328 3.594
Tributos e contribuições a compensar e 
recuperar 23 8 23 11

Imposto de renda e contribuição social 14.1 1.607 281 1.634 1.685
Outros valores a receber 6 - 726 - 738

Não circulante 51.038 48.353 58.686 58.123
Outros instrumentos financeiros 5 - - - 2.278
Contratos de mútuos 17.1 2.585 3.339 - -
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 14.1 240 240 8.143 3.652

Tributos a compensar e recuperar - - 26 26
Imposto de renda e contribuição social 14.1 - - 1.928 1.933
Outros valores a receber 6 1.008 948 1.008 3.935
Depósitos judiciais 10.1 11.099 6.348 11.771 11.349
Investimentos 9 35.811 35.191 35.515 32.663
Ativos mantidos para venda 8 255 2.246 255 2.246
Imobilizado 16 17 16 17
Intangível 24 24 24 24

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Passivo e patrimônio líquido 52.669 49.368 63.671 64.151
Circulante 398 319 4.288 4.628
Fornecedores - - 151 23
Tributos e contribuições a recolher 7 11 4 2.981 2.160
Imposto de renda e 
contribuição social a recolher 14.2 21 42 764 1.474

Salários, encargos e benefícios sociais 106 143 107 263
Demais obrigações 10 260 130 285 708

Não circulante 33.923 35.754 41.035 46.228
Tributos e contribuições a recolher 7 240 240 9.899 10.670
Demais obrigações 10 22.780 27.013 31.136 35.558
Provisão para passivo a 
descoberto 9 10.903 8.501 - -

Patrimônio líquido 11 18.348 13.295 18.348 13.295
Capital social 131.846 131.846 131.846 131.846
Reservas de capital (2.674) (2.674) (2.674) (2.674)
Outros resultados abrangentes (10.282) (9.896) (10.282) (9.896)
Prejuízos acumulados (100.542)(105.981) (100.542) (105.981)

Patrimônio líquido atribuído aos 
controladores 18.348 13.295 18.348 13.295

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PERÍODOS 
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$, exceto o lucro por ação)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida - - - -
LUCRO BRUTO - - - -
RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS
Gerais e administrativas 12 (4.936) (12.189)(5.558) (10.401)
Resultado de equivalência patrimonial 9 1.006 19.939 3.238 (551)
(Constituição)/Reversão de passivo a
 descoberto 9 2.586 (8.501) 1.841 -

Ganho de investimentos e de capital 9 3.757 12.216 1.141 17.547
Outras receitas e despesas 2.997 (604) 3.228 2.979
Resultado antes do resultado financeiro 5.410 10.861 3.890 9.574
Receitas financeiras 32 205 211 732
Despesas financeiras (3) (4)(1.282) (234)

RESULTADO FINANCEIRO 13 29 201(1.071) 498
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS 5.439 11.062 2.819 10.072
Imposto de renda e contribuição social 14.2 - 240 2.620 1.230
Corrente - - 9 (676)
Diferido - 240 2.611 1.906

Resultado das operações descontinuadas - - - -
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 5.439 11.302 5.439 11.302
Lucro líquido atribuído para 
Acionistas controladores 5.439 11.302

Lucro por ação
Lucro por ação - básico e diluído (em R$) 0,3328 0,6915

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PERÍODOS 
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro do exercício 5.439 11.302 5.439 11.302
Outros resultados abrangentes
Ajuste acumulado de conversão (195) (657) (195) (409)
Outras (191) (191)
Ajuste de avaliação patrimonial - - - -

Resultado abrangente total 5.053 10.645 5.053 10.893
Lucro abrangente atribuível aos:
Acionistas da controladora 5.053 10.645
Acionistas não controladores - 249

Resultado abrangente total 5.053 10.893

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$)
Atribuível aos acionistas controladores

Outros resultados abrangentes

Nota
Capital
social

Reserva
de capital

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Ajuste
acumulado

de conversão
Prejuízos

acumulados Total

Total do
patrimônio

líquido
SALDOS EM 31/12/2018 131.846 (2.674) (8.472) (1.424) (105.981) 13.295 13.295
Lucro líquido do exercício - - - - 5.439 5.439 5.439
Ajuste variação cambial de controladas - - - (195) - (195) (195)
Outras - - (191) - - (191) (191)
Ganho de capital relativo a variação 
na participação das controladas - - - - - - -

SALDOS EM 31/12/2019 131.846 (2.674) (8.663) (1.619) (100.542) 18.348 18.348

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PERÍODOS 
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

1 - RECEITAS - - - -
Vendas de mercadorias, produtos e serviços - - - -
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - - - -

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (3.792) (2.589) (7.014) (4.826)
Custo dos produtos, das mercadorias 
e dos serviços vendidos - - - -

Materiais, energia, serviços de terceiros
 e outros (1.885) (1.841) (2.083) (2.841)

Outras (1.907) (748) (4.931) (1.985)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) (3.792) (2.589) (7.014) (4.826)
4 - RETENÇÕES (3) (20) (3) (20)
Depreciação, amortização e exaustão 14 (3) (20) (3) (20)

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 
PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) (3.795) (2.609) (7.017) (4.846)

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO 
EM TRANSFERÊNCIA 11.676 17.195 11.888 18.380
Resultado de equivalência patrimonial/ 
ganho (perda) de investimentos 9 3.592 11.438 5.079 (551)
Receitas financeiras 15 32 205 211 732
Outras 8.052 5.552 6.598 18.199

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A 
DISTRIBUIR (5+6) 7.881 14.586 4.871 13.534

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 7.881 14.586 4.871 13.534
Pessoal 1.866 2.520 1.957 2.676
Remuneração direta 1.404 1.988 1.495 2.144
Benefícios 381 430 381 430
F.G.T.S 81 102 81 102

Impostos, taxas e contribuições 351 510 (4.079) (850)
Federais 351 499 (4.079) (861)
Municipais - 11 - 11

Remuneração de capitais de terceiros 225 254 1.554 406
Juros - - 1.329 152
Aluguéis 225 254 225 254
Outras - - - -

Remuneração de capitais próprios 5.439 11.302 5.439 11.302
Lucro do período 5.439 11.302 5.439 11.302
Participação dos não controladores nos 
lucros retidos - - - -

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2019 2018 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício 5.439 11.302 5.439 11.302
Ajuste para:
Equivalência patrimonial e reversão 
passivo a descoberto 9 (1.006) (19.939) (3.238) 551

Reversão de Passivo a Descoberto 9 (2.586) 8.501 (1.841) -
Depreciação e amortização 14 3 20 3 20
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos - (240) (2.611) (1.906)
Provisão para contingências e outras (3.876) 7.832 (2.806) 4.428
Juros, variação monetárias e cambiais - - - -
Ganho de investimento e capital - (12.216) (1.141)(17.547)
Perda na venda de imóveis 991 - 991 -
Resultado das operações descontinuadas - - - -
Baixa de imobilizado e intangível (2) 30 (2) 30

(Aumento)/diminuição de ativos e passivos
Tributos a recuperar, imposto de 
renda e contribuição social (1.341) (3) (1.836) (1.342)

Depósitos judiciais (4.751) 219 (422) (104)
Demais contas a receber (circulante 
e não circulante) 666 611 2.050 (750)

Adiantamentos a fornecedores e diversos - 15 - 83
Fornecedores - - 128 (718)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Salários, encargos e benefícios sociais (37) (20) (156) (17)
Obrigações fiscais e tributárias a 
pagar e recuperar 7 (255) 50 (3.749)

Imposto de Renda e Contribuição 
Social pagos (21) (6) (710) 640
Demais obrigações (227) (945) (423) (2.573)
Fluxo de caixa aplicado nas ativida-
des operacionais (6.741) (5.094) (6.525)(11.652)
Fluxo de caixa de atividades de 
investimento
Investimentos (vendas e aquisições líquidas) 4.988 8.431 2.981 5.559
Caixa e equivalente de Ativos 
mantidos para venda 1.000 - 1.000 -

Aplicações financeiras - - 2.278 9.364
Contratos de mútuos 754 (3.339) - -
Fluxo de caixa gerado pelas ativida-
des de investimento 6.742 5.092 6.259 14.923

Fluxo de caixa (aplicados nas) ativida-
des de financiamento - - - -
(Redução) aumento de caixa e equivalentes 1 (2) (266) 3.271
Saldo inicial de caixa e equivalentes - 2 3.594 323
Saldo final de caixa e equivalentes 1 - 3.328 3.594

1 (2) (266) 3.271

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E DE 2018 (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações Gerais: 1.1. Contexto operacional: A Ideiasnet S.A. (“Ideias-
net” ou “Cia.”) sempre esteve posicionada como uma Cia. de venture capital
com sede na cidade do Rio de Janeiro. Constituída em 1998 para exercer a 
atividade de incubadora de projetos de internet, em junho de 2000 a Cia. tor-
nou-se a primeira empresa de Tecnologia de Informação brasileira a lançar 
ações na BM&FBovespa, atualmente B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (to-
das ordinárias, código de negociação IDNT3). Em 2008, a Cia. aderiu ao Novo 
Mercado da B3. Durante muitos anos, a Ideiasnet participou ativamente de to-
dos os estágios de desenvolvimento de suas investidas, se consolidou como 
referência no setor e foi sinônimo de empreendedorismo com alto nível de Go-
vernança Corporativa. A Ideiasnet sempre atuou junto às suas investidas, na 
definição e implementação de modelos de negócios, estratégias de crescimen-
to, operações de fusões e aquisições, contribuindo ativamente para o processo 
de tomada de decisão através da participação em seus Conselhos de Adminis-
tração, quando instalados. A partir de final de 2015, a Ideiasnet iniciou um 
processo de simplificação da sua estrutura societária. Após a extinção de algu-
mas empresas holdings e a incorporação dos fundos Ideiasnet Fundo de Inves-
timento em Participações I - Multiestratégia (“Ideiasnet FIP I”) e Ideiasnet Fun-
do de Investimento em Participações II - Multiestratégia (“Ideiasnet FIP II”) pelo 
Ideiasnet Fundo de Investimento em Participações III - Multiestratégia (“Ideias-
net FIP III”) em 31 de julho e 31/03/2017, respectivamente, a Ideiasnet delibe-
rou pela extinção deste último em 26/12/2018. O Ideiasnet FIP III era o último 
dos três fundos por meio dos quais a Ideiasnet detinha seus investimentos. Em 
31/12/2018, esse fundo possuía indiretamente apenas dois investimentos em 
empresas operacionais, nas empresas Padtec S.A. (“Padtec”) e, indiretamente, 
na Vix Inc. (antiga Batanga Media Inc., “Batanga”), conforme demonstrado na 
nota explicativa n° 9. Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 
22/09/2017, foi discutida a possibilidade de constituição de um novo fundo de 
investimento voltado a projetos de infraestrutura em tecnologia. Os Conselhei-
ros da Ideiasnet entendiam ser importante buscar a perenidade da Cia. e a 
criação de valor para seus acionistas no longo prazo, razão pela qual decidiram 
mandatar a Diretoria com poderes para tomar as medidas necessárias para tal 
fim, estudando a melhor forma de estruturação e captação de recursos, identi-
ficando empresas-alvo e possíveis co-investidores. Naquela mesma ocasião, 
os membros do Conselho de Administração concordaram que a Cia. ainda con-
tava com altos custos regulatórios e operacionais se comparados com seu pa-
trimônio, além de passivos tributários e contingências trabalhistas relevantes, 
razão pela qual deveria continuar a perseguir alternativas visando a diminuição 
de custos e simplificação da sua estrutura, que poderia incluir fechamento de 
capital da Cia., migração para o segmento de listagem tradicional da B3, tercei-
rização das atividades de gestão, entre outras. Tendo em vista a evolução da 
alternativa da Incorporação de Ações descrita nos parágrafos abaixo e as difi-
culdades encontradas pela Cia. para a constituição de um novo fundo de inves-
timento, os esforços neste sentido foram interrompidos em setembro de 2018. 
Em AGE realizada em 04/01/2018, os acionistas aprovaram a saída voluntária 
da Ideiasnet do Novo Mercado, sem a realização de oferta pública de ações. 
Assim, desde 08/01/2018, as ações de emissão da Cia. passaram a ser nego-
ciadas no segmento básico da B3. Em paralelo aos esforços que envidava para 
constituição de um novo fundo de investimentos, a Administração da Cia. estu-
dava alternativas para o desinvestimento da Padtec, seu único ativo relevante. 
Diante do insucesso nas tentaivas de venda deste ativo, a Administração dese-
nhou uma operação de incorporação de ações da Padtec, de modo que essa 
se tornasse subsidiária integral da Cia., na forma do artigo 252 da Lei das S.A. 
Tal operação, que vem sendo estudada há cerca de dois anos, constitui a pers-
pectiva de continuidade operacional para a Cia. e uma saída para os acionistas 
da Padtec, tendo como objetivo racionalizar e simplificar a atual estrutura da 
Ideiasnet, permitindo que a Padtec tenha acesso facilitado ao mercado de ca-
pitais, valendo-se melhor dos recursos da Ideiasnet e de sua posição de Cia. 
aberta. Acredita-se que a incorporação de ações é vantajosa para ambas as 
Cias. e seus acionistas na medida em que (i) o capital social da Padtec passa-
rá a ser integralmente detido por uma Cia. aberta, simplificando a estrutura de 
gestão atualmente existente e potencialmente facilitando o seu acesso ao mer-
cado de capitais, o que eventualmente poderá facilitar a captação de recursos 

necessária para financiar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 
assim como a expansão de suas operações; (ii) o número de ações de emissão 
da Ideiasnet em circulação e o seu valor de mercado tendem a crescer de 
modo a refletir, proporcionalmente, o aumento da participação da Ideiasnet na 
Padtec decorrente da implementação da Operação, podendo ter como conse-
quência uma elevação na liquidez das ações de sua emissão; e (iii) a continui-
dade operacional da Ideiasnet restará assegurada pela consecução do objeto 
social da Padtec. Assim, em 07/02/2019, a Cia. convocou seus acionistas para 
deliberarem, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) no dia 22/03/2019, 
sobre operação de incorporação da totalidade das ações de emissão da Pa-
dtec S.A. (“Padtec”) pela Ideiasnet (“Incorporação de Ações”), que, caso apro-
vada, resultaria: (i) na emissão, pela Ideiasnet, em favor dos acionistas da Pa-
dtec (exceto a própria Ideiasnet), de ações ordinárias da Ideiasnet, em 
substituição às ações ordinárias de emissão da Padtec; e (ii) a consequente 
conversão da Padtec em subsidiária integral da Ideiasnet, preservando-se a 
personalidade jurídica e o patrimônio próprio da Padtec, de modo que a Ideias-
net não absorveria os seus bens, direitos, haveres, obrigações e responsabili-
dades, inexistindo sucessão legal. A realização da AGE estava condicionada à 
aprovação da Incorporação de Ações pelos acionistas da Padtec em assem-
bleia que seria realizada em 20/03/2019, mas que foi cancelada. Em decorrên-
cia desse cancelamento, a Cia. cancelou sua AGE que seria realizada em 
22/03/2019. Uma nova assembleia de acionistas da Padtec para deliberar so-
bre a Incorporação de Ações foi convocada para 15/05/2019, porém, os demais 
acionistas da investida (BNDESPAR e CPqD) solicitaram novamente o seu 
cancelamento para que tivessem mais tempo para avaliar a transação e, se for 
o caso, obter as aprovações necessárias. Os termos da operação de incorpo-
ração de ações da Padtec pela Ideiasnet seguem em negociação entre a Cia. 
e os demais acionistas da Padtec, sendo certo que, atualmente, a Ideiasnet 
não está estudando qualquer outra alternativa.  Dando continuidade ao proces-
so de simplificação da sua estrutura societária, os acionistas da Ideiasnet deli-
beraram pela incorporação da Ideiasventures em assembleia realizada em ju-
lho de 2019. No exercício findo em 31/12/2019, a Cia. encontrava-se em fase 
de desinvestimento de seus ativos e apresentou capital circulante positivo de 
R$ 697 no consolidado e saldo de prejuízos acumulados de R$ 100.542. As 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas do exercício findo em 
31/12/2019 foram aprovadas e autorizadas para emissão pelo Conselho de 
Administração da Cia. em reunião realizada em 20/03/2020. 2. Base de Prepa-
ração: 2.1. Declaração de conformidade: As informações contábeis da Cia. 
compreendem as demonstrações contábeis individuais, identificadas como 
Controladora, e as demonstrações contábeis consolidadas, identificadas como 
Consolidado, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as Normas IFRSs emitidas pelo IASB. As práticas contábeis ado-
tadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emiti-
das pelo CPC e aprovadas pelo CFC e pela CVM. Como não existe diferença 
entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado atribuíveis aos 
acionistas da Controladora, constantes nas demonstrações contábeis consoli-
dadas, e o patrimônio líquido e o resultado da Controladora, constantes nas 
demonstrações contábeis individuais, a Cia. optou por apresentar essas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas em um único conjunto, lado 
a lado. As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações 
contábeis da Ideiasnet S.A. e das empresas nas quais a Cia. mantém o contro-
le direta ou indiretamente, detalhadas na nota explicativa nº 9, cujos exercícios 
sociais e práticas contábeis são coincidentes. As controladas diretas e indiretas 
são consolidadas desde a data de aquisição, que corresponde à data na qual a 
Cia. obteve o controle. A Administração da Cia. entende que todas as informa-
ções relevantes das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na sua gestão. 
2.1.1. Base de mensuração: As demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos 
instrumentos financeiros não-derivativos, mensurados pelo valor justo por meio 
do resultado. 2.1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em Real, 

que é a moeda funcional da Cia.. Todas as informações financeiras apresenta-
das em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 2.1.3. Uso de estimativas e julgamentos: A aplica-
ção das políticas contábeis da Cia. descritas na nota 3, a seguir, exige que a 
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados efetivos podem divergir dessas estimativas. Estima-
tivas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações so-
bre incertezas, premissas e estimativas que podem afetar significativamente os 
valores reconhecidos nas demonstrações contábeis dentro do próximo exercí-
cio financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 1 - Con-
tinuidade; • Nota 10 - Provisões para riscos; • Nota 14 - Utilização de prejuízos 
fiscais e impostos e contribuições diferidos; • Nota 14 - Tributos diferidos. 3.
Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm 
sido aplicadas de maneira consistente pela Ideiasnet e suas controladas (“Gru-
po”), em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. 3.1. Base de consolidação e investimentos em 
controladas: As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demons-
trações contábeis da Cia. e de entidades (incluindo entidades estruturadas) 
controladas diretamente pela Cia. ou indiretamente através de suas controla-
das. A consolidação de uma controlada começa quando a Cia. obtém o contro-
le sobre a controlada e termina quando a Cia. perde o controle sobre a contro-
lada. Especificamente, as receitas e despesas de uma controlada adquirida ou 
alienada durante o exercício são incluídas na demonstração do resultado e 
outros resultados abrangentes a partir da data em que a Cia. obtém o controle 
até a data em que a Cia. deixa de controlar a controlada. O resultado e cada 
componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos proprietários 
da Cia. e às participações não controladoras. O resultado abrangente total das 
controladas é atribuído aos proprietários da Cia. e às participações não contro-
ladoras, mesmo se isso gerar saldo negativo para as participações não contro-
ladoras. As demonstrações contábeis consolidadas em 31/12/2018 incluem as 
controladas Ideiasnet Fundo de Investimento em Participações III - Multiestra-
tégia (Ideiasnet FIP III), Ideiasventures Participações S.A. (“Ideiasventures”), 
Chenonceau Participações S.A. (“Chenonceau”) e Automatos Participações 
Ltda (“Automatos”). Em 31/12/2019, em função da extinção do Ideiasnet FIP III 
e da incorporação da Ideiasventures, as demonstrações contábeis consolida-
das incluem as controladas Chenonceau e Automatos. Os percentuais de par-
ticipação em 31/12/2019 e 2018 estão demonstrados na nota 9. Nas demons-
trações contábeis individuais da Cia. as informações financeiras das controladas 
(Automatos e Chenonceau) e do empreendimento controlados em conjunto 
(Padtec) são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 3.2.
Investimentos em empreendimentos controlados em conjunto (joint ven-
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tures): Uma joint venture é um acordo conjunto através do qual as partes que 
detêm controle conjunto sobre o acordo possuem direitos sobre os ativos líqui-
dos do acordo conjunto. Controle conjunto é o compartilhamento contratual-
mente acordado de controle, aplicável somente quando as decisões sobre as 
atividades relevantes requerem o consentimento unânime das partes que com-
partilham o controle. Os resultados e os ativos e passivos das joint ventures
são incorporados nestas demonstrações contábeis consolidadas pelo método 
de equivalência patrimonial. De acordo com o método de equivalência patrimo-
nial, um investimento em uma joint venture é reconhecido inicialmente no ba-
lanço patrimonial ao custo e ajustado em seguida para reconhecer a participa-
ção do Grupo no resultado e em outros resultados abrangentes. Quando a 
participação do Grupo nas perdas de uma joint venture ultrapassa a participa-
ção do Grupo nessa joint venture (que inclui quaisquer participações de longo 
prazo que, em sua essência, formam parte do investimento líquido do Grupo na 
joint venture), o Grupo deixa de reconhecer sua participação em perdas adicio-
nais. As perdas adicionais são reconhecidas somente na medida em que o 
Grupo incorreu em obrigações legais ou presumidas ou assumiu obrigações 
em nome da joint venture. Um investimento em uma joint venture é contabiliza-
do pelo método de equivalência patrimonial a partir da data em que a investida 
se torna uma joint venture. Na aquisição do investimento em uma joint venture,
qualquer excedente do custo do investimento sobre a participação do Grupo no 
valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida é reconheci-
do como ágio, que é incluído no valor contábil do investimento. Qualquer exce-
dente da participação do Grupo no valor justo líquido dos ativos e passivos 
identificáveis da investida sobre o custo do investimento, após a reavaliação, é 
imediatamente reconhecido no resultado do exercício em que o investimento é 
adquirido. 3.3. Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos: 
O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os 
ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual o Grupo se torna uma das partes 
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos ou passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial somen-
te quando o Grupo tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a in-
tenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passi-
vo simultaneamente. O Grupo classifica os ativos financeiros não derivativos 
nas seguintes categorias: i. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por 
meio do resultado. O modelo de negócios reflete como a Cia. administra seus 
ativos financeiros e até que ponto os fluxos de caixa dos ativos financeiros são 
gerados pela captação dos fluxos de caixa contratuais, pela venda dos ativos 
financeiros ou por ambos, utilizando-se de cenários esperados de ocorrência. 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso 
seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconheci-
dos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor jus-
to por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com divi-
dendos, são reconhecidas no resultado do exercício. ii. Ativos financeiros dis-
poníveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda correspon-
dem a ativos financeiros não derivativos designados como disponíveis para 
venda ou que não são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis; (b) 
investimentos mantidos até o vencimento; ou (c) ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado. As variações no valor contábil dos ativos financei-
ros disponíveis para venda são reconhecidas em “Ajuste de avaliação patrimo-
nial (líquido de impostos)” e acumuladas na rubrica “Ajuste acumulado de con-
versão”. Quando o investimento é alienado ou apresenta redução ao valor 
recuperável, o ganho ou a perda acumulado anteriormente é reclassificado 
para o resultado. iii. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 
original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são 
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na ges-
tão das obrigações de curto prazo. iv. Passivos financeiros não derivativos: O 
Grupo reconhece títulos de dívidas emitidos e passivos subordinados inicial-
mente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros 
(incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são 
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o Grupo se torna 
uma parte das disposições contratuais do instrumento. O Grupo baixa um pas-
sivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas 
ou vencidas. O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na ca-
tegoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são me-
didos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. Atualmente, 
o Grupo classifica apenas “fornecedores” como passivos financeiros não deri-
vativos. 3.4. Redução ao valor recuperável de ativos: Os ativos que têm uma 
vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testa-
dos anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor re-
cuperável (“impairment”). Os ativos que estão sujeitos à amortização são revi-
sados para a verificação de “impairment” sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Uma perda por “impairment” é reconhecida quando o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor 
justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em uso. Para fins 
de avaliação do “impairment”, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos 
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades 
Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que te-
nham sido ajustados por “impairment”, são revisados subsequentemente para 
a análise de uma possível reversão do “impairment” na data do balanço. “Im-
pairment” de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido. 3.5.
Ativo mantido para venda: Os ativos não circulantes (ou o grupo de ativos) 
são classificados como mantidos para venda caso o seu valor contábil seja 
recuperado principalmente por meio de uma transação de venda e não através 
do uso contínuo. Essa condição é atendida somente quando o ativo (ou grupo 
de ativos) estiver disponível para venda imediata em sua condição atual, sujei-
to apenas a termos usuais e costumeiros para venda desse ativo (ou grupo de 
ativos), e sua venda for considerada altamente provável. Os ativos não circu-
lantes (ou o grupo de ativos) classificados como destinados à venda são men-
surados pelo menor valor entre o contábil anteriormente registrado e o valor 
justo menos o custo de venda. 3.6. Provisões para riscos judiciais: As provi-
sões para riscos judiciais eram reconhecidas apenas para obrigações presen-
tes resultantes de eventos passados, em que os valores fossem estimados de 
forma confiável, para as condenações cuja probabilidade de liquidação fosse 
provável. No entanto, nos últimos anos, a Diretoria da Cia. observou que a 
classificação do risco de perda dos processos judiciais, por parte dos assesso-
res jurídicos, tendia a piorar a medida que a ação judicial avançava no tempo. 
Em virtude disso, a Diretoria da Cia. optou por aumentar o valor das suas pro-
visões para riscos judiciais em 2018, passando a provisionar também 50% das 
ações com risco possível e 25% daquelas com risco remoto de perda. O valor 
reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeri-
das para liquidar a obrigação no final de cada período de relatório, consideran-
do-se os riscos e as incertezas relativos à cada obrigação. Quando se espera 
que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de 
uma provisão sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e 
somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado 
de forma confiável. 3.7. Receitas e despesas financeiras: As receitas finan-
ceiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros 
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre em-
préstimos, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (“impair-
ment”) reconhecidas nos ativos financeiros (exceto recebíveis). 3.8. Imposto 
de renda e contribuição social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social 
do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corren-
te e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam 
relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no 
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente é 
o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na 
data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos im-
postos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é re-
conhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis 
de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados 
para fins de tributação. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são 
apresentados líquidos no balanço quando há o direito legal e a intenção de 
compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relaciona-
do com a mesma entidade legal e a mesma autoridade fiscal. 3.9. Demonstra-
ção do Valor Adicionado (DVA): A Cia. elaborou Demonstrações do Valor 
Adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos do pronunciamento 
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresenta-
das como parte integrante das demonstrações contábeis conforme práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Cias. abertas, enquanto para IFRS 
representam informação financeira adicional. 3.10. Demonstração dos Flu-
xos de Caixa: As Demonstrações dos Fluxos de Caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2). A Cia. 
optou por apresentar os fluxos de caixa oriundos de pagamento de juros sobre 
empréstimos e financiamentos passivos como atividade de financiamento. Adi-
cionalmente, o fluxo de caixa relativo a impostos parcelados está classificado 
como fluxo de caixa da atividade operacional. 3.11. Normas e interpretações 
novas e revisadas já emitidas: a) Em vigor para períodos iniciados em ou 
após 1º/01/2018: IFRS 9 - Instrumentos Financeiros (novo pronunciamento) / 
CPC 48 - introduz novos requerimentos de classificação e mensuração de ati-
vos financeiros. Em 2018, a Cia. avaliou a classificação e a mensuração dos 
ativos financeiros e de acordo com seu modelo de gerenciamento de ativos 
manteve a classificação do instrumento financeiro Batanga em conta de ativo 
financeiro avaliado a valor justo por meio do resultado. A Administração decidiu 
em provisionar a perda na sua totalidade desse instrumento financeiro em de-
zembro de 2019, conforme nota explicativa nº 5, uma vez que entendeu que a 
probabilidade de recuperação do valor do investimento é muito baixa. IFRS 15 
- Receita com contratos de clientes (novo pronunciamento) / CPC 47 - estabe-
lece um único modelo abrangente a ser utilizado pelas entidades na contabili-
zação das receitas resultantes de contratos com clientes. Os pronunciamentos 
acima não causaram impactos significativos nas demonstrações contábeis da 
Cia. e de suas controladas. b) Em vigor para períodos iniciados em ou após 
1º/01/2019: IFRS 16 - Leasing - Estabelece novos padrões de contabilização 
de arrendamento mercantil. • Arrendamentos - A norma remove a distinção 
entre arrendamento operacional e financeiro e requer o reconhecimento de um 
ativo (o direito de utilizar o item arrendado) e um passivo financeiro relacionado 
com o pagamento de alugueis. ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre o tratamen-
to de tributos sobre o lucro. Essa interpretação explica como reconhecer e 
mensurar ativos e passivos sobre lucros correntes e diferidos, no caso em que 
há incerteza sobre o tratamento de um imposto onde as posições fiscais ainda 
não foram aceitas pelas autoridades tributárias. Estas disposições não produ-
ziram efeitos sobre as demonstrações contábeis da Cia. e de suas controladas 
(Automatos e Chenonceau), uma vez que inexistem contratos de leasing e que 
a Cia. e suas controladas adotam estrita observância às normas fiscais na 
apuração dos tributos e, por isso, conclui não haver incertezas em termos de 
estarem os tratamentos em consonância com as disposições e interpretações 
legais. c) Em vigor para períodos iniciados em ou após 1º/01/2020: CPC 00 
(R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro (aplicável a partir de 

1/01/2020): A revisão da norma estabelece alterações  no CPC 00 (R1) com 
destaque para: o objetivo do relatório financeiro; definições de ativo, passivo, 
patrimônio líquido, receitas e despesas; critérios para a inclusão de ativos e 
passivos nas demonstrações contábeis (reconhecimento) e orientação sobre 
quando removê-los (desreconhecimento); bases de mensuração e orientação 
sobre quando usá-las e conceitos e orientações sobre apresentação e divulga-
ção. IAS 1 /CPC 26 e IAS 8/ CPC 23 - Modifica à definição de “material”, escla-
recendo aspectos da aplicação da materialidade nas informações divulgadas. 
IFRS 3 / CPC 15 - Definição de negócio - Esta alteração constitui uma revisão 
da definição de “negócio” para efeitos de contabilização de concentrações de 
atividades empresariais. Revisão de pronunciamentos técnicos n° 14 - Estabe-
lece alterações em diversos pronunciamentos, interpretações e orientações 
técnicas. Revisão de pronunciamentos técnicos nº 15 - Alterações dos pronun-
ciamentos técnicos em decorrência da definição do termo “Reforma da Taxa de 
Juros de Referência”, quanto à contabilização de Hedge. IFRS 17 /CPC 50 - 
Contratos de seguro: A IFRS 17 substitui a IFRS 4/CPC11 - Contratos de segu-
ro. O objetivo da alteração é assegurar que uma entidade forneça informações 
relevantes que representem de forma fidedigna a essência desses contratos, 
por meio de um modelo de contabilidade consistente. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa e bancos - - 595 3
Aplicações financeiras de liquidez imediata 1 - 2.733 3.591

1 - 3.328 3.594
Em 31/12/2019 e de 2018 as aplicações financeiras do Consolidado referem-
-se a operações compromissadas de liquidez imediata, com remuneração à 
taxa média de 77,7% do CDI em 31/12/2019 e 97% do CDI em 31/12/2018, 
mantidas junto a instituições financeiras de primeira linha. A exposição da Cia. 
e suas controladas ao risco de taxa de juros e a análise de sensibilidade de 
ativos e passivos financeiros são divulgados na nota 16. 5. Instrumentos Fi-
nanceiros Avaliados ao Valor Justo

Consolidado
2019 2018

Investimentos registrados ao valor justo (a) - 2.278
- 2.278

Não circulante - 2.278
A Cia. considera que não exerce influência significativa sobre estes investi-
mentos, uma vez que não gerencia as atividades diárias na administração, 
a política de investimentos e a gestão desses instrumentos financeiros. (a) 
Refere-se ao ativo financeiro Batanga, cujo valor em 2018 foi reconhecido 
pela metodologia de avaliação por fluxo de caixa descontado para apurar o 
valor justo da empresa. O objetivo do Batanga é a criação de conteúdo digi-
tal, através de anúncios, streaming de vídeos e rádio digital, voltado para as 
audiências hispânicas nos Estados Unidos. O valor justo do investimento é 
avaliado anualmente pela Administração, conforme requerido pelo CPC 01 
- Redução ao valor recuperável de ativos, por meio da revisão dos estudos 
de recuperabilidade (impairment) desses investimentos. Assim, em dezembro 
de 2019, a Administração decidiu por reconhecer a perda em sua totalidade, 
pois entendeu que a probabilidade da Cia. recuperar o investimento é baixa. 
6. Outros Valores a Receber e Créditos com Outras Partes Relacionadas:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Adiantamentos a fornecedores e diversos - - - -
Depósito caução aluguel 35 35 35 35
Avais Officer (a) 913 913 913 913
Demais contas a receber (b) 60 726 60 3.725

1.008 1.674 1.008 4.673
Circulante - 726 - 738
Não circulante 1.008 948 1.008 3.935

(a) A Cia. figurava como avalista na Cédula de Crédito Bancário nº 1.250, 
emitida pela Officer S.A. Distribuidora de Produtos de Tecnologia, então em 
recuperação judicial (“Officer”), em favor de BCV - Banco de Crédito e Varejo 
S.A., integrante do Grupo Financeiro BMG. Em 6/11/2015, a Cia., na condição 
de avalista, celebrou Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dí-
vida, por meio do qual (i) assumiu integralmente a dívida pela qual já estava 
coobrigada e (ii) repactuou as condições de pagamento. Em razão da assun-
ção da dívida, a Cia. ficou sub-rogada no crédito concursal outrora devido pela 
Officer. (b) Em 31/12/2018 o saldo era referente a extinção do Ideiasnet FIP III 
em 26/12/2018 que resultou no reconhecimento pela Ideiasnet de R$ 726 em 
saldo de disponibilidade de caixa a receber. Esse saldo foi recebido ao longo 
do exercício de 2019. 7. Tributos e Contribuições Sociais a Recolher

Controladora Consolidado
Passivo 2019 2018 2019 2018
PIS e COFINS - - 2 -
ISS (b) - - 3.327 2.117
PERT (a) 240 240 9.539 10.247
Outros 11 4 12 466

251 244 12.880 12.830
Circulante 11 4 2.981 2.160
Não circulante 240 240 9.899 10.670
(a) O valor consolidado é representado principalmente pelos débitos fiscais 
federais da controlada Automatos Participações incluídos no Programa Es-
pecial de Regularização Tributária (“PERT”), instituído pelo Governo Federal 
por meio da Lei 13.496 de 24/10/2017, cujo montante em 31/12/2019 somava 
R$9.299 do total de R$9.539. Após o pagamento dos valores correspondentes 
à entrada de 5% da dívida consolidada para adesão ao PERT, a Cia. e a con-
trolada Automatos Participações concluíram as etapas de consolidação dos 
parcelamentos realizados e aguardaram que a própria Receita Federal efetu-
asse a inclusão de débitos e de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa da CSLL já informados para quitação integral do saldo devedor tendo 
a última consolidação ocorrido em dezembro de 2019. (b) O valor consolida-
do é representado pelos débitos fiscais municipais da controlada Automatos 
atualizados junto às prefeituras municipais de Barueri - SP e Petrópolis - RJ.

Controladora Consolidado
8. Ativos Classificados como Mantidos 
para Venda 2019 2018 2019 2018
Imóveis (a) 255 2.246 255 2.246

255 2.246 255 2.246
Ativo não circulante 255 2.246 255 2.246
a) Imóveis: A Cia. recebeu 15 imóveis como garantia de avais concedidos em 
contrato de alienação fiduciária na venda da investida Latin eVentures. Em 
30/06/2015, a Ideiasnet classificou esses imóveis como “ativo disponível para 
venda” em decorrência da decisão judicial emitida em maio daquele mesmo 
ano, garantindo o direito da Cia. de venda dos imóveis. Desde então, a Cia. 
vinha realizando esforços para venda desses imóveis, atendendo aos critérios 
do CPC 31 - Ativo Não Circulante Disponível para Venda, sendo que em 2016, 
os imóveis foram reclassificados para Ativo Não Circulante considerando a au-
sência de expectativa de venda no curto prazo. Ao longo de 2018, tais imóveis 
tornaram-se indisponíveis em virtude de bloqueios ocorridos no âmbito de al-
gumas ações judiciais nas quais a Cia. estava arrolada e, por isso, a Cia. efe-
tuou em dezembro de 2018 a reclassificação desses imóveis para “Proprieda-
des para investimento”. A Cia. revisava anualmente o valor justo dos imóveis 
através de laudo de avaliação de especialistas, garantindo dessa forma que os 
imóveis estivessem registrados pelo valor recuperável. Em dezembro de 2019, 
a Cia. celebrou contrato de compra e venda relativo a 11 unidades e promessa 
de compra e venda relativa às 4 demais unidades, pelo valor total de R$1.000, 
tendo recebido ainda naquele mês, R$744. O montante restante, correspon-
dente aos outros 4 imóveis, será recebido ao longo do exercício de 2020.
9. Investimentos e Provisão para Passivo a Descoberto: As informações 
contábeis resumidas das coligadas, controladas diretas e indiretas e controla-
da em conjunto da Cia., incluindo os valores totais de ativos, passivos, passivo 
a descoberto, receitas e prejuízo do exercício, estão apresentadas a seguir.

Controladora
Participa-

ções
Resultado de equiva-

lência patrimonial

CONTROLADAS DIRETAS

em coliga-
das e

controla-
das em 

2018

Passivo
a desco-

berto
em 2018

Ganho/
(Perda)

pelo
MEP

(a)

Reversão/
Constituição

de Prov. para 
Passivo a 

Descob. (b)

Aplica-
ções/

Aportes
(Resgates)

Ganho/(Per-
da) Capital 
- Var. Part. 

Controladas

Ajuste de 
Avaliação

Patrimonial
Outros

(c)
Saldo

em 2019

Participações
em coliga-

das e
controladas

em 2019

Passivo
a desco-

berto
em 2019

Padtec S.A. 32.663 3.238 - - (191) (195) - 35.515 35.515 -
Automatos Participações Ltda. - 745 160 (11.808) (10.903) (10.903)
Chenonceau Participações S/A 2.528 (2.232) - 296 296
Ideiasventures Participações 
S/A - (8.501) - 1.841 679 1 - 5.980 - - -

Total 35.191 (8.501) 1.006 2.586 839 (190) (195) (5.828) 24.908 35.811 (10.903)
(a) + (b) 3.592

Controladora

Participações
Resultado de 

equivalência patrimonial Ganho/(Per Ganho/ Participações Passivo a 
em coliga-

das e
controladas

em 2017

Ganho/
(Perda)

pelo MEP 
(a)

Reversão de 
Prov. para Pas-
sivo a Descob. 

(b)

Aplicações/
Aportes

(Resgates)

da) Capital 
- Var. Part. 

Controla-
das

Ajuste de 
Avaliação

Patrimo-
nial

(Perda) In-
vestimento

em coliga-
das e

controladas
em 2018

desco-
berto

em
2018

CONTROLADAS DIRETAS
Padtec S.A. 339 32.331 (7) 32.663
Ideiasnet FIPIII 17.765 19.646 - (36.986) 248 (650) (23) -
Chenonceau Participações 
Ltda. (46) 2.574 2.528

IdeiasVentures Participações 
Ltda. - - (8.501) - - - - - (8.501)

Total 17.765 19.939 (8.501) (2.081) 248 (657) (23) 35.191 (8.501)
(a) + (b) 11.438

Consolidado

Participações
em controladas 
indiretas e coli-
gadas em 2018

Ganho/
(Perda)

pelo MEP Outras

Ajuste de
avaliação
patrimo-

nial

Participações
em controla-

das indiretas e 
coligadas em 

2019
Padtec S.A. 32.663 3.238 (191) (195) 32.663
Total 32.663 3.238 (191) (195) 32.663

Consolidado

Participações 
em controla-
das indiretas 

e coligadas 
em 2017

Ganho/
(Perda)

pelo
MEP

Apor-
tes de 
capital

Ajuste
acumu-
lado de 
conver-

são

Ganho/
(Perda)

Capital - 
Var. Part. 
Controla-

das

Participações
em controla-
das indiretas 

e coligadas 
em 2018

Padtec S.A. 21.635 11.373 64 (657) 248 32.663
Total 21.635 11.373 64 (657) 248 32.663

(A) + (B)
a. Liquidação do Ideiasnet FIP III. Em 26/12/2018, a Cia. deliberou pela amor-
tização parcial das cotas do Ideiasnet FIP III mediante a entrega de ações da 
Padtec, Chenonceau e Ideiasventures, e posterior liquidação e encerramento 
do fundo, conforme mencionado nas notas explicativas no 1 e 6.b. Consequen-
temente, a Cia. reconheceu em dezembro de 2018 um ganho de R$12.216 
em relação ao valor dos ativos recebidos do Ideiasnet FIP III. b. Alienação de 
controladas: O contrato de compra e venda das controladas Z Investimentos e 
Moip, celebrado em 22/02/2016, previa mais três pagamentos anuais a título de 
earn-out, no valor de €4,5 milhões cada, sendo €2,445 milhões proporcionais 
ao percentual da participação do Ideiasnet FIP I, condicionados ao atingimen-
to pela Moip de determinados indicadores de desempenho nos anos fiscais de 
2016, 2017 e 2018. Dessa forma, esses ativos somente seriam reconhecidos 
se e quando as metas fossem alcançadas. Em 17/05/2017, foi recebida a pri-
meira parcela relativa ao earn-out, no valor de R$6.167 convertidos pela taxa 
de câmbio efetiva de R$3,35, líquida de IOF. Em 20/06/2018, foi recebida a se-
gunda parcela relativa ao earn-out, no valor de R$5.330 convertidos pela taxa 
de câmbio efetiva de R$4,20, líquida de IOF. E em 17/07/2019, foi recebida a 
terceira e última parcela relativa ao earn-out, no valor de R$3.756 convertidos 
pela taxa de câmbio efetiva de R$4,14, líquida de IOF. c. Participação em 
coligadas, controladas e controladas em conjunto: Dando continuidade ao pro-
cesso de simplificação da sua estrutura societária, os acionistas da Ideiasnet 
deliberaram pela incorporação da Ideiasventures em assembleia realizada em 
julho de 2019. A Ideiasventures era uma holding não operacional que detinha 
participação acionária na Automatos Participações. Após esta incorporação, a 
Automatos Participações passou a ser consolidada pela Ideiasnet. Os princi-
pais efeitos da incorporação na Controladora foram o registro de R$ 1.611 em 
Imposto de Renda e Contribuição Social conforme nota 14.1 e o registro de R$ 
11.135 em Depósitos Judiciais conforme nota 10.1. Em junho de 2019, o patri-
mônio líquido da Automatos era negativo em R$ 11.808 e foi reconhecido na 
Ideiasnet após a incorporação da Ideiasventures pela Cia. em julho de 2019. 
Na mesma data, o saldo do passivo a descoberto de R$ 5.980, que refletia o 
Patrimônio Líquido da Ideiasventures, foi revertido, após a incorporação dessa 
sociedade. As informações contábeis resumidas das coligadas, controladas 
diretas e indiretas e controlada em conjunto da Cia. e informações sobre suas 
operações estão descritas a seguir:

2019

Controladas
diretas

% de 
partici-
pação

- direta/
indireta

Ativo
Total

Passi-
vo

Patri-
mônio

Liquido

Ca-
pital

Circu-
lante

Líqui-
do

Receita
Total

Lucro
(Preju-

ízo)
Chenonceau
Participações
S.A. (a) 100,00% 2.882 2.586 296 2.882 - (2.232)

Automatos
Participações
Ltda (c) 100,00% 11.002 21.904 (10.903)(3.417) 2.689

Empreendimentos
controlados em 
conjunto

Padtec S.A. (d) 34,06% 236.950 132.984 103.966 81.321 273.585 9.500
2018

Controladas
diretas

% de par-
ticipação

- direta/
indireta

Ativo
Total

Passi-
vo

Patri-
mônio

Liquido

Capital
Circu-
lante

Líquido
Receita 

Total

Lucro
(Pre-

juízo)
Chenonceau
Participações
S.A. (a) 100,00% 5.868 3.340 2.528 3.589 - (128)

Ideiasventures
Participações
S.A. (b) 100,00% 5.850 14.351 (8.501) 1.390 - 7.092

Controladas
Indiretas

Automatos
Participações
Ltda (c) 100,00% 8.932 23.270 (14.338) (4.275) - 7.285

Empreendimentos
controlados em 
conjunto

Padtec S.A. (d) 34,06%272.171176.273 95.898 83.862 289.908 33.383

O Ideiasnet FIP III, constituído em 2013, era um fundo de investimento em par-
ticipações, sob a forma de condomínio fechado, por meio do qual a Cia. detinha 
seus investimentos. Em 26/12/2018, a liquidação do Ideiasnet FIP III foi delibe-
rada em Assembleia Geral de Cotistas. a) A Chenonceau é uma empresa não 
operacional que tem como objetivo deter participações em outras empresas e 
detém uma participação minoritária na empresa Batanga. Essa participação mi-
noritária foi objeto de impairment (reconhecimento de perda) em dezembro de 
2019, pois a Administração entende que a Cia. tem baixa probabilidade em re-
cuperar o valor desse investimento. b) A Ideiasventures era uma empresa não 
operacional que tinha como objetivo deter participações em outras empresas e 
detinha participação na Automatos Participações. A Ideiasventures foi incorpo-
rada pela Ideiasnet em 12/07/2019, conforme aprovação em assembleias de 
acionistas de ambas as Cias.. c) A Automatos Participações é uma empresa 
não operacional que tem como objetivo deter participações em outras empre-
sas e atualmente não detém nenhum investimento. d) A Padtec é uma empre-
sa voltada ao desenvolvimento, fabricação e comercialização de sistemas de 
comunicações ópticas. A empresa fornece soluções tanto para redes de longa 
distância quanto redes metropolitanas e redes de acesso. Com sede em Cam-
pinas, SP, a Padtec se destaca pela sua presença nas redes de entroncamento 
dos maiores provedores de serviços de telecomunicações da América Latina.
10. Demais Obrigações Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Provisão para riscos (10.1) 22.780 27.013 30.948 35.010
Demais obrigações 260 130 473 1.256

23.040 27.143 31.421 36.266
Circulante 260 130 285 708
Não circulante 22.780 27.013 31.136 35.558
10.1. Provisão para riscos: A Cia. e suas investidas são partes em ações 
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos go-
vernamentais, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo 
questões tributárias, cíveis, trabalhistas e outros assuntos. A Administração da 
Cia. e de suas controladas, com base em informações de seus assessores ju-
rídicos e na análise das demandas judiciais pendentes, constituíram provisão 
em montante considerado suficiente para cobrir 100% das perdas estimadas 
como prováveis, 50% das perdas classificadas como possíveis e 25% das per-
das estimadas como remotas para as ações em curso (vide nota 3.6). A Cia. 
faz parte do polo passivo de processos trabalhistas de várias ex-controladas, 
dentre elas Officer, Pini, Softcorp e ETML - Empresa de Telefonia Multiusuário 
S.A. A redução no valor das provisões em 2019 frente ao ano anterior se deu, 
principalmente, por arquivamento de processos e exclusão da Cia. de polos 
passivos.

Controladora
2018 Adições Reversões Transferência 2019

Trabalhista 21.141 914 (3.049) - 19.006
Cíveis 5.872 261 (2.359) - 3.774
Total Provisões 27.013 1.175 (5.408) - 22.780
Depósitos judiciais (6.348) (4.801) 50 - (11.099)
Total 20.665 (3.626) (5.358) - 11.681

Controladora
2017 Adições Reversões Transferência 2018

Trabalhista 16.015 5.126 - - 21.141
Cíveis 4.023 1.886 (37) - 5.872
Total Provisões 20.038 7.012 (37) - 27.013
Depósitos judiciais (1.404) (5.529) - 585 (6.348)
Total 18.634 1.483 (37) 585 20.665

Consolidado
2018 Adições Reversões Transferência 2019

Trabalhista 19.382 1.194 (3.397) 2.530 19.709
Fiscais 2.530 - - (2.530) -
Cíveis 13.098 575 (2.434) - 11.239
Total Provisões 35.010 1.769 (5.831) - 30.948
Depósitos judiciais (11.349) (4.811) 4.389 - (11.771)
Total 23.661 (3.042) (1.442) - 19.177

Consolidado
2017 Adições Reversões Transferência 2018

Trabalhista 16.894 5.566 (3.078) - 19.382
Fiscais 3.125 - (595) - 2.530
Cíveis 11.419 2.043 (364) - 13.098
Total Provisões 31.438 7.609 (4.037) - 35.010
Depósitos judiciais (11.245) (778) 8 666 (11.349)
Total 20.193 6.831 (4.029) 666 23.661
Em 1º/02/2017 o Ideiasnet FIP I e os demais acionistas da Montpellier con-
cluíram a operação de venda da Montpellier, holding detentora de 69,1% do 
capital social da Tectotal, para a CDF - Central de Funcionamento Tecnolo-
gia e Participações S.A. (“CDF”). Pelos termos e condições estabelecidos no 
contrato de compra e venda, o Ideiasnet FIP I fazia jus à quantia de R$5.163 
pela venda de sua participação de 78,6% na Montpellier, que foi depositada 
judicialmente pela CDF nos autos de uma ação de execução cível de título 
extrajudicial, de nº 0195266-33.2011.8.26.0100, movida pela ABX Gestão e 
Administração Ltda. (“ABX”) em face da Automatos Participações. A dispo-
nibilidade de tal quantia para a Cia. depende de conclusão favorável desse 
processo, cuja probabilidade de risco de perda para a Cia. é remota, segun-
do os assessores jurídicos responsáveis pelo seu acompanhamento. Em 
14/06/2017, a Cia. e sua então controlada Ideiasventures sofreram bloqueios 
judiciais no montante de R$4.275 no âmbito de outra ação de execução cível 
nº 1008328-05.2014.8.26.0100 movida também pela ABX em face da Auto-
matos. Em 31/12/2019, a Cia. possui um total de R$ 14.434 de contingências 
classificadas como possíveis e de acordo com a prática contábil descrita na 
nota explicativa nº 3.6 é provisionado um total de 50% do total das causas 
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possíveis. Em consequência disso em 31/12/2019 a Cia. possui um total de 
R$7.218 de processos não provisionados, representados desta forma:

2019
Trabalhista 3.652
Cíveis 3.566
Total 7.218
11. Patrimônio Líquido: 11.1. Capital social: O capital social da Cia. subscri-
to e integralizado é de R$131.846, dividido em 16.344 ações ordinárias escri-
turais, sem valor nominal. A Cia. está autorizada a aumentar seu capital social, 
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de 
Administração, até o limite de 20 milhões de ações ordinárias, sem valor no-
minal. 11.2. Reservas de capital: Correspondente aos ganhos ou perdas na 
alteração de participação de controladas sem perda de controle. 11.3. Ajuste 
acumulado de conversão: Representam ajustes decorrentes de coligadas 
no exterior. 11.4. Ajuste de avaliação patrimonial: Representam os ajustes 
decorrentes da avaliação a valor justo de instrumentos financeiros disponíveis 
para venda, líquido de efeitos tributários. 11.5. Dividendos: No Estatuto So-
cial da Cia., está definida a destinação de 25% ajustada nos termos do artigo 
202 da Lei 6.404/76 de dividendos mínimos obrigatórios a serem distribuídos 
quando for apurado lucro no exercício. Não haverá distribuição de dividendos 
relativa ao exercício findo em 31/12/2019, devido aos saldos de prejuízos acu-
mulados. 12. Despesas Administrativas e Gerais - Natureza de Operações:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Despesas de serviços de terceiros (1.555) (1.357) (1.749) (1.984)
Despesas de viagens (23) (43) (23) (44)
Despesas gerais/administrativas (293) (347) (296) (715)
Despesas com ocupação (240) (348) (241) (352)
Despesas com pessoal (2.777) (3.038) (3.140) (3.344)
Despesas tributárias (45) (61) (106) (370)
Depreciação e amortização (3) (20) (3) (20)
Total de despesas (4.936) (5.214) (5.558) (6.829)
13. Outras Despesas e Outras Receitas Controladora Consolidado
Outras Despesas 2019 2018 2019 2018
Provisões para Contingências - - (139) -
Outras Provisões - (856) - (1.046)
Despesas na Alienação de Imobilizado - (51) - (51)
Perdas c/ Ativos p/ Venda (902) - (902) -
Outras (39) (8) (39) (147)

(941) (915) (1.080) (1.244)
Outras Receitas
Reversão de Provisões para Contingências 4.233 - 4.233 -
Reversão de Outras Provisões 942 - 1.884 393
Desconto Parcelamento - 238 339 3.741
Receitas c/ Ativos p/ Venda 58 72 58 88
Outras 4 1 23 1

5.237 311 6.537 4.223
14. Resultado Financeiro 2019 2018 2019 2018
Despesa financeira
Despesas bancárias (2) (3) (4) (8)
Juros passivos - - (1.277) (93)
Variação cambial passiva - - - (69)
Outras despesas financeiras (1) (1) (1) (64)

(3) (4) (1.282) (234)
Receita financeira
Descontos obtidos 16 3 46 3
Receita aplicação financeira - - 150 502
Variação cambial ativa - - - 20
Juros sobre mútuos - 172 - 177
Outras receitas financeiras 16 30 15 30

32 205 211 732
Resultado financeiro, líquido 29 201 (1.071) 498
15. Imposto de Renda e Contribuição Social: 15.1. Imposto de renda e 
contribuição social a recuperar:

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
IR e CSLL 1.607 280 3.523 2.200
PERT 240 240 8.143 3.652
IRRF 0 1 39 1.418

Total 1.847 521 11.705 7.270
Circulante 1.607 281 1.634 1.685
Não circulante 240 240 10.071 5.585
15.2. A despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social da Cia. e de suas 
controladas é demonstrada como segue: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Resultado antes dos impostos 5.439 11.062 2.819 10.072
Alíquota vigente 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social (1.849) (3.761) (958) (3.424)
Equivalência patrimonial 1.221 3.889 1.727 (187)
Outras adições e exclusões e créditos 
não constituídos 628 112 1.851 4.841

1.849 4.001 3.578 4.654
Efeitos fiscais lançados no resultado - 240 2.620 1.230
Corrente - - 9 (676)
Diferido - 240 2.611 1.906
Em 31/12/2019 os saldos de imposto de renda e contribuição social a recolher 
no consolidado eram de R$ 548 e R$ 196 (R$ 1.088 e R$ 386 em 31/12/2018), 
respectivamente. 15.3. Conforme nota 7, a Cia. e sua controlada Automatos 
Participações aderiram ao PERT, cujas regras incluem a concessão de be-
nefícios de redução de juros, multas e encargos, além da possibilidade de 
utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL 
para pagamento de dívidas no âmbito da SRFB e da PGFN. A Cia. auferiu 
reduções significativas em sua dívida consolidada junto à SRFB e à PGFN, 
principalmente devido aos efeitos do PERT sobre sua controlada Automatos 
Participações. Em dezembro de 2019, foi concluída a última prestação de in-
formações de créditos fiscais após a PGFN ter logrado corrigir os erros então 
existentes em uma das modalidades de parcelamento.

16. Resultado por Ação Controladora
2019 2018

Resultado do período 5.439 11.302
Resultado básico e diluído por ação (Em Reais) 0,3328 0,6915
Quantidade de ações 16.344 16.344
17. Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Risco: Gerenciamento
de riscos: A Cia. e suas controladas administram seus instrumentos financei-
ros por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegu-
rar liquidez, rentabilidade e segurança. A Cia. não efetua aplicações de caráter 
especulativo. Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes 
com as políticas e estratégias definidas pela Administração. A Cia. apresenta 
exposição aos seguintes riscos advindos de seus instrumentos financeiros: de 
capital, de crédito, de liquidez, de mercado e operacional. Essa nota explica-
tiva apresenta informações sobre a exposição da Cia. e de suas controladas 
a cada um dos riscos supracitados, bem como o gerenciamento de risco e de 
capital realizado pela Cia. e suas controladas. Estrutura de gerenciamento de 
risco - O gerenciamento de risco da Cia. e de suas controladas visa identificar 
e analisar os riscos aos quais está exposta, definir limites e controles apropria-
dos, além de monitorar a aderência aos limites definidos. A Cia., por meio do 
gerenciamento de suas atividades, visa desenvolver um ambiente de controle 
disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados entendam os seus 
papéis e obrigações. O objetivo da Cia. e de suas controladas ao administrar 
seu capital é o de assegurar a continuidade de suas operações para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para minimizar os custos a ela associa-
dos. A Administração acompanha o cumprimento das atividades de controle 
de riscos e revisa periodicamente a estrutura de gerenciamento de risco em 
relação aos riscos enfrentados pela Cia. e suas controladas. Tipos de risco: a)
Risco de capital: A Cia. e suas controladas administram seu capital para as-
segurar a continuidade de suas atividades normais ao mesmo tempo em que 
buscam maximizar o retorno de suas operações para todas as partes interes-
sadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização da utilização 
de instrumentos de dívida e de patrimônio. A estrutura de capital da Cia. e de 
suas controladas é formada pelo endividamento líquido (empréstimos, finan-
ciamentos e debêntures), deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa, caixa 
vinculado e aplicações financeiras e pelo patrimônio líquido (passivo a desco-
berto) da Cia.. A Cia. e suas controladas não possuem dívidas financeiras e 
seu índice de caixa líquido é:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Dívida - - - -
Caixa e equivalentes de caixa, aplicações 
 financeiras 1 - 3.328 3.594
Dívida líquida (caixa líquido) (1) - (3.328) (3.594)
Patrimônio líquido 18.348 13.295 18.348 13.295
Índice de endividamento (caixa) líquido (0,0001) - (0,1814) (0,2703)
b) Risco de liquidez: É o risco de que a Cia. e suas controladas tenham dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financei-
ros. A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, 
sob condições normais e de estresse, sem causar perdas relevantes ou com 
risco de prejudicar a reputação da Cia. e de suas controladas. c) Riscos de 
mercado: É o risco de que alterações nas taxas de câmbio e taxas de juros 
impactem negativamente o resultado da Cia. e de suas controladas. O objetivo 
do gerenciamento de risco de mercado é controlar a exposição da Cia. e de 
suas controladas aos riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e 
ao mesmo tempo otimizar o seu retorno. • Risco com taxas de juros: É o risco 
de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Cia. 
e de suas controladas ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado 
refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo sujeitas a taxas de 
juros variáveis. A Cia. e suas controladas não possuem contratos de instru-
mentos financeiros derivativos para cobrir esse risco, porém monitoram conti-
nuamente as taxas de juros de mercado, a fim de observar a eventual neces-
sidade de contratação desses instrumentos. Na data dessas demonstrações 
contábeis, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros era: 

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Batanga (vide nota 5) - - - 2.278
PERT (240) (240) (9.539) (10.247)

(240) (240) (9.539) (7.969)
d) Risco operacional: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de 
uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infra-
estrutura da Cia. e de suas controladas e de fatores externos, exceto riscos de 
crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e 
de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. O objetivo da 
Cia. e de suas controladas é administrar o risco operacional para evitar a ocor-
rência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação, buscar eficácia de 
custos e evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criativida-
de. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de 
controles para tratar riscos operacionais é atribuída à Administração dentro de 
cada unidade de negócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento 
de padrões gerais da Cia. para a administração de riscos operacionais nas se-
guintes áreas: • Exigências para segregação adequada de funções, incluindo 
a autorização independente de operações. • Exigências para a reconciliação 
e monitoramento de operações. • Cumprimento com exigências regulatórias 
e legais. • Documentação de controles e procedimentos. • Exigências para 
a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de 
controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados. • Exigências 
de reportar prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas. • Desen-
volvimento de planos de contingência. • Treinamento e desenvolvimento pro-
fissional. • Padrões éticos e comerciais. • Mitigação de risco, incluindo segu-
ro, quando eficaz. Análise de sensibilidade de valor justo para instrumentos 
financeiros ativos e passivos de taxa variável: Com a finalidade de verificar 
a sensibilidade dos indexadores dos ativos e passivos financeiros a qual a 
Cia. e suas controladas estavam expostas na data-base 31/12/2019, foram 
definidos cinco cenários diferentes e preparada uma análise de sensibilidade 

às oscilações dos indicadores desses instrumentos. Os ativos e passivos da 
Cia. e de suas controladas estão indexados, substancialmente, às taxas CDI 
e Selic, que foram extraídas do site oficial do Banco Central do Brasil - Bacen 
na data de 31/12/2019. Esse indicador foi definido como o cenário provável e 
a partir desse cenário provável foram calculadas as variações decrescentes 
e crescentes de 25% e 50%, respectivamente. Indexadores dos ativos e pas-
sivos financeiros:

Indexador
Queda

de 50%
Queda

de 25%
Cenário

Provável

Au-
mento

de 25%

Au-
mento

de 50%
CDI 2,200% 3,300% 4,40% 5,500% 6,600%
SELIC 2,200% 3,300% 4,40% 5,500% 6,600%

Saldo
2019

Queda
de 50%

Queda
de 25%

Cenário
Provável

Au-
mento

de 25%

Au-
mento

de 50%
Aplicações financeiras
CDI 2.733 60 90 120 150 180

2.733 60 90 120 150 180
Parcelamento de tributos
SELIC 9.539 210 315 420 525 630

9.539 210 315 420 525 630
Classificações contábeis e valores justos: O valor justo dos ativos e passivos 
financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados nas demons-
trações contábeis, são os seguintes:

31/12/19
Controladora Consolidado

Valor Valor Valor Valor
Ativos Classificação Contábil Justo Contábil Justo
Caixa e equivalentes 
de caixa - 1 1 3.328 3.328

Contratos de mútuos
Empréstimos e 
recebíveis 2.585 2.585 - -

Outros valores a 
receber

Empréstimos e 
recebíveis 1.008 1.008 1.008 1.008

Passivos
Fornecedores Custo amortizado - - 151 151
Demais obrigações Custo amortizado 260 260 473 473
Hierarquia do valor justo: No que tange ao cálculo dos valores justos, foram 
considerados: • Caixa e equivalentes de caixa - Contas correntes são valori-
zadas conforme posições dos extratos bancários e aplicações financeiras são 
atualizadas pela taxa do CDI na data da apresentação das demonstrações 
contábeis. • Aplicações financeiras - Aplicações financeiras são valorizadas 
pela taxa do CDI na data da apresentação das demonstrações contábeis. • 
Outros valores e créditos a receber - “Empréstimos e recebíveis” são mensu-
rados pelo custo amortizado, pois são contabilizados considerando o saldo 
em aberto incluindo os juros incorridos até a data da apresentação das de-
monstrações contábeis. 18. Transações com Partes Relacionadas: 18.1. 
Transações financeiras com partes relacionadas: As transações financei-
ras realizadas entre a Cia. e suas partes relacionadas referem-se a contratos 
de mútuos. O saldo de R$2.585 em 31/12/2019 não prevê cobrança de juros, 
uma vez que se trata de operação firmada com controlada integral, com ven-
cimento inferior a um ano. 18.2. Remuneração do pessoal chave da Admi-
nistração: De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto 
Social da Cia., é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar 
o montante global máximo de remuneração anual dos Administradores, que 
inclui os membros do Conselho de Administração e os Diretores Estatutários. 
Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019, foi aprovada a re-
muneração anual global máxima dos Administradores em até R$8.000, caben-
do ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individual-
mente. 19. Seguros: A Cia. e suas controladas adotam a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes conside-
rados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas e consequentemente não foram examinadas pelos auditores 
independentes. Em 31/12/2019, a Cia. possuía as seguintes apólices de segu-
ro contratadas com terceiros:
Bens segurados Riscos cobertos Montante Vigência da cobertura
Patrimonial Incêndios/danos 500 22/01/19 a 22/01/20

Responsabilidade civil 15.000 31/12/19 a 31/12/20
O seguro contra incêndio e danos foi renovado e a apólice atual tem vigência 
de cobertura até 23/01/2021. 
20. Eventos Subsequentes: Coronavírus (COVID-19): De acordo com o 
recomendado pela CVM, por meio do OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/
nº02/2020, que destaca a importância das Cias. considerarem os impactos do 
agente de coronavírus (“COVID-19”) em seus negócios e divulgarem os poten-
ciais riscos e incertezas, se houverem, decorrentes dessa análise, levando em 
consideração as normas contábeis aplicáveis, a Cia. informa que vem monito-
rando e acompanhando a evolução do COVID-19 e, até o momento, não iden-
tificou alterações no uso de julgamento ou na elaboração de estimativas prati-
cadas e divulgadas nas presentes notas explicativas. Os casos de COVID-19 
continuam avançando e afetando várias regiões do país. Até a data de encerra-
mento destas demonstrações contábeis, a Cia. e suas controladas, devido as 
ineditismo deste assunto e sua rapidez com que certas condições econômicas 
se deterioram, ainda não observaram impactos financeiros significativos sobre 
as demonstrações do exercício findo em 31/12/2019, que devessem ser divul-
gados, entretanto, existe a possibilidade de que a gravidade da situação em 
nosso país aumente significativamente no decorrer das próximas semanas, 
podendo impactar as operações da Cia.. Os eventuais impactos deste evento 
extraordinário, ainda não podem ser estimados com precisão, nem quais se-
riam, se houver, os impactos nos resultados, fluxos de caixa e informações con-
tábeis da Cia. e suas controladas para o exercício a findar-se em 31/12/2020.

Sami Amine Haddad
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Alexandre Gunther Steinhauser Cesar do Monte Pires
Diretor Administrativo-Financeiro Contador - CRC/RJ - 064657/O

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Contábeis: Em observância às 
disposições constantes em instruções emitidas pela CVM, a Diretoria da Ideiasnet declara que discutiu, reviu e concor-
da com as Demonstrações Financeiras de 2019 referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019, autorizando 
sua divulgação. Rio de Janeiro, 20/03/2020. Sami Amine Haddad - Diretor Presidente e de Relações com Investido-
res; Alexandre Gunther Steinhauser - Diretor Administrativo e Financeiro.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes: Em obser-
vância às disposições constantes em instruções emitidas pela CVM, a Diretoria da Ideiasnet declara que discutiu, reviu 
e concorda com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/2019, autorizando sua divulgação. Rio de Janeiro, 20/03/2020. Sami Amine Haddad - Diretor Presidente e 
de Relações com Investidores; Alexandre Gunther Steinhauser - Diretor Administrativo e Financeiro.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: Aos Administradores e acionistas da Ideiasnet
S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contá-
beis, individuais e consolidadas, da Ideiasnet S.A. (Companhia), identificadas, 
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Ideiasnet S.A. em 31/12/2019, o desempe-
nho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas IFRS emi-
tidas pelo IASB. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação a 
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacio-
nal: Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações contábeis, indivi-
duais e consolidadas, as quais indicam que a Companhia e suas controladas 
apresentam prejuízos acumulados de R$ 100.542 decorrentes de incertezas e 
dificuldades encontradas pelas referidas nas operações que estão inseridas, 
bem como pelo fato de a Companhia encontrar-se em fase de desinvestimen-
to. Esses fatores indicam e podem levar a existência de incerteza relevante 
que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia e de suas controladas, tendo em vista que parte 
substancial do objeto econômico da Companhia está relacionada aos referi-
dos investimentos. A continuidade das atividades operacionais da Companhia 
e de suas controladas dependerá do sucesso dos planos da Administração 
descrito na nota explicativa nº 1 para garantir sua continuidade. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto. Principais assuntos de 
auditoria: Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso 
julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa audi-
toria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas como um todo e 
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza relevante rela-
cionada com a continuidade operacional”, determinamos que os assuntos des-
critos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em 
nosso relatório. Valor recuperável de investimentos em controladas e co-
ligada: Motivo pelo qual o assunto foi considerado um PAA: Conforme
apresentado na nota 9, a Companhia possui investimentos em controladas e 
coligada, no valor de R$ 35.811 mil na controladora e R$ 35.515 mil no conso-
lidado. Esses investimentos são classificados na rubrica “participação em con-
troladas e coligadas” e registrados pelo método de equivalência patrimonial. 
Quando há indícios de perdas, é necessária a realização de testes de redução 
no valor recuperável (“impairment”) dessas controladas e coligada. As princi-
pais premissas dos modelos de avaliação econômica utilizados são: (i) o fluxo 
de caixa projetado da companhia; (ii) eventos externos e econômicos que pos-
sam ter impacto nos modelos de negócio; e (iii) o plano de negócio da Compa-
nhia para os anos subsequentes. Devido à relevância e ao alto grau de julga-
mento envolvido no processo de determinação das estimativas de 
rentabilidade futura para fins de avaliação do valor recuperável desses inves-
timentos, realizado por meio de modelos de avaliação econômica, considera-
mos esse assunto, novamente, como significativo para a nossa auditoria. 
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Como parte de nossos 
procedimentos de auditoria, procedemos ao entendimento e avaliação dos 
controles internos, bem como a avaliação, por parte dos nossos especialistas 
sobre a modelagem econômico-financeira e dos julgamentos exercidos quan-
to às evidências qualitativas desenvolvidas pela Administração. Os principais 
procedimentos estão relacionados à verificação da razoabilidade dos modelos 
matemáticos dentro de padrões de mercado aceitos, análise das projeções de 
fluxos de caixa e capacidade de execução dos planos de negócios dessas 
controladas e coligada, comparação com os resultados efetivos sob os quais 
a avaliação econômico-financeira foi estruturada. Como resultado de nossa 
abordagem de auditoria e nos procedimentos de auditoria executados, obtive-
mos evidências de auditoria apropriadas e suficientes que nos permitiram con-

cluir quanto à adequação do uso, pela Administração da Companhia, da base 
contábil para a mensuração do valor recuperável dos investimentos em con-
troladas e coligada, no contexto das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas tomadas em conjunto. Provisão para contingências: Motivo 
pelo qual o assunto foi considerado um PAA: Conforme apresentado na 
nota explicativa n° 10, a Companhia e suas controladas possuem processos 
judiciais de natureza trabalhista, fiscal e cível decorrentes do curso normal de 
suas atividades, que podem resultar em desembolsos significativos em caso 
de decisões desfavoráveis para a Companhia e suas controladas. Este assun-
to foi considerado, novamente, um assunto crítico em nossa abordagem de 
auditoria, pois a determinação da probabilidade de perda e dos desembolsos 
financeiros esperados são avaliados pela Administração e por seus consulto-
res jurídicos internos e externos, levando-se em consideração os andamentos 
processuais, bases históricas, jurisprudências aplicáveis e outros fatores le-
gais atribuíveis a cada processo. Essas avaliações são realizadas periodica-
mente e possuem certas incertezas em relação aos prazos e valores em de-
corrência dos desfechos processuais. Como o assunto foi conduzido em 
nossa auditoria: Avaliamos os controles internos existentes para identifica-
ção e acompanhamento dos processos em que a Companhia e suas controla-
das são partes, especificamente os critérios para estimativa de perda utiliza-
dos na metodologia de mensuração dos valores provisionados e/ou divulgados. 
Obtivemos as cartas de confirmações da totalidade dos consultores jurídicos 
que representam e patrocinam processos envolvendo a Companhia e suas 
controladas; analisamos os dados relacionados à avaliação dos prognósticos 
de perda e a estimativa de desembolsos futuros, e avaliamos também se as 
divulgações efetuadas nas demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, através das notas explicativas, estão de acordo com as normas aplicáveis 
e fornecem informações sobre a natureza, exposição e os valores de riscos 
provisionados ou divulgados. Como resultado de nossa abordagem e com 
base nos procedimentos de auditoria executados, consideramos que as esti-
mativas efetuadas pela Administração da Companhia e suas controladas na 
determinação da provisão para contingências e respectivas divulgações são 
aceitáveis no contexto das demonstrações contábeis individuais e consolida-
das tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adi-
cionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado 
(DVA), referentes ao exercício findo em 31/12/2019, elaboradas sob a respon-
sabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação 
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de audito-
ria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demons-
trações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contá-
beis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstrações do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adiciona-
do, foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, se-
gundo os critérios estabelecidos nessa Norma e são consistentes em relação 
às demonstrações contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Com-
panhia é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sob esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nos-
sa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a esse respeito. Responsabilidades da administração e da gover-
nança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-

nhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, es-
tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria, além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia e suas controladas; • avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração. • concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manterem em continuidade operacional. • avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. • obtivemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demons-
trações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 
de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusi-
ve as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigên-
cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação 
com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram con-
siderados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, consti-
tuem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente 
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso rela-
tório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de 
uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o inte-
resse público. Rio de Janeiro, 20/03/2020.
Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ-076774-O-7
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP-025.583/O-1 “S” - RJ



 Monitor Mercantil 12 Sexta-feira, 27 de março de 2020Financeiro

CNPJ: 33.387.549/0001-30

Rio de Janeiro, 31/12/2019
Carlos Eduardo Dias Costa Drummond - Diretor, Maria Elena Gualberto 
- Contadora CRC - RJ 035034-3 - CPF 319.067.887-15

Relatório da administração: Srs Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o presente re-
latório, o Balanço Patrimonial, a DRE, a DMPL, as DFC, documentos estes que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/19. Agradecemos 
a todos os Colaboradores, Bancos,  Fornecedores e Clientes. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em Real Mil)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante 11.731 5.309
Disponibilidades
  Caixa e Bancos 4 1
  Clientes 866 325
  Cheques em Cobrança 39 39
  Adiantamento p/Terceiros 9 119
  Adiantamentos de Férias/13º 0 21
  Outros Créditos 26 918
  Impostos a Recuperar 639 1
  Estoques Mercadorias p/Revenda 6.670 50
  Créditos Acionistas 5 3.478 3.835
Não Circulante 217 357
Outros Créditos 217 357
Permanente
Investimentos 14.651 17.791
  Investimentos em Controlada 3 14.576 17.716
 Outros Investimentos 75 75
Imobilizado 4 3.538 3.635
Intangível - -
Total do Ativo 30.137 27.092

Passivo Nota 2019 2018
Circulante 6.706 632
Fornecedores 3.206 74
Impostos 80 85
Outras Contas a Pagar 3.376 201
Provisões 44 272
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo 857 858
Partes Relacionadas 5 857 858
Patrimônio Líquido 22.574 25.602
Capital Social 6 11.234 11.234
Reserva Legal 1.205 1.205
Reserva de Lucros 10.135 13.163
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 30.137 27.092

Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31/12/2019
2019 2018

Receita Líquida de Venda 24.666 4.492
Custo dos Produtos Vendidos (20.815) (1.054)
Resultado Bruto Operacional 3.851 3.438
Despesas/Receitas Operacionais (3.962) (4.390)
Receita Aluguéis 8 483
Depreciação (96) (165)
Resultado de Equivalência Patrimonial (3.140) (749)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 334 577
Resultado Líquido Operacional (3.005) (806)
Lucro do Exercício  antes do IRPJ e CSLL (3.005) (806)
IRPJ E CSLL (23) 0
Lucro do Exercício (3.028) (806)
Lucro por mil ações

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e de 2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2018
  Lucro/Prejuízo do Exercício (3.028) (806)
  Ajustes por
     Depreciação e Amortizações 96 165
    Resultado da Equivalência Patrimonial (3.140) (749)
    Baixa de Ativos fixos (61) (61)
Variações nos Ativos e Passivos
    Clientes 541 325
    Impostos a recuperar 638 1
    Outros Créditos (1.023) -
    Estoques 6.620 (98)
    Obrigações Fiscais, tributárias e sociais (5) 85
    Contas a Pagar 3.175 -
    Outras Contas a Pagar (228) -
Caixa Oriundo das Operações 3.585 (1.138)
    Juros Pagos - -
    Imposto de Renda e Contribuição Social 23 -
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 3.608 (1.138)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
      Recebimento de Empréstimos  Concedidos (3.605) 350
      Pagamentos pela aquisição de ativo imobilizado 0 (14)
Caixa Líquido Aplicado nas atividades de  Investimentos (3.605) 336
Fluxo de Caixa das Atividades de financiamentos
      Lucros Distribuídos
      Amortização de Empréstimos e financiamentos 0 783
Caixa Líquido Aplicado nas atividades de Financiamentos 0 783
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa 3 (1)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1 2
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 4 1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e de 2018

Capital
Reserva de 

Lucros
Realizado Legal Prejuízo Total

Saldos em 31/12/2017 11.234 1.205 13.969 26.408
Prejuízo no  Exercício - - (806) (806)
Saldos em 01/12/2018 11.234 1.205 13.163 25.602
Prejuízo no  Exercício - - (3.028) (3.028)
Saldos em 31/12/2019 11.234 1.205 10.135 22.574

Notas Explicativas da diretoria às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 
e 2018 1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demons-
trações Financeiras em 31/12/2019 e 2018 foram apresentadas pela Legis-
lação Societária. Essas demonstrações, foram elaboradas com observância 
ao Princípios de Contabilidade emanados da Lei das S/A. 2 - Principais Prá-
ticas Contábeis. 2.1. Base de apresentação: As demonstrações contábeis 
foram de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base 
nas disposições contidas na NBC TG 1000. Contabilidade para pequenas e 
médias empresas, aprovadas pela Resolução CFC nº 1.255/09 - 2.2. Prin-
cipais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações con-
tábeis consolidadas: a) Moeda funcional e moeda de apresentação. As de-
monstrações contábeis estão apresentadas em reais (R$). O real é a moeda 
funcional e a principal moeda do ambiente econômico em que a companhia 
opera. b) Caixa e equivalência de caixa.  Foram considerados com caixa ou 
equivalente de caixa as disponibilidades e os instrumentos financeiros alta-
mente líquidos, sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. c) 
Resultado das operações. O resultado das operações é apurado pelo regi-
me de competência. d) Ativos circulantes e não circulante: Demonstrados ao 
custo incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
(em base pro rata dia) e cambiais auferidos, deduzidos das corresponden-
tes provisões para perdas. A provisão para créditos de cobrança duvidosa é 
calculada com base nas perdas avaliadas como prováveis, cujo montante é 
considerado suficiente para perdas na realização das contas a receber. A em-
presa classifica seus instrumentos financeiros sob as seguintes categorias: (i) 
mantidos para negociação e (ii) empréstimos e recebíveis. A classificação de-
pende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos.

e) Investimentos: Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido da 
correção monetária até 31/12/1995 e ajustados por Avaliação pelo método da 
Equivalência Patrimonial quanto a Participação em Controladas. f) Imobiliza-
do - Está demonstrado ao Custo de Aquisição acrescido da correção mone-
tária até 31/12/1995 e ajustado por Depreciação Acumulada calculada pelo 
método linear. g) Passivos Circulante e Não Circulante. Demonstrados por va-
lores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável os encargos  e as 
variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos, deduzidos 
das correpondentes despesas a apropriar. A provisão para o imposto de ren-
da é constituída a alíquota de 15% do lucro tributável e alíquota de 9% do lu-
cro ajustado antes do imposto de renda h) Uso de estimativas - Na elaboração 
das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para certos 
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da empre-
sa, incluem portanto, várias estimativas referentes a seleção das vidas úteis 
do ativo imobilizado, do ativo intangível, provisões para passivos contingen-
tes, determinação das provisões para imposto de renda e outras similiares.
3 - Investimento em Controladas: A Dova possui investimentos avaliados por 
equivalência patrimonial na  SEPALO - Sociedade de Expansão industrial e Co-
mercial de São Paulo Ltda. Provisão de Férias - Foi constituída em função dos 
direitos adquiridos pelos funcionários até 31.12.2019 acrescidos de seus res-
pectivos encargos sociais. 3.1 - Investimento Avaliado por Equivalência Patrimo-
nial Sepalo - Sociedade de Expansão Industrial e Comercial de São Paulo Ltda..

Legislação Societária
Capital Social 2019 2018
Número de cotas do Capital 652.500 652.500
Percentual de Participação 99,99% 99,99%
Patrimônio Líquido 17.716 18.465
Resultado da Avaliação do Investimento (3.140) (749)
Investimento no fim do exercício 14.576 17.716
Ágio a Amortizar 28 28
Total do Investimento 14.604 17.744

Legislação Societária
4 - Imobilizado 2019 2018
Custo Corrigido R$ Mil R$ Mil
Terrenos 3.079 3.079
Imóveis e Benfeitorias 330 330
Máquinas e Equipamentos 3.875 3.878
Móveis e Utensílios 755 772
Instalações 18 18
Veículos 29 29

2019 2018
R$ Mil R$ Mil

Outras Imobilizações 2.096 2.109
10.182 10.215

Depreciação Acumulada (6.644) (6.579)
Imobilizado Líquido 3.538 3.636
Os encargos financeiros referentes a estes contratos de mútuos foram calcu-
lados com base na variação da Selic.
5 - Partes Relacionadas
Ativo 2019 2018
Axis 3.079 3.551
Outras sociedades ligadas 399 284
31 de dezembro de 2018 3.478 3.835
Passivo
Acionistas 857 856
Outras sociedades ligadas 0 1
31 de dezembro de 2019 857 857
6 - Capital Social: O Capital Social é de R$ 11.234 Mil, 42.014 ações, sendo  
34.872 ações ordinárias e 7.142 ações preferenciais nominativas, sem valor 
nominal. 7 - Cobertura de Seguros: Os Bens do Ativo Imobilizado sujeito 
a risco estão cobertos por montantes considerados suficiente para cobrir 
eventuais sinistros. 8 - Instrumentos Financeiros: As principais operações 
realizadas pela companhia envolvendo instrumentos financeiros referem-se 
a aplicações de curtíssimo prazo e recebíveis. O Valor contábil destes ins-
trumentos financeiros equivale aproximadamente ao seu valor de mercado. 
9 - Receita Operacional Líquida 2019 2018
Receita Bruta de Vendas 26.461 1.267
Receita de Serviços 3.119 4.348
(-) Devoluções 0 0
Deduções da Receita
(-) Impostos sobre Vendas (4.914) (1.122)
Receita Operacional Líquida 24.666 4.493

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)

CANAL BRAZIL S.A.
CNPJ: 02.608.224/0001-06

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 
relativas aos exercícios findos de 31 de dezembro de 2019 e 2018. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. Rio de Janeiro, 27 de Março de 2020. A ADMINISTRAÇÃO

1. Contexto operacional: A Canal Brazil S.A. “Companhia” é uma Joint Venture
entre a Globosat Programadora Ltda. (“Globosat”), controlada da Globo Comu-
nicação e Participações S.A., e a GCB Empreendimentos e Participações Ltda., 
cuja vigência é determinada contratualmente até fevereiro de 2038,de acordo com 
aprovação ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária de 12 de janeiro de 2018. 
A Companhia iniciou suas operações em 18 de setembro de 1998 e tem como 
principal atividade a programação linear e não linear (VoD), produção, aquisição 
de direitos e distribuição de filmes e outras produções audiovisuais independentes, 
de origem nacional, para exibição por meio de seu canal de televisão por assinatura 
“Canal Brasil”,veiculado pela rede de distribuição de televisão por assinatura das 
operadoras Claro S.A., Sky de Banda Larga Serviços Ltda., Embratel TVSAT Co-
municações S.A., Oi Móvel S.A. e Telefônica Brasil S.A., além de outras operadoras 
independentes e pelas operadoras da associação Neo TV. Em 1º de janeiro de 2020 
foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da Globosat e da 
G2C Globo Comercialização de Conteúdos S.A (“G2C”), pela sua controladora, 
Globo Comunicação e Participação S.A. (“Globo”), a qual passou a sucedê-las em 
todos os seus bens, direitos, obrigações e compromissos contratuais, garantindo a 
continuidade de forma normal. Essa reestruturação societária integra o programa 
“Uma só Globo”, que visa à unificação das operações em uma única empresa, 
mais ágil e mais forte, possibilitando a melhoria e aperfeiçoamento dos negócios e 
atividades atuais, e na criação de novos negócios. Anteriormente à incorporação e 
atualmente como parte da operação devido extinções da Globosat e da G2C à Globo 
passa a sucedê-las em todos os seus bens, direitos, obrigações e compromissos 
contratuais, garantindo a continuidade de forma normal. A partir daquela data, as 
informações contábeis das operações da Globosat e da G2C passarão a integrar 
as demonstrações contábeis da Globo. 2. Base de preparação e apresentação 
das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da preparação 
destas demonstrações financeiras ocorreu em 18 de março de 2020. As demonstra-
ções financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de 
acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições 
da Lei das Sociedades por Ações e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3. Principais práticas contábeis: As princi-
pais políticas contábeis adotadas pela Companhia são descritas abaixo: a) Ativos
e passivos, circulantes e não circulantes: Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 12 meses seguintes 

Ativo 2019 2018
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 6.192 2.559
Títulos e valores mobiliários 13.569 13.837
Contas a receber 9.951 9.352
Direitos de exibição 9.798 9.688
Outros 298 611

Total do ativo circulante 39.808 36.047
Não circulante

Contas a receber 112 31
Direitos de exibição 18.143 21.012
Imobilizado 2.815 2.675
Outros 89 117

Total do ativo não circulante 21.159 23.835
Total do ativo 60.967 59.882

Passivo e patrimônio líquido 2019 2018
Circulante
Contas a pagar 10.578 10.886
Imposto de renda e contribuição social 1.834 1.470
Obrigações tributárias 805 764
Dividendos a pagar 6.531 6.310
Outros passivos circulantes - 94

Total do passivo circulante 19.748 19.524
Não circulante
Contas a pagar 541 341
Outros passivos não circulantes 55 55

Total do passivo não circulante 596 396
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 4) 13.905 13.905
Reservas de lucros 9.739 7.127
Dividendos adicionais propostos ao mínimo 
obrigatório 16.979 18.930

Total do patrimônio líquido 40.623 39.962
Total do passivo e patrimônio líquido 60.967 59.882

2019 2018
Receita de vendas e serviços 99.360 98.736
Custo das vendas e dos serviços (38.490) (41.277) 
Lucro bruto 60.870 57.459
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas (11.610) (11.354)
Despesas gerais e administrativas (10.808) (8.749)
Outras receitas operacionais 14 15
Resultado com venda de imobilizado 40 -

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 38.506 37.371
Despesas financeiras (10) (62)
Receitas financeiras 1.051 905

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 39.547 38.214
Imposto de renda e contribuição social (13.425) (12.974)
Lucro líquido do exercício 26.122 25.240

2019 2018
Lucro líquido do exercício 26.122 25.240

Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 26.122 25.240

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 39.547 38.214
Ajustes para conciliar o lucro antes do imposto de renda e 

da contribuição social ao caixa gerado pelas atividades 
operacionais
Depreciação 296 280
Reversão de provisão para perda por risco de crédito (95) (110)
Reversão de provisão para contingências - (28)
Venda do imobilizado (68) -
Custo líquido na baixa do imobilizado 28 -

39.708 38.356
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos

Contas a receber (585) (268)
Direitos de exibição 2.759 132
Outros ativos 325 (141)
Contas a pagar (609) 1.004
Obrigações tributárias 41 15
Outros passivos 407 885

Caixa gerado pelas atividades operacionais 42.046 39.983
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (13.045) (13.841)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 29.001 26.142
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aplicação de títulos e valores mobiliários 268 (9.683)
Aquisição de imobilizado (464) (309)
Venda de imobilizado 68 -

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos (128) (9.992)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos pagos (25.240) (27.980)
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos (25.240) (27.980)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 3.633 (11.830)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.559 14.389
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 6.192 2.559

Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de 
retenção de 

lucros
Lucros 

acumulados

Dividendos propostos 
adicionais ao mínimo 

obrigatório Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 13.905 2.780 4.335 12 - 20.985 42.017
Distribuição de dividendos - - - - - (20.985) (20.985)
Lucro líquido do exercício - - - - 25.240 - 25.240
Destinações: 
Dividendos - - - - (6.310) - (6.310)
Dividendos propostos adicionais ao mínimo 
obrigatório - - - - (18.930) 18.930 -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 13.905 2.780 4.335 12 - 18.930 39.962
Distribuição de dividendos - - - - - (18.930) (18.930)
Lucro líquido do exercício - - - - 26.122 - 26.122
Destinações: 
Reserva de retenção de lucros - - 2.612 - (2.612) - -
Dividendos - - - - (6.531) - (6.531)
Dividendos propostos adicionais
ao mínimo obrigatório - - - - (16.979) 16.979 -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 13.905 2.780 6.947 12 - 16.979 40.623

após a data do balanço ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito 
de serem negociados. Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando 
for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.  Os passivos 
são reconhecidos no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recur-
so econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. b) Direitos de exibição: Os 
direitos de exibição incluem os eventos ao vivo, filmes, seriados, direitos artísticos 
e programas de televisão, adquiridos de terceiros e produzidos internamente. Os 
direitos adquiridos são registrados ao custo de aquisição no momento do paga-
mento ou quando tais direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer primeiro. Os 
custos dos filmes incluem, basicamente, o custo dos direitos de filmes e séries de 
televisão adquiridos de terceiros, nos termos dos contratos de aquisição. A vida útil 
dos direitos de exibição adquiridos é definida com base nos prazos contratuais e/ou 
métodos de exibição. A amortização desses direitos ocorre quando da sua exibição 
ou no final da validade do contrato, o que ocorrer primeiro. A recuperabilidade dos 
direitos é revisada individualmente por direito, e as perdas, se houver, são reco-
nhecidas no resultado quando não há expectativa de exibição do direito até o final 
do contrato. c) Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou de 
construção deduzido da depreciação acumulada e/ou perdas por redução ao valor 
recuperável, se for o caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam 
a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. A exceção 
dos terrenos, que não são depreciados, a depreciação é calculada pelo método 
linear, a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica estimada dos 
bens. d) Reconhecimento da receita: De acordo com a norma CPC 47 - Receita de 
Contratos com Clientes (IFRS 15), a Canal Brazil reconhece a receita de acordo 
com princípios fundamentais considerando os seguintes passos: (a) identificação 
do contrato com cliente; (b) identificação das obrigações de performance contidas 
no contrato; (c) determinação do preço da transação; (d) alocação do preço da 
transação às obrigações de performance e (e) reconhecimento da receita quando 
(e à medida que) a Canal Brazil satisfaça a obrigação de performance. As principais 
classes de receitas são reconhecidas considerando as obrigações de performance 
abaixo, que podem ser satisfeita em um determinado momento ou a longo do tempo:

Tipo de receita Reconhecimento
Programação e conteúdo (Canal linear 
por assinatura mensal)

Mensalmente ao longo do tempo da 
assinatura

Programação e conteúdo (TVODs 
(Transactional Video on Demand) 

Reconhecidos no mês seguinte da 
disponibilização do conteúdo

e) Pronunciamentos novos aplicados pela primeira vez em 2019 - Adoção do CPC
06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamento - O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e exige 
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único mo-
delo de balanço patrimonial. A Administração da Canal Brazil efetuou o levantamento
para adoção e constatou que não há contratos de arrendamento de acordo com 
os requisitos da referida norma. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos
sobre o Lucro. A interpretação ICPC 22, com vigor a partir de 1º de janeiro de 2019,
se aplica em relação às incertezas no tratamento de tributos sobre o lucro (IRPJ e
CSLL) correntes e diferidos. A Administração da Canal Brazil efetuou as análises
dos tratamentos fiscais e concluiu que não há tratamento fiscal incerto, assim não
há impactos na demonstração financeira da Companhia na aplicação do ICPC 22.
4. Capital social: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social totalizava
R$13.905 e estava composto por 5.482.004 ações subscritas e integralizadas sem
valor nominal, sendo 2.741.004 ordinárias e 2.741.000 preferenciais. O Parecer dos
Auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S., datado de 18/03/2020,
foi emitido sem ressalvas e encontra-se à disposição dos acionistas junto com as 
Demonstrações Financeiras completas, na sede da Companhia.

André Saddy – Diretor Geral Antonio Carvalho – Diretor Luiz Bertolo – Gerente Financeiro Aníbal Augusto de Souza Contador – CRC/RJ073.618/O-9
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Relatório da Administração

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
1. Contexto operacional: A XP Investimentos S.A. (“Companhia” ou “XP Investimen-
tos”) é uma companhia privada, organizada e regida sob as Leis do Brasil. A sede está 
localizada na Avenida Afrânio de Melo, nº 290, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro 
- Brasil. O principal escritório executivo da empresa está localizado na cidade de São 
Paulo, Brasil. A XP Investimentos e suas subsidiárias (“Grupo” ou o “Grupo XP”) fornece 
a seus clientes, representados por pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, di-
versos produtos e serviços financeiros, atuando principalmente como corretora, incluin-
do corretagem de valores mobiliários, serviços bancários, planos de previdência privada 
e serviços de assessoria financeira, por meio de sua rede de Consultores Financeiros 
Independentes (“AAIs”). A XP Investimentos é controlada da XP Inc., a qual possui ba-
sicamente como acionistas a XP Controle Participações S.A. e Itaú Unibanco S.A., de-
tendo 54,79% e 32,49% respectivamente do capital votante da XP Inc. em 31 de de-
zembro de 2019. Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
aprovadas pela Administração em 23 de março de 2020. XP Inc. - Oferta Pública Ini-
cial: Em 11 de dezembro de 2019, a XP Inc. concluiu sua Oferta Pública Inicial de ações 
(“IPO”), oferecendo 72.510.641 ações ordinárias Classe A, das quais 42.553.192 novas 
ações foram oferecidas pela Companhia e as 29.957.449 ações restantes foram ofere-
cidas pelos acionistas vendedores. O preço de oferta inicial por ação classe A foi de US$ 
27,00, resultando em recursos brutos de US$1,148,936 mil. As ações começaram a ser 
negociadas no Nasdaq Global Select Market (“NASDAQ-GS”) em 11 de dezembro de 
2019. (a) Apresentação das demonstrações financeiras: Com o objetivo de apre-
sentar a posição patrimonial, de resultado, e fluxos de caixa das operações de maneira 
mais adequadas às operações da entidade, realizamos uma reorganização dos saldos 
comparativos conforme segue:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2018

Anterior Var. Atual Anterior Var. Atual
Receitas operacionais 
 líquidas 205.075 46.415 251.490 2.923.993 34.460 2.958.453
 Custos e gastos 
  operacionais 286.665 (46.415) 240.250 (2.283.265) (34.460) (2.317.725)
Resultado antes 
 da tributação sobre 
  o lucro 491.740 – 491.740 640.728 – 640.728
 Imposto de renda e 
  contribuição social (30.300) – (30.300) (175.398) – (175.398)
Lucro líquido 
 do período 461.440 – 461.440 465.330 – 465.330
Resultado abrangente 467.159 (409) 466.750 471.049 (409) 470.640

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2018

Anterior Var. Atual Anterior Var. Atual
Ativo
 Disponibilidades – 2.726 2.726 – 68.407 68.407
 Caixa e equiva-
  lentes de caixa 41.356 (41.356) – 626.863 (626.863) –
 Ativos financeiros 920.492 46.157 966.649 15.965.351 617.265 16.582.616
 Outros ativos 127.335 (50.393) 76.942 540.772 (223.995) 316.777
 Investimentos 1.775.284 (3.239) 1.772.045 3.239 (3.239) –
 Ativo fiscal diferido – 46.105 46.105 – 152.425 152.425
 Imobilizado de uso 152 – 152 99.127 – 99.127
 Intangível 761 – 761 504.915 – 504.915
Total do ativo 2.865.380 – 2.865.380 17.740.267 (16.000) 17.724.267
Passivo
 Passivos financeiros 775.233 1.747 776.980 15.074.447 141.590 15.216.037
 Outros passivos 5.370 (1.747) 3.623 574.108 (169.615) 404.493
 Passivo fiscal diferido – – – – 12.025 12.025
Total do passivo 780.603 – 780.603 15.648.555 (16.000) 15.632.555
 Patrimônio líquido 
  atribuível aos 
   controladores 2.084.777 – 2.084.777 2.084.777 – 2.084.777
 Participação dos 
  não controladores – – – 6.935 – 6.935
Total do patri-
 mônio líquido 2.084.777 – 2.084.777 2.091.712 – 2.091.712
Total do passivo 
 e patrimônio 
  líquido 2.865.380 – 2.865.380 17.740.267 (16.000) 17.724.267

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2018

Anterior Variação Atual Anterior Variação Atual
Caixa e equivalen- 
 tes de caixa no iní- 
  cio do exercício 20.575 – 20.575 574.176 261.317 835.493
 Caixa líquido prove- 
  niente das/(utiliza- 
   do nas) ativida 
     des operacionais (497.398) (156.466) (653.864) (128.901) (327.846) (456.747)

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2018

Anterior Variação Atual Anterior Variação Atual
 Caixa líquido prove- 
  niente das/(utiliza- 
   do nas) atividades  
     de investimento 1.591.018 128.239 1.719.257 (129.789) (17.290) (147.079)
 Caixa líquido prove- 
  niente das /(utiliza- 
   do nas) atividades  
     de financiamento (1.072.839) 28.227 (1.044.612) 311.377 68.709 380.086
 Efeitos das mudan- 
  ças das taxas de  
   câmbio em caixa  
   e equivalentes 
    de caixa – – – – 15.110 15.110
Caixa e equivalen- 
 tes de caixa no 
  final do exercício 41.356 – 41.356 626.863 – 626.863
2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: (a) Base de preparação: 
Na preparação destas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, a Com-
panhia utilizou os critérios de reconhecimento, mensuração e apresentação estabeleci-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) - incluindo interpretações rela-
cionadas - e as International Financial Reporting Standards (IFRS), e as interpretações 
do International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). As demonstra-
ções financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos inves-
timentos em instrumentos patrimoniais que foram mensurados pelo valor justo. A prepa-
ração das demonstrações financeiras requer o uso de julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo. As informações 
que envolvem maior grau de julgamento ou complexidade, ou informações nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão di-
vulgadas na Nota 4. As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (“R$”) 
e todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas explicativas foram 
arredondados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. O balan-
ço patrimonial está apresentado em ordem de liquidez dos ativos e passivos. O momen-
to de sua realização ou liquidação depende não apenas de sua liquidez, mas também 
dos julgamentos da administração sobre os movimentos esperados nos preços de mer-
cado e outros aspectos relevantes. (b) Adoção de novas normas e interpretações: O
Grupo aplica, pela primeira vez em 1 de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2)/IFRS 16 
“Operações de Arrendamento Mercantil”, e IFRIC 23 “Incerteza sobre Tratamentos de 
Impostos sobre o Lucro”. Conforme exigido pelo IFRS, a natureza e o efeito dessas 
mudanças estão divulgados na Nota 3 u, incluindo as novas políticas contábeis que fo-
ram aplicadas desde então. O comparativo para o exercício de 2018 não foi alterado, 
como pedido pela norma contábil. Outras normas são efetivas pela primeira vez em 
2019, mas não afetam as demonstrações financeiras do Grupo. Uma série de novas 
normas serão efetivas após a data destas demonstrações financeiras e não foram ado-
tadas de forma antecipada. Não se espera que essas normas tenham um impacto 
material na entidade nos períodos de relatório atuais ou futuros e em transações futuras 
previsíveis. (c) Consolidação das demonstrações financeiras: Subsidiárias são to-
das as entidades (incluindo entidades estruturadas) sobre as quais o grupo tem contro-
le. O Grupo controla uma entidade quando o Grupo está exposto ou tem direitos a retor-
nos variáveis com a entidade e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de 
seu poder de direcionar atividades. As subsidiárias são consolidadas a partir da data em 
que o controle é transferido para o Grupo. As transações entre companhias, saldos e 
ganhos não realizados entre empresas do grupo são eliminados. As perdas não realiza-
das também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de uma 
perda no valor recuperável do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas 
foram alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas ado-
tadas pelo Grupo. As participações de não controladores no resultado e no patrimônio 
das controladas são apresentadas separadamente na demonstração consolidada do 
resultado e do resultado abrangente, demonstração do patrimônio líquido e balanço 
patrimonial, respectivamente. (d) Informações por segmento: Ao verificar o desempe-
nho operacional do Grupo e alocar recursos, o principal tomador de decisões operacio-
nais do Grupo (“CODM”), o Diretor-Presidente do Grupo (“CEO”) e o Conselho de Ad-
ministração (“CA”), representado pelos diretores estatutários detentores de ações 
ordinárias da controladora do Grupo, avaliam itens selecionados na demonstração do 
resultado e do resultado abrangente. O CODM considera todo o Grupo como um único 
segmento operacional reportável, monitorando as operações, tomando decisões sobre 
alocação de recursos e avaliando o desempenho com base em um único segmento 
operacional. O CODM analisa dados financeiros relevantes para todas as subsidiárias. 
As informações por segmento somente são revisadas no nível da receita (Nota 27), sem 
detalhes correspondentes em qualquer nível de margem ou lucratividade. A receita, os 
resultados e os ativos do Grupo para esse segmento reportável podem ser determina-
dos por referência à demonstração de resultado, ao resultado abrangente e ao balanço 
patrimonial. Consulte a Nota 27 (c) para obter informações detalhadas sobre receitas e 
ativos selecionados de clientes externo. (e) Conversão de moeda estrangeira: i. Mo-
eda funcional e de apresentação: Os itens das demonstrações financeiras de cada 
uma das entidades do Grupo são mensurados usando a moeda do ambiente econômi-
co primário no qual a entidade opera (“a moeda funcional”). As demonstrações financei-
ras são apresentadas em reais (“R$”), que é a moeda funcional e de apresentação do 
Grupo. A moeda funcional de todas as subsidiárias do Grupo no Brasil também é o Real 
brasileiro. Algumas subsidiárias fora do Brasil têm diferentes moedas funcionais, incluin-
do dólar americano (“USD”), euro (“EUR”), libra esterlina (“GBP”) e franco suíço (“CHF”). 
ii. Transações em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são  

Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)

Ativo Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

 Disponibilidades 1 2.726 107.695 68.407
 Ativos financeiros 637.039 966.649 34.279.148 16.582.616
  Valor justo por meio 
   do resultado 594.212 920.990 20.713.936 7.983.002
   Títulos e valores mobiliários 7 570.423 913.529 19.762.102 6.290.971
   Instrumentos financeiros 
    derivativos 8 23.789 7.461 951.834 1.692.031
  Valor justo por meio de outros 
   resultados abrangentes 40.766 37.769 2.616.118 695.778
   Títulos e valores mobiliários 7 40.766 37.769 2.616.118 695.778
  Avaliados ao custo 
   amortizado 2.061 7.890 10.949.094 7.903.836
   Títulos e valores mobiliários 7 – – 761.500 155.292
   Aplicações interfinanceiras 
    de liquidez 6 – – 9.182.038 6.570.609
   Negociação e intermediação 
    de valores 18 – 362 523.783 898.312
   Rendas a receber 10 – – 461.582 219.200
   Outros ativos financeiros 2.061 7.528 20.191 60.423
 Outros ativos 174.188 76.942 654.436 316.777
  Impostos e contribuições 
   a compensar 11 163.386 68.851 243.320 183.350
  Direito de uso de arrendamento – – 227.478 –
  Despesas antecipadas 12 2.325 2.789 89.681 96.723
  Outros ativos 8.477 5.302 93.957 36.704
 Investimentos 13 3.088.396 1.772.045 – –
 Ativo fiscal diferido 23 8.284 46.105 284.533 152.425
 Imobilizado de uso 14 124 152 142.464 99.127
 Intangível 14 528 761 553.452 504.915
Total do ativo 3.908.560 2.865.380 36.021.728 17.724.267

Passivo Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

 Passivos financeiros 1.207.623 776.980 28.739.926 15.216.037
  Valor justo por meio 
   do resultado 875 4.853 2.205.710 2.250.978
   Empréstimos de ações 7 – – 1.458.803 1.259.579
   Instrumentos financeiros 
    derivativos 8 875 4.853 746.907 991.399
  Avaliados ao custo 
   amortizado 1.206.748 772.127 26.534.216 12.965.059
   Obrigações por operações 
    compromissadas 15 40.859 33.506 15.633.391 6.640.694
   Negociação e intermediação 
    de valores 18 – – 9.079.820 5.306.628
   Obrigações por empréstimos 
    e arrendamento mercantil 16 329.411 330.336 637.484 469.609
   Debêntures 17 835.230 406.538 835.230 406.538
   Fornecedores 1.248 1.747 249.660 134.579
   Outros passivos financeiros 19 – – 98.631 7.011
 Outros passivos 76.193 3.623 4.619.294 404.493
   Obrigações sociais 
    e estatutárias 20 – – 492.446 251.690
   Obrigações fiscais 
    e previdenciárias 21 76.121 3.001 345.279 103.121
   Provisões e contingências 
    passivas 26 – – 15.193 17.474
   Provisões técnicas 
    de previdência privada 22 – – 3.759.090 16.059
   Outros passivos 72 622 7.286 16.149
Passivo fiscal diferido 23 – – 5.132 12.025
Total do passivo 1.283.816 780.603 33.364.352 15.632.555
Patrimônio líquido atribuível 
 aos controladores 24 2.624.744 2.084.777 2.624.744 2.084.777
  Capital social 927.916 927.916 927.916 927.916
  Reserva de capital 1.486.901 947.696 1.486.901 947.696
  Outros resultados abrangentes 209.927 209.165 209.927 209.165
Participação dos 
 não controladores – – 32.632 6.935
Total do patrimônio líquido 2.624.744 2.084.777 2.657.376 2.091.712
Total do passivo 
 e patrimônio líquido 3.908.560 2.865.380 36.021.728 17.724.267

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente 
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receitas líquidas de prestação 
 de serviços 27 – – 3.610.498 2.054.549
Resultado de instrumentos 
 financeiros ao custo amortizado 
  e ao valor justo por meio de 
   outros resultados abrangentes 27 23 236 185.844 114.442
Resultado de instrumentos 
 financeiros a valor justo por 
  meio do resultado 27 412.107 251.254 1.191.104 789.462
 Receitas operacionais líquidas 412.130 251.490 4.987.446 2.958.453
Custos operacionais 28 (243) (58.547) (1.535.242) (941.246)
Despesas com vendas 29 (119) (8) (154.230) (96.075)
Despesas administrativas 29 (76.026) (107.910) (1.896.047) (1.176.805)
Outras receitas/(despesas) 
 operacionais 30 3.417 1.247 165.860 (31.289)
Despesas de juros (62.080) (46.414) (70.310) (72.310)
Resultado de participações 
 em controladas 14 871.990 451.882 – –
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro 1.149.069 491.740 1.497.477 640.728
Imposto de renda e 
 contribuição social 23 (115.235) (30.300) (454.625) (175.398)
Lucro líquido do exercício 1.033.834 461.440 1.042.852 465.330
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão 
 de investimento no exterior 6.823 18.645 6.823 18.645
Variação no ajuste do hedge de 
 investimento no exterior 9 (7.133) (17.495) (7.133) (17.495)
Ajuste ao valor justo por meio de 
 outros resultados abrangentes 698 4.160 698 4.160
Resultado abrangente
  total do exercício 1.034.222 466.750 1.043.240 470.640
Resultado líquido atribuível a:
 Acionistas controladores 1.033.834 461.440 1.033.834 461.440
 Acionistas não controladores – – 9.018 3.890
Resultado abrangente atribuível a:
 Acionistas controladores 1.034.222 466.750 1.034.222 466.750
 Acionistas não controladores – – 9.018 3.890
Lucro líquido por ação básico e diluído 0,5075 0,2339 0,5120 0,2359

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)

Nota
Capital 
 social

Reserva  
 de  

capital
Reserva 

 legal

Reserva 
 estatu- 

tária

Ajuste de  
avaliação 

 patrimonial

Lucros 
 acumu- 

lados Total

Participações de  
acionistas não  
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 254.622 535.490 36.692 113.549 203.446 – 1.143.799 7.923 1.151.722
Resultados abrangentes
 Lucro líquido – – – – – 461.440 461.440 3.890 465.330
 Outros resultados abrangentes – – – – 5.310 – 5.310 – 5.310
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
 Aumento de capital 24 673.294 – – – – – 673.294 – 673.294
 Efeito de incorporação de controlada – 525 – – – – 525 – 525
 Variação na participação em controladas – – – – 409 – 409 (788) (379)
Destinações ao lucro líquido do exercício
 Reservas – – 23.072 238.368 – (261.440) – – –
 Dividendos – – – – – (200.000) (200.000) (4.090) (204.090)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 927.916 536.015 59.764 351.917 209.165 – 2.084.777 6.935 2.091.712
Saldos em 31 de dezembro de 2018 927.916 536.015 59.764 351.917 209.165 – 2.084.777 6.935 2.091.712
Resultados abrangentes
 Lucro líquido – – – – – 1.033.834 1.033.834 9.018 1.042.852
 Outros resultados abrangentes – – – – 388 – 388 – 388
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
 Outorga de planos de pagamento baseado em ações – 5.371 – – – – 5.371 – 5.371
 Variação na participação em controladas – – – – 374 – 374 27.822 28.196
 Destinações ao lucro líquido do exercício
 Reservas – – 51.692 482.142 – (533.834) – – –
 Dividendos – – – – – (500.000) (500.000) (11.143) (511.143)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 927.916 541.386 111.456 834.059 209.927 – 2.624.744 32.632 2.657.376

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
(Em milhares de reais)

convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio nas datas das tran-
sações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras 
pelas taxas de câmbio do período são geralmente reconhecidos no resultado. Eles são 
diferidos no patrimônio se estiverem relacionados a hedge de fluxo de caixa e hedge de 
investimento líquido em uma operação no exterior. Os ganhos e perdas cambiais rela-
cionados com empréstimos são apresentados na demonstração do resultado, e outros 
resultados abrangentes dentro dos custos financeiros. Todos os outros ganhos e perdas 
cambiais são apresentados na demonstração do resultado em uma base líquida dentro 
de despesas de juros. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda es-
trangeira são convertidos utilizando as taxas de câmbio vigentes na data em que o valor 
justo foi determinado. As diferenças de conversão de ativos e passivos contabilizados 
pelo valor justo são registradas como parte do ganho ou perda do valor justo. Por exem-
plo, as diferenças de conversão de ativos e passivos não monetários, como ações 
mantidas a valor justo por meio do resultado, são reconhecidas no resultado como 
parte do ganho ou perda do valor justo e diferenças de conversão de ativos não mone-
tários, como ações classificadas a valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
são reconhecidos em outros resultados abrangentes. iii. Empresas do Grupo: Os re-
sultados e a posição financeira das operações no exterior (nenhuma das quais possui a 
moeda de uma economia hiperinflacionária) e que possuem uma moeda funcional dife-
rente da moeda de apresentação, são convertidas para a moeda de apresentação da 
seguinte forma: • os ativos e passivos de cada balanço apresentado são convertidos à 
taxa de câmbio apurada naquela data; • receitas e despesas para cada demonstração 
do resultado e demonstração do resultado abrangente são convertidas pelas taxas de 
câmbio médias (a menos que esta não seja uma aproximação razoável do efeito cumu-
lativo das taxas vigentes nas datas das transações, caso em que receitas e despesas 
são traduzidos nas datas das transações); e • todas as diferenças de câmbio resultantes 
são reconhecidas em outros resultados abrangentes. Na consolidação, as diferenças de 
câmbio decorrentes da conversão de qualquer investimento líquido em entidades es-
trangeiras e de empréstimos e outros instrumentos financeiros designados como hedge
desses investimentos são reconhecidas em outros resultados abrangentes. Quando 
uma operação no exterior é vendida ou quaisquer empréstimos tomados como parte do 
investimento líquido são pagos, as diferenças de câmbio associadas são reclassificadas 
para o resultado, como parte do ganho ou perda sobre a venda. Os ajustes do ágio e do 
valor justo decorrentes da aquisição de uma operação no exterior são tratados como 
ativos e passivos da operação no exterior e convertidos pela taxa de câmbio de fecha-
mento do dia do Balanço. 3. Resumo das principais políticas contábeis: Esta nota 
fornece uma descrição das principais políticas contábeis adotadas na preparação das 
demonstrações financeiras. Essas políticas foram aplicadas de forma consistente a to-
dos os períodos apresentados, exceto quando indicado de outra forma. (a) Combina-
ções de negócios: O método de aquisição é utilizado para contabilizar todas as com-
binações de negócios, independentemente de instrumentos patrimoniais ou outros 
ativos serem adquiridos. A contraprestação transferida para a aquisição de uma subsi-
diária compreende: • valor justo dos ativos transferidos; • passivos incorridos com os 
antigos proprietários do negócio adquirido; • participações societárias emitidas pelo 
Grupo; • valor justo de qualquer ativo ou passivo resultante de um acordo de contrapres-
tação contingente; e • valor justo de qualquer participação acionária preexistente na 
subsidiária. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos contingentes assumidos 
em uma combinação de negócios são, com exceções limitadas, mensurados inicial-
mente pelo valor justo na data da aquisição. O Grupo reconhece qualquer participação 
de não controladores na entidade adquirida em uma base de aquisição por aquisição, 
pelo valor justo ou pela participação proporcional da participação de não controladores 
nos ativos líquidos identificáveis da entidade adquirida. Os custos relacionados à aquisi-
ção são contabilizados quando incorridos. O excesso da contraprestação transferida, o 
valor de qualquer participação não controladora na entidade adquirida e o valor justo na 
data de aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na entidade adquirida 
sobre o valor justo dos ativos identificáveis líquidos adquiridos é registrado como ágio. 

Controladora Consolidado
Atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Resultado antes da tributação
 sobre o lucro 1.149.069 491.740 1.497.477 640.728
Ajustes ao Lucro Líquido
 Resultado de participação em
  controladas (871.990) (451.882) – –
 Depreciação do imobilizado, equipa-
  mentos e bens de direito de uso 28 28 53.080 24.470
 Amortização de ativos intangíveis 176 152 37.630 28.318
 Perda na baixa de imobilizado e
  intangível 57 – 11.245 19.915
 Perdas de crédito esperadas em
  contas a receber e outros ativos financeiros – – 9.410 8.220
 Provisão/(reversão) para contingências – – (1.601) 7.897
 Outorga de planos de pagamento
  baseado em ações – – 5.371 –
 Variação cambial – – 3.637 (25.832)
 Provisão de juros 62.059 32.562 86.862 64.330
Variação dos ativos e passivos
 Instrumentos financeiros
  (ativos e passivos) 310.251 (495.673) (16.534.925) (2.929.021)
 Instrumentos financeiros derivativos
  (ativos e passivos) (30.849) (57.778) 1.476.560 (492.024)
 Negociação e intermediação de
  valores (ativos e passivos) 362 (348) 4.147.721 1.969.621
 Aplicações interfinanceiras de
  liquidez 7.353 33.506 (2.611.428) (5.635.630)
 Rendas a receber – – (243.446) (92.809)
 Despesas antecipadas 464 (2.654) 7.042 (31.380)
 Outros ativos (1.187) (1.179) (25.367) (58.964)
 Obrigações por operações
  compromissadas – – 8.992.697 6.126.676
 Fornecedores (499) 1.408 115.082 63.000
 Obrigações sociais e estatutárias – (125.017) 240.756 81.253
 Obrigações fiscais e previdenciárias (1.002) – (9.275) 4.463
 Provisões técnicas de previdência
  privada – – 3.743.031 16.059
 Outros passivos (550) 608 98.493 14.524
Caixa operacional
 Impostos pagos (91.297) (52.044) (402.574) (202.443)
 Contingências pagas – – (3.172) (3.933)
 Juros pagos (22.477) (27.293) (28.428) (54.185)
Caixa proveniente das /(utilizado
 nas) atividades operacionais 509.968 (653.864) 665.878 (456.747)
Atividades de investimento
 Aquisições de investimentos – – (88.949) (53.517)
 Aquisição de intangível – (913) (72.499) (83.149)
 Variações de participações
  societarias diretas (438.990) 1.720.170 – (10.413)
 Caixa líquido proveniente
  das/(utilizado nas) atividades
   de investimento (438.990) 1.719.257 (161.448) (147.079)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Aos acionistas da XP Investimentos S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à apre-
ciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras, referentes aos períodos findos em 31 
de dezembro de 2019 e de 2018, acompanhadas das notas explicativas e relatório dos 
auditores independentes. i. Desempenho: No ano de 2019, a XP Investimentos conti-
nuou com o seu crescimento expressivo, apesar do ainda lento crescimento econômico 
no país. A XP Investimentos manteve a sua trajetória de expansão, apresentando forte 
crescimento em todos os seus indicadores operacionais, incluindo captação líquida de 
recursos, quantidade de clientes e ativos sob custódia. Evidenciando a crescente força 
de sua marca e sua ampla capacidade de distribuição de produtos, mantendo sempre 
o compromisso de ajudar os clientes a investirem de forma inteligente e segura. Este 
desempenho foi fruto do constante desenvolvimento da plataforma aberta de produtos, 
que oferece uma ampla gama de opções para diferentes perfis de clientes, aliado aos 
diferenciais de assessoria do Grupo e o processo contínuo de consolidação da marca, 
com o maior conhecimento e preferência da XP pelo público-alvo. ii. Gerenciamento de 
Risco: A administração tem a responsabilidade primária de estabelecer e supervisionar 

a estrutura de gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos está estruturada de forma 
separada das áreas de negócios, reportando-se diretamente à alta administração, para 
garantir a isenção de conflito de interesses e a segregação de funções adequadas à 
boas práticas de governança corporativa e de mercado. As políticas de gerenciamento 
de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, estabelecer 
limites e controles de risco apropriados e monitorar riscos e aderência aos limites. As 
políticas e sistemas de gerenciamento de risco são revisados   periodicamente para re-
fletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. O Grupo, por 
meio de seus padrões e procedimentos de treinamento e gerenciamento, têm por obje-
tivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os 
seus funcionários estejam cientes de seus deveres e obrigações. Ao que se refere ao 
Conglomerado Prudencial da XP, a estrutura organizacional baseia-se nas recomenda-
ções propostas pelo Acordo da Basileia, no qual são formalizados procedimentos, polí-
ticas e metodologia compatíveis com a tolerância ao risco e com a estratégia do negócio 
e os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo riscos de  

mercado, liquidez, crédito e operacional. O Grupo busca seguir as mesmas práticas de 
gerenciamento de riscos que as aplicáveis   a todas as empresas. Esses processos de 
gerenciamento de risco também estão relacionados aos procedimentos de gerencia-
mento de continuidade operacional, principalmente no que tange à formulação de aná-
lises de impacto, aos planos de continuidade de negócios, aos planos de contingência, 
aos planos de backup e gerenciamento de crise. (a) Constante aprimoramento do 
ambiente de controles internos e Governança: A XP Investimentos opera em um 
ambiente de controles e de tecnologia complexos, com diferentes níveis de maturidade 
e sistemas em operação, além de grande volume de transações altamente dependen-
tes do funcionamento apropriado de toda a cadeia, o que requer constantes investimen-
tos em pessoas, tecnologia, infraestrutura e controles de segurança de acessos a siste-
mas e dados. Nesse contexto, a XP Investimentos possui um planejamento estratégico 
definido e revisado periodicamente para aplicação de melhorias, visando um ambiente 
de controles internos e de tecnologia ainda mais robustos.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2020. A Diretoria
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
Se esses valores forem inferiores ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis do ne-
gócio adquirido, a diferença é reconhecida diretamente no resultado como uma compra 
vantajosa. Quando a liquidação de qualquer parte da contraprestação em dinheiro é 
diferida, os valores a pagar no futuro são descontados a seu valor presente na data da 
troca. A taxa de desconto usada é a taxa de empréstimo incremental da entidade, sendo 
a taxa pela qual um empréstimo semelhante pode ser obtido de um financiador inde-
pendente sob termos e condições comparáveis. A contraprestação contingente, quando 
aplicável, é classificada como patrimônio ou passivo financeiro. Os valores classificados 
como passivo financeiro são subsequentemente mensurados ao valor justo com altera-
ções no valor justo reconhecidas no resultado. Se a combinação de negócios for alcan-
çada em estágios, a data de aquisição do valor contábil da participação acionária ante-
riormente detida na adquirente é mensurada ao valor justo na data de aquisição. 
Quaisquer ganhos ou perdas decorrentes de tal mensuração são reconhecidos no re-
sultado. (b) Instrumentos financeiros: Um instrumento financeiro é um contrato que dá 
origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
de patrimônio de outra entidade. 1) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e 
mensuração: No reconhecimento inicial, ativos financeiros são classificados como ins-
trumentos mensurados ao custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (“VJORA”) e valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação dos 
ativos financeiros no reconhecimento inicial é baseada: (i) no modelo de negócios do 
Grupo para administrar os ativos financeiros e (ii) nas características dos fluxos de caixa 
contratuais dos instrumentos financeiros. Para que um ativo financeiro seja classificado 
e mensurado pelo custo amortizado ou VJORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa 
que são “Somente Pagamento de Principal e Juros” (o critério “SPPJ”) sobre o valor 
principal em aberto. O modelo de negócios do Grupo para administrar ativos financeiros 
se refere à forma de gerenciar seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O 
modelo de negócios considera se o objetivo do Grupo é receber fluxos de caixa de 
manter os ativos financeiros, vender os ativos ou uma combinação de ambos. As com-
pras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um 
prazo definido pela regulamentação ou prática de mercado (negociações regulares) são 
reconhecidas na data de negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete 
a comprar ou vender o ativo. Classificação e mensuração subsequente: i. Ativos fi-
nanceiros mensurados a valor justo por meio do resultado (“VJR”): Esta categoria 
é a mais relevante para o Grupo. Os ativos financeiros a VJR incluem ativos financeiros 
mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a 
VJR, ou ativos financeiros obrigados a serem mensurados pelo valor justo. Esta catego-
ria inclui valores mobiliários e derivativos, incluindo instrumentos patrimoniais que o 
Grupo não elegeu irrevogavelmente para classificar em VJORA. Ativos financeiros são 
classificados como mantidos para negociação se o teste de fluxo de caixa contratual 
falhar ou se o modelo de negócios do Grupo for adquirido com o objetivo de venda ou 
recompra no curto prazo. Os ativos financeiros podem ser designados a VJR no reco-
nhecimento inicial se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento con-
tábil. Derivativos, incluindo derivativos embutidos, também são classificados como man-
tidos para negociação, a menos que sejam designados como instrumentos de hedge
eficazes. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não atendem aos critérios do SPPJ 
são classificados e mensurados como VJR, independentemente do modelo de negó-
cios. Os ativos financeiros na VJR são registrados no balanço patrimonial pelo valor 
justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resul-
tado. O ganho ou perda líquida reconhecido na demonstração do resultado inclui qual-
quer dividendo ou juros auferidos sobre o ativo financeiro. Os ativos financeiros mensu-
rados ao valor justo por meio de resultado são títulos e valores mobiliários detidos e 
vendidos a descoberto. Um derivativo embutido em um contrato híbrido, com um passi-
vo financeiro ou componente principal não derivativo, é separado do componente prin-
cipal e contabilizado como um derivativo separado se: as características econômicas e 
os riscos não estiverem estritamente relacionados ao contrato principal; o instrumento 
separado com os mesmos termos que o derivado embutido atender à definição de de-
rivativo; e o contrato híbrido não for mensurado ao VJR. Derivativos embutidos são 
mensurados ao valor justo, com as alterações no valor justo reconhecidas no resultado. 
A reavaliação só ocorre se houver uma mudança nos termos do contrato que modifique 
significativamente os fluxos de caixa que de outra forma seriam exigidos pelo contrato 
ou uma reclassificação de um ativo financeiro fora da categoria VJR. Um derivativo in-
corporado em um contrato híbrido contendo um componente principal não derivativo 
não é contabilizado separadamente. O contrato principal juntamente com o derivativo 
embutido deve ser classificado em sua totalidade como um ativo financeiro ao valor 
justo por meio do resultado. ii. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes (“VJORA”): O Grupo avalia os ativos financeiros 
no VJORA se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O ativo financeiro é 
mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de tanto manter a apropria-
ção de fluxos de caixa contratuais quanto vender; • Os termos contratuais do ativo finan-
ceiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que atendem aos critérios 
do SPPJ. Para os ativos financeiros classificados como VJORA, a receita de juros, a 
variação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reco-
nhecidas na demonstração do resultado e, da mesma forma, para os ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado. As restantes alterações no justo valor são reconhe-
cidas em resultado abrangente. No momento do desreconhecimento, a mudança 
cumulativa do valor justo reconhecida em resultado abrangente é reclassificada para 
lucros ou perdas. Os ativos financeiros do Grupo classificados como VJORA incluem 
instrumentos de dívida. Após o reconhecimento inicial, o Grupo pode optar por classifi-
car irrevogavelmente os investimentos em ações como instrumentos patrimoniais desig-
nados pelo VJORA quando satisfizerem a definição de patrimônio nos termos do CPC 
39 - “Instrumentos Financeiros: Apresentação” e não forem mantidos para negociação. 
A classificação é determinada com base em instrumento a instrumento. Ganhos e per-
das sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados para o resultado. Os divi-
dendos são reconhecidos como receita na demonstração do resultado quando o direito 
de pagamento é estabelecido, exceto quando o Grupo se beneficia de uma recupera-
ção de parte do custo do ativo financeiro, caso em que tais ganhos são registrados em 
resultado abrangente. Instrumentos de patrimônio designados ao VJORA não estão 
sujeitos a avaliação de impairment. O Grupo não possui instrumentos de patrimônio que 
tenham sido irrevogavelmente classificados nesta categoria. iii. Ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado: Um ativo financeiro é mensurado ao custo amor-
tizado se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O ativo financeiro é mantido 
dentro de um modelo de negócios com o objetivo de manter o ativo financeiro de forma 
a coletar fluxos de caixa contratuais; • Os termos contratuais do ativo financeiro dão 
origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. 
Os ativos financeiros ao custo amortizado são mensurados subsequentemente pelo 
método da taxa efetiva de juros (“EIR”) e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. 
Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado 
ou desvalorizado. Os ativos financeiros do Grupo mensurados ao custo amortizado in-
cluem principalmente: “Aplicações interfinanceiras de liquidez”, “Negociação e interme-
diação de valores”, “Rendas a receber” e “Outros ativos financeiros”. O Grupo reclassifi-
ca os ativos financeiros somente quando altera seu modelo de negócios para o 
gerenciamento desses ativos financeiros. Desreconhecimento: Um ativo financeiro 
(ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos 
financeiros semelhantes) é basicamente baixado (isto é, retirado da demonstração fi-
nanceira) quando: • Os direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo expira-
ram; • O Grupo transferiu os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa do 
ativo ou assumiu uma obrigação contratual de pagar integralmente os fluxos de caixa 
recebidos de terceiros, por meio de um acordo de “repasse”; e (a) o Grupo transferiu 
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo; ou (b) o Grupo não transferiu 
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o 
controle do ativo. Quando o Grupo transfere os seus direitos contratuais para receber 
fluxos de caixa de um ativo ou realiza um acordo de repasse, avalia se, e em que medi-
da, reteve os riscos e benefícios patrimoniais. Quando não transferiu nem reteve subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o 
Grupo continua a reconhecer o ativo transferido na medida de sua participação. Nesse 
caso, o Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo 
associado são mensurados em uma base que reflete os direitos e obrigações que o 
Grupo reteve. O envolvimento contínuo que toma a forma de uma garantia sobre o ativo 
transferido é mensurado pelo menor valor contábil original do ativo e pelo valor máximo 
da contraprestação que o Grupo poderia ser obrigado a pagar. Impairment de ativos 
financeiros: O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas 
(“ECLs”) para todos os instrumentos de dívida não classificados em VJR. Os ECLs ba-
seiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o 
contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, descontados a uma 
aproximação de taxa de juros efetiva original. Os fluxos de caixa esperados incluirão 
fluxos de caixa da venda de garantias mantidas ou outras melhorias de crédito que se-
jam integrantes dos termos contratuais. As ECLs são reconhecidas em duas etapas. 
Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco 
de crédito desde o reconhecimento inicial, as ECLs são provisionadas para perdas de 
crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (um 
ECL de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento 
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial ou aquelas já inadimplen-
tes, uma provisão para perdas é requerida para perdas de crédito esperadas durante a 
vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência 
ECL). Para contas a receber e outros ativos contratuais, o Grupo aplica uma abordagem 
simplificada no cálculo das ECLs. Portanto, o Grupo não acompanha as mudanças no 
risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base nas ECLs duran-
te a vida útil em cada data de relatório. O Grupo estabeleceu uma matriz de provisão que 
é baseada em sua perda histórica de crédito, ajustada para fatores prospectivos espe-
cíficos para os devedores e para o ambiente econômico. Para os instrumentos de dívida 
classificados como VJORA, o Grupo aplica a simplificação para atuar com baixo risco 
de crédito. Em cada data de elaboração das Demonstrações Financeiras, o Grupo 
avalia se o instrumento de dívida é considerado com baixo risco de crédito usando todas 
as informações razoáveis   e suportáveis   que estão disponíveis sem custo ou esforço 
excessivo. Ao fazer isso avaliação, o Grupo reavalia a classificação de crédito interna do 
instrumento da dívida. Além disso, o Grupo considera que houve um aumento significa-
tivo no risco de crédito quando os pagamentos contratuais estão vencidos há mais de 
30 dias. O Grupo considera um ativo financeiro inadimplente quando os pagamentos 
contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, o Grupo também 
pode considerar que um ativo financeiro está inadimplente quando informações internas 
ou externas indicam que é improvável que o Grupo receba integralmente os valores 
pendentes de contratos antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito manti-
das pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de 
recuperação dos fluxos de caixa contratuais. 2) Passivo financeiro: Reconhecimento 
inicial e mensuração: Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento 
inicial, como passivos financeiros mensurados a valor justo através do resultado (“VJR”), 
custo amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de hedge. Todos 
os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso do 
custo amortizado, são deduzidos dos custos da transação diretamente atribuíveis. Os 
passivos financeiros do Grupo incluem “Empréstimos de ações”, “Instrumentos financei-
ros derivativos”, “Obrigações por operações compromissadas”, “Negociação e interme-
diação de valores”, dívidas a longo prazo, tais como “Obrigações por empréstimos e 
arrendamento mercantil” e “Debêntures”, “Fornecedores” e “Outros passivos financei-
ros”. Classificação e mensuração subsequente: i. Passivos financeiros mensura-
dos ao valor justo através do resultado (“VJR”): Os passivos financeiros classifica-
dos como VJR incluem passivos financeiros mantidos para negociação e passivos 
financeiros designados no reconhecimento inicial como VJR. Os passivos financeiros 
são classificados como mantidos para negociação quando adquiridos com fins de re-
compra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivati-
vos contratados pelo Grupo que não são designados como instrumentos de hedge nas 
operações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados também 
são classificados como mantidos para negociação a menos que sejam designados 
como instrumentos de hedge eficazes. Os ganhos ou perdas de passivos classificados 
como VJR são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros 

designados no reconhecimento inicial como VJR são designados na data inicial de re-
conhecimento, e somente se os critérios estabelecidos no CPC 48 forem atendidos. Os 
empréstimos de ações e instrumentos financeiros derivativos são classificados como 
mantidos para negociação e reconhecidos pelo valor justo. ii. Custo amortizado: Após 
o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros e outros passi-
vos financeiros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o 
método de taxa efetiva (“EIR”). Os ganhos e perdas são reconhecidos no resultado 
quando os passivos são baixados, bem como pelos juros incorridos. O custo amortizado 
é calculado considerando qualquer desconto ou prêmio na aquisição de taxas ou custos 
que são parte integrante da EIR. A amortização da EIR está incluída na demonstração 
do resultado. Esta categoria aplica-se geralmente a empréstimos sujeitos a juros, incluin-
do “Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil”, “Debêntures”, “Fornecedo-
res” e “Outros passivos financeiros”. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é 
baixado quando a obrigação sob o passivo é liquidada, cancelada ou expirar. Quando 
um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo montante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancial-
mente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do 
passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos 
valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 3) Valor justo dos 
instrumentos financeiros: O valor justo dos instrumentos financeiros ativamente  
negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços 
de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem 
dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os 
quais não há mercado ativo é determinado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas 
técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (em base de merca-
do); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxos de 
caixa descontados ou outros modelos de mensuração, conforme nota 33. 4) Instru-
mentos Financeiros Derivativos: Instrumentos financeiros derivativos são contratos 
financeiros, cujo valor é derivado do valor dos ativos subjacentes, taxas de juros, índices 
ou taxas de câmbio. O Grupo utiliza instrumentos financeiros derivativos para adminis-
trar o risco cambial sobre liquidações de garantias pendentes em moedas estrangeiras. 
O valor justo desses contratos é nominal devido ao curto prazo até o vencimento.  
O método de reconhecimento do ganho ou perda resultante depende de o derivativo ser 
designado como instrumento de hedge, e se houver, da natureza do item que está 
sendo protegido. O Grupo adota apenas hedge de investimento líquido para proteger 
um investimento líquido em uma operação no exterior. Os instrumentos financeiros de-
rivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que o contrato de 
derivativo é realizado e são, subsequentemente, mensurados ao valor justo. Os deriva-
tivos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como 
passivos financeiros quando o valor justo é negativo. Os ganhos e perdas realizados e 
não realizados relacionados a esses contratos são reconhecidos na demonstração do 
resultado. O Grupo negocia contratos futuros, que são acordos para comprar ou vender 
valores padronizados de um instrumento financeiro em uma data e preço futuros prede-
terminados, de acordo com os termos especificados por uma bolsa regulada de futuros, 
e sujeitos à chamada de margem de caixa diária. O Grupo negocia futuros, na tentativa 
de mitigar o risco de taxa de juros, risco de curva de juros e risco de liquidez. O Grupo 
também negocia contratos a termo, que são contratos não padronizados para comprar 
ou vender um instrumento financeiro a um preço específico em uma data futura.  
O Grupo negocia contratos a termo em uma tentativa de mitigar o risco cambial sobre 
liquidações de segurança pendentes em moedas estrangeiras. i. Hedge de investimen-
to líquido: Qualquer ganho ou perda no instrumento de hedge relacionado à parte efeti-
va do hedge é reconhecido em outros resultados abrangentes dentro de ganhos (per-
das) no hedge de investimento líquido. O ganho ou perda relacionado à parte ineficaz é 
reconhecido imediatamente na demonstração do resultado do exercício, em instrumen-
tos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Os ganhos e as perdas acumulados 
no patrimônio são incluídos na demonstração do resultado quando a operação no exte-
rior é parcial ou totalmente alienada ou vendida. ii. Efetividade do hedge: A efetividade do 
hedge é determinada no início do relacionamento do hedge e por meio de avaliações 
prospectivas periódicas de efetividade para garantir que exista um relacionamento eco-
nômico entre o item coberto e o instrumento de hedge. Para avaliar a efetividade e medir 
a inefetividade de tais estratégias, o Grupo utiliza o método de compensação do dólar. 
O método de compensação do dólar é um método quantitativo que consiste em com-
parar a mudança no valor justo ou nos fluxos de caixa do instrumento de hedge com a 
mudança no valor justo ou nos fluxos de caixa do item coberto atribuível ao risco cober-
to. (c) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa não está sujeito a um risco significativo 
de mudança de valor e é mantido com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. As transações são consideradas 
de curto prazo quando têm vencimentos em três meses ou menos a partir da data de 
aquisição. Para fins de demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa refe-
rem-se a títulos garantidos adquiridos mediante contratos de revenda e certificados de 
depósito bancário mensurados ao valor justo por meio do resultado que são prontamen-
te conversíveis em um montante conhecido e não estão sujeitos a risco significativo de 
mudança de valor. (d) Aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por 
operações compromissadas: O Grupo adquiriu títulos com contrato de revenda e 
vendeu títulos com contrato de recompra de ativos financeiros. Os contratos de revenda 
e recompra são contabilizados em aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações 
por operações compromissadas. A diferença entre os preços de venda e recompra é 
tratada como juros e reconhecida ao longo da vida dos contratos, usando o método da 
taxa efetiva de juros. Os ativos financeiros aceitos como garantia em nossos contratos 
de revenda podem ser utilizados, se previstos nos contratos, como garantia para nossos 
acordos de recompra ou podem ser vendidos. (e) Negociação e intermediação de 
valores mobiliários (ativos e passivos): Refere-se a transações na B3 SA - Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) por conta própria e por conta de terceiros. As corretagens dessas 
transações são classificadas como receitas e as despesas com prestação de serviços 
são reconhecidas no momento das transações. Esses saldos são compensados   e o 
valor líquido é demonstrado no balanço quando, e somente quando, houver um direito 
legal e exequível de compensar e a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. Os valores devidos para clien-
tes representam recebíveis de títulos vendidos e contas a pagar por títulos comprados 
que foram contratados para, mas ainda não liquidados ou entregues na data do balanço 
patrimonial, respectivamente. O saldo devedor dos clientes é retido para cobrança. Es-
ses valores são subdivididos nos seguintes itens: • Registro e liquidação - Representado 
pelo registro de transações realizadas nas bolsas de valores por conta própria e para os 
clientes; • Devedores/Credores pendentes de liquidação - Representado pelos saldos 
devedores ou credores de clientes, relativos a transações com títulos de renda fixa, 
ações, commodities e ativos financeiros, pendentes de liquidação na data do balanço. 
As operações de vendas são compensadas e caso o valor final seja um crédito, elas 
serão registradas no passivo, por outro lado se esse valor for devedor, será registrado no 
ativo, desde que os saldos de compensação se refiram à mesma contraparte. Esses 
valores são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
dos pelo custo amortizado. Em cada data de balanço, o Grupo deve mensurar a provi-
são para perdas sobre os valores devidos pelo cliente em um valor igual às perdas de 
crédito esperadas para a vida útil, se o risco de crédito tiver aumentado significativamen-
te desde o reconhecimento inicial. Se, na data do balanço, o risco de crédito não tiver 
aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial, o Grupo deve mensurar 
a provisão para perdas em um valor igual a perdas de crédito esperadas para 12 meses. 
Dificuldades financeiras significativas do cliente, probabilidade de o cliente declarar fa-
lência ou reorganização financeira e inadimplência nos pagamentos são todos conside-
rados indicadores de que uma provisão para perdas pode ser necessária. Se o risco de 
crédito aumentar até o ponto em que for considerado com perda de crédito, a receita de 
juros será calculada com base no valor contábil bruto ajustado para a provisão para 
perdas. Um aumento significativo no risco de crédito é definido pela administração como 
qualquer pagamento contratual com atraso superior a 30 dias. Qualquer pagamento 
contratual com mais de 90 dias de atraso é considerado como inadimplente. As perdas 
de crédito estimadas para clientes de corretagem e atividade relacionada foram imate-
riais para os períodos apresentados. (f) Despesas antecipadas: Despesas antecipa-
das são reconhecidas como um ativo no balanço patrimonial. Essas despesas incluem 
incentivos para os agentes autônomos (“AAIs”), licenças de software pré-pago, certos 
serviços profissionais e prêmios de seguro. (g) Arrendamento mercantil: Em 1 de ja-
neiro de 2019, o Grupo adotou o IFRS 16, substituindo a IAS 17, aplicável até 31 de 
dezembro de 2018. Ambas as práticas contábeis estão demonstradas abaixo. IAS 17 - 
Arrendamento mercantil: Os arrendamentos mercantis nos quais uma parcela signifi-
cativa dos riscos e benefícios da propriedade não foram transferidos para o Grupo como 
arrendatário foram classificados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos 
efetuados sob arrendamentos mercantis operacionais (líquidos de quaisquer incentivos 
recebidos do arrendador) foram debitados no resultado pelo método linear durante o 
período do arrendamento. A receita de arrendamento mercantil operacional em que o 
Grupo é arrendador é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arren-
damento. Os custos diretos iniciais incorridos na obtenção de um arrendamento opera-
cional são adicionados ao valor contábil do ativo subjacente e reconhecidos como des-
pesa pelo prazo do arrendamento na mesma base que a receita do arrendamento. Os 
respectivos ativos arrendados são incluídos no balanço patrimonial com base em sua 
natureza. O Grupo não precisou fazer nenhum ajuste na contabilização dos ativos man-
tidos como arrendador como resultado da adoção do novo padrão de arrendamento 
mercantil. IFRS 16 -Arrendamento mercantil: A partir de 1º de janeiro de 2019, a IFRS 
16 foi emitida em janeiro de 2016 e substitui a IAS 17 Leasing, e ICPC 03 Aspectos 
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma estabelece os 
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrenda-
mentos mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos 
mercantis sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante ao reconhecimen-
to dos arrendamentos financeiros segundo a IAS 17. O Grupo adotou a IFRS 16 a 
partir de 1º de janeiro de 2019 usando o método retrospectivo modificado de adoção, 
segundo o qual a norma é aplicada retrospectivamente com o efeito cumulativo de 
aplicar inicialmente a norma reconhecida na data da aplicação inicial e não comparati-
vos atualizados para o ano de 2018. As reclassificações e os ajustes decorrentes das 
novas regras de arrendamento mercantil são reconhecidos no balanço de abertura em 
1º de janeiro de 2019. Expedientes práticos e isenções aplicadas: Ao aplicar a IFRS 16 
pela primeira vez, o Grupo utilizou os seguintes expedientes práticos permitidos: • aplicar 
apenas a contratos previamente identificados como arrendamentos aplicando a IAS 17 
e IFRIC 4 na data da aplicação inicial; • aplicar uma única taxa de desconto a uma car-
teira de arrendamentos com características razoavelmente semelhantes; • basear-se 
em avaliações anteriores sobre se os arrendamentos são onerosos como alternativa à 
realização de uma revisão do impairment - não havia contratos onerosos a partir de 1º 
de janeiro de 2019; • isenção de contratos de arrendamento mercantil com prazo de 
arrendamento remanescente inferior a 12 meses a partir de 1º de janeiro de 2019 e sem 
opção de compra (arrendamentos de curto prazo); • isenção de contratos de arrenda-
mento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor (ativos de baixo valor); • excluir 
custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de uso na data da aplicação 
inicial; e • usar retrospectivamente na determinação do prazo do arrendamento, onde o 
contrato contém opções para estender ou rescindir o arrendamento. i. Mensuração de 
passivos de arrendamento mercantil e ativos de direito de uso: O Grupo aluga seus 
escritórios principais e certos equipamentos sob contratos de arrendamento operacio-
nal não canceláveis. Os termos do arrendamento variam de um a dez anos, e a maioria 
dos contratos de arrendamento é renovável no final do período, a taxas de mercado. O 
Grupo não possui contratos de arrendamento anteriormente classificados como arren-
damento financeiro e os contratos existentes não incluem pagamentos variáveis ou 
garantias de valor residual. Na adoção da IFRS 16, o Grupo reconheceu passivos de 
arrendamento mercantil em relação aos arrendamentos anteriormente classificados 
como “arrendamentos operacionais”, de acordo com os princípios da IAS 17. Esses 
passivos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do 
arrendamento, descontados com o aumento da renda do arrendatário taxa de endivida-
mento a partir de 1 de janeiro de 2019. A taxa de empréstimo incremental média ponde-
rada do arrendatário aplicada aos passivos de arrendamento mercantil em 1 de janeiro 
de 2019 era de 9,0%.

Arrendamentos - Passivos financeiros
 Compromisso de arrendamento operacional em 31 de dezembro de 2018 209.318
 Efeito do desconto a valor presente (60.099)
 Arrendamentos de baixo valor (725)
Total de Passivo de arrendamento em 1º de Janeiro de 2019 148.494
Os ativos de direito de uso associados, relacionados a arrendamentos imobilizados 
acima, foram mensurados pelo valor igual ao passivo do arrendamento, ajustado pelo 
valor de quaisquer pagamentos de arrendamento pré-pagos ou acumulados 
relacionados a esse arrendamento reconhecidos no balanço patrimonial em  
31 de dezembro 2018. 
Arrendamentos - Ativos por direito de uso
  Passivo de arrendamento em 1º de janeiro de 2019 148.494
  Provisão de aluguéis a pagar em 31 de dezembro de 2018 (14.624)
Total de Ativos por direito de uso em 1º de janeiro de 2019 133.870
Representados por:
Imóveis 123.262
Equipamentos 10.608
ii. Resumo das novas políticas contábeis: A seguir, são apresentadas as novas políticas 
contábeis do Grupo após a adoção da IFRS 16, que foram aplicadas a partir da data da 
aplicação inicial: Ativos de direito de uso: O Grupo reconhece ativos de direito de uso na 
data de início do arrendamento (ou seja, a data em que o ativo subjacente está disponí-
vel para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados pelo custo, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados para 
qualquer remensuração dos passivos de arrendamento mercantil. O custo dos ativos de 
direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento mercantil reconhecidos, cus-
tos diretos iniciais incorridos e pagamentos do arrendamento mercantil efetuados antes 
ou antes da data de início, deduzidos os incentivos recebidos. A menos que o Grupo 
esteja razoavelmente certo de obter a propriedade do ativo arrendado no final do prazo 
do arrendamento, os ativos de direito de uso reconhecidos são depreciados linearmen-
te pelo período mais curto de sua vida útil estimada e pelo prazo do arrendamento. Os 
ativos de direito de uso estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Passivos de arren-
damento: Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece passivos de arrenda-
mento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem 
efetuados pelo prazo do arrendamento. Os pagamentos da locação incluem pagamen-
tos fixos (incluindo pagamentos substanciais) menos quaisquer incentivos a receber, 
pagamentos variáveis da locação que dependem de um índice ou taxa e valores espe-
rados a serem pagos com garantias de valor residual. Os pagamentos do arrendamen-
to também incluem o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa 
a ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas por rescindir um arrendamento, se 
o prazo do arrendamento refletir o Grupo exercendo a opção de rescindir. Os pagamen-
tos variáveis da locação que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos 
como despesa no período em que o evento ou condição que aciona o pagamento 
ocorre. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento mercantil, o 
Grupo utiliza a taxa de empréstimo incremental na data de início do arrendamento, se a 
taxa de juros implícita no arrendamento mercantil não for prontamente determinável. 
Após a data de início, o valor dos passivos de arrendamento mercantil aumenta para 
refletir o acréscimo de juros e reduzido pelos pagamentos efetuados. Além disso, o valor 
contábil dos passivos de arrendamento mercantil é remensurado se houver uma modi-
ficação, uma alteração no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos fixos 
do arrendamento mercantil ou uma alteração na avaliação para comprar o ativo subja-
cente. Locações de curto prazo e locações de ativos de baixo valor: O Grupo aplica a 
isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de 
propriedades de curto prazo (ou seja, aqueles que possuem um prazo de arrendamen-
to de 12 meses ou menos a partir da data de início e não contêm uma opção de com-
pra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo 
valor a arrendamentos considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento 
mercantil de arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor são reconhecidos 
como despesa de maneira linear pelo prazo do arrendamento. Julgamento significativo 
na determinação do prazo do arrendamento dos contratos com opções de renovação: 
O Grupo determina o prazo do arrendamento como o prazo não cancelável do arrenda-
mento, juntamente com os períodos cobertos por uma opção de prorrogar o arrenda-
mento, se for razoavelmente exercido, ou quaisquer períodos cobertos por uma opção 
para rescindir o arrendamento, se é razoavelmente certo que não será exercido. 
O Grupo tem a opção, de acordo com alguns de seus arrendamentos, de arrendar os 
ativos por prazos adicionais. O Grupo aplica julgamento ao avaliar se é razoavelmente 
certo o exercício da opção de renovação. Ou seja, considera todos os fatores relevantes 
que criam um incentivo econômico para o exercício da renovação. Após a data de início, 
o Grupo reavalia o prazo do arrendamento se houver um evento significativo ou mudan-
ça nas circunstâncias que estão sob seu controle e afeta sua capacidade de exercer (ou 
não exercer) a opção de renovar (por exemplo, uma mudança na estratégia de negó-
cios). (h) Imobilizado de uso: Todos os bens e equipamentos estão demonstrados ao 
custo histórico menos depreciação acumulada e impairment. O custo histórico inclui os 
gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e, quando aplicável, líqui-
dos dos créditos tributários. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando 
for provável benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item 
seja material e possa ser mensurado com segurança. Todos os outros gastos com re-
paros e manutenção são reconhecidos no resultado durante o período em que são in-
corridos. A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil estimada dos
ativos, como segue: Taxa anual (%)
Processamento de dados 20%
Móveis e equipamentos 10%
Sistemas de Segurança 10%
Benfeitorias 10%
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados   
a cada data de balanço e ajustados prospectivamente, se apropriado. O valor contábil 
de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável, que é o maior entre 
seu valor justo menos custos de manutenção e seu valor em uso, se o valor contábil do 
ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e perdas em aliena-
ções ou desreconhecimento são determinados pela comparação dos resultados da 
alienação com o valor contábil e são reconhecidos no resultado: (i) Ativos intangíveis: 
i. Ágio: O ágio surge na aquisição de controladas e representa o excesso de (i) contra-
prestação recebida; (ii) o valor correspondente à participação dos não controladores; e 
(iii) o valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior ad-
quirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis   adquiridos. Se o total 
da contraprestação recebida, a participação não controladora reconhecida e a participa-
ção mantida anteriormente mensurada pelo valor justo for menor que o valor justo dos 
ativos líquidos da controlada adquirida, haverá uma situação de compra vantajosa e a 
diferença é reconhecida diretamente no resultado. As revisões de impairment do ágio 
são realizadas anualmente ou com maior frequência se os acontecimentos ou altera-
ções nas circunstâncias indicarem uma potencial incapacidade. ii. Custos de software
e desenvolvimento: Certos custos diretos e de desenvolvimento associados aos sof-
tware desenvolvidos internamente da plataforma de tecnologia do Grupo são capitaliza-
dos. Os custos capitalizados, que ocorrem após a determinação pela administração da 
viabilidade técnica, incluem serviços externos e custos internos de folha de pagamento. 
Esses custos são registrados como ativos intangíveis quando o desenvolvimento é 
concluído e o ativo está pronto para uso, e são amortizados pelo método linear, geral-
mente durante um período de cinco anos. A pesquisa e os custos de desenvolvimento 
de pré-viabilidade, bem como os custos de manutenção e treinamento, são contabiliza-
dos como despesas, conforme incorridos. Em determinadas circunstâncias, a adminis-
tração pode determinar que o software desenvolvido anteriormente e sua despesa rela-
cionada não mais atendem à definição de viabilidade da administração, o que poderia 
resultar na redução do valor recuperável desse ativo. iii. Outros ativos intangíveis: Os 
ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no reconheci-
mento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios 
corresponde ao seu valor justo na data de aquisição. Após o reconhecimento inicial, os 
ativos intangíveis são apresentados ao custo, deduzido de qualquer amortização acu-
mulada e perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Os ativos intangíveis 
gerados internamente, exceto (i) acima, não são capitalizados e o gasto relacionado é 
refletido no resultado do período no qual o gasto é incorrido. A vida útil dos ativos intan-
gíveis é avaliada como definida ou indefinida. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o 
Grupo não possui ativos intangíveis de vida útil indefinida, exceto o ágio. Os ativos intan-
gíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil estimada e testados 
para impairment sempre que houver indicação de que seu valor contábil pode não ser 
recuperado. O período e o método de amortização para ativos intangíveis com vida 
definida são revisados   no mínimo ao final de cada exercício ou quando houver indicado-
res de redução ao valor recuperável. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo 
esperado dos benefícios econômicos futuros incorporados nos ativos são consideradas 
para modificar a amortização, conforme apropriado, e tratadas como mudanças nas 
estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vidas definidas é reco-
nhecida no resultado na categoria de despesa consistente com o uso de ativos intangí-
veis. As vidas úteis dos ativos intangíveis estão demonstradas abaixo: 

Vida útil estimada (anos)
Software 3-5
Intangível desenvolvido internamente 3-7
Lista de clients 2-8
Marcas e patentes 10-20
Os ganhos e perdas resultantes da baixa ou baixa de um ativo intangível são mensura-
dos como a diferença entre o valor líquido da venda (se houver) e o valor contábil e são 
reconhecidos no resultado. (j) Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que 
têm uma vida útil indefinida, por exemplo, o ágio, não estão sujeitos à amortização e são 
testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável. As revisões 
de impariment do ágio são realizadas anualmente ou com maior frequência se os acon-
tecimentos ou alterações nas circunstâncias indicarem um potencial impairment. Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação 
de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. O valor re-
cuperável é o maior entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor 
em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades 
Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio 
adquirido em uma combinação de negócios é alocado a cada uma das UGCs (ou gru-
pos de UGCs) que devem se beneficiar das sinergias da combinação, que são identifi-
cadas no nível do segmento operacional. Os ativos não financeiros, exceto o ágio que 
foram ajustados por redução ao valor recuperável, são revisados   subsequentemente 
para uma possível reversão do impairment na data do balanço. A perda por redução ao 
valor recuperável reconhecida na demonstração do resultado não é revertida. (k) Im-
postos: i. Imposto de renda e contribuição social corrente: As entidades do Grupo 
pagam imposto de renda (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro (CSLL) sob dois 
métodos diferentes: • Método do Lucro Real - onde o contribuinte calcula os referidos 
impostos com base no seu lucro tributável real, após computar todos os rendimentos, 
ganhos e despesas dedutíveis, incluindo as perdas operacionais líquidas dos exercícios 
anteriores. Os impostos calculados de acordo com o método do Lucro Real são devidos 
trimestral ou anualmente, dependendo da adoção da entidade através do primeiro do-
cumento de cobrança de cada ano civil. O método anual do Lucro Real exige que os 
contribuintes façam pagamentos antecipados mensais de IRPJ e CSLL durante o ano-
calendário. • Método do Lucro Presumido - onde o contribuinte calcula o IRPJ e a CSLL 
aplicando uma margem de lucro sobre as receitas operacionais. É importante ressaltar 
que a margem de lucro é definida pela Receita Federal do Brasil (RFB) de acordo com 
o tipo de serviços prestados e/ou mercadorias vendidas. Sob o método do Lucro Presu-
mido, os impostos mencionados são devidos trimestralmente e nenhum pré-pagamen-
to é exigido durante os trimestres. As alíquotas de imposto aplicáveis   ao Lucro Real e 
Lucro Presumido também são definidas de acordo com a atividade principal das 
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 entidades. • Imposto de Renda Federal (IRPJ) - alíquota de 15% calculada sobre o lucro 
tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o valor da renda tributável que exceder 
R$ 20 por mês (ou R$ 240 por ano). • Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
- alíquota de 9% calculada sobre o lucro tributável. No entanto, as instituições financeiras 
(XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.-“XP CCT-
VM”,e Banco XP S.A.-“Banco XP) e as seguradoras (XP Vida e Previdência S.A.-“XP 
Vida e Previdencia”) estão sob à alíquota da CSLL de 15% e o Banco XP S.A. à alíquo-
ta de 20%. Em 6 de outubro de 2015, foi publicada a Lei 13.169 com o objetivo de au-
mentar a alíquota da CSLL para 20%, para instituições financeiras e seguradoras até 31 
de dezembro de 2018. Assim, a XP CCTVM e a XP Vida e Previdência calcularam suas 
despesas de CSLL a alíquota de 20% até o final de 2018. ii. Imposto de renda e con-
tribuição social diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
reconhecidos usando o método do passivo sobre as diferenças temporárias entre as 
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações finan-
ceiras. No entanto, os impostos diferidos não são contabilizados se surgirem do reco-
nhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma transação que não seja uma combi-
nação de negócios que, no momento da transação, não afeta a contabilização nem o 
lucro ou prejuízo tributável. Os Impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na 
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o 
qual as diferenças temporárias e/ou prejuízos fiscais possam ser utilizados. De acordo 
com a legislação tributária brasileira, o prejuízo fiscal pode ser utilizado para compensar 
até 30% do lucro tributável do exercício e não expira. O imposto diferido é provisionado 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de investimentos em controladas, exceto 
por um passivo fiscal diferido quando o momento da reversão da diferença temporária é 
controlado pelo Grupo e é provável que a diferença temporária não seja revertida no 
futuro previsível. Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos no 
balanço patrimonial quando há um direito legal e a intenção de compensá-los quando 
da apuração dos tributos correntes, em geral quando relacionados à mesma entidade 
legal e mesma jurisdição. Dessa forma, os ativos e passivos fiscais diferidos em diferen-
tes entidades ou em diferentes países geralmente são apresentados separadamente, e 
não em uma base líquida. i) Impostos sobre faturamento: As receitas, despesas e 
ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre faturamento, exceto: • Quando os 
impostos sobre faturamento incorridos na compra de bens ou serviços não são recupe-
ráveis junto às autoridades fiscais, caso em que o imposto sobre vendas é reconhecido 
como parte do custo de aquisição do item do ativo ou despesa, conforme aplicável; 
• Quando os valores a receber ou a pagar forem apresentados com o valor dos impostos 
sobre faturamento incluídos. O valor líquido dos impostos sobre faturamento, recuperá-
vel ou a pagar para a autoridade fiscal, é incluído como parte dos valores a receber ou 
a pagar no balanço, e líquido da receita ou custo/despesa, na demonstração do resulta-
do. As receitas de vendas e serviços no Brasil estão sujeitas a impostos e contribuições, 
com as seguintes taxas legais: • PIS e COFINS: são contribuições cobradas pelo gover-
no federal sobre a receita bruta. Esses valores são faturados e cobrados dos clientes do 
Grupo e reconhecidos como deduções da receita bruta (Nota 27) contra obrigações 
fiscais, pois estamos atuando como agentes de retenção de impostos em nome das 
autoridades fiscais. O PIS e COFINS pagos em certas compras podem ser reivindica-
dos como créditos fiscais para compensar o PIS e a COFINS a pagar. Esses valores são 
reconhecidos como impostos a compensar (Nota 11) e são compensados   mensalmen-
te em relação aos Impostos a Pagar e apresentados líquidos, pois os valores são devi-
dos à mesma autoridade fiscal. O PIS e a COFINS são contribuições calculadas sobre 
dois regimes diferentes, de acordo com a legislação tributária brasileira: método cumu-
lativo e método não cumulativo. O método não cumulativo é obrigatório para empresas 
que calculam imposto de renda sob o método de lucro real. As alíquotas aplicáveis   de 
PIS e COFINS são de 1,65% e 7,60%, respectivamente. Caso contrário, o método 
cumulativo deve ser adotado por entidades sob o método de lucro presumido e também 
é obrigatório para as empresas financeiras e de seguros. As alíquotas aplicáveis   às 
empresas com Lucro Presumido são de 0,65% para o PIS e a COFINS de 3,00%. En-
tidades financeiras (ou seja, XP CCTVM e Banco XP) e seguradoras (ou seja, XP Vida 
e Previdência) têm um percentual diferente de COFINS com a sobretaxa de 1,00%, to-
talizando 4,00%. • O ISS é um imposto cobrado pelos municípios sobre as receitas da 
prestação de serviços. O ISS é adicionado aos valores faturados aos clientes do Grupo 
pelos serviços que o Grupo prestar. Estes são reconhecidos como deduções da receita 
bruta (Nota 27) contra passivos tributários, pois o Grupo atua como agente de cobrança 
desses tributos em nome das administrações municipais. As taxas podem variar de 
2,00% a 5,00%. O ISS apresentado na tabela é aplicável à cidade de São Paulo e  
Rio de Janeiro refere-se à taxa mais comumente aplicada nas operações do Grupo.  
• O INSS é uma taxa previdenciária cobrada sobre os salários pagos aos funcionários. 
(l) Empréstimos de ações: As ações cedidas e/ou recebidas em empréstimos são 
contratadas e avaliadas pelo preço de fechamento no último dia em que foram negocia-
das em B3. Os direitos e/ou obrigações nas operações de empréstimo de títulos são 
registrados em contas patrimoniais e os ganhos e/ou perdas nas ações cedidas e/ou 
recebidas em empréstimos são reconhecidos na demonstração do resultado. As obri-
gações por empréstimos de ações são incluídas na rubrica de passivos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. (m) Empréstimos e debêntures: 
Os empréstimos e debêntures são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido 
dos custos de transação incorridos e, subsequentemente, pelo custo amortizado. Qual-
quer diferença entre o produto (líquido dos custos de transação) e o valor total a pagar 
é reconhecida na demonstração do resultado durante o período dos empréstimos, 
usando o método da taxa de juros efetiva. Os custos de empréstimos e debêntures são 
reconhecidos como despesa de juros sobre no período em que são incorridos. O Grupo 
não possui ativos qualificados nos quais os custos possam ser capitalizados. (n) Con-
tas a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos no curso normal dos negócios. As contas a pagar são reconhecidas inicial-
mente ao valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método da taxa de juros efetiva. (o) Passivos de previdência privada: Os pla-
nos de previdência privada referem-se à acumulação de recursos financeiros, denomi-
nada PGBL (Plano Gerador de Benefícios), um plano que visa acumular fundos para a 
aposentadoria do participante e VGBL (Seguro de Vida Resgatável), um produto finan-
ceiro estruturado como plano de aposentadoria. Nos dois produtos, a contribuição rece-
bida do participante é aplicada a um Fundo de Investimento Especialmente Constituído 
(“FIE”) e acumula juros com base nos investimentos do FIE. Os produtos de previdência 
privada oferecidos pela Companhia não contêm risco significativo de seguro, onde a 
Companhia aceita risco significativo de seguro dos participantes, concordando em com-
pensá-los se um evento futuro incerto especificado os afetar adversamente. Portanto, os 
contratos são contabilizados no escopo da IFRS 9, Instrumentos Financeiros (“IFRS 9”). 
(p) Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reco-
nhecidas quando: (i) o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessá-
ria para liquidar a obrigação; e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. As provi-
sões não incluem perdas operacionais futuras. Quando há um número de obrigações 
semelhantes, a probabilidade de que um fluxo seja exigido na liquidação é determinada 
pela consideração da classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de uma saída em relação a qualquer item incluído na mes-
ma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma 
taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal 
do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da provisão devido ao 
tempo decorrido é reconhecido como despesa de juros. (q) Benefícios a empregados: 
i) Obrigações de curto prazo: Os passivos relacionados a benefícios de curto prazo a 
empregados são mensurados em uma base não descontada e são contabilizados 
quando o serviço relacionado é fornecido. O passivo é reconhecido pelo montante es-
perado a ser pago nos termos dos planos de bônus ou participação nos resultados a 
curto prazo se o Grupo tiver uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor 
devido a serviços passados   prestados pelos empregados e a obrigação puder ser men-
surada com segurança. ii) Plano de incentivo baseado em ações: O plano de incen-
tivo baseado em ações foi aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (controladora 
do Grupo) em 6 de dezembro de 2019. O Grupo lançou dois planos baseados em 
ações, a Restricted Share Units “RSU” e a Performance Share Units (“PSU”). Os planos 
de incentivo baseado em ações foram elaborados para fornecer incentivos de longo 
prazo a determinados funcionários, diretores e outros provedores de serviços em troca 
de seus serviços. Para ambos os planos, a administração se compromete a conceder 
ações da XP Inc. aos participantes definidos. O custo do incentivo baseado em ações é 
mensurado pelo valor justo na data da outorga. O custo é registrado em conjunto com 
um correspondente aumento no patrimônio líquido durante o período em que o serviço 
é prestado ou na data da concessão, quando a concessão se refere a serviços passa-
dos. O valor total a ser registrado é determinado com base no valor justo das ações 
correspondente a respectiva tranche na data da outorga, a qual também considera o 
seguinte: • quaisquer condições de performance do mercado; • o impacto de quaisquer 
condições de aquisição que não sejam de performance de mercado (por exemplo, 
permanecer empregado na entidade por um tempo especificado) e; • o impacto de 
quaisquer condições que não sejam de aquisição de direitos (ou seja, a exigência de os 
participantes manterem ações por um período específico). A despesa total é reconheci-
da durante o período de aquisição, que é o período no qual todas as condições de 
aquisição especificadas devem ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revi-
sa suas estimativas do número de ações que se espera que sejam adquiridas com base 
nas condições de aquisição que não são de mercado. A entidade reconhece o impacto 
da revisão das estimativas originais, se houver, no resultado, com um ajuste correspon-
dente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas, a XP Inc. transfere o nú-
mero correspondente de ações para o participante. As ações recebidas pelos partici-
pantes, líquidas de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis (incluindo 
impostos retidos na fonte) são creditados diretamente no patrimônio líquido. Os julga-
mentos significativos, estimativas e premissas referentes a pagamentos baseados em 
ações e atividades relacionadas a pagamentos baseados em ações são discutidos 
mais detalhadamente na Nota 30. iii) Planos de participação nos lucros e bônus: O
Grupo reconhece um passivo e uma despesa de bônus e participação nos resultados 
com base em uma fórmula que leva em consideração o lucro atribuível aos proprietários 
do Grupo após certos ajustes e distribuído com base no desempenho individual e cole-
tivo, incluindo indicadores qualitativos e quantitativos. O Grupo reconhece uma provisão 
quando está contratualmente obrigado ou quando existe uma prática que criou uma 
obrigação construtiva. (r) Capital social: As ações ordinárias e preferenciais são classi-
ficadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão 
de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedu-
ção, líquida de impostos, dos recursos. (s) Lucro por ação: O lucro básico por ação é 
calculado dividindo-se o lucro atribuível aos acionistas do Grupo, excluindo-se quaisquer 
custos de prestação de ações que não sejam ações ordinárias e preferenciais pela 
quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação durante 
o exercício, ajustadas pelos bônus e ações preferenciais emitidas durante o exercício e 
excluindo ações em tesouraria (nota 32). O lucro por ação diluído ajusta os valores utili-
zados   na determinação do lucro básico por ação para considerar o efeito do imposto de 
renda após os juros e outros custos de financiamento associados a ações ordinárias e 
preferenciais potenciais diluídas e o número médio ponderado de ações ordinárias e 
preferenciais adicionais ações que estavam em circulação presumindo a conversão de 
todas as ações ordinárias e preferenciais potenciais diluídas. (t) Receitas: 1) Receita de 
contratos com clientes: A receita é reconhecida quando o Grupo transfere o controle 
dos serviços para os clientes, em um valor que reflete a contraprestação que o Grupo 
espera receber em troca desses serviços. O Grupo aplica os seguintes cinco passos: 
i) identificação do contrato com um cliente; ii) identificação das obrigações de execução 
no contrato; iii) determinação do preço de transação; iv) alocação do preço da transação 
às obrigações de desempenho do contrato; e v) reconhecimento de receita quando ou 
conforme a entidade satisfizer uma obrigação de desempenho. A receita é reconhecida 
líquida dos impostos cobrados dos clientes, que são posteriormente remetidos às auto-
ridades governamentais. O Grupo tem o poder de envolver e contratar fornecedores 
terceirizados na prestação de serviços ao cliente em seu nome. O Grupo apresenta as 
receitas e os custos associados a esses fornecedores terceirizados de forma bruta, 
onde é considerado o principal e, líquido, onde é considerado o agente. Geralmente, o 
Grupo é considerado o principal nesses acordos porque o Grupo controla os serviços 

antes de serem transferidos para os clientes e, consequentemente, apresenta a receita  
bruta dos custos relacionados. Os principais tipos de contratos de receita do Grupo são: 
i) Comissão de corretagem: A receita de comissão de corretagem consiste na receita 
gerada através de serviços de corretagem baseados em comissão em cada transação 
realizada, ou seja, as bolsas de valores para clientes, reconhecidas em um determinado 
momento (data de negociação) conforme a obrigação de execução é satisfeita. ii) Colo-
cação de valores mobiliários: A Receita de colocação de títulos refere-se a honorários 
e comissões auferidas com a colocação de uma ampla gama de títulos em nome de 
emissores e outras atividades de levantamento de capital, tais como fusões e aquisi-
ções, incluindo serviços de assessoria financeira relacionados. O ato de colocar os títu-
los é a única obrigação de desempenho e a receita é reconhecida no momento em que 
a transação subjacente é concluída nos termos do contrato e é provável que uma rever-
são significativa de receita não ocorra. iii) Taxa de corretagem de seguros: Refere-se 
a corretagem de seguros, capitalização, planos de previdência e saúde, por meio da 
intermediação da venda de serviços de seguros. As receitas são reconhecidas após a 
prestação de serviços de corretagem às seguradoras. Os produtos vendidos pela XP 
Corretora de Seguros são inspecionados mensalmente, e os valores recebidos da co-
missão são reconhecidos como receita no momento em que a obrigação de desempe-
nho é cumprida. iv) Taxas de gestão e performance: As taxas de administração refe-
rem-se substancialmente a (i) serviços como consultor de investimentos de fundos, 
clubes de investimento e administração de patrimônio; e (ii) distribuição de cotas de 
fundos de investimentos administrados por terceiros. A receita é reconhecida durante o 
período em que essa obrigação de desempenho é entregue, e geralmente com base 
em um percentual fixo acordado do valor patrimonial líquido de cada fundo mensalmen-
te. Parte das taxas de administração são baseadas no desempenho (taxas de desem-
penho), reconhecidas pela prestação de serviços de gestão de ativos e calculadas com 
base na valorização do valor patrimonial líquido dos fundos, sujeitas a certos limites, 
como taxas internas de retorno ou taxas de saída, de acordo com os termos da consti-
tuição do fundo. As taxas de desempenho, que incluem contraprestação variável, são 
reconhecidas somente após uma avaliação dos fatos e circunstâncias e quando é alta-
mente provável que a reversão significativa do valor da receita acumulada reconhecida 
não ocorra quando a incerteza for resolvida. v) Serviços educacionais: A receita edu-
cacional refere-se à assessoria e consultoria em finanças, planejamento financeiro, ges-
tão de negócios e desenvolvimento de cursos e programas de treinamento de negócios 
no território nacional, por meio do desenvolvimento e gerenciamento de cursos. vi) Ou-
tros serviços: Outros serviços referem-se a receitas relacionadas a serviços de consul-
toria financeira, oferta de cursos e treinamentos, anúncios no site do Grupo, planos de 
previdência privada e patrocínio em eventos realizados pelo Grupo. 2) Resultado líqui-
do de instrumentos financeiros: O resultado líquido de instrumentos financeiros con-
siste nos rendimentos auferidos em operações de principal, juros auferidos sobre o 
caixa do Grupo, juros auferidos sobre o caixa entregue em apoio à atividade de emprés-
timo de títulos e dividendos recebidos de títulos detidos, deduzido do custo dos juros 
sobre empréstimos e financiamentos. Incluiu também os ganhos e perdas de variações 
no valor justo de instrumentos financeiros mensurados a valor justo. Esses ganhos e 
perdas estão fora do escopo do CPC 47, mas no escopo do CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros, e as políticas contábeis relacionadas estão divulgadas na Nota 3.a acima. 
(u) Mudanças nas políticas contábeis: IFRS 16 - Arrendamento mercantil: Confor-
me indicado na nota acima, o grupo adotou a IFRS 16 “Operações de Arrendamento 
Mercantil”, a partide de 1º de janeiro de 2019, locações de imobilizado em que o grupo, 
como arrendatário, possui substancialmente todos os riscos e benefícios de proprieda-
de foi classificado como arrendamento operacional (Nota 3.g). A nova política está des-
crita na Nota 3g e o impacto da alteração na Nota 14(d). Interpretação IFRIC 23 - In-
certeza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: A interpretação trata da 
contabilização do imposto de renda quando os tratamentos fiscais envolvem incerteza 
que afeta a aplicação do IAS 12 Imposto de Renda. Não se aplica a impostos ou taxas 
fora do escopo da IAS 12, nem inclui especificamente requisitos relacionados a juros e 
multas associados a tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especifica-
mente o seguinte: • Se uma entidade considera tratamentos fiscais incertos separada-
mente; • As premissas que uma entidade faz sobre o exame de tratamentos fiscais pelas 
autoridades tributárias; • Como uma entidade determina lucro tributável (prejuízo fiscal), 
bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários não utilizados e  
taxas tributárias; • Como uma entidade considera mudanças em fatos e circunstâncias. 

Uma entidade deve determinar se deve considerar cada tratamento tributário incerto 
separadamente ou em conjunto com um ou mais outros tratamentos tributários incertos. 
A abordagem que prevê melhor a resolução da incerteza precisa ser seguida. O Grupo 
aplicou a interpretação e não teve impacto significativo nas demonstrações financeiras 
consolidadas. 4. Estimativa e julgamentos significativos: A preparação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis descritas na Nota 3 requer que 
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem diferir dessas estimativas. Além disso, esta nota também explica 
onde houve ajustes reais este ano como resultado e erro e de mudanças nas estimativas 
anteriores. As informações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possu-
am um risco significativo de resultar em um ajuste material nos futuros exercícios fiscais 
estão incluídas a seguir: a) Estimativa do valor justo de certos ativos financeiros: O
valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em um mercado ativo é 
determinado utilizando técnicas de avaliação. O Grupo usa seu julgamento para selecio-
nar uma variedade de métodos e fazer premissas que se baseiam principalmente nas 
condições de mercado existentes no final de cada período de relatório. b) Impairment de 
ativos financeiros: As provisões para perdas para ativos financeiros são baseadas em 
hipóteses sobre risco de inadimplência e taxas esperadas de perda. O Grupo usa julga-
mento ao fazer essas premissas e selecionar as entradas para o cálculo de impairment,
com base no histórico do Grupo e nas condições de mercado existentes, bem como 
estimativas prospectivas no final de cada período de relatório. c) Reconhecimento do 
ativo fiscal diferido por prejuízos fiscais a compensar: Os impostos diferidos ativos 
são reconhecidos para todos os prejuízos fiscais não utilizados na medida em que lucro 
tributável suficiente provavelmente estará disponível para permitir o uso de tais perdas. É 
requerido o uso de julgamento significativo da administração para determinar o valor do 
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de 
lucros tributáveis   futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. O 
Grupo concluiu que o ativo diferido será recuperável utilizando-se o lucro tributável futuro 
estimado com base nos planos de negócios e orçamentos aprovados para as controla-
das, onde um ativo fiscal diferido foi reconhecido. As perdas podem ser transportadas 
indefinidamente e não têm data de vencimento. d) Vida útil de bens imobilizados e 
intangíveis: Os bens imobilizados e os ativos intangíveis podem ser utilizados para a 
determinação de uma vida útil para fins de depreciação e amortização. Há um elemento 
significativo de julgamento em fazer suposições de desenvolvimento tecnológico, uma 
vez que o tempo e uma natureza dos avanços tecnológicos futuros são difíceis de prever. 
Em 31 de dezembro de 2019, o Grupo não identificou evidências que pudessem indicar 
que as vidas úteis descritas na Nota 3 e devam ser revisadas. Portanto, o Grupo concluiu 
que não consideram necessária nenhuma alteração. e) Impairment de ativos não fi-
nanceiros, incluindo ágio: O Grupo avalia, em cada data do balanço, se existe indicati-
vos que um ativo pode ter perdas em seu valor recuperável. Os ativos intangíveis com 
vida útil indefinida e ágio são testados em relação ao valor recuperável no nível da UGC, 
conforme adequado, e quando a situação indicar que o valor contábil pode estar deterio-
rado. A redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou de 
uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, que é o maior entre o 
valor justo menos os custos de venda e o valor em uso. A obsolescência tecnológica, a 
suspensão de determinados serviços e outras mudanças nas circunstâncias de uso, que 
demonstrem a necessidade de registro de impairment, também são considerados nas 
estimativas. f) Provisão para passivos contingentes: As provisões para os passivos 
contingentes são registradas quando o risco de perda de processos administrativos ou 
judiciais é considerado provável e os valores possam ser mensurados de forma confiável, 
fundamentados pela natureza, complexidade e histórico dos processos judiciais e pela 
opinião de assessores jurídicos internos e externos. As provisões são constituídas quan-
do o risco de perda de processos judiciais ou administrativos é avaliado como provável e 
os valores envolvidos podem ser mensurados com suficiente precisão, com base nas 
melhores informações disponíveis. As provisões são total ou parcialmente revertidas 
quando as obrigações deixam de existir ou são reduzidas. Dadas as incertezas decor-
rentes do processo, não é praticável determinar o momento de qualquer saída de recur-
sos (desembolso de caixa). 5. Consolidação: (a) Subsidiárias: Abaixo estão apresen-
tadas as participações diretas e indiretas da XP Investimentos S.A. em suas subsidiárias 
para os fins destas demonstrações financeiras consolidadas:

% de participação (i)
País Atividade Principal 31/12/2019 31/12/2018

Controladas Diretas
XP Controle 3 Participações S.A. BR Holding Financeira 100% 100%
XPE Infomoney Educação Assessoria Empresarial e Participações Ltda. BR Consultoria em serviços financeiros 99,99% 99,70%
Tecfinance Informática e Projetos de Sistemas Ltda. BR Prestação de serviços de TI 99,76% 99,73%
XP Corretora de Seguros Ltda. BR Corretora de seguros 99,99% 99,82%
XP Gestão de Recursos Ltda. BR Serviço de administração de TVM 93,70% 92,80%
XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. BR Consultoria de investimentos 99,99% 99,99%
Infostocks Informações e Sistemas Ltda. BR Intermediação de sistemas de informação 99,99% 99,99%
XP Advisory Gestão Recursos Ltda. BR Serviço de administração de TVM 99,57% 99,52%
XP Holding International LLC (ii) USA Holding Internacional 100% 100%
XP Private Inc USA Consultoria em serviços financeiros 100% 100%
XP Holding UK Ltd. (ii) UK Holding Internacional 100% 100%
XP Vista Asset Management Ltda. (iii) BR Serviço de administração de TVM 99,42% 99,60%
XP Controle 4 Participações S.A. (iv) BR Holding seguradora 100% 100%
Leadr Serviços Online Ltda. (v) BR Rede social 99,99% –
Spiti Analise Ltda. (v) BR Pesquisa 100% –
Controladas Indiretas
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. BR Corretora de Valores 100% 100%
XP Investments US LLC USA Corretora de Valores 100% 100%
XP Investments UK LLP UK Corretora de Valores 100% 100%
Sartus Capital LTD UK Gestão de ativos 100% 100%
XP Private (Europe) S.A. UK Corretora de Valores 100% 100%
XP Vida e Previdência S.A. (iv) BR Seguradora 100% 100%
Banco XP S.A. (v) BR Instituição Financeira 100% –
Xperience Market Services LLC (v) USA Corretora de Valores 100% –
Chamaleon Bravery Unipessoal LDA (v) PT Consultoria em serviços financeiros 100% –
Fundos de investimento
Falx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento 100% 100%
Gladius Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento – 100%
Scorpio Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado BR Fundo de Investimento – 100%
Galea Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento – 100%
Javelin Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento 91% 100%
Spatha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento – 100%
Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP BR Fundo de Investimento 100% 100%
Frade III Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado BR Fundo de Investimento 100% –
i. O percentual de participação representa o capital total e o capital votante das empre-
sas e entidades investidas. ii. As controladas foram incorporadas legalmente em sua 
respectiva controladora imediata, sem impacto nas demonstrações financeiras consoli-
dadas. iii. Subsidiária adquirida em 2018 conforme Nota 5 (b) abaixo. iv. Subsidiárias 
constituídas em 2018 para operar nos negócios de previdência privada e seguro de 
vida, que são regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
v. Novas subsidiárias incorporadas durante o ano. (b) Combinação de negócios: 
I. XP Vista: Em 5 de janeiro de 2018, o Grupo adquiriu 99,60% das ações da XP Vista 
Asset Management Ltda. (“XP Vista”), uma entidade de gestão de ativos, através da 
aquisição de seu acionista controlador Marathon Investimentos e Participações S.A. por  
R$ 10.938, composta principalmente de caixa no valor de R$ 525. Ágio no valor de  
R$ 9.799. II. Outras transações com não controladores: No curso de seus negócios, 
o Grupo admite que parceiros individuais participem do capital social de certas subsidi-
árias, enquanto outros podem decidir deixar as subsidiárias, resultando em ganhos ou 
perdas registrados diretamente no patrimônio líquido. No exercício findo em 31 de de-
zembro de 2019, o Grupo registrou um ganho de R$ 374 (R$ 409 em 2018), enquanto 
a participação dos não controladores aumentou no valor de R$ 27.822 (redução de 
R$ 788 em 2018).
6. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Consolidado

31/12/2019 31/12/2018
Posição Bancada 663.939 488.809
 Notas do Tesouro Nacional 463.047 65.136
 Letras Financeiras do Tesouro 195.980 38.015
 Letras do Tesouro Nacional 4.912 385.658
Posição Financiada 8.518.099 6.081.800
 Letras do Tesouro Nacional 1.764.410 4.911.635
 Notas do Tesouro Nacional 6.753.689 1.170.165
Total 9.182.038 6.570.609
As aplicações em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos referem- 
-se a operações de compra de títulos públicos com compromisso de venda originadas 
na XP CCTVM e nos fundos exclusivos e foram praticadas a uma taxa média prefixada 
de 4,63 % a.a. (6,43% a.a. em 31 de dezembro de 2018). Em 31 de dezembro de 2019, 
o montante de R$ 195.979 (R$ 488.809 em 31 de dezembro de 2018) está sendo 
apresentado como caixa equivalentes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa.
7. Títulos e valores mobiliários: Controladora

31/12/2019 31/12/2018
Custo Valor Justo Custo Valor Justo

Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado 568.070 570.423 913.397 913.529
 Certificados de Depósitos Bancários (a) 90.703 93.056 64.127 64.259
 Cotas de Fundos de Investimentos 477.367 477.367 849.270 849.270
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes 39.999 40.766 33.937 37.769
 Letras do Tesouro Nacional 39.999 40.766 33.937 37.769
Total ativos financeiros 608.069 611.189 947.334 951.298

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Ativos financeiros Custo Valor Justo Custo Valor Justo
Valor justo por meio do resultado 19.676.015 19.762.102 6.262.735 6.290.971
 Títulos do Governo Brasileiro 14.225.074 14.309.714 3.826.902 3.853.534
 Ações de companhias abertas 1.289.392 1.289.392 1.127.074 1.127.044
 Debêntures 627.521 627.615 325.459 326.403
 Fundos de investimentos 2.641.184 2.641.184 279.013 279.013
 Certificado de Recebíveis Imobiliários 18.594 18.452 208.442 207.167
 Certificados de Depósitos 
  Bancários (a) 244.071 246.827 172.451 171.725
 Certificados de Recebíveis do 
  Agronegócio 408.036 397.999 85.668 85.874
 Letras Financeiras 97.868 106.557 45.040 44.663
 Certificados de Operações Estruturadas – – 21.275 22.949
 Cédulas de Crédito Imobiliário – – 3.697 4.883
 Outros (b) 124.275 124.362 167.714 167.716
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes 2.608.325 2.616.118 688.731 695.778
 Letras do Tesouro Nacional 2.608.325 2.616.118 688.731 695.778
Avaliados ao custo amortizado 761.500 761.500 155.292 155.292
 Títulos do Exterior (b) 761.500 761.500 155.292 155.292
Total ativos financeiros 23.045.840 23.139.720 7.106.758 7.142.041
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado 1.458.803 1.458.803 1.259.579 1.259.579
 Empréstimos de ações 1.458.803 1.458.803 1.259.579 1.259.579
Total passivos financeiros 1.458.803 1.458.803 1.259.579 1.259.579
(a) Em 31 de dezembro de 2019, Certificados de Depósitos Bancários no valor de R$518 

na Controladora e R$ 123.817 no Consolidado (R$ 38.630 na Controladora e R$69.647 
no Consolidado em 31 de dezembro de 2018) estão sendo apresentados como equiva-
lentes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa. (b) Títulos emitidos e negociados 
no exterior. Abaixo apresentamos os títulos classificados por vencimento:

Controladora
Ativos

31/12/2019 31/12/2018
Circulante 570.423 887.900
Sem vencimento 570.423 887.900
Não Circulante 40.766 63.398
Acima de 12 meses 40.766 63.398
Total 611.189 951.298

Ativos Passivos
2019 2018 2019 2018

Valor justo por meio do resultado 
 e outros resultados abrangentes
Circulante 9.000.582 1.875.374 2.021.707 1.192.877
Sem vencimento 4.267.016 1.425.401 2.021.707 –
Até 3 meses 249.237 192.208 – 1.184.972
De 3 a 12 meses 4.484.329 257.765 – 7.905
Não Circulante 13.377.638 5.111.375 – 66.702
Acima de 12 meses 13.377.638 5.111.375 – 66.702
Avaliados ao custo amortizado
Circulante 761.500 155.292 – –
De 3 a 12 meses 761.500 155.292 – –
Total 23.139.720 7.142.041 2.021.707 1.259.579
8. Instrumentos financeiros derivativos: O Grupo utiliza os instrumentos financeiros 
derivativos para administrar suas exposições globais de taxas de câmbio, taxas de juros 
e preço das ações. O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos, compostos 
por operações de futuros, termo, opções e swaps, é apurado de acordo com os seguin-
tes critérios: • Swap - Essas operações trocam o fluxo de caixa com base na compara-
ção da rentabilidade entre dois indexadores. Assim, o agente assume posição de com-
pra em um indexador e posição de venda em outro. • Contratos a termo - Ao valor de 
mercado, sendo as parcelas a receber ou a pagar pré-fixadas em data futura, ajustadas 
a valor presente, com base nas taxas de mercado publicadas na B3. • Futuros - Taxas 
de câmbio, preços de ações e commodities são compromissos para comprar ou vender 
um instrumento financeiro em uma data futura, a um preço ou taxa definido e pode ha-
ver uma liquidação financeira ou por meio da entrega do ativo. As liquidações são reali-
zadas diariamente com base na variação de preços do instrumento.Opções - contratos 
de opção oferecem ao comprador o direito de comprar o instrumento a um preço fixo 
negociado em uma data futura. Aqueles que adquirem o direito devem pagar um prêmio 
ao vendedor. Este prêmio não é o preço do instrumento, mas apenas um valor pago 
para ter a opção (possibilidade) de comprar ou vender o instrumento em uma data futu-
ra por um preço previamente acordado.

Consolidado
31/12/2019

Ativos Passivos
Valor justo Valor de referência Valor justo Valor de referência

Swaps 496.524 4.156.999 474.458 3.398.658
Contratos a termo 168.439 359.714 2.298 23.648
Futuros 134 9.437 – –
Opções 286.737 10.922.396 270.151 30.552.599
Total 951.834 15.448.546 746.907 33.974.905

Consolidado
31/12/2018

Ativos Passivos
Valor justo Valor de referência Valor justo Valor de referência

Swaps 244.262 3.454.728 247.732 3.981.304
Contratos a termo 573.963 809.202 17.170 19.142
Futuros 6.599 5.679.425 – –
Opções 867.207 78.746.383 726.497 82.579.675
Total 1.692.031 88.689.738 991.399 86.580.121
As posições com instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2019 e 31 
de dezembro de 2018 estão demonstradas abaixo:

Controladora
31/12/2019

Ativos Passivos
Valor justo Valor de referência Valor justo Valor de referência

Swaps 2.243 38.314 55 7.603
Contratos a termo 21.546 212.821 820 22.169
Total 23.789 251.135 875 29.772



n Monitor Mercantil 16 Sexta-feira, 27 de março de 2020Financeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Controladora
31/12/2018

Ativos Passivos
Valor justo Valor de referência Valor Justo Valor de referência

Contratos a termo 7.461 32.800 4.853 25.500
Total 7.461 32.800 4.853 25.500
A composição da carteira de instrumentos financeiros derivativos por tipo de instrumen-
to, valor justo e prazo de vencimento estão demonstradas a seguir:

Controladora
31/12/2019

Valor Justo % Até 3 meses
De 3 a 

12 meses Acima de 12 meses
Ativos
Swaps 2.243 9 – – 2.243
Contratos a termo 21.546 91 – – 21.546
Total 23.789 100 – – 23.789
Passivos
Swaps 55 6 55 – –
Contratos a termo 820 94 – – 820
Total 875 100 55 – 820

Controladora
31/12/2018

Valor justo % Até 3 meses
De 3 a  

12 meses Acima de 12 meses
Ativos
Contratos a termo 7.461 100 – – 7.461
Total 7.461 100 – – 7.461
Passivos
Contratos a termo 4.853 100 – – 4.853
Total 4.853 100 – – 4.853

Consolidado
31/12/2019

Valor justo % Até 3 meses
De 3 a  

12 meses Acima de 12 meses
Ativos
Swaps 496.524 52 15.966 45.146 435.412
Contratos a termo 168.439 18 118.936 27.958 21.545
Futuros 134 – 134 – –
Opções 286.737 30 175.351 107.613 3.773
Total 951.834 100 310.387 180.717 460.730
Passivos
Opções 270.151 36 141.696 119.855 8.600
Contratos a termo 2.298 – 1.479 – 819
Swaps 474.458 64 15.989 39.154 419.315
Total 746.907 100 159.164 159.009 428.734

Consolidado
31/12/2018

Valor justo % Até 3 meses
De 3 a  

12 meses Acima de 12 meses
Ativos
Swaps 244.262 14 4.675 25.054 214.533
Contratos a termo 573.963 34 363.863 210.100 –
Futuros 6.599 – 4.613 1.986 –
Opções 867.207 52 255.281 234.742 377.184
Total 1.692.031 100 628.432 471.882 591.717
Passivos
Opções 726.497 73 128.470 217.387 380.640
Contratos a termo 17.170 2 16.972 25 173
Swaps 247.732 25 7.710 25.094 214.928
Total 991.399 100 153.152 242.506 595.741
Instrumentos Financeiros Derivativos por Índice:

Controladora
31/12/2019 31/12/2018

Valor de 
referência Valor justo Valor de referência Valor justo

Contratos a termo
Ativos

  Moeda estrangeira 212.821 21.546 32.800 7.461
Passivos

  Moeda estrangeira 22.169 (820) 25.500 (4.853)
Swaps
Ativos

 Juros 38.314 2.243 – –
Passivos

 Juros 7.603 (55) – –
Ativos 23.789 7.461
Passivos (875) (4.853)
Net 22.914 2.608

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Valor de  
referência

Valor 
justo Valor de referência

Valor  
justo

Swaps
Ativos

  Juros 4.156.999 496.524 3.454.728 244.262
Passivos

  Juros 3.398.658 (474.458) 3.981.304 (247.732)
Contratos a termo
Ativos

  Moeda estrangeira 212.821 21.546 239.478 4.239
  Juros 146.893 146.893 227.043 227.043

Consolidado
  Ações – – 342.681 342.681
Passivos

  Moeda estrangeira 22.169 (819) 2.234 (262)
  Ações – – 16.908 (16.908)
  Juros 1.479 (1.479) – –
Futuros
Ativos

  Moeda estrangeira 161 55 5.679.425 6.599
  Juros 9.276 79 – –
Opções
Posição de compra

  Moeda estrangeira 37.500 82.369 1.734.063 115.570
  Ações 1.783.462 201.081 5.500.627 365.631
  Commodities – – 213 1.582
  Juros 9.101.434 3.287 71.511.480 384.424
Posição de venda

  Moeda estrangeira 37.500 (94.611) 2.059.104 (171.918)
  Ações 1.783.984 (160.739) 3.245.796 (172.748)
  Commodities – – 130 (1.391)
  Juros 28.731.115 (14.801) 77.274.645 (380.440)
Ativos 951.834 1.692.031
Passivos (746.907) (991.399)
Valor líquido 204.927 700.632

9. Hedge Contábil: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o objetivo do Grupo era 
proteger o risco gerado pela variação do dólar dos investimentos na XP Holding Interna-
tional LLC e XP Advisory US, nos EUA. O Grupo contrata operações de derivativos para 
se proteger das mudanças da variação cambial de investimentos líquidos em operações 
no exterior. O Grupo realiza a gestão de risco por meio da relação econômica entre os 
instrumentos de hedge e o item protegido, nos quais se espera que esses instrumentos 
se movam em direções opostas, nas mesmas proporções, com o objetivo de neutralizar 
os fatores de risco.

Objeto de Hedge Instrumento de Hedge
Variação  
no Valor  

Reconhecida  
em Outros  

Resultados Valor 

Variação  
no Valor  

Utilizada para  
Calcular a  

Inefetividade Valor contábil
Estratégias Ativos Passivos Abrangentes Nominal do Hedge
31/12/2019
Risco cambial
Hedge de Investimento 
 de Operações Líquidas 
  no Exterior 186.412 – 5.946 248.896 (7.133)
Total 186.412 – 5.946 248.896 (7.133)
31/12/2018
Risco cambial
Hedge de Investimento 
 de Operações Líquidas 
  no Exterior 147.179 – 18.645 225.901 (17.495)
Total 147.179 – 18.645 225.901 (17.495)
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a relação entre a variação do objeto e instru-
mento de hedge de investimento líquido no exterior, era altamente eficaz.
10. Rendas a receber: Consolidado

31/12/2019 31/12/2018
Clientes (a) 459.932 203.604
Dividendos e JCP a receber - Fundos 5.449 18.852
Outros 702 181
(–) Provisão para perda esperada (4.501) (3.437)
Total 461.582 219.200
(a) Referem-se a valores a receber de remuneração por distribuição de fundos e valores 
a receber pela gestão de fundos efetuados pela XP Gestão além de valores a receber 
referente à prestação de serviços, os quais possuem prazo médio de realização de 
30 dias. Não existe concentração nos saldos a receber em 31 de dezembro de 2019 e 
de 2018.
11. Impostos e contribuições a compensar: Controladora

31/12/2019 31/12/2018
Pagamentos antecipados de imposto de renda (IRPJ e CSLL) 161.162 68.851
Impostos sobre receita (PIS e COFINS) 2.224 –
Total 163.386 68.851
Circulante 163.386 68.851
Não Circulante – –

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Pagamentos antecipados de imposto de renda 
 (IRPJ e CSLL) 225.465 182.021
Impostos sobre receita (PIS e COFINS) 16.859 533
Impostos sobre serviços (ISS) 846 698
Impostos sobre valor agregado (IVA) (VAT) 150 98
Total 243.320 183.350
Circulante 243.320 183.350
Não Circulante – –
12. Despesas antecipadas: Consolidado

31/12/2019 31/12/2018
Incentivos ao programa de aceleração de negócios 11.349 22.125
Despesas de marketing 9.678 41.276
Comissões e prêmios pagos antecipadamente 49.233 21.431
Serviços pagos antecipadamente 2.043 5.180
Outras despesas pagas antecipadamente 17.378 6.711
Total 89.681 96.723
Circulante 56.602 56.302
Não Circulante 33.079 40.421

13. Investimentos - Participação societária direta (Controladora):

Empresas
Saldo em  
31/12/18

Aquisição/baixa  
e/ou aumento  

de capital Dividendos
Equivalência  

patrimonial

Outros  
resultados  

abrangentes

Variação na  
participação de  

controladas
Plano de pagamento  

baseado em ações
Saldo em  
31/12/19

XP Controle 3 1.282.514 700.000 (5.000) 344.178 1.910 – 5.233 2.328.835
XP Gestão 52.303 59 (138.915) 130.351 – 64 20 43.882
XP Educação 34.683 100.060 (112.873) 85.011 – 1 – 106.882
XP Finanças 100.019 100.000 (60.700) 49.968 – – – 189.287
XP Seguros 40.030 100.000 (106.998) 75.251 – 106 4 108.393
Tecfinance 26.038 – (52.144) 37.067 – 8 10 10.979
Infostocks 23.048 – (51.567) 39.180 – – 3 10.664
XP Advisory 12.332 – (57.691) 55.714 – 10 18 10.383
XP Holding Internacional 145.966 21.186 – 12.127 6.057 – 29 185.365
XP Advisors 1.214 – – (29) (111) – – 1.074
XP Holding UK 21.519 31.024 – (38.967) 875 – – 14.451
XP Vista 15.155 – (53.660) 69.227 – 69 45 30.836
XP Controle 4 17.224 10.680 – (3.628) – – 7 24.283
Leadr – 1.600 – 19.353 – – – 20.953
Spiti – 4.940 – (2.813) – – 2 2.129
Total 1.772.045 1.069.549 (639.548) 871.990 8.731 258 5.371 3.088.396

14. Imobilizado de uso e intangível e arrendamento mercantil: (a) Imobilizado em uso:
Consolidado

Sistema de  
processamento 

de dados

Móveis  
e equipa- 

mentos

Sistemas 
de segu  

rança

Ins- 
tala- 
ções

Imobi- 
lizado  

em curso Total
Saldos em 01/01/2018 13.743 13.261 4.907 15.162 – 47.073
 Adições 22.319 10.448 376 9.930 40.076 83.149
 Alienações/Baixas (40) (924) (30) (5.078) (553) (6.625)
 Transferências 31 2.109 192 37.191 (39.523) –
 Depreciações (7.282) (3.253) (2.892) (11.043) – (24.470)
Saldos em 31/12/2018 28.771 21.641 2.553 46.162 – 99.127
Custo 48.023 29.613 6.388 47.843 – 131.867
Depreciação 
 acumulada (19.252) (7.972) (3.835) (1.681) – (32.740)
Saldos em 01/01/2019 28.771 21.641 2.553 46.162 – 99.127
 Adições 15.039 9.942 664 22.315 24.539 72.499
 Alienações/Baixas (304) (2.047) – (6.112) – (8.463)
 Transferências – 2.409 – 22.130 (24.539) –
 Depreciações (9.059) (4.189) (1.673) (5.778) – (20.699)
Saldos em 31/12/2019 34.447 27.756 1.544 78.717 – 142.464
Custo 62.235 38.086 7.716 84.726 – 192.763
Depreciação 
 acumulada (27.788) (10.330) (6.172) (6.009) – (50.299)
(b) Intangível: Consolidado

Soft- 
ware

Intangível de- 
senvolvido 

internamente Ágio
Lista de  
clientes

Mar- 
cas Total

Saldo em 01/01/2018 25.700 14.598 372.701 49.970 20.238 483.207
 Adições 27.828 24.680 – – 1.009 53.517
 Ágio – – 9.799 – – 9.799
 Alienações/Baixas (15) (13.275) – – – (13.290)
 Amortizações (14.742) (3.126) – (8.426) (2.024) (28.318)
Saldos em 31/12/2018 38.771 22.877 382.500 41.544 19.223 504.915
Custo 56.127 31.308 382.500 72.072 22.239 564.246
Amortização acumulada(17.356) (8.431) – (30.528) (3.016) (59.331)
Saldo em 01/01/2019 38.771 22.877 382.500 41.544 19.223 504.915
 Adições 51.348 10.601 – 27.000 – 88.949
 Alienações/Baixas (2.283) (466) – – (33) (2.782)
 Amortizações (21.526) (5.457) – (7.945) (2.702) (37.630)
Saldo em 31/12/2019 66.310 27.555 382.500 60.599 16.488 553.452
Custo 104.270 39.823 382.500 105.977 22.239 654.809
Amortização acumulada(37.960) (12.268) – (45.378) (5.751) (101.357)
(c) Teste de redução ao valor recuperável do ágio: Dada a interdependência dos 
fluxos de caixa e a fusão de práticas de negócios, todas as entidades do Grupo são 
consideradas uma única unidade geradora de caixa (“UGC”) e, portanto, o teste de re-
dução ao valor recuperável do ágio é realizado em nível operacional único. Portanto, o 
valor contábil considerado para o teste de redução ao valor recuperável representa o 
patrimônio da Companhia. O Grupo testa se o ágio sofreu alguma deterioração anual-
mente. Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o valor recuperá-
vel da UGC única foi determinado com base em cálculos do valor em uso que requerem 
o uso de premissas. Os cálculos usam projeções de fluxo de caixa baseadas em orça-
mentos financeiros aprovados pela administração, cobrindo um período de quatro anos. 
Os fluxos de caixa além do período de quatro anos são extrapolados usando as taxas 
de crescimento estimadas, que são consistentes com as previsões incluídas nos relató-
rios do setor específico em que o Grupo opera. O Grupo realizou seu teste anual de 
redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o que não resultou 
na necessidade de reconhecer perdas no valor contábil do ágio. As principais premissas 
usadas nos cálculos do valor em uso são:

Premissa Abordagem utilizada para determiner valores
Vendas Taxa média de crescimento anual no período de quatro 

anos previsto; com base no desempenho passado e nas 
expectativas em relação ao desenvolvimento de mercado.

Margem bruta orçada Com base no desempenho passado e nas expectativas 
para o futuro.

Outros custos operacionais Custos fixos, que não variam significativamente com os 
volumes ou preços de vendas. A administração prevê 
esses custos com base na estrutura atual do negócio, 
ajustando a aumentos inflacionários, mas sem refletir 
reestruturações futuras ou medidas de redução de custos.

Despesa anual de capital Custos de caixa esperados. Experiência histórica da 
administração nas despesas planejadas de reforma. 
Nenhuma receita incremental ou economia de custos é 
assumida no modelo de valor em uso como resultado 
dessas despesas.

Taxa de crescimento a  
longo prazo

Taxa de crescimento média ponderada usada para 
extrapolar os fluxos de caixa além do período orçamentário. 
As taxas são consistentes com as previsões incluídas nos 
relatórios do setor.

Taxas de desconto antes 
dos impostos

Reflete riscos específicos relacionados aos segmentos 
relevantes e aos países em que operam.

As taxas de desconto representam a atual avaliação de mercado dos riscos específicos 
do Grupo, levando em consideração o valor temporal do dinheiro e os riscos dos ativos 
subjacentes que não foram incorporados nas estimativas de fluxo de caixa. O cálculo da 
taxa de desconto baseia-se nas circunstâncias do Grupo e deriva do seu custo médio 
ponderado de capital (WACC). O WACC leva em consideração a dívida e o patrimônio. 
O custo do patrimônio líquido é derivado do retorno esperado do investimento pelos 
investidores do Grupo. O custo da dívida é baseado nos empréstimos com juros do 
Grupo. Ajustes na taxa de desconto são feitos para levar em consideração o valor e o 
momento específicos dos fluxos fiscais futuros, a fim de refletir uma taxa de desconto 
antes dos impostos. A taxa média de desconto antes dos impostos aplicada às projeções 
de fluxo de caixa é 13.22%. (d) Arrendamento mercantil: A seguir, são apresentados 
os valores contábeis dos ativos e passivos de arrendamento mercantil e as variações 
durante o período:

Direito de uso Passivo de arrendamento
Saldos em 1 de janeiro de 2019 133.870 148.494
Adições (i) 123.529 124.283
Despesa de depreciação (32.831) –
Despesa de juros – 17.613
Variação cambial 2.910 2.995
Pagamento de obrigações de 
 arrendamento mercantil – (37.979)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 227.478 255.406
Circulante – 52.771
Não Circulante 227.478 202.635
I. As adições de ativos de direito de uso no período incluem pagamentos antecipados a 
arrendadores e passivos acumulados. O Grupo reconheceu uma despesa de aluguel  
de arrendamentos de curto prazo e ativos de baixo valor de R$ 1.746 no período findo 
em 31 de dezembro de 2019. A despesa total de aluguel de R$ 9.225 inclui outras 
despesas relacionadas a escritórios arrendados, como condomínio. 15. Obrigações por
operações compromissadas:

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Notas do Tesouro Nacional – – 8.533.112 1.153.547
Letras do Tesouro Nacional 40.859 33.506 5.648.979 5.142.881
Letra Financeira do Tesouro – – 1.451.300 344.266
Total 40.859 33.506 15.633.391 6.640.694

Em 31 de dezembro de 2019, basicamente as obrigações por operações compromis-
sadas foram pactuadas com taxas de juros de 4,48%a.a. (6,40% a.a. em 31 de dezem-
bro de 2018), com ativos dados em garantia (Nota 6).
16. Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil:

Taxa de juros % Vencimento 31/12/2019 31/12/2018
Empréstimos bancários (i) 113% do CDI Março 2021 52.668 94.921
Partes relacionadas 52.668 94.921
Empréstimos bancários (ii) 113% do CDI Julho 2019 – 44.352
Instituição Financeira (iii) CDI + 0,774% Abril 2023 329.410 330.336
Terceiros 329.410 374.688
Passivo de arrendamento (Nota 14d) 255.406 –
Total obrigações por empréstimos 
 e arrendamento mercantil 637.484 469.609
Circulante 116.450 114.489
Não Circulante 521.034 355.120
I. Contrato de empréstimo XP CCTVM com o Itaú Unibanco S.A. com vencimento em 8 
de março de 2021, a ser pago em trinta e seis parcelas mensais. II. Contrato de emprés-
timo XP CCTVM com o Banco JP Morgan S.A., contratado em conexão com a 
aquisição da Rico, a ser pago em sete parcelas trimestrais. III. Contrato de empréstimo 
XP Investimentos celebrado em 28 de março de 2018 com a International Finance 
Corporation (IFC). A amortização ocorrerá somente no vencimento e os juros são pagos 
a cada seis meses. As obrigações por empréstimos contêm cláusulas contratuais restri-
tivas (financial covenants), as quais estão em conformidade com as determinadas con-
dições de performance, conforme nota 35 b. 17. Debêntures: Em 15 de maio de 2019 
e 28 de setembro de 2018, a XP Investimentos emitiu Debêntures, não conversíveis em 
ações, no valor de R$ 800.000, com o objetivo de financiar o capital de giro e investimen-
tos em tesouraria do Grupo. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo total é composto 
pelas seguintes emissões:

Emissão

Quanti-
dades 

(uni- 
dades)

Taxa 
anual

Data de 
emissão

Data de 
venci- 
mento

Valor 
unitário na 

emissão
Valor 

unitário
Valor 

contábil

1ª 400.000
108,0% 

CDI
28/09/ 
2018

28/09/ 
2020 R$ 1.000,00 R$ 1.082,01 433.262

2ª 400.000
107,5% 

CDI
15/05 
/2019

15/05/ 
2022 R$ 1.000,00 R$ 1.005,88 401.968

Total 800.000 835.230
31/12/2019 31/12/2018

Principal 800.000 400.000
Juros 47.127 6.538
Pagamentos (11.897) –
Total 835.230 406.538
Circulante 435.230 –
Não Circulante 400.000 406.538
O valor do principal e os juros acumulados relacionados à primeira emissão vencem na 
data de vencimento, enquanto que na segunda emissão, 50% do valor principal vence 
em 15 de maio de 2021 e o saldo remanescente na data do vencimento, e juros acumu-
lados a cada 12 meses a partir da data de emissão. Não houve valores pagos em 2019. 
As emissões de debêntures contêm cláusulas contratuais restritivas (financial cove-
nants), as quais estão em conformidade com as determinadas condições de performan-
ce, conforme nota 35 b. 18. Negociação e intermediação de valores: Os saldos estão 
representados por operações na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por conta e ordem de 
terceiros, com ciclo operacional de liquidação entre D+1 e D+3.

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Caixa e registro de liquidação 13.823 164.322
Devedores por liquidação pendente 496.446 731.611
Outros 13.514 2.379
Total Ativo 523.783 898.312
Caixa e registro de liquidação 474.758 90.056
Credores por liquidação pendente 8.605.062 5.216.572
Total Passivo 9.079.820 5.306.628
19. Outros passivos finaceiros: 2019 2018
Depósitos de clientes (a) 70.191 –
Certificados de operações estruturadas (b) 19.474 –
Carteira de câmbio 8.962 7.011
Outros passivos finaceiros 4 –
Total 98.631 7.011
Circulante 79.157 7.011
Não Circulante 19.474 –
(a) Principalmente recursos financeiros do participante da XP Vida e Previdência. (b) Cer-
tificados de operações estruturadas do Banco XP. 20. Obrigações sociais e estatutá-
rias: Obrigações sociais e estatutárias são compostas principalmente pelo programa de 
participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários, que não se estende à 
diretoria executiva. As obrigações sociais e estatutárias são compostas principalmente 
pelo programa de compartilhamento do Grupo para seus funcionários, que não se es-
tende à Diretoria Executiva. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de ganhos não reali-
zados no balanço patrimonial na rubrica “Obrigações sociais e estatutárias” é de 
R$ 492.446 (R $ 251.690 em 31 de dezembro de 2018).

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Obrigações aos acionistas não controladores 35.666 27.137
Participação nos lucros dos empregados (i) 395.568 173.202
Salários e outros benefícios a pagar 61.212 51.351
Total 492.446 251.690
(i) O Grupo possui um programa de bônus para seus funcionários, conforme acordado 
em negociação coletiva, que não se estende à Diretoria Executiva. A participação nos 
lucros definitiva é apurada semestralmente e os pagamentos efetuados nos meses de 
fevereiro e agosto. 21. Obrigações fiscais e previdenciárias:

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

IR e CSLL 74.127 5 264.206 69.001
PIS e COFINS 1.772 2.995 34.247 16.368
ISS 12 – 18.141 9.399
INSS 7 1 7.712 3.368
Outros 203 – 20.973 4.985
Total 76.121 3.001 345.279 103.121
Circulante 76.121 3.001 345.279 103.121
Não circulante – – – –
22. Provisões técnicas de previdência privada: Em 31 de dezembro de 2019, os 
planos ativos são principalmente produtos PGBL e VGBL estruturados na forma de 
contribuição variável, com o objetivo de conceder aos participantes retornos com base 
no capital acumulado na forma de saques mensais para um determinado período. Nes-
se sentido, esses produtos financeiros representam contratos de investimento que pos-
suem a forma legal de planos de previdência privada, mas que não transferem risco de 
seguro para o Grupo. Portanto, as contribuições recebidas dos participantes são conta-
bilizadas como passivos e o saldo consiste no saldo do participante no FIE vinculado na 
data do balanço (Nota 7).

2019 2018
Saldos em 1 de Janeiro 16.059 –
Contribuições recebidas 609.639 16.059
Portabilidade 3.047.492 –
Retiradas (20.153) –
Juros recebidos - FIE 106.053 –
Saldos em 31 de Dezembro 3.759.090 16.059
Contribuições investidas em FIEs 3.759.090 16.059
23. Impostos e contribuições: (a) Impostos diferidos:

Consolidado
Balanço Patrimonial Variação líquida no ano

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo fiscal a compensar 17.146 55.358 (38.212) 37.774
Crédito tributário decorrente de ágio 
 na aquisição de investimentos (i) 22.303 59.993 (37.690) (56.789)
Provisões para comissões de
 agentes e gratificações 68.041 31.031 37.010 4.744
Reavaliação de ativos financeiros 
 ao valor justo 25.259 1.397 23.862 (2.427)
Perdas esperadas 5.666 3.079 2.587 (2.345)
Instrumentos financeiros tributados  
 no resgate – (13.041) 13.041 (6.230)
Provisão para Participação
 nos Lucros e Resultados 141.136 – 141.136 –
Instrumentos de hedge (36.384) (1.441) (34.943) (51.423)
RSU/PSU 2.950 – 2.950 –
Outras provisões 33.284 4.024 29.260 (2.572)
Total 279.401 140.400 139.001 (79.268)
Ativo fiscal diferidos 284.533 152.425
Passivo fiscal diferidos (5.132) (12.025)
(I) Para fins fiscais, o ágio é amortizado linearmente em 5 anos conforme legislação
vigente.
Movimentação dos impostos diferidos: 31/12/2019 31/12/2018
Saldos em 1º de Janeiro 140.400 219.668
Variações cambiais (3.461) (9.259)
Imposto diferido 139.411 (76.455)
Imposto referente a instrumentos financeiros de outros 
 resultados abrangentes 3.051 6.446
Saldos em 31 de Dezembro 279.401 140.400
Um ativo diferido é cálculo sobre prejuízos fiscais quando é provável que lucros futuros 
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. O Grupo não 
reconheceu ativos fiscais diferidos de R$ 18.402 (R$ 12.025 em 31 de dezembro de 
2018) principalmente com relação a perdas de controladas no exterior e que podem ser 
compensadas e utilizadas contra lucros tributáveis   futuros.
(b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social:

31/12/201831/12/2019
Resultado antes dos impostos 1.497.477 640.728

34,00% 34,00%
Imposto utilizando a alíquota de imposto da controladora 509.142 217.848
Rendimentos de entidades não sujeitas à tributação (9.551) (3.647)
Efeito do diferencial de alíquotas de entidades do grupo 25.948 16.444
Efeito de imposto das entidades optantes pelo lucro presumido (i) (24.089) (18.183)
Efeito de transações Intercompany (50.138) (38.255)
Incentivos fiscais (9.772) (1.408)
Despesas não dedutíveis 10.888 (689)
Outros 2.197 3.288
Total 454.625 175.398
Taxa de imposto efetiva 30,36% 27,20%
Corrente 594.037 98.943
Diferido (139.412) 76.455

454.625 175.398
(I) Certas subsidiárias elegíveis adotaram o regime tributário de PPM e o efeito do lucro 
presumido das subsidiárias representa a diferença entre a tributação com base nesse 
método e o valor que seria devido com base na taxa legal aplicada ao lucro tributável.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
Outros resultados abrangentes

Antes dos  
Impostos

(Despesa)/ 
Crédito

Depois dos  
impostos

Variação no ajuste de conversão de 
 investimento no exterior 6.823 – 6.823
Variação no ajuste do hedge de 
 investimento no exterior (10.543) 3.410 (7.133)
Ajuste ao valor justo por meio de outros
 resultados abrangentes 1.058 (360) 698
31 de dezembro de 2019 (2.662) 3.050 388
Variação no ajuste de conversão de 
 investimento no exterior 18.645 – 18.645
Variação no ajuste do hedge de 
 investimento no exterior (26.508) 9.013 (17.495)
Ajuste ao valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes 6.727 (2.567) 4.160
31 de dezembro de 2018 (1.136) 6.446 5.310
24. Patrimônio líquido: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018 o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, 
era de R$ 927.916 divididos em 2.036.989.542 ações nominativas e sem valor nominal, 
sendo 1.020.531.260 ordinárias e 1.016.457.282 ações preferenciais. De acordo com o 
Estatuto Social, a Companhia possui duas classes de ações: (i) ações ordinárias, com 
direito a um voto por ação nas assembleias gerais de acionistas, incluindo a eleição dos 
diretores; e (ii) ações preferenciais, sem direito a voto nas assembleias gerais de acio-
nistas, mas com prioridade, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia. Ambas 
as classes têm direito a dividendos compartilhados igualmente e proporcionalmente ao 
interesse de cada acionista. Em AGE de 31 de agosto de 2018, foi aprovado o aumento 
do capital social da XP Investimentos no montante de R$ 673.294, mediante à emissão 
de 97.314.470 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, pelo preço unitário 
de emissão de R$ 6,9187. Em 5 de janeiro de 2018 foi assinado o contrato de compra 
e venda de quotas da XP Vista pela XP Investimentos, na mesma data a XP Vista incor-
porou reversamente a sua controladora, Marathon Investimento e Participações S.A. 
Conforme laudo de avaliação da Marathon, o acervo líquido foi avaliado em R$ 525, e o 
incremento patrimonial na XP Vista resultou em um aumento reflexo patrimonial na XP 
Investimentos, o qual foi registrado na reserva de capital. (b) Reservas de lucros:  
A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do Lucro Líquido é apurado no balanço 
individual da controladora XP Investimentos. A reserva estatutária para investimento e 
expansão é constituída pelo saldo remanescente do Lucro Líquido apurado no balanço, 
após as destinações legais e tem por objetivo assegurar recursos para investimentos. 
Esta reserva não poderá ultrapassar o capital social. (c) Distribuição de dividendos: É
assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do Lucro Líquido do exercício 
após as destinações específicas. Em AGE de 16 de outubro de 2019, a XP Investimen-
tos declarou e pagou dividendos no montante de R$ 60.000. Em AGE de 01 de novem-
bro de 2019, a XP Investimentos declarou e pagou dividendos no montante de R$ 
440.000. Em AGE de 29 de junho de 2018, a XP Investimentos declarou dividendos no 
montante de R$ 200.000. Este montante foi provisionado e atribuído como dividendo 
mínimo, tendo em vista os lucros apurados até 31 de maio de 2018 e foi pago em agos-
to de 2018. (d) Outros resultados abrangentes: São classificadas como outros resul-
tados abrangentes, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência 
ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 
atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor 
justo. 25. Partes relacionadas: As transações e remuneração de operações entre as 
partes relacionadas foram realizadas a valores e prazos e taxas médias usuais do mer-
cado e em condições de comutatividade. (a) Remuneração do pessoal-chave da 
Administração: A remuneração do pessoal-chave da Administração inclui diretores 
estatutários executivos, membros do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria.

Consolidado
Remuneração do pessoal-chave da Administração 31/12/2019 31/12/2018
Remuneração fixa 4.821 3.329
Remuneração variável 22.060 30.316
Total 26.881 33.645
(b) Transações entre partes relacionadas

Ativos/(Passivos) Receitas/(Despesas)
Relação e transação 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Acionistas com influência 
 significativa (a) (732.420) (451.481) (49.779) (40.585)
 Títulos e Valores Mobiliários 123.813 69.647 10.381 147.258
 Aplicações interfinanceiras 
  de liquidez 196.009 – 1.550 –
 Valores a receber 594 – 1.025 –
 Obrigações por operações 
  compromissadas (1.000.168) (426.207) (58.078) (3.586)
 Empréstimos (52.668) (94.921) (4.657) (184.257)
Demais partes relacionadas 24.526 – 152.480 –
Instrumentos financeiros derivativos 61.872 – 184.819 –
Instrumentos financeiros derivativos (37.346) – (32.339) –
(a) Estas transações estão relacionadas ao Itaú Unibanco que se tornou acionista da 
Companhia em agosto de 2018 e desde então passou a ser considerada parte relacio-
nada. As operações entre as empresas incluídas na consolidação foram eliminadas nas 
informações consolidadas e consideram, ainda, a ausência de risco. Essas operações 
incluem: (i) prestação de serviços de educação, consultoria e assessoria empresarial; 
(ii) assessoria e consultoria financeira em geral; (iii) administração de recursos e presta-
ção de serviços na área de gestão de carteiras; (iv) prestação de serviços na área de 
tecnologia da informação e processamento de dados; e (v) prestação de serviços na 
área de seguros. 26. Provisões e contingências passivas: A Companhia e suas con-
troladas possuem processos judiciais e administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões 
tributárias, cíveis, trabalhistas e outros assuntos. Periodicamente, a Administração avalia 
os riscos tributários, cíveis e trabalhistas e os riscos, com base em dados legais, econô-
micos e fiscais, com a finalidade de classificar os riscos como prováveis, possíveis ou 
remotos, de acordo com as chances de ocorrerem e serem liquidados, levando em 
consideração, caso a caso, das análises elaboradas por consultores jurídicos externos. 

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Provisão para processos judiciais fiscais 9.878 9.392
Provisão para processos judiciais cíveis 2.673 5.610
Provisão para processos judiciais trabalhistas 2.642 2.472
Total de provisão para processos judiciais 15.193 17.474
Depósitos judiciais (a) 18.403 14.850
a) Há circunstâncias em que o Grupo está questionando a legitimidade de certos litígios 
ou reclamações. Como resultado, seja por ordem judicial ou com base na estratégia 
adotada pela administração, o Grupo pode ser obrigado a garantir parte ou todo o valor 
em questão por meio de depósitos judiciais, sem que isso seja caracterizado como liqui-
dação do passivo. Esses valores são classificados como “Outros ativos” nos balanços 
patrimoniais consolidados. 
Movimentação das provisões: 31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial 17.474 11.843
Atualização monetária 2.492 1.667
Provisões/(Reversão) (1.601) 7.897
Pagamentos (3.172) (3.933)
Saldo final 15.193 17.474
a) Fiscais: Em 31 de dezembro de 2019 o Grupo possui processos classificados como 
risco de perda provável no montante de R$ 9.878 (R$ 9.392 em 31 de dezembro de 
2018) referentes a contribuições sociais sobre receita (PIS e COFINS), questionando a 
exclusão de impostos próprios na base de cálculo sobre as receitas. De acordo com as 
regulamentações tributárias, essa prática é legal para impostos sobre ICMS, e outras 
empresas recentemente obtiveram sucesso significativo na aplicação desse conceito 
para os impostos de PIS e COFINS. Essas ações estão suportadas por depósitos judi-
ciais em sua totalidade. b) Cíveis: Os processos cíveis em sua maioria envolvem dis-
cussões sobre (i) perdas financeiras ocorridas no mercado de ações; (ii) gestão de 
carteira; bem como (iii) supostos prejuízos gerados a partir do reenquadramento da 
carteira de investimento do cliente. Em 31 de dezembro de 2019, existiam provisionados 
processos classificados como perda provável no montante de R$ 2.673 (R$ 5.610 em 
31 de dezembro de 2018). O montante de R$ 9.744 foi depositado em juízo em 31 de 
dezembro de 2019 (R$4.500 em 31 de dezembro de 2018). c) Trabalhistas: Os proces-
sos trabalhistas, em sua maioria, envolvem: (i) a existência (ou não) de vínculo de traba-
lho entre o Grupo e os agentes autônomos de investimento afiliados; e (ii) indenização 
de ex-empregados. Em 31 de dezembro de 2019, existiam provisionados processos de 
natureza trabalhista classificados como perda provável no montante de R$ 2.642 (R$ 
2.472 em 31 de dezembro de 2018). Passivos contingentes - probabilidade de per-
da possível: Além das provisões constituídas, a Companhia e suas controladas pos-
suem diversas contingências trabalhistas, cíveis e tributárias em andamento, nas quais 
a probabilidade de perda, com base nas opiniões dos consultores jurídicos internos e 
externos, é considerada possível, e as contingências totalizam aproximadamente  
R$ 153.951 (R$ 89.323 em 31 de dezembro de 2018). 

31/12/2019 31/12/2018
Fiscais (a) 69.386 19.971
Cíveis (b) 81.414 64.820
Trabalhistas 3.151 4.532
Total 153.951 89.323
(a) Em dezembro de 2019, o Grupo foi notificado pelas autoridades fiscais por exigência 
de contribuições previdenciárias em virtude de pagamentos a título de participação nos 
resultados para empregados no ano de 2015, supostamente, em violação à Lei nº 
10.101/00. Atualmente, os autos do processo encontram-se no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (“CARF”), aguarda a decisão sobre o Recurso Voluntário do Grupo. 
Existem outros antecedentes favoráveis   do CARF sobre o assunto e o Grupo obteve 
opiniões legais que apóiam a defesa e prática atual do Grupo. (b) O Grupo é indiciado em 
processos cíveis por clientes e agentes de investimento, principalmente relacionados à 
gestão de carteiras, classificação de risco, direitos autorais e rescisão contratual. O valor 
total representa o valor máximo coletivo ao qual o Grupo está exposto com base nos 
valores dos sinistros atualizados monetariamente. 27. Receitas operacionais líquidas: 
a) Receita líquida de prestação de serviços: A receita de prestação de serviços deri-
va principalmente de serviços prestados e taxas cobradas nas transações diárias dos 
clientes, portanto, principalmente reconhecidas em um determinado momento. Os con-
tratos que resultam em receita reconhecida ao longo do tempo não são relevantes. A 
segregação da receita pelas principais linhas de serviço é:

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Receita de prestação de serviços
Corretagem 1.288.135 861.068
Colocação de Títulos 1.154.786 631.949
Taxa de administração e performance 1.047.122 527.644
Comissões de Seguros 103.436 56.713
Serviços educacionais 97.986 42.653
Outros serviços 281.297 160.409

3.972.762 2.280.436
(–) Impostos totais sobre serviços (i) (362.264) (225.887)

3.610.498 2.054.549
(i) Refere-se principalmente a impostos sobre serviços (ISS) e impostos sobre receitas 
(PIS e COFINS).

b) Resultado com instrumentos financeiros Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Ganhos/(perdas) com instrumentos financeiros a valor 
 justo por meio do resultado e variação cambial 1.219.222 821.617
Receita líquida com juros de instrumentos financeiros 
 mensurados ao custo amortizado e valor justo por meio 
  de outros resultados abrangentes 185.844 114.442
(–) Impostos e contribuições sobre receitas financeiras (28.118) (32.155)

1.376.948 903.904
c) Distribuição por segmento: 2019 2018
Brasil 4.649.873 2.716.459
Estados Unidos 307.456 204.207
Europa 30.117 37.787
Total de receita 4.987.446 2.958.453

2019 2018
Brasil 1.217.327 881.434
Estados Unidos 224.244 31.829
Europa 16.476 7.556
Ativos selecionados (i) 1.458.047 920.819
(i) Ativos selecionados são Ativos totais da Companhia, menos: ativos financeiros e ativo 
fiscal diferido e são apresentados por localização geográfica. Nenhum dos clientes re-
presentou mais de 10% de nossas receitas nos períodos apresentados.
28. Custos operacionais: Consolidado

31/12/2019 31/12/2018
Custo de Comissões 1.269.309 750.103
Perdas e provisões operacionais /(reversão) 23.332 9.989
Outros custos 242.601 181.154
 Despesas de Serviços do sistema Financeiro 129.413 96.896
 Despesas de serviços de terceiros 76.669 53.124
 Outros 36.519 31.134
Total 1.535.242 941.246
29. Despesas administrativas: Consolidado

31/12/2019 31/12/2018
Despesas com vendas 154.230 96.075
Despesas administrativas 1.896.047 1.176.805
 Despesas de Pessoal 1.261.887 712.060
  Remuneração 407.500 221.746
  Honorários diretoria 67.547 50.656
  Participação de empregados no lucro 645.992 356.938
  Benefícios 49.534 35.922
  Encargos Sociais 87.778 45.115
  Outros 3.536 1.683
 Despesas tributárias 39.691 43.945
 Despesas de depreciação 53.530 26.278
 Despesas de amortização 37.630 26.510
 Outras Despesas Administrativas 503.309 368.012
  Despesas de processamento de dados 178.860 130.678
  Despesas de serviços técnicos especializados 68.017 76.476
  Despesas de serviços de terceiros 156.144 63.333
  Despesas de aluguéis 24.664 41.950
  Despesas de comunicação 17.495 11.457
  Despesas de viagens 21.317 13.804
  Despesas judiciais e legais 3.406 9.023
  Outros 33.406 21.291
Total 2.050.277 1.272.880
30. Outras receitas/(despesas) operacionais: Consolidado

31/12/2019 31/12/2018
Outras receitas operacionais 208.174 20.682
 Recuperação de encargos e despesas 53.453 6.873
 Reversão provisões operacionais 9.767 2.641
 Rendas de incetivos do tesouro direto e B3 101.615 9.931
 Outras 43.339 1.237
Outras Despesas Operacionais (42.314) (51.971)
 Despesas com processos judiciais/acordo com clientes (9.499) (16.385)
 Prejuízo na alienção de outros valores e bens (10.265) (11.064)
 Multas e penalidades (1.191) (7.446)
 Taxas regulatórias (4.216) (3.059)
 Caridade (6.751) (5.938)
 Outras (10.392) (8.079)
Total 165.860 (31.289)
31. Plano de incentivo baseado em ações: O Plano foi aprovado pela reunião do 
Conselho de Administração do XP Inc. (controladora do Grupo) em 6 de dezembro de 
2019 e a primeira concessão de RSUs e PSUs foi em 10 de dezembro de 2019. No pla-
no de Restricted Shares Units, as ações são concedidas sem custo ao participante na 
data da concessão. As RSUs são concedidas semestralmente, suas condições de aqui-
sição estão relacionadas aos serviços prestados, e tais condições são atingidas a uma 
razão de 20% após três anos, 20% após quatro anos e 60% após cinco anos. Após os 
períodos de aquisição, as ações ordinárias serão emitidas aos participantes. Para as 
PSUs, as condições de aquisição são atingidas a seguinte razão: (i) 33% serão adquiri-
dos no terceiro ano após a concessão, (ii) 33 % serão adquiridos no quarto ano após a 
concessão e (iii) 34% serão adquiridos no quinto ano após a data da concessão. Na Per-
formance Share Unit, as ações são concedidas aos participantes elegíveis e suas con-
dições de aquisição são baseadas em métricas relacionadas a um período de cinco 
anos e ao retorno total ao acionista (TSR), incluindo o aumento do preço das ações, 
dividendos e retornos de capital. Se um participante elegível deixar de ser empregado 
da entidade dentro do período de aquisição, os direitos serão perdidos, exceto em cir-
cunstâncias limitadas, que devem ser aprovadas pela Administração caso a caso. De-
pois que as PSUs são adquiridas, as ações ordinárias entregues devem ser mantidas 
por um período adicional de um ano, geralmente para um período total combinado de 
aquisição e retenção de seis anos a partir da data da concessão. 32. Lucro por ação 
(básico e diluído): A tabela a seguir reflete o Lucro Líquido e as informações de ações 
usadas   nos cálculos de lucro por ação básico e diluído (“LPA”):31/12/2019 31/12/2018
Lucro Líquido atribuível aos acionistas controladores 1.033.834 461.440
 Quantidade média de ações em circulação (mil unidades) 2.036.989 1.972.468
Lucro por ação - básico e diluído - R$ 0,5075 0,2339
O lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação, uma vez que o Grupo não 
possui instrumentos diluidores. 33. Determinação do valor justo: O Grupo avalia ins-
trumentos financeiros, tais como investimentos financeiros e derivativos, pelo valor justo 
no final do período de cada demonstração financeira. Nível 1: O valor justo dos instru-
mentos financeiros negociados em mercados negociados em mercados ativos é seu 
preço de mercado, cotados no mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como 
nível 1 consistem principalmente em instrumentos financeiros representantes da dívida 
pública do Brasil e instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (ou seja, 
bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instrumentos financeiros que não são nego-
ciados em mercados ativos é determinado utilizando técnicas de avaliação, que basica-
mente fazem o uso de dados observáveis   de mercado. Se todos os dados significativos 
exigidos para determinação do valor justo do ativo ou passivo financeiro forem observá-
veis   direta ou indiretamente, o instrumento é incluído no nível 2. Os instrumentos finan-
ceiros classificados como nível 2 são compostos principalmente por instrumentos finan-
ceiros emitidos por entidades privadas e instrumentos financeiros negociados em 
mercado secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos significativos não forem observá-
veis, o instrumento é incluído no nível 3. É o caso dos títulos representativos de patrimô-
nio líquido não listados. Em 31 dezembro de 2019 e de 2018 não havia instrumentos 
financeiros classificados como nível 3. Os valores justos foram avaliados para fins de 
mensuração com base nos métodos abaixo. (a) Caixa e equivalentes de Caixa, apli-
cações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações compromissa-
das: O valor justo de caixa e equivalentes de caixa, aplicações interfinanceiras de liqui-
dez e obrigações por operações compromissadas têm o seu valor justo muito próximo 
ao valor contábil. (b) Ativos financeiros (exceto derivativos): O valor justo dos títulos 
e valores mobiliários é determinado por referência aos seus preços de fechamento na 
data de apresentação das demonstrações financeiras. Se não houver cotação de mer-
cado, o valor justo é estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros, 
descontado utilizando taxas observáveis e índices de mercado na data das demonstra-
ções financeiras. (c) Instrumentos financeiros derivativos: Os critérios e metodolo-
gias para realizar o cálculo de valor justo dos instrumentos financeiros derivativos estão 
descritos na Nota 8. (d) Outros ativos e passivos financeiros: O valor justo, que é 
determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor presente do 
principal e fluxos de caixa futuros, descontado utilizando taxas observáveis   e taxas de 
mercado na data da apresentação das demonstrações financeiras. Os instrumentos fi-
nanceiros não mensurados pelo valor justo (aplicações interfinanceiras de liqudez, ne-
gociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, contas a receber e contas a 
pagar) não foram divulgados, pois possuem um valor contábil razoavelmente próximo 
de seu valor justo.

Controladora
31/12/2019

Ativos financeiros Nível 1 Nível 2 Valor justo Valor contábil
Ativos financeiros ao valor justo 
 por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 477.367 93.056 570.423 570.423
Instrumentos financeiros derivativos – 23.789 23.789 23.789
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários 40.766 – 40.766 40.766
Avaliados ao custo amortizado
Outros ativos financeiros – 2.061 2.061 2.061
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos – 875 875 875
Avaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações
 compromissadas – 40.766 40.766 40.859
Obrigações por empréstimos e 
 arrendamento mercantil – 325.875 325.875 329.411
Debêntures – 836.001 836.001 835.230
Fornecedores – 1.248 1.248 1.248

Controladora
31/12/2018

Ativos financeiros Nível 1 Nível 2 Valor justo Valor contábil
Ativos financeiros ao valor justo 
 por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 887.039 25.630 913.529 913.529
Instrumentos financeiros derivativos – 7.461 7.461 7.461
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários 37.769 – 37.769 37.769
Avaliados ao custo amortizado
Negociação e intermediação de valores – 362 362 362
Outros ativos financeiros – 7.528 7.528 7.528
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos – 4.853 4.853 4.853
Avaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações
 compromissadas – 33.506 33.506 33.506

Controladora
31/12/2018

Ativos financeiros Nível 1 Nível 2 Valor justo Valor contábil
Obrigações por empréstimos – 330.336 330.336 330.336
Debêntures – 406.540 406.540 406.538
Fornecedores – 1.747 1.747 1.747

Consolidado
31/12/2019

Ativos financeiros Nível 1 Nível 2 Valor justo
Valor  

contábil
Ativos financeiros ao valor 
 justo por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 18.360.380 1.401.722 19.762.102 19.762.102
Instrumentos financeiros derivativos 134 951.700 951.834 951.834
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários 2.616.118 – 2.616.118 2.616.118
Avaliados ao custo amortizado
Títulos e Valores Mobiliários – – 761.500 761.500
Aplicações interfinanceiras de liquidez – 9.182.038 9.182.038 9.182.038
Negociação e intermediação 
 de valores – 523.783 523.783 523.783
Rendas a receber – 461.582 461.582 461.582
Outros ativos financeiros – 20.191 20.191 20.191
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Empréstimos de ações 1.458.803 – 1.458.803 1.458.803
Instrumentos financeiros derivativos – 746.907 746.907 746.907
Avaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações 
 compromissadas – 21.045.434 21.045.434 15.633.391
Negociação e intermediação 
 de valores – 9.079.820 9.079.820 9.079.820
Obrigações por empréstimos 
 e arrendamento mercantil – 637.484 637.484 637.484
Debêntures – 836.001 836.001 835.230
Fornecedores – 249.660 249.660 249.660
Outros passivos financeiros – 98.631 98.631 98.631

Consolidado
31/12/2018

Ativos financeiros Nível 1 Nível 2
Valor  
justo

Valor  
contábil

Ativos financeiros ao valor
 justo por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 5.259.591 1.031.380 6.290.971 6.290.971
Instrumentos financeiros 
 derivativos 6.599 1.685.432 1.692.031 1.692.031
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários 695.778 – 695.778 695.778
Avaliados ao custo amortizado
Títulos e Valores Mobiliários – 153.709 153.709 155.292
Aplicações interfinanceiras de liquidez – 6.568.246 6.568.246 6.570.609
Negociação e intermediação de valores – 898.312 898.312 898.312
Rendas a receber – 219.200 219.200 219.200
Outros ativos financeiros – 60.423 60.423 60.423
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Empréstimos de ações 1.259.579 – 1.259.579 1.259.579
Instrumentos financeiros derivativos – 991.399 991.399 991.399
Avaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações 
 compromissadas – 6.792.316 6.792.316 6.640.694
Negociação e intermediação de valores – 5.306.628 5.306.628 5.306.628
Obrigações por empréstimos – 459.487 459.487 469.609
Debêntures – 406.540 406.540 406.538
Fornecedores – 134.579 134.579 134.579
Outros passivos financeiros – 7.011 7.011 7.011
34. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros: (a) Visão 
geral: O Grupo está exposto aos seguintes riscos: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liqui-
dez; (iii) Risco de Mercado; • Risco de moeda; • Risco de juros; • Risco de preço. (iv) Ris-
co operacional. (b) Estrutura de gestão de risco: A administração tem a responsabili-
dade primária de estabelecer e supervisionar a estrutura de gerenciamento de risco. A 
Gestão de Riscos está estruturada de forma separada das áreas de negócios, reportan-
do-se diretamente à alta administração, para garantir a isenção de conflito de interesses 
e a segregação de funções adequadas à boas práticas de governança corporativa e de 
mercado. As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e 
analisar os riscos enfrentados, estabelecer limites e controles de risco apropriados e 
monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de 
risco são revisados   periodicamente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e nas atividades do Grupo. O Grupo, por meio de seus padrões e procedimentos de 
treinamento e gerenciamento, têm por objetivo desenvolver um ambiente de controle 
disciplinado e construtivo, no qual todos os seus funcionários estejam cientes de seus 
deveres e obrigações. Ao que se refere ao Conglomerado Prudencial da XP, a estrutura 
organizacional baseia-se nas recomendações propostas pelo Acordo da Basileia, no 
qual são formalizados procedimentos, políticas e metodologia compatíveis com a tole-
rância ao risco e com a estratégia do negócio e os diversos riscos inerentes às opera-
ções e/ou processos, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. 
O Grupo busca seguir as mesmas práticas de gerenciamento de riscos que as aplicá-
veis a todas as empresas. Esses processos de gerenciamento de risco também estão 
relacionados aos procedimentos de gerenciamento de continuidade operacional, princi-
palmente no que tange à formulação de análises de impacto, aos planos de continuida-
de de negócios, aos planos de contingência, aos planos de backup e gerenciamento de 
crise. (c) Risco de crédito: O risco de crédito é definido como a possibilidade de ocor-
rência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de 
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de 
contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à 
redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na negociação e aos 
custos de recuperação. O documento de Gestão de Riscos estabelece sua política de 
crédito com base na composição da carteira por título, por rating interno de emissor e ou 
emissão, na atividade econômica, na duration da carteira, nas variáveis macroeconômi-
cas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito também está ativamente en-
volvido nesse processo e é responsável por avaliar o risco de crédito de emissões e 
emissores com os quais mantém ou pretende manter relações de crédito, utilizando-se 
também de metodologia interna de atribuição de risco de credito (rating) para classificar 
a probabilidade de perda das contrapartes. O valor contábil dos ativos financeiros que 
representam a exposição máxima ao risco de crédito é apresentado no quadro abaixo:

Controladora
Ativos financeiros 31/12/2019 31/12/2018
 Títulos e valores mobiliários 611.189 951.298
 Títulos públicos 40.766 37.769
 Títulos privados 570.423 913.529
 Instrumentos financeiros derivativos 23.789 7.461
 Negociação e intermediação de valores – 362
 Outros ativos financeiros 2.061 7.528
Total 637.039 969.649

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018

Ativos financeiros
Aplicações interfinanceiras de liquidez 9.182.038 6.570.609
Títulos e valores mobiliários 23.139.720 7.142.041
Títulos públicos 17.687.332 4.704.604
Títulos privados 5.452.388 2.437.437
Instrumentos financeiros derivativos 951.834 1.692.031
Negociação e intermediação de valores 523.783 898.312
Rendas a receber 461.582 219.200
Outros ativos financeiros 20.191 60.423
Total 34.279.148 16.582.616
(d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é a possibilidade de a instituição não ser ca-
paz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e 
futuras. O gerenciamento de liquidez atua em linha com estratégia e o modelo de negó-
cios do Grupo, sendo compatível com a natureza das operações, a complexidade dos 
seus produtos e a relevância de exposição a riscos. Essa política de gestão de liquidez 
estabelece ações a serem tomadas em casos de contingência de liquidez, e estas de-
vem ser suficientes para gerar a ressignificação do caixa dentro dos limites mínimos 
exigidos. O grupo mantém um nível adequado de liquidez a todo o momento, trabalhan-
do sempre com um limite mínimo de caixa. Isso é feito através de um gerenciamento 
compatível e consistente com sua capacidade de obtenção de recursos no mercado, 
com suas metas orçamentárias de evolução do volume de seus ativos e está baseado 
no gerenciamento dos fluxos de caixas, observando os limites mínimos de saldos dos 
caixas diários e projeções de necessidade de caixa, no gerenciamento dos estoques de 
ativos de alta liquidez e simulações de cenários adversos. A estrutura e gestão de riscos 
são de responsabilidade do departamento de Riscos, subordinado à Diretoria Executi-
va, evitando assim qualquer conflito de interesses com departamentos que necessitem 
de liquidez.  (d1) Vencimentos de passivos financeiros: As tabelas abaixo resumem 
os passivos financeiros do Grupo com base em seus vencimentos contratuais:

Controladora
31/12/2019

Passivos
Até  

1 mês
De 2 a  

3 meses
De 3 a 12  

meses
De 1 a  
5 anos

Acima  
de  

5 anos

Fluxo  
de caixa 

contratual
Instrumentos financeiros 
 derivativos 55 – – 820 – 875
Obrigações por operações 
 compromissadas – 40.859 – – – 40.859
Obrigações por empréstimos 
 e arrendamento mercantil – – 19.729 309.682 – 329.411
Debêntures – – 435.230 400.000 – 835.230
Fornecedores 1.248 – – – – 1.248
Total 1.303 40.859 454.959 710.502 – 1.207.623

Controladora
31/12/2018

Passivos
Até  

1 mês
De 2 a 3  
meses

De 3 a 12  
meses

De 1 a  
5 anos

Acima  
de  

5 anos

Fluxo  
de caixa 

contratual
Instrumentos financeiros 
 derivativos – – – – 4.853 4.853
Obrigações por operações 
 compromissadas 33.506 – – – – 33.506
Obrigações por empréstimos – – 22.887 307.449 – 330.336
Debêntures – – – 406.538 – 406.538
Fornecedores 1.747 – – – – 1.747
Total 35.253 – 22.887 713.987 4.853 776.980
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
 Aos Administradores e Acionistas XP Investimentos S.A. - Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras individuais da XP Investimentos S.A. (“Companhia”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio lí-
quido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demons-
trações financeiras consolidadas da XP Investimentos S.A. e suas controladas (“Gru-
po”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da XP Investimentos S.A. e da XP Investimentos S.A. e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus 
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações 
e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais 
Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exer-
cício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de 
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Porque é um 
PAA: Ambiente de tecnologia de informação: O processamento das transações da 
XP e suas controladas, o desenvolvimento de suas operações e a continuidade de seus 
processos de negócios são dependentes de sua estrutura tecnológica. Os riscos ineren-
tes à tecnologia de informação, associados a eventuais deficiências nos controles que 
suportam o processamento e operação, acessos lógicos e gestão de mudanças de 
seus sistemas, nos ambientes de tecnologia existentes, podem, eventualmente, ocasio-
nar processamento incorreto de transações críticas, acessos indevidos aos sistemas e 
dados, e, consequentemente transações não autorizadas processadas e erros nos 
controles automatizados dos sistemas aplicativos. Por essa razão, essa foi considerada 
área de foco em nossa auditoria. Receitas de prestação de serviços (Notas 3(p) e 
27(a)): As receitas de prestação de serviços da Companhia e do Grupo são compostas 
substancialmente por serviços de corretagem com operações em bolsa, colocação de 
títulos e distribuição e gestão de fundos. Essas receitas são mensuradas conforme os 
termos contratuais que consideram o percentual de comissão para os serviços presta-
dos. O reconhecimento da receita requer controles da Administração para determina-
ção do registro no momento em que os serviços são prestados. Considerando a rele-
vância dessas receitas no contexto das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, associados a eventuais deficiências nos controles, essa área foi foco em 
nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Com o auxílio 
de nossos especialistas em tecnologia da informação, realizamos o entendimento dos 
ambientes de tecnologia da informação e testamos os controles gerais de tecnologia. 
Em nosso plano de trabalho, consideramos os testes relacionados à gerenciamento e 
desenvolvimento de mudanças sistêmicas, segurança de acessos a programas, siste-
mas e dados, operação/ processamento de sistemas e segurança física do centro de 

processamento de dados. Testamos os controles automatizados ou dependentes de 
tecnologia relacionados às aplicações nos processos de negócio relevantes da XP. Para 
obter evidências necessárias e suficientes em nossa auditoria das demonstrações fi-
nanceiras, foi necessário executar testes documentais adicionais a fim de avaliar a inte-
gridade e a precisão das informações geradas pelos sistemas, dos relatórios automati-
zados e, quando necessário, aplicação de procedimentos utilizando base de dados 
analíticas, de forma a permitir um espectro maior de teste e evidência. Também, em 
complemento aos procedimentos já mencionados, realizamos a revisão dos lançamen-
tos contábeis para verificar se as transações processadas foram devidamente autoriza-
das. Os resultados desses procedimentos nos proporcionaram evidência apropriada e 
suficiente de auditoria no contexto das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas. Realizamos o entendimento do ambiente de controles internos referente aos 
processos de reconhecimento de receitas. Efetuamos, também, o confronto das infor-
mações analíticas contidas nos sistemas operacionais com a receita reconhecida no 
sistema contábil. Em base amostral, inspecionamos a documentação suporte das recei-
tas registradas, e confrontamos com a liquidação financeira subsequente. Além disso, 
efetuamos o recálculo de determinadas transações de receitas registradas. Desta for-
ma, nossos procedimentos de auditoria nos proporcionaram evidências apropriadas e 
suficientes de auditoria no contexto das demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relató-
rio da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Ad-
ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas: A administração da Companhia é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 

com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e 
suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoa-
bilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de con-
tinuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi-
cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relató-
rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos traba-
lhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cum-
primos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de inde-
pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e 
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos es-
ses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente 
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório por-
que as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 23 de março de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes  Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
CRC 2SP000160/O-5 Contadora -  CRC 1SP245281/O-6

Consolidado
31/12/2019

Passivos
Até  

1 mês

De 2  
a 3  

meses

De 3  
a 12  

meses
De 1 a  
5 anos

Acima  
de  

5 anos

Fluxo  
de caixa  

contratual
Empréstimos de ações 1.458.803 – – – – 1.458.803
Instrumentos financeiros 
 derivativos 96.823 62.341 159.009 355.537 73.197 746.907
Obrigações por operações 
 compromissadas 15.633.391 – – – – 15.633.391
Negociação e inter-
 mediação de valores 9.079.820 – – – – 9.079.820
Obrigações por empréstimos e
 arrendamento mercantil 8.239 26.258 81.953 521.034 – 637.484
Debêntures – – 435.230 400.000 – 835.230
Fornecedores 249.660 – – – – 249.660
Outros passivos 
 financeiros 79.157 – – 19.474 – 98.631
Total 26.605.893 88.599 676.192 1.296.045 73.197 28.739.926

Consolidado
31/12/2018

Passivos
Até  

1 mês

De 2  
a 3  

meses

De 3  
a 12  

meses
De 1 a  
5 anos

Acima  
de  

5 anos

Fluxo  
de caixa  

contratual
Empréstimos de ações 770.270 478.741 10.568 – – 1.259.579
Instrumentos financeiros 
 derivativos 152.971 182 242.506 560.798 34.942 991.399
Obrigações por operações 
 compromissadas 68.738 5.439.405 1.132.551 – – 6.640.694
Negociação e inter-
 mediação de valores 5.306.628 – – – – 5.306.628
Obrigações por 
 empréstimos 19.032 22.752 72.705 355.120 – 469.609
Debêntures – – – 406.538 – 406.538
Fornecedores 134.579 – – – – 134.579
Outros passivos 
 financeiros 7.011 – – – – 7.011
Total 6.459.229 5.941.080 1.458.330 1.322.456 34.942 15.216.037
(e) Risco de Mercado: Risco de mercado é o risco de que o valor justo ou os fluxos de 
caixa futuros de um instrumento financeiro flutuem devido a alterações nos preços de 
mercado. O risco de mercado compreende principalmente três tipos de risco: variação 
cambial, taxas de juros e preços de ações. O objetivo do gerenciamento do risco de mer-
cado é controlar a exposição a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, otimi-
zando o retorno. O gerenciamento do risco de mercado das operações é realizado por 
meio de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novos 
produtos e atividades, com o objetivo de manter a exposição ao risco de mercado em ní-
veis considerados aceitáveis pelo Grupo e atender à estratégia e limites definidos pelo 
Comitê de Risco. Para atendimento às disposições do órgão regulador, as instituições fi-
nanceiras do Grupo controlam diariamente a exposição pelo cálculo das parcelas de ris-
co, registrando os resultados no Documento 2011 - Demonstração Diária de Capital 
(“DDR”) no Circular BACEN nº 3.331/08, submetendo-a diariamente a esta instituição. 
Com as regras formalizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo de controlar, moni-
torar e garantir o cumprimento dos limites preestabelecidos, podendo intervir nos casos 
de descumprimento e relatar todos os eventos atípicos ao Comitê. A empresa utiliza sis-
tema de terceiros para mensurar e controlar a exposição ao risco de mercado. Além do 
controle realizado pela ferramenta, o Grupo adota diretrizes para controlar o risco dos 
ativos que marcam as operações de Tesouraria. No caso de desenquadramento dos limi-
tes operacionais, o gestor da Tesouraria deverá tomar as medidas necessárias para o 
reenquadramento o mais rapidamente possível. (e1) Risco de moeda: O Grupo está 
sujeito ao risco cambial, uma vez que detém participação na XP Holding International 
LLC, na XP Advisory US e na XP Holding UK Ltd, cujo investimento em 31 de dezembro 
de 2019 era de US$ 43.323 (37.671 em 31 de dezembro de 2018), US$ 744 (US $ 313 
em 31 de dezembro de 2018) e GBP 3.059 (GBP 4.337 em 31 de dezembro de 2018), 
respectivamente. O risco de variação cambial do investimento na XP Holding International 
Ltd e da XP Advisory US é protegido com o objetivo de minimizar a volatilidade da moeda 
funcional (BRL) em relação ao USD decorrente de investimento nessas entidades (vide 
Nota 9). O risco de exposição cambial da XP Holding UK Ltd não foi protegido. (e2) Risco 
de taxa de juros: Decorre da possibilidade do Grupo incorrer em ganhos ou perdas de-
correntes de flutuações nas taxas de juros de seus ativos e passivos financeiros. Abaixo 
apresentamos as taxas de risco que o Grupo está exposto: • Selic/DI; • IGPM; • IPCA; 
• PRE; • TJLP; • Cupom Cambial; • Cupons Cambiais de outras moedas; • Treasury. (e3) 
Risco de preço: Risco de preço é o risco decorrente da alteração do preço da carteira 

dos fundos de investimento e das ações listadas em bolsa, mantidas na carteira do Grupo, 
que podem afetar os seus resultados. O risco de preço é controlado pela administração 
do Grupo, com base na diversificação de sua carteira e/ou pelo uso de contratos de deri-
vativos, como opções ou futuros. (e4) Análise de sensibilidade: De acordo com as infor-
mações de mercado, o Grupo realizou a análise de sensibilidade por fatores de risco de 
mercado considerados relevantes. As maiores perdas, por fator de risco, em cada um dos 
cenários foram apresentadas com impacto no resultado, fornecendo uma visão da expo-
sição por fator de risco do Grupo em cenários excepcionais. As seguintes análises de 
sensibilidade não consideram a dinâmica de funcionamento das áreas de risco e de te-
souraria, uma vez que, uma vez detectadas essas perdas, as medidas de mitigação de 
risco são acionadas rapidamente, minimizando a possibilidade de perdas significativas.

31/12/2019
Carteira de negociação Exposições Cenários
Fatores de Risco Risco de variação em: I II III

Prefixado
Taxa de juros prefixadas  

em reais (459) (54.720) (110.929)

Cupons cambiais
Taxa de cupons de moedas  

estrangeiras (9) 2.000 1.559
Moedas estrangeiras Taxas de câmbio 2.230 (59.244) (118.491)
Índices de preços Taxas de cupons de inflação 34 (11.936) (23.621)
Ações Preços de ações (969) (22.309) (44.617)

827 (146.209) (296.099)
31/12/2018

Carteira de negociação Exposições Cenários
Fatores de risco Risco de variação em: I II III

Prefixado
Taxa de juros prefixadas  

em reais (559) (11.441) (22.881)

Cupons cambiais
Taxa de cupons de moedas  

estrangeiras (9) (5.764) (11.529)
Moedas estrangeiras Taxas de câmbio (386) (978) (5.027)
Índices de preços Taxas de cupons de inflação (16) (798) (1.597)
Ações Preços de ações 877 (6.584) 4.873

(93) (25.565) (36.161)
Cenário I: Acréscimo de 1 Bps nas taxas de juros pré-fixada, cupom cambial, inflação e 
1 ponto percentual nos preços das ações e moedas; Cenário II: Aplicação de choque de 
25 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, cupons cambiais, inflação, tanto 
de subida quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por fator 
de risco; e Cenário III: Projetar uma variação de 50 por cento nas taxas das curvas de 
juros pré-fixado, cupons cambiais, inflação, tanto de subida quanto de queda, sendo 
consideradas as maiores perdas resultantes por fator de risco. (f) Risco operacional: 
Risco operacional se caracteriza pela possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, incluindo risco legal. Entre os eventos de risco operacional, incluem-
se as seguintes categorias: fraudes internas; fraudes externas; demandas trabalhistas e 
segurança deficiente do local de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes, pro-
dutos e serviços; danos a ativos físicos próprios ou em uso pela XP; situações que 
acarretem a interrupção das atividades da XP; e falhas em sistemas, processos ou infra-
estrutura de tecnologia da informação. O principal objetivo do Grupo é garantir a identifi-
cação, classificação e monitoramento de situações que possam gerar perdas financei-
ras, dados à reputação das empresas, bem como qualquer autuação regulatória por 
ocorrência de um evento de risco operacional. A XP adota o modelo das 3 linhas de de-
fesa, no qual a principal responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação de 
controles para lidar com os riscos operacionais é atribuída à Administração dentro de 
cada unidade de negócios, buscando gerenciar principalmente: (i) Exigências de segre-
gação de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii) Exigências 
para reconciliação e monitoramento de operações; (iii) Cumprimento dos requisitos le-
gais e regulamentares; (iv) Documentação de controles e procedimentos; (v) Exigências 
de avaliação periódica dos riscos operacionais enfrentados e a adequação dos controles 
e procedimentos para o tratamento dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de 
planos de contingência; (vii) Treinamento e desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões 
éticos e comerciais. Adicionalmente, as instituições financeiras do Grupo, em atendimen-
to ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução nº 3.380/06 do Conselho Mone-
tário Nacional (“CMN”) de 27 de junho de 2006, possuem um processo que abrange 
políticas institucionais, procedimentos , sistemas e planos de contingência e continuidade 
de negócios para a ocorrência de eventos externos, além de formalizar a estrutura única 
requerida pelo órgão regulador. 35. Gestão de Capital: Os objetivos do Grupo ao admi-
nistrar o capital são salvaguardar sua capacidade de continuidade, de modo que possam 
continuar a fornecer retornos para acionistas e benefícios para outras partes  interessadas 
e manter uma estrutura de capital ideal para reduzir o custo do capital. Para manter ou 
ajustar a estrutura do capital, o Grupo pode ajustar o montante de dividendos pagos aos 
acionistas, devolver capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender  
ativos para reduzir a dívida. O Grupo também monitora o capital com base na dívida  

líquida e no índice de alavancagem financeira. A dívida líquida é calculada como dívida 
total (incluindo empréstimos e debêntures conforme demonstrado no balanço patrimo-
nial) menos caixa e equivalentes de caixa (incluindo disponibilidades, aplicações interfi-
nanceiras de liquidez e certificados de depósitos bancários conforme apresentado na 
demonstração dos fluxos de caixa). O endividamento corresponde à dívida líquida em 
percentual do capital total. A dívida líquida e os índices de endividamento corresponden-
tes em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 são:

31/12/2019 31/12/2018
Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil 637.484 469.609
Debêntures 835.230 406.538
Dívida total 1.472.714 876.147
Disponibilidades (107.695) (68.407)
Aplicações interfinanceiras de liquidez (663.939) (488.809)
Certificados de depósitos bancários (123.817) (69.647)
Dívida líquida 577.263 249.284
Total do Patrimônio Líquido 2.624.744 2.084.777
Total do Capital 3.202.013 2.334.061
Taxa de alavancagem % 18,03% 10,68%
(a) Requerimentos mínimos de capital: Embora o capital seja administrado conside-
rando a posição consolidada, certas subsidiárias estão sujeitas à exigência de capital 
mínimo dos reguladores locais. A controlada XP CCTVM, líder do Conglomerado Pru-
dencial, sob regime de regulação do BACEN, é obrigada a manter um capital mínimo e 
seguir aspectos do Acordo de Basileia, com a atual estratégia de manter seu capital 1% 
acima do requerimento mínimo de capital. A controlada XP Vida e Previdência atua no 
segmento de Previdência Privada e é supervisionada pela SUSEP, devendo apresentar 
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual ou superior ao Capital Mínimo Requerido 
(“CMR”) e Liquidez de Capital de Risco (“CR”). A CMR é equivalente ao maior valor 
entre o capital base e o capital de risco. Em 31 de dezembro de 2019, as controladas XP 
CCTVM e XP Vida e Previdência estavam em conformidade com todos os requisitos de 
capital. Não há exigência de cumprimento de um capital mínimo para as demais empre-
sas do Grupo. (b) Financial covenants: Em relação aos contratos de dívida de longo 
prazo, incluindo os instrumentos multilaterais, registrados em “Obrigações por emprésti-
mos e arrendamento mercantil” e “Debêntures” (Nota 16 e 17), o Grupo é obrigado a 
cumprir determinadas condições de performance, como índices de rentabilidade e efici-
ência. Em 31 de dezembro de 2019, o valor dos contratos com cláusulas restritivas fi-
nanceiras é de R$ 1.217.308 (R$ 876.147 em 31 de dezembro de 2018), as quais estão 
em conformidade com as determinadas condições de performance. A eventual falha do 
Grupo em cumprir tais compromissos pode ser considerada como quebra de contrato 
e, como resultado, considerada para liquidação antecipada de obrigações relacionadas. 
36. Informação de fluxo de caixa:
Reconciliação da dívida líquida: Arrenda- 

mentos
Emprés- 

timos
Debên- 

tures Total
Dívida total em 1 de Janeiro de 2018 – 867.024 – 867.024
Aquisições/Emissão – 325.370 400.000 725.370
Amortização – (689.634) – (689.634)
Diferenças cambiais – (35.091) – (35.091)
Juros incorridos – 56.125 6.538 62.663
Juros pagos – (54.185) – (54.185)
Dívida total em 31 de Dezembro de 2018 – 469.609 406.538 876.147
Adoção de nova prática contábil (Nota 2.b) 148.494 – – 148.494
Dívida total em 01 de Janeiro de 2019 148.494 469.609 406.538 1.024.641
Aquisições/Emissão 124.196 – 400.000 524.196
Amortização (37.979) (85.353) (11.815) (135.147)
Diferenças cambiais 3.085 – 3.085
Juros incorridos 17.610 26.250 40.507 84.367
Juros pagos – (28.428) – (28.428)
Dívida total em 31 de Dezembro de 2019 255.406 382.078 835.230 1.472.714
37. Evento subsequente: Em 04 de março de 2020, o Banco XP (subsidiária integral 
da XP Investimentos) firmou contrato com a Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. 
(“Visa”) como parceiro emissor de cartões de débito e crédito.

Diretoria

Bruno Constantino Alexandre dos Santos - Diretor Financeiro
Fabricio Cunha de Almeida - Diretor

Rodrigo Santana Passos Góes - Controller 

Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4

 Maioria de empresas cotadas na China tem crescimento de lucro em 2019
Analistas 
preveem que as 
Bolsas da China 
se recuperarão 
este ano

A maioria das empresas 
cotadas nas Bolsas de Va-
lores chinesas de Xangai e 
Shenzhen teve um cresci-
mento no lucro líquido em 
2019, informou o “Securi-
ties Daily”.

Até 24 de março, 188 das 

272 companhias cotadas 
que divulgaram seus rela-
tórios financeiros anuais de 
2019 alcançaram um cresci-
mento no lucro líquido em 
termos anuais, segundo o 
jornal.

Entre elas, 85, principal-
mente nos setores de alta 
tecnologia, educação e tele-
comunicações, registraram 
crescimento no lucro líqui-
do por três anos consecuti-
vos.

A alta dos ganhos ocorreu 
em meio a uma expansão 
sólida da economia chinesa 
em 2019, quando a segunda 
maior economia do mundo 

alcançou um crescimento 
anual de 6,1%, dentro da 
meta anual do governo de 
6% a 6,5%.

Os analistas preveem que 
as Bolsas da China (excluin-
do Hong Kong e Taiwan) se 
recuperarão este ano, pois 
as atividades econômicas 
recomeçam gradualmente e 
a confiança do mercado re-
torna.

Queda

Todo o mercado acio-
nário chinês fechou nes-
ta quinta-feira em queda, 
com o indicador referen-

cial, o Índice Composto 
de Xangai, caindo 0,60% e 
fechando em 2.764,91 uni-
dades.

O Índice de Componen-
tes de Shenzhen baixou 
0,84% encerrando o pregão 
em 10.155,36 unidades.

Também o ChiNext fe-
chou em queda de 0,55% 
nesta quinta-feira, a 
1.927,28 pontos.

Em Hong Kong, o mer-
cado acionário fechou em 
baixa de 174,85 pontos, 
ou 0,74%, em 23.352,34 
pontos. O Índice de 
Hang Seng variou entre 
23.163,67 e 23.604,83. 

O valor das transações 
somou 121,78 bilhões de 
dólares de Hong Kong 
(US$ 15,71 bilhões).

Igualmente, os preços 
dos futuros de petróleo 
bruto fecharam em queda 
nesta quinta-feira na Bol-
sa Internacional de Ener-
gia de Xangai. O preço do 
contrato de petróleo bruto 
mais negociado com entre-
ga em maio caiu 5,4 iuanes 
(US$ 0,76), encerrando o 
pregão em 253,2 iuanes 
um barril.

Na quinta-feira, o volu-
me total de comércio dos 14 
contratos de futuros de pe-

tróleo bruto listados na Bol-
sa chegou a 103.340 lotes, 
no valor de 26,998 bilhões 
de iuanes.

E, por fim, também em 
baixa a Taxa Overnight 
de Oferta Interbancária de 
Xangai (Shibor), que mede 
os custos com que os ban-
cos chineses emprestam 
dinheiro entre si, caiu 0,2 
ponto básico nesta quinta-
feira, para 0,845%.

A Shibor de sete dias di-
minuiu 2,5 pontos básicos 
para 1,72%, a de um mês 
baixou 2,8 para 1,869%, e a 
de um ano reduziu 3,1 para 
ficar em 2,324%.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
1. Contexto Operacional: A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”), sediada na Avenida Afrânio de Melo
Franco, n ° 290, sala 708, Leblon, Rio de Janeiro, atua no mercado de câmbio, 
títulos e valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros, no âm-
bito da B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 S.A”), além de administrar carteiras
de clubes de investimentos. A XP CCTVM é controlada da XP Inc., a qual
possui basicamente como acionistas a XP Controle Participações S.A. e Itaú
Unibanco S.A.. XP Inc. -  Oferta Pública Inicial: Em 11 de dezembro de 2019, 
a XP Inc. concluiu sua Oferta Pública Inicial (“IPO”), oferecendo 72.510.641
ações ordinárias Classe A, das quais 42.553.192 novas ações foram ofereci-
das pela Companhia e as 29.957.449 ações restantes foram oferecidas pelos
acionistas vendedores.O preço de oferta inicial por ação ordinária classe A foi
de US$ 27,00, resultando em recursos brutos de US $ 1.957.787 mil. As ações 
ordinárias começaram a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market 
(“NASDAQ-GS”) em 11 de dezembro de 2019. 2. Apresentação das de-
monstrações financeiras: (a) Declaração de conformidade: As demonstra-
ções financeiras da XP CCTVM são de responsabilidade da Administração,
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(“Bacen”), e estão sendo apresentadas em conformidade com o Plano Contá-
bil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. A elaboração de
demonstrações financeiras requer que a Administração use de julgamento na
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos signifi-
cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a provisão para con-
tingências, provisão para outros créditos de liquidação duvidosa e a mensura-
ção a valor justo de títulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros
derivativos sem mercado ativo ou liquidez. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente dife-
rentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A XP CCTVM revisa as estimativas e premissas periodicamen-
te. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2019 foram aprovadas pela Administração em 23 de março de 2020. 3. Resu-
mo das políticas contábeis: (a) Apuração do resultado: O resultado das
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competên-
cia, as receitas e despesas são registradas no resultado no período que ocor-
rem e sempre simultaneamente quando se correlacionarem. (b) Caixa e equi-
valentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem disponibilidades,
aplicações no mercado aberto (posição bancada), aplicações em depósitos
interfinanceiros e quaisquer outras aplicações de curto prazo que possuam
alta liquidez, que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e que não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de
valor, bem como que são mantidos com a finalidade de atender a compromis-
sos de caixa de curto prazo e, não, para investimentos ou outros propósitos.
São consideradas como caixa e equivalentes de caixa as operações que pos-
suem vencimento igual ou inferior a noventa dias a contar da data de aquisi-
ção. (c) Aplicações interfinanceiras de liquidez e captações no mercado
aberto: Registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço e quando aplicável são deduzidos de 
qualquer provisão para desvalorização. (d) Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos: A metodologia aplicada para mensu-
ração do valor de mercado (valor provável de realização) dos títulos e valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é baseada no cenário eco-
nômico e nos modelos de precificação desenvolvidos pela Administração, que
incluem a captura de preços cotados praticados no mercado, os dados divul-
gados pelas diversas associações de classe e bolsa de valores, mercadorias
e futuros, aplicáveis à data-base do balanço. Assim, quando da efetiva liquida-
ção financeira desses itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos
estimados. Os títulos e valores mobiliários classificados com base em um con-
junto de critérios para registro e avaliação da carteira de títulos, definidos pela
Circular nº 3.068/01 do Bacen, de acordo com a intenção da Administração,
em três categorias específicas, atendendo aos seguintes critérios de contabi-
lização: Títulos para negociação - títulos e valores mobiliários adquiridos
com o objetivo de serem negociados frequentemente, de forma ativa, sendo
ajustados a valor de mercado em contrapartida ao resultado. Títulos disponí-
veis para venda - títulos e valores mobiliários que não são classificados como 
“títulos para negociação” nem como “mantidos até o vencimento”. Esses títulos 
são ajustados a valor de mercado, sendo o ajuste, líquido dos efeitos tributá-
rios, registrado em conta destacada do patrimônio líquido. Os ganhos e as
perdas, quando realizados, são reconhecidos no resultado. Títulos mantidos
até o vencimento - títulos e valores mobiliários para os quais a Administração 
possui a intenção e capacidade financeira de manter em carteira até o
vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado. Os títulos e valores mo-
biliários classificados na categoria “para negociação” com vencimento  superior 

a 12 meses são classificados no balanço patrimonial, no ativo circulante, inde-
pendente do seu vencimento, conforme determinado na Circular Bacen nº 
3.068/01. As operações com instrumentos financeiros derivativos praticadas 
pela XP CCTVM são classificadas de acordo com a intenção da Administra-
ção. O valor-base dos contratos dos instrumentos financeiros derivativos são 
registrados em contas de compensação e os montantes a receber e a pagar 
ajustados a valor de mercado no balanço conforme segue: • Os ajustes dos 
contratos futuros são apurados/pagos diariamente por tipo de ativo e respecti-
vo vencimento e reconhecidos no resultado do período quando auferidos ou 
incorridos; • As operações a termo são registradas pelo valor de cotação do 
mercado à vista, sendo as parcelas a receber ou a pagar em uma data futura 
ajustadas a valor presente com base nas taxas de mercado divulgadas pela 
B3 S.A. e reconhecido no resultado em função do prazo de fluência dos con-
tratos. • Os prêmios pagos ou recebidos nas operações com opções são con-
tabilizados ao custo em contas patrimoniais e ajustados a valor de mercado, 
com base em modelos de precificação desenvolvidos internamente, em con-
trapartida ao resultado. • Os ativos e passivos decorrentes de operações com 
swap são registrados em contas patrimoniais e ajustados a valor de mercado, 
pelo método de fluxo de caixa descontado pelas taxas divulgadas pela B3 
S.A., em contrapartida ao resultado. (e) Empréstimos de ações e posição
vendida em ações: Empréstimo de ações (posição tomadora) e posição ven-
dida em ações são realizadas em bolsa de valores e mercadorias (B3 S.A.) e
são valorizados aos preços cotados de venda dos respectivos ativos pratica-
dos no mercado, com base nos dados divulgados pelas diversas associações
de classe e bolsas de valores, mercadorias e futuros, acrescidas, quando apli-
cável, de comissões, custos e encargos financeiros incorridos até a data do
balanço. Os juros decorrentes do aluguel de ações são reconhecidos em con-
ta específica no resultado. (f) Provisão para outros créditos de liquidação
duvidosa: A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa de outros
valores a receber de clientes e saldo negativo na conta de “devedores - conta
liquidação pendente” são constituídas com base na expectativa de perdas na
realização de valores a receber de clientes pelas operações, bem como as
diretrizes do Banco Central do Brasil (artigo 6º da Resolução nº 2.682/99).
(g) Negociação e intermediação de valores (valores a pagar e a receber): 
Representadas por operações na B3 S.A., por conta e ordem de terceiros. As
corretagens sobre essas operações são classificadas como receitas, e as des-
pesas de prestação de serviços são reconhecidas por ocasião da realização
das operações. Esses saldos são compensados e o valor líquido apresentado
no balanço patrimonial quando, e somente quando, existe um direito legal e
exequível de compensar e a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. Esse grupo contábil
encontra-se subdividido nas seguintes rubricas: • Caixa de registro e liquida-
ção - Representada pelo registro das operações realizadas nas bolsas de va-
lores por conta própria e de clientes; • Devedores/Credores conta liquidação
pendente - representado pelos saldos devedores ou credores de clientes, face 
à realização de operações com títulos de renda fixa, ações, mercadorias e
ativos financeiros, pendentes de liquidação na data do balanço. É realizada
uma compensação das operações de compra e venda e no caso de o montan-
te final ser credor, o mesmo será registrado no passivo, por outro lado se este
montante for devedor, será registrado no ativo, desde que os saldos compen-
sados sejam referentes à mesma contraparte. (h) Despesas antecipadas:
Referem-se a valores pagos cujos direitos de benefícios ou prestação de ser-
viços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no ativo e apropriadas 
ao resultado de acordo com o prazo de benefício econômico estimado. 
(i) Outros ativos: São demonstrados pelos valores de custo, incluído, quando
aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos, deduzidos das
correspondentes provisões para perdas ou ajustes de realização. (j) Imobili-
zado: Registrado ao custo de aquisição e ajustado por redução ao valor recu-
perável, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear le-
vando em consideração a vida útil estimada dos bens. (k) Intangível: Os
ativos intangíveis são mensurados pelo custo de aquisição, deduzido da amor-
tização acumulada. A amortização dos softwares é calculada pelo método li-
near com base em taxas anuais que refletem a sua estimativa de vida útil, já o
valor recuperável da lista de clientes (relacionada ao acordo para transferência 
da base de clientes da Um Investimentos) é avaliado com base na expectativa
de rentabilidade futura, com encerramento em dezembro de 2019. O ágio re-
sultante da combinação de negócios está demonstrado pelo seu valor de cus-
to, sendo este amortizado em até 7 anos da data da combinação, observada
a expectativa de resultados futuros e está sujeito à avaliação do valor recupe-
rável no mínimo anualmente ou quando houver indicativo de perda de valor.
(l) Redução ao valor de recuperável de ativos: O CPC 01 (R1) - Redução
ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Resolução CMN nº 3.566/08,
estabelece a necessidade de as entidades efetuarem uma análise periódica
para verificar o grau de valor recuperável dos seus ativos. A redução ao valor

Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante 25.100.886 12.694.681
 Disponibilidades 4 8.665 3.322
 Aplicações interfinanceiras de liquidez 16.991.993 6.566.108
   Aplicações em mercado aberto 5a 16.991.993 6.566.108
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
  financeiros derivativos 6.746.652 4.856.801
   Carteira própria 6 3.862.951 3.439.826

 Vinculados a compromisso de recompra 6 1.460.355 716.802
   Instrumentos financeiros derivativos 7 107.246 29.710

 Vinculados à prestação de garantias 6 1.316.100 670.463
 Outros créditos 1.306.315 1.219.947
   Carteira de câmbio 4.752 3.694
   Rendas a receber 8 258.542 98.830

 Negociação e intermediação de valores 9 577.720 909.697
 Impostos e contribuições a compensar 10 138.889 108.907

   Créditos tributários 16 286.690 82.046
   Diversos 10 53.468 24.051

 Provisão para outros créditos de 
    liquidação duvidosa 10 (13.746) (7.278)
 Outros valores e bens 47.261 48.503
   Despesas antecipadas 11 47.261 48.503
Realizável a longo prazo 3.345.759 809.925
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
  financeiros derivativos 3.271.907 723.093
   Carteira própria 6 1.870.609 196.314

 Vinculados a compromisso de recompra 6 338.338 –
   Instrumentos financeiros derivativos 7 437.455 210.567

 Vinculados à prestação de garantias 6 625.505 316.212
 Outros créditos 43.641 62.480
   Créditos tributários 16 29.523 48.122
   Diversos 10 14.118 14.358
 Outros valores e bens 30.211 24.352
   Despesas antecipadas 11 30.211 24.352
Permanente 627.300 502.214
  Investimentos 15a 92.077 –
 Imobilizado de uso 15b 130.611 93.864

  Intangível 15c 404.612 408.350
Total do Ativo 29.073.945 14.006.820

Passivo Nota 2019 2018
Circulante 26.349.998 12.688.073
Captações no mercado aberto 16.112.253 6.792.317

  Carteira própria 13 2.399.241 713.347
 Carteira de terceiros 13 13.713.012 6.078.970

 Relações interdependências 4.237 2.379
 Obrigações por empréstimo 42.000 84.857
  Empréstimo no país 14 42.000 84.857
 Instrumentos financeiros derivativos 108.094 237.209
 Instrumentos financeiros derivativos 7 108.094 237.209

 Outras obrigações 10.083.414 5.571.311
 Cobrança de arrecadação de tributos 

   e assemelhados 246 221
 Carteira de câmbio 4.726 4.632
 Sociais e estatutárias 25 352.172 178.604
 Fiscais e previdenciárias 12 266.378 56.511
 Negociação e intermediação de valores 9 9.337.618 5.260.757

  Diversas 10 122.274 70.586
Exigível a longo prazo 477.288 86.054
 Obrigações por empréstimo 10.668 54.416
 Empréstimo no país 14 10.668 54.416

 Instrumentos financeiros derivativos 435.909 1.675
 Instrumentos financeiros derivativos 7 435.909 1.675

 Outras obrigações 30.711 29.963
 Fiscais e previdenciárias 12 2.810 –

  Diversas 10 27.901 29.963
Resultado de exercícios futuros 5.147 33
 Patrimônio líquido 17 2.241.512 1.232.660
  Capital social
   De domiciliados no país 1.408.045 708.045
 Reservas de capital 229.882 224.649
 Reservas de lucros 599.370 297.646
 Ajustes de avaliação patrimonial 4.215 2.320

Total do Passivo 29.073.945 14.006.820
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

2019 2018

Nota
2°  

semestre Exercício Exercício
Receitas de intermediação financeira 979.825 1.746.500 691.567
 Operações de crédito – – 258
 Resultado de operações com 
 títulos e valores mobiliários 6b 973.622 1.732.521 679.502

 Resultado com instrumentos 
  financeiros derivativos 7 (13.879) (9.985) 4.751
 Resultado de operações de câmbio 20.082 23.964 7.056
Despesas de intermediação 
 financeira (583.259) (993.527) (187.565)
 Operações de captação no mercado 13 (574.396) (980.323) (168.433)
 Operações de empréstimos 
  e repasses 14 (2.775) (5.613) (13.696)
 Provisão para créditos de 
  liquidação duvidosa (6.088) (7.591) (5.436)
Resultado bruto da intermediação 
 financeira 396.566 752.973 504.002
Outras receitas/(despesas) operacionais 196.550 286.612 (55.752)
 Receitas de prestação de serviços 18 1.834.903 2.971.220 1.701.805
 Despesas de pessoal (236.864) (365.493) (183.570)
 Outras despesas administrativas 21 (1.262.238) (2.185.068) (1.392.332)
 Resultado de participações 15a (7.931) (7.923) –
 Despesas tributárias (167.941) (279.910) (172.361)
 Outras receitas operacionais 19 108.920 256.792 55.086
 Outras despesas operacionais 20 (72.299) (103.006) (64.380)
Resultado operacional 593.116 1.039.585 448.250
Resultado não operacional (2.962) (8.240) (8.279)
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro e participações 590.154 1.031.345 439.971
Imposto de renda e 
 contribuição social 16d (122.868) (183.118) (37.913)
 Provisão para imposto de renda (74.336) (99.043) (19.810)
 Provisão para contribuição social (48.532) (63.378) (22.258)
 Ativo fiscal diferido – (20.697) 4.155
Participação de empregados 
 no lucro (260.539) (546.503) (298.008)
Lucro líquido 206.747 301.724 104.050
Juros sobre capital próprio – – (82.100)

Lucro líquido por ação 0,04 0,05 0,03
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital Reserva Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Avaliação Lucros
social de capital patrimonial acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2017 608.045 224.649 17.192 258.804 15 – 1.108.705
Aumento de capital (nota 17b) 100.000 – – – – – 100.000
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda – – – – 2.305 – 2.305
Lucro líquido do exercício – – – – – 104.050 104.050
Dividendos distribuídos (nota 17 d/e) – – – (300) – – (300)
Juros sobre o capital próprio (nota 17e) – – – – – (82.100) (82.100)
Destinação do lucro – – 1.097 20.853 – (21.950) –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 708.045 224.649 18.289 279.357 2.320 – 1.232.660
Saldos em 31 de dezembro de 2018 708.045 224.649 18.289 279.357 2.320 – 1.232.660
Aumento de capital (nota 17b) 700.000 – – – – – 700.000
Outorga de planos de pagamento baseado em ações – 5.233 – – – – 5.233
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda – – – – 1.895 – 1.895
Lucro líquido do exercício – – – – – 301.724 301.724
Destinação do lucro – – 15.086 286.638 – (301.724) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.408.045 229.882 33.375 565.995 4.215 – 2.241.512
Saldos em 30 de junho de 2019 708.045 224.649 18.289 279.357 9.966 94.977 1.335.283
Aumento de capital (nota 17b) 700.000 – – – – – 700.000
Outorga de planos de pagamento baseado em ações – 5.233 – – – – 5.233
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda – – – – (5.751) – (5.751)
Lucro líquido do semestre – – – – – 206.747 206.747
Destinação do lucro – – 15.086 286.638 – (301.724) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.408.045 229.882 33.375 565.995 4.215 – 2.241.512

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)
2019 2018

2°  
semestre Exercício Exercício

Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
Lucro líquido 206.747 301.724 104.050
Ajustes ao lucro líquido
 Provisão para IR e CSLL diferido – 20.697 (4.155)
 Provisão para outros créditos de 
  liquidação duvidosa 6.088 7.591 5.436
 Provisão para contingências (1.970) (2.285) 5.675
 Depreciações, amortizações 
  e impairment 53.057 98.200 82.232
 Participação de empregados no lucro 260.539 546.503 298.008
 Resultado de participações 7.931 7.923 –
 Outorga de planos de pagamento 
 baseado em ações 5.233 5.233 –

 Provisão de juros 2.005 4.698 13.478
Lucro líquido ajustado 539.630 990.284 504.724
Variação dos ativos e passivos 
 operacionais (921.526) (1.465.740) (401.824)
 Aplicações interfinanceiras de liquidez 4.484.621 (10.534.582) (5.747.410)
 TVM e Instrumentos financeiros 
  derivativos (2.177.604) (4.126.266) (2.529.765)
 Operações de crédito – – 1.422
 Outros créditos e outros valores 
  e bens (139.613) (432.411) (100.580)
 Captações no mercado aberto (5.910.842) 9.319.936 6.278.299
 Relações interdependências 2.275 1.858 1.040
 Negociação e intermediação de valores 2.858.401 4.408.838 1.857.731
 Outras obrigações 18.260 139.012 77.978
 Resultados de exercícios futuros 5.147 5.115 (97)
 Impostos pagos (62.171) (247.240) (240.442)
Caixa líquido proveniente das
 (utilizado nas) atividades 
  operacionais (381.896) (475.456) 102.900
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisições de investimentos (90.000) (100.000) –
 Aquisições de imobilizado (37.205) (60.975) (76.357)
 Alienações de imobilizado 35 5.502 7.497
 Aquisição de intangível (64.641) (78.462) (37.227)
 Alienações de intangível 2.726 2.726 6.194
Caixa líquido (utilizado nas) 
 atividades de investimento (189.085) (231.209) (99.893)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Amortização de empréstimos (35.286) (85.353) (89.634)
 Juros pagos (2.300) (5.950) (12.784)
 Aumento de capital 700.000 700.000 100.000
 Dividendos pagos – – (300)
 Juros sobre o capital próprio – – (82.100)
Caixa líquido proveniente das 
 (utilizado nas) atividades 
  de financiamento 662.414 608.697 (84.818)
Aumento/(Redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa 91.433 (97.968) (81.811)
Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do período (Nota 4) 118.997 308.398 390.209
Caixa e equivalentes de caixa no 
 final do período (Nota 4) 210.430 210.430 308.398

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”) é reconhecida como 
perda quando o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa regis-
trado contabilmente for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. 
Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que 
gera fluxo de caixa substancial, independentemente de outros ativos ou gru-
pos de ativos. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas 
no resultado do período em que foram identificadas. Os valores dos ativos não 
financeiros são objeto de revisão periódica, no mínimo anualmente, para de-
terminar se existe alguma indicação de perda no valor recuperável ou de rea-
lização desses ativos. Dessa forma, em atendimento aos normativos relacio-
nados, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a Administração não teve 
conhecimento de nenhum ajuste relevante que possa afetar a capacidade de 
recuperação dos valores registrados. (m) Outros passivos: Demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridos 
até a data do balanço. (n) Ativos e passivos contingentes, provisões e 
obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ati-
vos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo 
com os critérios definidos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução CMN nº 3.823/09, da seguin-
te forma: • Ativos contingentes - Não são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras, exceto quando a realização do ganho é praticamente certa, sendo 
que neste caso, o ativo relacionado deixa de ser contingente e o seu reconhe-
cimento é adequado. • Passivos contingentes - São avaliados por assessores 
jurídicos e pela Administração, levando em conta a probabilidade de perda de 
uma ação judicial ou administrativa que possa gerar uma saída de recursos 
que seja mensurável com suficiente segurança. São constituídas provisões 
para os processos classificados como perdas prováveis pela Administração 
baseado nas opiniões dos assessores jurídicos e divulgados em notas expli-
cativas. Quando os processos são incertos e dependem de eventos futuros 
para determinar se existe a probabilidade de saída de recursos; não são pro-
visionados, mas divulgados em nota explicativa se classificados como perda 
possível, e não são provisionados e nem divulgados se classificados como 
perda remota. • Provisões para riscos - São incertos e dependem de eventos 
futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recursos; portanto 
provisionados a não ser que sejam classificados como perda provável. 
• Passivos contingentes tributários - Referem-se a demandas judiciais em que

Relatório da Administração
Aos acionistas da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”) - Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à 
apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras, referentes aos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, acompanhadas das notas 
explicativas e do relatório dos auditores independentes. Informamos que no 
período mantivemos nossas políticas de gerenciamento de riscos. Tendo em 
vista as normas regulamentares emanadas do Conselho Monetário Nacional 
e do Banco Central do Brasil, permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas., para 
quaisquer informações adicionais que se façam necessárias. i. Desempenho: 
No ano de 2019 a XP CCTVM continuou com o seu crescimento expressivo, 
apesar da instabilidade política e do cenário econômico deteriorado. A XP 
CCTVM manteve a sua trajetória de expansão, apresentando forte crescimento 
em todos os seus indicadores operacionais, incluindo captação líquida de 
recursos, quantidade de clientes e ativos sob custódia. Evidenciando a 
crescente força de sua marca e sua ampla capacidade de distribuição de 
produtos, mantendo sempre o compromisso de ajudar os clientes a investirem 
de forma inteligente e segura. Este desempenho foi fruto constante de 
desenvolvimento da plataforma aberta de produtos, com uma ampla gama de 
oferta, aliado aos diferenciais de assessoria da XP CCTVM e o processo 
contínuo de consolidação da marca, com o maior conhecimento e preferência 
da XP CCTVM pelo público-alvo. ii. Gerenciamento de Risco: A Gestão de 
Riscos está estruturada de forma totalmente independente das áreas de 
negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção 
de conflito de interesse e uma segregação de funções adequada às boas 
práticas de governança corporativa e de mercado. A estrutura organizacional 
está delineada de acordo com as recomendações propostas pelo Acordo de 
Basiléia, onde são formalizadas as políticas, procedimentos e metodologia 
consistentes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e onde 
são monitorados os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, 
incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Tais processos 

de gerenciamento de riscos estão ainda, associados aos processos de gestão 
de continuidade de negócios, principalmente, no que tange a formulação de 
análises de impacto, planos de continuidade, planos de recuperação de 
desastres, planos de backup, gerenciamento de crises, etc. (a) Risco de 
mercado: A administração de risco de mercado das operações é efetuada por 
meio de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos 
em novos produtos e atividades, visando manter a exposição ao risco de 
mercado em níveis considerados aceitáveis pela instituição e atender a 
estratégia de negócios e limites definidos pelo Comitê de Risco. Com as regras 
formalizadas, o departamento de risco tem o objetivo de controlar, acompanhar 
e assegurar o enquadramento dos limites pré-estabelecidos, podendo recusar-
se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as operações solicitadas, 
mediante a imediata comunicação aos clientes, além de intervir em casos de 
desenquadramento e o de reportar ao Comitê de Risco todos os eventos 
atípicos. (b) Risco de liquidez: A Política de Gerenciamento de Risco de 
Liquidez foi estabelecida com base nas diretrizes do Conselho Monetário 
Nacional e do Banco Central do Brasil, procurando proporcionar a permanente 
adequação do gerenciamento à natureza das operações, à complexidade dos 
produtos e à dimensão da exposição a risco de liquidez da Instituição. O 
processo de gerenciamento do risco de liquidez prevê procedimentos de 
identificação, mensuração e controle à exposição ao risco de liquidez, levando 
em consideração as condições de mercado atuais e previsões futuras na 
elaboração de cenários para projeções dos fluxos de caixa em diferentes 
horizontes de tempo, inclusive intradia. (c) Risco de crédito: O gerenciamento 
do risco de crédito é de responsabilidade da área de risco da XP CCTVM que 
visa garantir o cumprimento determinado na política da XP CCTVM e 
assegurar que os limites operacionais estabelecidos sejam executados. A XP 
CCTVM estabelece sua política de crédito com base no cenário interno, como 
composição da carteira por título, por emissor, por rating, por atividade 
econômica e pelo duration da carteira. E no cenário externo como taxas de 

juros, de inflação, entre outros. A área de análise de crédito também participa 
ativamente neste processo, sendo responsável pela avaliação do risco de 
crédito das emissões e dos emissores com os quais a XP CCTVM mantém ou 
pretende manter relações creditícias, ou intencionam recomendar posições de 
risco de crédito a clientes. Cabe à área de análise de crédito também a 
recomendação de limite das posições de risco de crédito dos clientes. 
As análises realizadas são apresentadas ao Comitê Consultivo de Crédito, 
que tem como atribuição determinar se os créditos avaliados são elegíveis 
como risco de contraparte. Com relação aos créditos destinados à distribuição 
para a base de clientes da XP CCTVM, são determinados também os limites 
de crédito para cada emissor e emissão estruturada. A revisão dos créditos 
avaliados no Comitê Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela 
Área de Análise de Crédito, de acordo com normas e metodologias internas. A 
área de risco é subordinada diretamente ao Diretor de Risco, sem qualquer 
vinculação com a área comercial, tendo a isenção necessária para a realização 
de suas atividades, uma vez que não participa da definição de estratégias de 
negócios e não realiza as operações de mercado de qualquer natureza. 
(d) Risco operacional: A XP CCTVM, em cumprimento da Resolução nº
4.557/2017, do Conselho Monetário Nacional, de 23 de fevereiro de 2017,
possui uma estrutura de gerenciamento de risco operacional que engloba a
elaboração de políticas institucionais, a avaliação e monitoramento de
processos e procedimentos visando à mitigação do risco, estratégias e planos
de contingência para assegurar a continuidade dos negócios, além da
formalização da estrutura única requerida pelo órgão regulador. A descrição
da estrutura de gerenciamento de risco encontra-se disponível em nosso site
https://www.xpi.com.br/compliance/.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2020
A Diretoria
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. O montante discutido 
é quantificado, provisionado e atualizado mensalmente. (o) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para 
imposto de renda é constituída com base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$ 240. Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida 
Provisória nº 675, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de 15% para 20% sobre 
os lucros tributáveis gerados no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 e 
15% a partir de 1º de janeiro de 2019, em relação às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, 
das de capitalização e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 
de janeiro de 2001. Dessa forma, a XP CCTVM adotou como premissa a constituição dos créditos tributários de CSLLL 
adotando a alíquota de 20% sobre o total do estoque de créditos registrados em seu balanço. Em 31 dezembro de 
2018, o estoque do crédito tributário da XP CCTVM foi ajustado para representar a alíquota de 15% levando em con-
sideração o retorno da CSLL para o referido percentual a partir de 01 de janeiro de 2019. (p) Lucro líquido por ação: 
O lucro líquido por ação apresentado na demonstração do resultado é calculado com base na quantidade de ações 
em circulação na data-base do balanço. (q) Plano de incentivo baseado em ações: O plano de incentivo baseado 
em ações foi aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (controladora do Grupo) em 6 de dezembro de 2019. O 
Grupo lançou dois planos baseados em ações, a Restricted Share Units “RSU” e a Performance Share Units (“PSU”). 
Os planos de incentivo baseado em ações foram elaborados para fornecer incentivos de longo prazo a determinados 
funcionários, diretores e outros provedores de serviços em troca de seus serviços. Para ambos os planos, a adminis-
tração se compromete a conceder ações da XP Inc aos participantes definidos. O custo do incentivo baseado em 
ações é mensurado pelo valor justo na data da outorga. O custo é registrado em conjunto com um correspondente 
aumento no patrimônio líquido durante o período em que o serviço é prestado ou na data da concessão, quando a 
concessão se refere a serviços passados. O valor total a ser registrado é determinado com base no valor justo das 
ações correspondente a respectiva tranche na data da outorga, a qual também considera o seguinte: • quaisquer 
condições de performance do mercado; • o impacto de quaisquer condições de aquisição que não sejam de perfor-
mance de mercado (por exemplo, permanecer empregado na entidade por um tempo especificado); e • o impacto de 
quaisquer condições que não sejam de aquisição de direitos (ou seja, a exigência de os participantes manterem ações 
por um período específico). A despesa total é reconhecida durante o período de aquisição, que é o período no qual 
todas as condições de aquisição especificadas devem ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revisa suas 
estimativas do número de ações que se espera que sejam adquiridas com base nas condições de aquisição que não 
são de mercado. A entidade reconhece o impacto da revisão das estimativas originais, se houver, no resultado, com 
um ajuste correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas, a XP Inc. transfere o número cor-
respondente de ações para o participante. As ações recebidas pelos participantes, líquidas de quaisquer custos de 
transação diretamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na fonte) são creditados diretamente no patrimônio líqui-
do. Os julgamentos significativos, estimativas e premissas referentes a pagamentos baseados em ações e atividades 
relacionadas a pagamentos baseados em ações são discutidos mais detalhadamente na Nota 26.
4. Caixa e equivalentes de caixa: 2019 2018
Disponibilidades 8.665 3.322
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a) 195.980 304.676
Certificado de Depósito Bancário (b) 5.785 400
Total 210.430 308.398
(a) São consideradas caixa e equivalentes de caixa todas aplicações interfinanceiras de liquidez com prazo original ou
inferior a 90 dias (exceto posição financiada). (b) São considerados caixa e equivalentes de caixa os Certificados de
Depósito Bancário com liquidez diária.
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez:
(a) Aplicações no mercado aberto: 2019 2018

Até  
3 meses

De 3 a  
12 meses Total

Até  
3 meses

De 3 a  
12 meses Total

Posição bancada 1.148.907 1.982.463 3.131.370 304.676 179.632 484.308
Letras do Tesouro Nacional 456.743 1.439.084 1.895.827 272.125 147.047 419.172
Letras Financeiras do Tesouro 195.980 – 195.980 – – –
Notas do Tesouro Nacional 496.184 543.379 1.039.563 32.551 32.585 65.136
Posição financiada 8.915.158 4.945.465 13.860.623 4.192.036 1.889.764 6.081.800
Notas do Tesouro Nacional 6.894.325 3.932.565 10.826.890 699.636 470.529 1.170.165
Letras do Tesouro Nacional 2.020.833 1.012.900 3.033.733 3.492.400 1.419.235 4.911.635
Total 10.064.065 6.927.928 16.991.993 4.496.712 2.069.396 6.566.108
As aplicações interfinanceiras de liquidez foram praticadas a uma taxa média prefixada de 4,63% a.a. (2018: 
6,43% a.a.). 

2° semestre
2019 2018

(b) Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez: Exercício Exercício
Posição bancada 55.083 66.477 82.606
Letras do Tesouro Nacional 21.200 22.814 29.917
Notas do Tesouro Nacional 32.684 42.423 49.229
Letras Financeiras do Tesouro 1.199 1.240 3.460
Posição financiada 510.525 932.363 149.944
Letras do Tesouro Nacional 215.658 463.911 84.884
Letras Financeiras do Tesouro 8.438 19.479 8.537
Notas do Tesouro Nacional 286.429 448.973 56.523
Total 565.608 998.840 232.550
6. Títulos e valores mobiliários: (a) Posição ativa: 2019

Títulos para negociação
Sem  

vencimento
Até 3  

meses
De 4 a  

12 meses
Acima de  
12 meses

Valor a  
mercado Custo

Letras Financeiras do Tesouro – 120.929 28.415 3.884.515 4.033.859 4.033.660
Letras do Tesouro Nacional – 1.191 3.375 14.482 19.048 18.880
Notas do Tesouro Nacional – – 4.191 39.372 43.563 42.823
Certificado de Depósito Bancário 5.785 2.567 15.779 12.131 36.262 30.075
Certificado de Recebíveis do Agronegócio – – 12.821 385.179 398.000 408.036
Certificado de Recebíveis Imobiliários – – 803 17.649 18.452 18.594
Letras de Câmbio – 1 816 979 1.796 1.752
Letras de Crédito Imobiliário – 386 425 490 1.301 1.282
Letras de Crédito do Agronegócio – 128 258 789 1.175 1.151
Letras Financeiras – 5.372 4.577 7.315 17.264 17.288
Debêntures – – 874 121.747 122.621 121.930
Ações de companhias abertas 1.191 – – – 1.191 1.191
Cotas de fundos de investimento (a) 1.442.475 – – – 1.442.475 1.442.475
Títulos disponíveis para venda
Letras do Tesouro Nacional – – 1.611.508 963.843 2.575.351 2.568.326
Títulos mantidos até o vencimento
Títulos públicos do exterior – – 761.500 – 761.500 761.500
Títulos e valores mobiliários 1.449.451 130.574 2.445.342 5.448.491 9.473.858 9.468.963

2018
Sem  

vencimento
Até 3 

meses
De 4 a  

12 meses
Acima de  
12 meses

Valor a  
mercado Custo

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro – 29.829 – 2.137.780 2.167.609 2.167.344
Letras do Tesouro Nacional – 3.291 1.084 18.289 22.664 22.453
Notas do Tesouro Nacional – – 2.831 55.056 57.887 53.627
Certificado de Depósito Bancário – 954 27.506 48.388 76.848 77.307
Certificado de Recebíveis do Agronegócio – 2.986 5.942 76.946 85.874 85.668
Certificado de Recebíveis Imobiliários – – 800 119.463 120.263 121.452
Letras de Câmbio – 8 574 226 808 806
Letras de Crédito Imobiliário – 75 25.961 213 26.249 26.269
Letras de Crédito do Agronegócio – 337 702 1.252 2.291 2.295
Letras Financeiras – 186 2.747 13.190 16.123 16.476
Debêntures – 158 77 112.141 112.376 111.235
Ações de companhias abertas 385 – – – 385 385
Cotas de fundos de investimento (a) 1.836.938 – – – 1.836.938 1.836.938
Títulos disponíveis para venda
Letras do Tesouro Nacional – – 145.484 512.526 658.010 654.794
Títulos mantidos até o vencimento
Título de dívida no exterior – – 155.292 – 155.292 155.292
Títulos e valores mobiliários 1.837.323 37.824 369.000 3.095.470 5.339.617 5.332.341
(a) Em 31 de dezembro de 2019, cerca de R$ 1.356.382 refere-se a aplicações em cotas de fundos de investimentos
exclusivos - Falx FIM CP IE (R$ 1.803.576 - Javelin FIM IE e Falx FIM CP IE em 31 de dezembro de 2018). O valor de
mercado dos títulos e valores mobiliários baseia-se em cotação de preços na data do balanço. Se não houver cotação
de preço de mercado, os valores são estimados com base em cotações de distribuidores ou modelos de precificações. 
Os títulos e valores mobiliários, incluindo os instrumentos financeiros derivativos, estão custodiados no Sistema Espe-
cial de Liquidação e Custódia - SELIC ou B3 S.A., exceto cotas de fundos de investimento, cujos registros são manti-
dos pelos respectivos administradores, e os títulos de dívida no exterior cujo registros estão na euroclear. Os títulos
vinculados à prestação de garantias estão relacionados às operações realizadas na B3 S.A.. As posições vendidas de
ações encontram-se apresentadas no passivo de Outras Obrigações - Negociação e Intermediação de Valores - nota
explicativa nº 9. 
(b) Resultado com títulos e valores mobiliários:

2° semestre
2019 2018

Rendas de títulos e valores mobiliários Exercício Exercício
Títulos de renda fixa 380.153 668.843 377.332
Títulos de renda variável 508 2.742 (1.282)
Fundos de investimentos 27.353 62.096 70.902
Aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 5b) 565.608 998.840 232.550
Total 973.622 1.732.521 679.502
7. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, as posições dos instrumentos
financeiros derivativos são as seguintes: 2019

Posição Ativa
Até 3  

meses
De4 a  

12 meses
Acima de  
12 meses

Valor 
contábil

Valor de 
referência

Contratos de opções
Juros 3.287 – – 3.287 9.101.434
Ações 16.068 25.243 3.773 45.084 322.315
Contratos de Swap
Juros 12.218 44.936 433.682 490.836 4.065.105
Commodities 3.179 56 – 3.235 88.971
Moeda Estrangeira 465 – – 465 27.077
Ações 159 156 – 315 10.414
Contratos a Termo
Instrumentos financeiros 1.479 – – 1.479 1.479
Instrumentos financeiros derivativos 36.855 70.391 437.455 544.701 13.616.795

2018

Posição Ativa
Até 3 

meses
De 4 a  

12 meses
Acima de 
12 meses

Valor 
contábil

Valor de  
referência

Contratos de opções
Juros – – 1.475 1.475 3.888
Contratos de Swap
Juros 4.665 25.045 209.092 238.802 2.386.385
Instrumentos financeiros derivativos 4.665 25.045 210.567 240.277 2.390.273

2019

Posição Passiva
Até 3 

meses
De 4 a  

12 meses
Acima de  
12 meses

Valor 
contábil

Valor de 
referência

Contratos de opções
Juros 10.005 – – 10.005 28.680.737
Ações 16.068 25.243 3.773 45.084 322.315
Contratos de Swap
Juros 12.189 39.098 432.136 483.423 3.475.323
Commodities 3.179 56 – 3.235 88.971
Moeda Estrangeira 465 – – 465 27.077
Ações 159 153 – 312 10.414
Contratos a Termo
Instrumentos financeiros 1.479 – – 1.479 1.479
Instrumentos financeiros derivativos 43.544 64.550 435.909 544.003 32.606.316

2018

Posição Passiva
Até 3 

meses
De 4 a  

12 meses
Acima de  
12 meses

Valor  
contábil

Valor de  
referência

Contratos de opções
Juros – – 1.675 1.675 3.888
Contratos de Swap
Juros 237.209 – – 237.209 3.348.584
Instrumentos financeiros derivativos 237.209 – 1.675 238.884 3.352.472

Os valores de receitas e despesas líquidas com instrumentos financeiros derivativos nos períodos estão 
demonstrados a seguir:

2° semestre
2019 2018

Instrumentos financeiros derivativos Exercício Exercício
Opções 1.174 3.902 6.365
Swap (8.115) (1.893) 2.174
Futuros (6.854) (11.994) (4.279)
Termo (84) – 491
Total (13.879) (9.985) 4.751
8. Rendas a receber: 2019 2018
Valores a receber de clientes 258.542 98.830

258.542 98.830
9. Negociação e intermediação de valores: 2019 2018

Ativo Passivo Ativo Passivo
Caixa e registro de liquidação 13.817 471.941 163.953 89.781
Devedores/credores por liquidação pendente - conta corrente clientes 552.331 8.697.729 743.365 5.094.642
Outros 11.572 167.948 2.379 76.334
Total 577.720 9.337.618 909.697 5.260.757
10. Impostos a compensar, outros créditos e outras obrigações - Diversos:
Ativo 2019 2018
Adiantamentos e antecipações salariais 623 224
Adiantamentos para fornecedores 1.505 1.502
Confissão de dívida com agente autônomo de investimento 25.250 11.161
Devedores por depósitos em garantia 14.118 14.358
Valores a receber sociedades ligadas 19.887 1.637
Reembolso de despesa de fundos 5.017 1.961
Reembolso de taxas de operações em bolsa de valores 55 6.935
Outros créditos a receber 1.131 631
(–) Provisão para outros créditos liquidação duvidosa (13.746) (7.278)
Total outros créditos diversos 53.840 31.131
Impostos e contribuições a compensar (a) 138.889 108.907
Total 192.729 140.038
Passivo 2019 2018
Obrigações por bens e direitos – 636
Aluguéis a pagar 14.651 14.624
Despesas de pessoal a pagar 49.395 22.746
Valores a pagar - sociedades ligadas 10.688 10.271
Provisão para processos judiciais (Nota 23) 15.120 17.405
Outros passivos (b) 60.321 34.867
Total 150.175 100.549
(a) Referem-se, principalmente, a valores de antecipação de imposto de renda e de contribuição social dos exercícios
de 2018, 2017, 2016, 2015, 2013 e 2012 não utilizados, nos valores de R$ 135.920 (R$ 88.802 em 31 de dezembro
de 2018). Incluem, ainda, os impostos a compensar (PIS, COFINS, ISS), no valor de R$ 2.969 (R$ 20.105 em 31 de
dezembro de 2018). (b) Referem-se a valores provisionados para fornecedores em moedas nacional e estrangeira. 
11. Outros valores e bens: A despesa antecipada apresenta a seguinte composição:

2019 2018
Programas de aceleração de negócios 11.349 22.125
Comissões e prêmios pagos antecipadamente 49.233 7.064
Campanha de marketing 9.687 41.276
Outras despesas pagas antecipadamente 7.212 2.390
Total 77.472 72.855
12. Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias: 2019 2018
Passivo fiscal diferido (Nota 16) 27.723 7.702
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 7.777 5.521
Impostos e contribuições sobre salários 25.966 8.527
Provisões para impostos e contribuições sobre o lucro 146.119 –
Impostos sobre retenção de clientes 26.274 21.843
PIS e COFINS 20.776 5.524
ISS 14.424 7.273
Outros 129 121
Total 269.188 56.511
13. Captações no mercado aberto: 2019 2018
Carteira própria 2.399.241 713.347
Letras Financeiras do Tesouro 1.451.300 399.283
Letras do Tesouro Nacional 947.941 314.064
Carteira de terceiros 13.713.012 6.078.970
Letras do Tesouro Nacional 3.004.362 4.912.341
Notas do Tesouro Nacional 10.708.650 1.166.629
Total 16.112.253 6.792.317
Em 31 de dezembro de 2019 foi reconhecido R$ 980.323 (R$ 168.433 em 31 de dezembro 2018) referente a despesas 
de captações no mercado aberto. 14. Obrigações por empréstimos: Em 19 de janeiro de 2017 a XP CCTVM captou 
um empréstimo com o Banco J.P. Morgan S.A., no montante de R$100.000, para tanto foi emitida uma cédula de cré-
dito bancário no mesmo valor, a qual conta com a garantia fidejussória da XP CCTVM, por meio de aval. A finalidade 
da captação dos recursos foi o pagamento de parte do valor de aquisição da Rico Corretora. O referido financiamento 
tem taxa de juros de 111% da variação acumulada do CDI e vencimento em 8 de julho de 2019. Em 31 de dezembro 
de 2018 o valor atualizado deste empréstimo era de R$ 44.352. Em 7 de abril de 2017 a XP CCTVM captou um em-
préstimo com o Itaú Unibanco, no montante de R$126.000. Esta obrigação tem taxa de juros de 113% da variação 
acumulada do CDI, com vencimento em 8 de março de 2021. A amortização se dará em 36 parcelas iguais, com início 
em 6 de abril de 2018 e a última parcela na data de vencimento. Os juros serão pagos mensalmente a partir da data 
de emissão. Em 31 de dezembro de 2019 o valor atualizado é de R$ 52.668 (R$ 94.921 em 31 de dezembro 2018). 
Em 31 de dezembro de 2019 foi reconhecido R$ 5.613 (R$ 13.696 em 31 de dezembro 2018) referente a despesas de 
obrigações por empréstimos. 
15. Permanente: (a) Investimentos:
Empresa 31/12/2018 Aquisição Equiv. Patrimonial 31/12/2019
Banco XP S.A. – 100.000 (7.923) 92.077
Total – 100.000 (7.923) 92.077
Em 30 de janeiro de 2019 foi constituído o Banco XP S.A., a Instituição Financeira tem por objeto a atividade bancária
em todas as modalidades autorizadas, que são as operações ativas, passivas e acessórias inerentes às característi-
cas de banco comercial, investimento e câmbio. Em 10 de outubro de 2019, o Banco Central do Brasil concedeu ao
Banco XP S.A. autorização para funcionamento.
(b) Imobilizado em uso: Imob. 

em curso
Sistema de  

proc. de dados
Móveis  

e equip.
Sistemas de  

segurança Instalações Total
Saldo em 31/12/2018 – 28.887 18.980 2.552 43.445 93.864
Adições 22.475 14.945 3.733 664 19.158 60.975
Alienações/Baixas – (311) (284) – (4.907) (5.502)
Depreciações – (9.039) (2.564) (1.673) (5.450) (18.726)
Transferências (22.475) – – – 22.475 –
Saldo em 31/12/2019 – 34.482 19.865 1.543 74.721 130.611
Saldo em 31/12/2017 – 13.735 7.752 4.910 14.980 41.377
Adições 47.329 22.310 4.401 376 1.941 76.357
Alienações/Baixas – (40) (833) (30) (5.078) (5.981)
Depreciações – (7.281) (1.528) (2.892) (4.672) (16.373)
Transferências (47.329) 163 9.188 188 36.274 (1.516)
Saldo em 31/12/2018 – 28.887 18.980 2.552 43.445 93.864
(c) Intangível:

Software Ágio
Lista de 
clientes Marcas

Outros ativos 
intangíveis Total

Saldo em 31/12/2018 34.105 305.221 41.544 19.223 8.257 408.350
Adições 51.084 – 27.000 – 378 78.462
Alienações/Baixas (2.227) – – (33) (466) (2.726)
Amortizações (21.335) (46.523) (7.945) (2.702) (969) (79.474)
Saldo em 31/12/2019 61.627 258.698 60.599 16.488 7.200 404.612
Saldo em 31/12/2017 21.953 338.443 49.970 20.238 12.572 443.176
Adições 25.842 – – 1.009 10.376 37.227
Alienações/Baixas (14) – – – (6.316) (6.330)
Amortizações (14.485) (33.222) (8.426) (2.024) (7.702) (65.859)
Transferências 809 – – – (673) 136
Saldo em 31/12/2018 34.105 305.221 41.544 19.223 8.257 408.350
16. Imposto de renda e contribuição social: (a) Impostos diferidos: Conforme estabelecido pela Resolução
nº 3.059/02, alterada pelas Resoluções do BACEN nº 3.355/06 e nº 4.441/15, a XP CCTVM reconhece contabilmente
seus ativos e passivos fiscais diferidos (“créditos tributários” e “obrigações fiscais diferidas”) decorrentes de diferenças 
temporárias atendendo às seguintes condições: (i) apresentação de histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins 
de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, comprovado pela ocorrência dessas situações em,
pelo menos, três dos últimos cinco exercícios sociais, período esse que deve incluir o exercício em referência; e (ii) ex-
pectativa de geração de lucros ou receitas tributáveis futuros para fins de imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro líquido, em períodos subsequentes, baseada em estudo técnico interno que demonstre a probabilidade de
ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições que permitam a realização do crédito tributário no 
prazo máximo de dez anos. 
(b) Movimentação dos créditos tributários diferidos: Saldo em  

31/12/2018
Constituição/
(Realização)

Saldo em 
31/12/2019

Provisões para comissões de agentes autônomos 31.031 37.010 68.041
Ajuste a valor de mercado de TVM e derivativos 1.397 (1.407) (10)
Crédito tributário decorrente de ágio na aquisição de investimentos 67.267 (30.936) 36.331
PCLD e provisões para contingências 9.256 1.508 10.764
Unidades de Ação Restrita - RSU/PSU – 2.937 2.937
Provisão para PLR e Gratificações – 140.423 140.423
Outras Provisões Temporárias 520 29.484 30.004
Total de créditos tributários sobre diferenças temporárias 109.471 179.019 288.490
Prejuízo fiscal e Base negativa 20.697 (20.697) –
Total de créditos tributários sobre diferenças temporárias 130.168 158.322 288.490

Saldo em 
31/12/2017

Constituição/
(Realização)

Saldo em  
31/12/2018

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:
Provisões para comissões de agentes autônomos 26.287 4.744 31.031
Ajuste a valor de mercado de TVM e derivativos 3.824 (2.427) 1.397
Crédito tributário decorrente de ágio na aquisição de investimentos 113.482 (46.215) 67.267
PCLD e provisões para contingências 5.424 3.832 9.256
IR e CS - Prejuízo fiscal e Base negativa 17.584 3.113 20.697
Outras Provisões Temporárias – 520 520
Total de créditos tributários sobre diferenças temporárias 166.601 (36.433) 130.168
(c) Previsão de realização dos créditos tributários ativos: 2019

Imposto
de renda

Contribuição 
social

Total dos  
impostos diferidos

Até 1 ano 161.854 97.113 258.967
De 1 a 2 anos 9.678 5.807 15.485
De 2 a 3 anos 2.009 1.206 3.215
De 3 a 4 anos 2.009 1.206 3.215
Acima de 4 anos 4.755 2.853 7.608
Total 180.305 108.185 288.490

2018
Imposto  

de renda
Contribuição  

social
Total dos  

impostos diferidos
Até 1 ano 51.279 30.767 82.046
De 1 a 2 anos 15.684 9.411 25.095
De 2 a 3 anos 8.607 5.164 13.771
Acima de 4 anos 5.785 3.471 9.256
Total 81.355 48.813 130.168
O valor presente total de créditos tributários constituído é de R$ 283.163 (R$ 122.758 em 31 de dezembro de 2018), 
e foi calculado com base na expectativa de realização das diferenças temporárias apresentadas no quadro anterior. As 
projeções de lucros que possibilitam a geração de base de cálculo tributável incluem premissas macroeconômicas e 
de juros representando adequadamente a expectativa de retorno da Administração.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social:

2019 2018
Resultado antes da tributação sobre o lucro 
 e participações: 1.031.345 439.971
Juros sobre o capital próprio – (82.100)
Resultado antes da tributação sobre o lucro 
 após juros sobre o capital próprio 1.031.345 357.871
Participação de empregados no lucro (546.503) (298.008)
Lucro antes de IR/CSLL apurado pelo lucro real 484.842 59.863
(+) adições permanentes 15.726 4.037
(–) exclusões permanentes (23.168) (313)
(=) base negativa IR/CSLL/lucro ajustado (A) 477.400 63.587
Despesa de IRPJ/CSLL (183.118) (37.913)
(–) efeito adicional do imposto de renda (24) –
(–) incentivos fiscais (7.818) –
Efeito Crédito Tributário CSLL - 5% (a) – (9.299)
(=) Despesa contábil IR/CS 2018 (190.960) (28.614)
Alíquota nominal vigente 40% 45%
(a) Efeito na linha de despesa de contribuição social sobre o lucro líquido dife-
rida referente à baixa de 5% sobre o estoque de crédito tributário consideran-
do o retorno da alíquota da CSLL para 15% a partir de 01/01/2019. 17. Patri-
mônio líquido: (a) Capital social: O capital social no valor de R$ 1.408.045
em 31 de dezembro de 2019 está representado por 2.836.737.446 ações ordi-
nárias e 2.836.737.446 ações preferenciais classe C, todas sem valor nominal
(R$ 708.045 em 31 de dezembro de 2018 está representado por 1.902.134.707 
ações ordinárias e 1.902.134.707 ações preferenciais classe C, todas sem
valor nominal). (b) Aumento de capital: Em 29 de julho de 2019, foi delibera-
do em assembleia geral extraordinária, o aumento de capital da XP CCTVM,
mediante a emissão de 284.903.143 novas ações ordinárias e 284.903.143
novas ações preferencias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emis-
são de total de R$ 200.000. O referido aumento de capital foi aprovado pelo
BACEN em 12 de setembro de 2019. Em 17 de dezembro de 2019, foi delibe-
rado em assembleia geral extraordinária, o aumento de capital da XP CCTVM, 
mediante a emissão de 649.699.596 novas ações ordinárias e 649.699.596
novas ações preferencias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emis-
são de total de R$ 500.000. O referido aumento de capital está em processo
de aprovação pelo BACEN. Em 22 de janeiro de 2018, foi deliberado em as-
sembleia geral extraordinária, o aumento de capital da XP CCTVM, mediante
a emissão de 157.573.887 novas ações ordinárias e 157.573.887 novas ações 
preferencias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de total
de R$ 100.000. O referido aumento de capital foi aprovado pelo BACEN em 24 
de maio de 2018. (c) Reserva legal: Constituída à alíquota de 5% do lucro lí-
quido apurado em cada exercício, até atingir 20% do capital social conforme
previsto na legislação societária. (d) Reserva estatutária: Em 03 de maio de
2018, foi deliberado em assembleia geral extraordinária, a distribuição de divi-
dendos no montante de R$ 300 pagos à acionista XP Controle 3 Participações 
S.A. A reserva estatutária para investimento e expansão é constituída pelo
saldo remanescente do lucro líquido apurado no balanço, após as destinações 
legais e tem por objetivo assegurar recursos para investimentos. Esta reserva
não poderá ultrapassar o capital social. (e) Dividendos e juros sobre o capi-
tal próprio: Aos acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório à ra-
zão de 25% do lucro líquido do exercício, após as destinações específicas.
Antes da Assembleia Anual dos Acionistas, o Conselho de Administração po-
derá deliberar sobre a declaração e pagamento de dividendos e juros sobre o
capital próprio, com base em balanços patrimoniais ou reservas de lucros
existentes no último balanço patrimonial. Esses dividendos são imputados in-
tegralmente ao dividendo obrigatório. 
18. Receita de prestação de serviços: 2019 2018

2° semestre Exercício Exercício
Taxa de administração (a) 410.277 652.220 319.430
Corretagem 600.942 1.092.880 706.686
Colocação de títulos 756.966 1.113.640 616.585
Outros serviços 66.718 112.480 59.104
Total 1.834.903 2.971.220 1.701.805
(a) A taxa de administração refere-se substancialmente a distribuição de cotas
de fundos de investimentos administrados por terceiros.
19. Outras receitas operacionais: 2019 2018

2° semestre Exercício Exercício
Rendas de incentivos do tesouro direto 62.566 101.615 9.931
Recuperação de encargos e despesas 1.379 53.230 6.555
Multas recebidas (a) 34.420 58.635 34.497
Juros recebidos 3.888 28.009 1.282
Reversão de provisões 4.625 9.981 393
Patrocínios
Outras 2.042 5.322 2.428
Total 108.920 256.792 55.086
(a) Receita gerada através da cobrança de multa de 1% ao dia sobre o saldo
negativo na conta de “devedores” conta liquidação pendente”, decorrente das
liquidações financeiras das operações de bolsa geradas pelos clientes.
20. Outras despesas operacionais: 2019 2018

2° semestre Exercício Exercício
Erros operacionais (a) (22.916) (33.887) (36.768)
Multas (202) (689) (7.091)
Variações cambiais passivas (9.893) (16.916) (272)
Patrocínios (23.294) (28.359) –
Outras (b) (15.994) (23.155) (20.249)
Total (72.299) (103.006) (64.380)
(a) Erros operacionais são resultantes de indenizações pagas a clientes pela
XP CCTVM na sua maioria derivada de erros na execução de ordens por fa-
lhas de sistema ou pessoas. (b) Composto principalmente por doações a enti-
dades civis.
21. Outras despesas administrativas: 2019 2018

2°semestre Exercício Exercício
Despesas de aluguéis (20.686) (37.943) (33.276)
Despesas de comunicação (4.347) (9.750) (9.167)
Despesas de processamento de dados (106.701) (197.853) (174.882)
Despesas de propaganda e publicidade (143.463) (250.085) (185.469)
Despesas de serviços de terceiros (80.066) (124.269) (52.709)
Despesas de serviços financeiros 
 (nota 22) (798.831) (1.363.537) (797.663)
Despesas de serviços técnicos 
 especializados (29.618) (50.499) (30.942)
Despesas de viagens (7.641) (12.732) (6.490)
Despesas de depreciação 
 e amortização (53.056) (98.199) (82.265)
Outras despesas administrativas (17.829) (40.201) (19.469)
Total (1.262.238) (2.185.068) (1.392.332)
22. Despesas de serviços financeiros: 2019 2018

2° semestre Exercício Exercício
Custos de comissão (733.018) (1.243.015) (727.735)
Taxas por serviços prestados de 
 processamento e custódia (a) (63.272) (113.738) (63.052)
Outros (2.541) (6.784) (6.876)
Total (798.831) (1.363.357) (797.663)
(a) Composto por taxas e emolumentos operacionais e tarifas bancárias.
23. Provisões e contingências passivas: 2019 2018
Provisão para processos judiciais trabalhistas (Nota 10) 2.569 2.404
Provisão para processos judiciais fiscais (Nota 10) 9.878 9.393
Provisão para processos judiciais cíveis (Nota 10) 2.673 5.608
Total 15.120 17.405

Provisão para processos judiciais trabalhistas: Em 31 de dezembro de 
2019, existem provisionados processos judiciais trabalhistas classificados 
como perda provável no montante de R$ 2.569 (R$ 2.404 em 31 de dezembro 
de 2018). Existem processos classificados como perda possível que totalizam 
R$ 3.090 (R$ 4.532 em 31 de dezembro de 2018), para os quais não há pro-
visão conforme práticas contábeis vigentes.

2019 2018
2° semestre Exercício Exercício

Saldo inicial em 1º de janeiro 2.365 2.404 1.839
Constituição 105 125 1.704
Reversão/pagamentos/atualização monetária 99 40 (1.139)
Saldo final 2.569 2.569 2.404
Depósitos em garantia de recurso 4.281 4.245 –
Processos judiciais cíveis: Em 31 de dezembro de 2019, existem provisio-
nados processos judiciais cíveis classificados como perda provável no mon-
tante de R$ 2.673 (R$ 5.608 em 31 de dezembro de 2018), a maioria das 
ações cíveis envolve questões normais e específicas do negócio e refere-se a 
demandas por indenização principalmente devido a: (i) perdas financeiras no 
mercado de ações; (ii) gerenciamento de portfólio; e (iii) perdas geradas pela 
liquidação de ativos de clientes em carteira devido a saldo negativo. Adicional-
mente, na mesma data existem processos classificados como perda possível 
que totalizam R$ 70.322 (R$ 64.550 em 31 de dezembro de 2018), para os 
quais não há provisão conforme práticas contábeis vigentes.

2019 2018
2° semestre Exercício Exercício

Saldo inicial em 1º de janeiro 5.105 5.608 968
Constituição 2.164 2.207 7.398
Reversão/pagamentos/atualização monetária (4.596) (5.142) (2.758)
Saldo final 31 de dezembro 2.673 2.673 5.608
Processos judiciais fiscais: Em 31 de dezembro de 2019 existem obriga-
ções legais no montante de R$ 9.878 referente ao processo de contribuições 
sobre receita PIS e COFINS - alargamento da base de cálculo sobre as de-
mais receitas (R$ 9.393 em 31 de dezembro de 2018). Este processo está 
suportado por depósito judicial em sua totalidade. O processo em questão é 
oriundo da aquisição da Rico CTVM e após a incorporação passou a integrar 
os saldos da XP CCTVM. Contingências não provisionadas no balanço: 
Além das provisões constituídas, a XP CCTVM possui contingências trabalhis-
tas, cíveis e tributárias em andamento, nas quais a probabilidade de perda, 
com base nas opiniões dos consultores jurídicos internos e externos, é consi-
derada possível, e as contingências totalizam aproximadamente R$ 153.706 
(31 de dezembro de 2018 - R$ 89.053). 

2019 2018
Trabalhistas 3.090 4.532
Fiscais (a) 69.386 19.971
Cíveis (b) 81.230 64.550
Total 153.706 89.053
(a) Em 23.12.2019, recebemos auto de infração para a cobrança de contribui-
ções previdenciárias, relativas ao ano-calendário de 2015 referente: (i) Partici-
pação nos Lucros e Resultados que estariam em desacordo com a Lei nº
10.101/00, (ii) Gratificação na Contratação, que teriam natureza remuneratória 
e não indenizatória; e (iii) Alimentação do Trabalhador, alegando que os paga-
mentos feitos por meio de Vale Alimentação e de Vale Refeição integram o
salário de contribuição. Apresentamos impugnação e nossos advogados esti-
mam o risco de perda dos itens (i) e (ii) como possível e o item (iii) como re-
moto. (b) A XP CCTVM possui ações cíveis de clientes e agentes de investi-
mento, principalmente relacionadas a gerenciamento de portfólio, classificação 
de risco, direitos autorais e rescisão de contrato. O valor total representa o
valor exposto com base nos valores das reivindicações atualizadas monetaria-
mente. 24. Transações com partes relacionadas: (a) Transações comer-
ciais e contratuais com partes relacionadas: Os principais saldos de ativos
e passivos, assim como as transações que influenciaram o resultado nos exer-
cícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, relativos a operações com
partes relacionadas, decorrem de transações da XP CCTVM com controlado-
res, entidades do Grupo XP e profissionais-chave da Administração. No curso
normal de seus negócios, as Empresas do Grupo XP realizam operações co-
merciais e financeiras com a XP CCTVM em condições normais de mercado. 
Essas operações incluem: (i) prestação de serviços de educação, consultoria
e assessoria empresarial; (ii) assessoria e consultoria financeira em geral; (iii)
administração de recursos e prestação de serviços na área de gestão de car-
teiras; (iv) prestação de serviços na área de tecnologia da informação e pro-
cessamento de dados; e (v) prestação de serviços na área de seguros. Duran-
te os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a XP CCTVM
efetuou as seguintes operações com partes relacionadas:

Tipo de  
relacionamento 2019 2018

Ativo
Aplicações interfinanceiras de liquidez Controladoras 236.867 33.514
Títulos e valores mobiliários Controladoras 5.785 400
Instrumentos financeiros derivativos Controladoras 43.424 –
Outros créditos:
 Diversos - valores a receber Controladoras 2.664 18
 Diversos - valores a receber Relacionadas 2.117 1.619
 Diversos - valores a receber Controlada 14.744 –
Passivo
Obrigações por empréstimos Controladoras (52.668) (94.921)
Instrumentos financeiros derivativos Controladoras (49.496) –
Captações no mercado aberto Controladoras (1.000.168) –
Captações no mercado aberto Controlada (27.705) –
Outras obrigações:
 Diversos - valores a pagar Relacionadas (10.534) (18.720)
 Diversos - valores a pagar Controlada (150) –
 Sociais e estatutárias Controladoras – (10.270)
Resultado
Resultado de aplicações 
 interfinanceiras de liquidez Controladoras (54.262) –
Resultado de aplicações 
 interfinanceiras de liquidez Controlada (93) –
Resultado de operações com 
 títulos e valores mobiliários Controladoras 5.087 3.303
Juros sobre o capital próprio Controladoras – (82.100)
Resultado com instrumentos 
 financeiros derivativos Controladoras (434) –
Receita de prestação de serviços Relacionadas 4.888 (1.990)
Receita de comissões Relacionadas 638 –
Despesas de empréstimos e repasses Controladoras (4.657) (8.120)
Despesas de desenvolvimento e 
 manutenção de sistemas Relacionadas (55.342) (65.072)
Despesas de publicidade e propaganda Relacionadas (34.066) (45.031)
Despesas de serviços do sistema financeiro:
 Comissões Relacionadas (437) (2.938)
Despesas de serviços técnicos:
Outras receitas/despesas administrativas Relacionadas (37.737) (456)
(a) O Itaú Unibanco se tornou acionista da XP Investimentos S.A. em agosto de
2018 e desde então parte relacionada. Portanto receitas e despesas com o
Itaú Unibanco do ano anterior não estão sendo reportados como transações
com partes relacionadas.
(b) Honorários da diretoria: 2019 2018

2° semestre Exercício Exercício
Remuneração do pessoal-chave 
 da administração
Honorários da diretoria (2.673) (3.270) (1.168)
Total (2.673) (3.270) (1.168)

25. Programa de participações nos lucros: A XP CCTVM possui programa
de participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. Esse pro-
grama não é extensível para a Diretoria. Essa participação tem como data-ba-
se os meses de junho e dezembro. Foi provisionado para fins de distribuição
na rubrica Outras obrigações - Sociais e estatutárias, R$ 352.172 (R$ 178.604 
em 2018). 26. Plano de incentivo baseado em ações: O Plano foi aprovado
pela reunião do Conselho de Administração do XP Inc. (controladora do Gru-
po) em 6 de dezembro de 2019 e a primeira concessão de RSUs e PSUs foi
em 10 de dezembro de 2019. No plano de Restricted Shares Units, as ações
são concedidas sem custo ao participante na data da concessão. As RSUs
são concedidas semestralmente, suas condições de aquisição estão relacio-
nadas aos serviços prestados, e tais condições são atingidas a uma razão de
20% após três anos, 20% após quatro anos e 60% após cinco anos. Após os
períodos de aquisição, as ações ordinárias serão emitidas aos participantes.
Para as PSUs, as condições de aquisição são atingidas a seguinte razão: (i)
33% serão adquiridos no terceiro ano após a concessão; (ii) 33 % serão adqui-
ridos no quarto ano após a concessão; e (iii) 34% serão adquiridos no quinto
ano após a data da concessão. Na Performance Share Unit, as ações são
concedidas aos participantes elegíveis e suas condições de aquisição são
baseadas em métricas relacionadas a um período de cinco anos e ao retorno
total ao acionista (TSR), incluindo o aumento do preço das ações, dividendos
e retornos de capital. Se um participante elegível deixar de ser empregado da
entidade dentro do período de aquisição, os direitos serão perdidos, exceto
em circunstâncias limitadas, que devem ser aprovadas pela Administração
caso a caso. Depois que as PSUs são adquiridas, as ações ordinárias entre-
gues devem ser mantidas por um período adicional de um ano, geralmente
para um período total combinado de aquisição e retenção de seis anos a par-
tir da data da concessão. 27. Limites operacionais (Acordo de Basileia): A
XP CCTVM adota a apuração dos limites de Basileia de forma consolidada,
tomando-se como base os dados financeiros do Conglomerado Prudencial, de 
acordo com as diretrizes do Banco Central do Brasil. Em 31 de dezembro de
2019, atingiu o índice de 17,47% (15,27% em 2018).

2019 2018

Exigência Situação

Margem  
(insufi-

ciência) Exigência Situação

Margem  
(insufi-

ciência)
Basileia total (a) 8,00% 17,47% 9,47% 8,63% 15,27% 6,64%
Imobilização (b) 694.827 142.212 552.615 390.903 93.865 297.038
Capital mínimo (a) 636.451 1.389.653 753.202 441.653 781.807 340.154
(a) A exigência refere-se ao limite mínimo exigido. (b) A exigência refere-se ao
limite máximo permitido. 28. Gerenciamento de risco: A Gestão de Riscos
está estruturada de forma totalmente independente das áreas de negócio, re-
portando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção de confli-
to de interesse e uma segregação de funções adequada às boas práticas de
governança corporativa e de mercado. A estrutura organizacional está deline-
ada de acordo com as recomendações propostas pelo Acordo de Basileia,
onde são formalizadas as políticas, procedimentos e metodologia consisten-
tes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e onde são monito-
rados os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os
riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Tais processos de gerencia-
mento de riscos estão ainda, associados aos processos de gestão de continui-
dade de negócios, principalmente, no que tange a formulação de análises de
impacto, planos de continuidade, planos de recuperação de desastres, planos
de backup e gerenciamento de crises. (a) Risco de mercado: A administração 
de risco de mercado das operações é efetuada por meio de políticas, procedi-
mentos de controle e identificação prévia de riscos em novos produtos e ativi-
dades, visando manter a exposição ao risco de mercado em níveis considera-
dos aceitáveis pela instituição e atender a estratégia de negócios e limites
definidos pelo Comitê de Risco. Com as regras formalizadas, o departamento
de risco tem o objetivo de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramen-
to dos limites pré-estabelecidos, podendo recusar-se, total ou parcialmente, a
receber e/ou executar as operações solicitadas, mediante a imediata comuni-
cação aos clientes, além de intervir em casos de desenquadramento e o de
reportar ao Comitê todos os eventos atípicos. A descrição completa da estru-
tura de gerenciamento de risco de mercado encontra-se disponível na sede da 
instituição. (b) Risco de liquidez: A Política de Gerenciamento de Risco de
Liquidez foi estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do Brasil,
procurando proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natu-
reza das operações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição 
a risco de liquidez da Instituição. O processo de gerenciamento do risco de li-
quidez prevê procedimentos de identificação, mensuração e controle à exposi-
ção ao risco de liquidez, levando em consideração as condições de mercado
atuais e previsões futuras na elaboração de cenários para projeções dos flu-
xos de caixa em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia. A descrição 
completa da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez encontra-se dis-
ponível na sede da instituição. (c) Risco de crédito: O gerenciamento do risco 
de crédito é de responsabilidade da área de risco que visa garantir o cumpri-
mento do determinado na política do Conglomerado Prudencial e assegurar
que os limites operacionais estabelecidos sejam executados. O documento de
Gestão de Riscos estabelece sua política de crédito com base na composição
da carteira por título, por rating interno de emissor e/ou emissão, na atividade
econômica, na duration da carteira, nas variáveis macroeconômicas, entre ou-
tros. O departamento de Análise de Crédito também está ativamente envolvido 
nesse processo e é responsável por avaliar o risco de crédito de emissões e
emissores com os quais mantém ou pretende manter relações de crédito, uti-
lizando-se também de metodologia interna de atribuição de risco de crédito
(rating) para classificar a probabilidade de perda das contrapartes. As análises 
realizadas são apresentadas ao Comitê de Crédito, que tem como atribuição
determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte. A 
revisão dos créditos avaliados no Comitê de Crédito é realizada periodicamen-
te pela Área de Análise de Crédito, de acordo com normas e metodologias
internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Diretor de Risco, sem
qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise de crédito tam-
bém é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção necessária para a
realização de suas atividades, uma vez que não participa da definição de es-
tratégias de negócios e não realiza as operações de mercado de qualquer
natureza. (d) Risco operacional: O Conglomerado Prudencial possui uma
estrutura de gerenciamento de risco operacional alinhada com as expectativas 
regulatórias e melhores práticas de mercado, que engloba a elaboração de
políticas e procedimentos para identificação, avaliação, classificação, monito-
ramento e reporte dos riscos, de modo a prestar à Diretoria uma visão holísti-
ca dos riscos identificados, seu grau de exposição, bem como a evolução da
implementação de controles mitigatórios. Tais diretrizes e procedimentos tam-
bém abrangem à mitigação do risco de continuidade de negócios, incluindo
suas estratégias e planos de contingência para assegurar a recuperação das
operações em situações de crises. A descrição completa da estrutura de ge-
renciamento de risco operacional encontra-se disponível na sede da institui-
ção. 29. Estrutura de gerenciamento de capital: Em atendimento à Resolu-
ção 4.557/2017, do BACEN, o Conglomerado Prudencial adotou uma política
de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedi-
mentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital do Conglome-
rado Prudencial de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos
incorridos de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços
oferecidos a seus clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em 
nosso site. 30. Evento subsequente: Em 04 de março de 2020, o Banco XP
S.A. firmou contrato com a Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. (“Visa”)
como parceiro emissor de cartões de débito e crédito.

Diretoria
Bruno Constantino Alexandre dos Santos - Diretor Financeiro Fabricio Cunha de Almeida - Diretor Rodrigo Santana Passos Góes - Controller

Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas 
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Instituição”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliá-
rios S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião.
Outros assuntos – auditoria dos valores correspondentes aos períodos 
anteriores
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2018, apresentadas para fins de comparação, foi conduzido sob a res-
ponsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de 
auditoria, com data de 26 de março de 2019 sem ressalvas.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito-
ria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstra-
ções financeiras
A Administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações finan-
ceiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi-
nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 

ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos contro-
les internos da Instituição.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter
em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 23 de março de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes       Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
CRC 2SP000160/O-5       Contador - CRC 1SP245281/O-6
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BOSQUE MEDICAL CENTER LTDA.
CNPJ/MF nº 04.684.365/0001-33

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

CONTADORADIRETORIA

Senhores quotistas, nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores as demonstrações contábeis 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2020. A Administração.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe
Administrador

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC RJ-088050/O

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores 
Independentes e encontram-se à disposição na sede da Sociedade.

1. Contexto Operacional
O Bosque Medical Center Ltda (“Bosque” ou “Sociedade”) tem sede na Aveni-
da das Américas, nº 4.200, Bloco 3, 2º andar-parte, Barra da Tijuca, na cidade 
e estado do Rio de Janeiro, e tem por finalidade a atividade de exploração de
estabelecimentos hospitalares, alugueis e arrendamento de bens próprios, in-
corporação de imóveis próprios, podendo participar em outras empresas como 
cotista ou acionista.

2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31
de dezembro de 2019 e 2018 são apresentadas em milhares de reais, exce-
to quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições conti-
das na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis
nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas in-
terpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 2.915 2.467
Caixa e equivalentes de caixa 270 125
Contas a receber 81 114
Créditos tributários 2.130 2.228
Outros créditos 434 -

Não circulante 666.737 682.002
Outros créditos 707 656
Investimentos 131.562 129.793
Imobilizado 534.468 551.553
Total do ativo 669.652 684.469

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 355 848
Fornecedores 293 786
Tributos 51 62
Outros débitos 11 -
Não circulante 1.125 556
Provisão para riscos judiciais 1.125 498
Outros débitos - 58
Patrimônio líquido e adiantamento
para futuro aumento de capital 668.172 683.065
Patrimônio líquido 664.602 678.515
Capital social 902.368 887.218
Resultado de operações com acionistas 
não controladores 11.960 9.814
Prejuízos acumulados (249.726) (218.517)
Adiantamento para futuro aumento de capital 3.570 4.550
Total do passivo 669.652 684.469

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida 2.003 1.673
Custo dos serviços prestados (31.985) (28.613)
Resultado bruto (29.982) (26.940)
Despesas administrativas (681) (57)
Resultado de equivalência patrimonial (377) (878)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (242) (145)
Resultado financeiro, líquido 73 118
Prejuízo do exercício (31.209) (27.902)
Prejuízo líquido ação - em reais - (R$) (0,04) (0,03)

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (31.209) (27.902)
Ajustes para reconciliar o resultado ao 
caixa e equivalentes de caixa aplicados 
pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 23.845 21.786
Provisão para perdas sobre contas a receber 242 145
Provisão para riscos judiciais 627 20
Resultado de equivalência patrimonial 377 878
Provisão para aluguel diferido (102) 161

(6.220) (4.912)
Variações nos ativos e passivos
Aumento ativos circulantes (545) (152)
Diminuição (aumento) ativos não circulantes 51 (109)
Fornecedores (551) 103
Outros - 22
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais (7.265) (5.048)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adição de ativo imobilizado (6.760) (6.348)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos (6.760) (6.348)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 14.170 11.400
Caixa líquido gerado nas atividades
de financiamento 14.170 11.400
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 145 4
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 125 121
Final do exercício 270 125
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 145 4

Capital
social

Resultado de Opera-
ções com acionistas  

não controladores

Prejuízos  
acumula-

dos Total

Adiantamento
para futuro au-

mento de capital

Total do patrimônio líqui-
do e adiantamento para 

futuro aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2017 877.068 8.927 (190.615) 695.380 3.300 698.680
Recursos para aumento de capital - - - - 11.400 11.400
Aumento de capital social 10.150 - - 10.150 (10.150) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 887 - 887 - 887
Prejuízo do exercício - - (27.902) (27.902) - (27.902)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 887.218 9.814 (218.517) 678.515 4.550 683.065
Recursos para aumento de capital - - - - 14.170 14.170
Aumento de capital social 15.150 - - 15.150 (15.150) -
Resultado na variação percentual de investimentos - 2.146 - 2.146 - 2.146
Prejuízo do exercício - - (31.209) (31.209) - (31.209)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 902.368 11.960 (249.726) 664.602 3.570 668.172

Retomada da economia  
chinesa é ainda é muito incerto

No primeiro bimestre de 
2020, todos os 41 setores 
industriais chineses registra-
ram resultado negativo, com 
exceção de refino e material 
nuclear. O choque na ativi-
dade tampouco se concen-
trou em Hubei, epicentro da 
crise do Coronavírus, tendo 
afetado todas as 31 provín-
cias chinesas. A declaração 
é do pesquisador Livio Ri-
beiro, da Economia Apli-
cada do Instituto Brasileiro 
de Economia (FGV Ibre), 
na entrevista dada à Revis-
ta Conjuntura Econômica, 
uma publicação editada pelo 
FGV IBRE.

Segundo Ribeiro, os sinais 
de estabilização da primeira 
onda de contágio pelo coro-
navírus na China, ainda que 
positivos, são insuficientes 
para reduzir a dispersão das 
estimativas para a evolução 
da atividade econômica chi-
nesa este ano ou traçar o per-
fil dessa retomada.

Para ilustrar o grau de 
incerteza, Ribeiro avaliou 
três possíveis cenários de 
retomada: em “V curto”, 

com choque concentrado 
no primeiro trimestre e pos-
terior volta ao ritmo usual; 
“V longo”, com o choque 
durando dois trimestres e 
retomada ao normal na se-
quência; e uma retomada 
em “U”, com o choque se 
prolongando até o fim de 
2020, com sinais mais for-
tes de retomada somente em 
2021. Além disso, calibrou 
os resultados de acordo ao 
desempenho das atividades 
econômicas observados no 
primeiro bimestre, proje-
tando dois outros cenários, 
igual ou mais benigno, para 
março.

“Esse exercício resultou 
em variações para o PIB 
de 2020 que vão de 2,7% 
a -11,3%. É uma dispersão 
muito grande”, afirmou, re-
forçando a dificuldade de 
traçar estimativas no atual 
momento.

Primeiro bimestre

No primeiro bimestre, to-
dos os 41 setores industriais 
chineses registraram resulta-

do negativo, com exceção de 
refino e material nuclear. O 
choque na atividade tampou-
co se concentrou em Hubei, 
epicentro da crise, tendo afe-
tado todas as 31 províncias 
chinesas. Os indicadores de 
atividade do setor de servi-
ços no país (PMI calculados 
por NBS e Markit/Caixin) 
também demonstram queda 
expressiva, entre 26,5 e 29,6 
pontos em fevereiro, o mes-
mo acontecendo com as ven-
das no varejo.

“Já a taxa de desemprego 
saltou de 5,3% para 6,2%. 
Parece pouco, mas represen-
ta quase quatro desvios pa-
drão em pouquíssimo tempo, 
numa economia em que essa 
taxa se apresentava em pata-
mar historicamente estável”, 
diz.

Ribeiro ressalta que al-
guma recuperação já pode 
ser observada em dados de 
alta frequência, ainda que de 
forma tênue e heterogênea. 
“No início de março, o se-
tor imobiliário recuperou-se 
um pouco e registrou 47% 
da atividade que tinha em 

janeiro. E o setor de carvão, 
70%”, diz.

No dia 11 de março, o pre-
sidente Xi-Jinping autorizou
a retomada da atividade em 
indústrias em Wuhan. Na 
capital de Hubei, o fim do 
confinamento radical deverá 
acontecer dia 8 de abril; nas 
demais cidades da província, 
as restrições de confinamen-
to estavam previstas para 
acabar a partir desta quarta-
feira (25), para pessoas con-
sideradas saudáveis.

“Resta saber como a se-
gunda onda de contágio afe-
tará esses planos, e como o 
setor de serviços irá respon-
der, já que é o mais afetado, 
e representa 54% do PIB 
chinês”, afirma Ribeiro, res-
saltando que nenhuma outra 
crise no país contou com o 
mesmo impacto na renda 
disponível observado hoje 
– resultante de um alto grau 
de endividamento da popu-
lação, somado à dificuldade 
em buscar emprego –, além 
de um setor bancário envol-
vido em problemas de inter-
mediação financeira.

Empresa entrega salas de isolamento para combate ao Covid-19
Uma fabricante chinesa 

entregou à República da 
Coreia 15 módulos de sala 
de isolamento de pressão 
negativa para ajudá-la a 
receber pacientes conta-
giados com Covid-19. A 
entrega segue um contrato 
entre o Broad Group, na 
Província de Hunan, cen-
tro da China, e o Hospital 
da Universidade Nacional 
de Seul. A empresa antes já 
fornecido ar condicionado 
central não elétrico e siste-
ma de ar puro aos clientes 
de muitas regiões da Repú-
blica da Coreia.

Conforme a agência Xi-
nhua, ccom 24 leitos fabri-
cados pela subsidiária Broad 
Sustainable Building, o pri-
meiro lote de salas de isola-

mento chegará à República 
da Coreia na sexta-feira, e 
o segundo e o terceiro serão 
produzidos e entregues em 
abril.

As salas de isolamen-
to de pressão negativa são 
divididas em cinco áreas: 
muito poluída, poluída, 
meio poluída, meio limpa 
e limpa. Através do sistema 
de ar puro de pressão nega-
tiva e a tecnologia de con-
trole automático de concen-
tração de ozono, o ar puro 
entra na sala e evita que os 
trabalhadores médicos se-
jam infectados.

Ao mesmo tempo, o ar po-
luído é liberado pelos canais 
de esterilização de ozono 
para evitar a poluição do am-
biente. As salas de isolamen-

to serão usadas imediata-
mente após os equipamentos 
médicos e leitos serem insta-
lados. “Os trabalhadores le-
vam um ou dois dias para de-
sembalar e montar uma sala 
e ajustar os sistemas antes 
de colocá-las em operação”, 
disse Yang Guangyao, vice-
presidente do Broad Group 
e líder da Broad Sustainable 
Building.

Produtos

Desde o surto da Co-
vid-19, o Broad Group 
lançou produtos antiepidê-
micos, como cabine de de-
sinfecção de ozono, e for-
neceu mais de 400 unidades 
de máquinas de purificação 
do ar com fortes funções de 

desinfecção e esterilização 
para Huoshenshan, Lei-
shenshan e outros hospitais 
de transição em Wuhan, 
epicentro do surto no cen-
tro da China.

A entrega das salas de iso-
lamento de pressão negativa 
à República da Coreia for-
neceu uma boa solução para 
outros países combaterem 
a epidemia, disse Yang. A 
meta da empresa é fornecer 
assistência à proteção dos 
médicos e do ambiente por 
meio de tecnologias sofisti-
cadas e muitos anos de coo-
peração internacional, além 
de fazer novas contribuições 
à contenção da pandemia 
no mundo, ao tratamento e 
à cura dos pacientes da Co-
vid-19.

B3 explica sobre limite de 
operações do mercado futuro

O cenário de volatilidade 
no Brasil e no mundo muito 
se tem falado sobre a expan-
são do limite de oscilação di-
ária do mercado futuro. Mas 
diferentemente do mercado 
à vista (ações) em que existe 
o mecanismo de proteção ao 
investidor, circuit breaker,
que interrompe as nego-
ciações conforme as regras 
previstas no manual de pro-
cedimentos operacionais de 
negociação, no mercado fu-
turo não existe a paralisação 
e sim o atingimento do limite 
de oscilação diária, explicou 
a bolsa paulista nesta quinta-
feira em nota.

Segundo a B3, esse meca-
nismo é utilizado quando o 
preço de um contrato futuro 
atinge o limite de oscilação 
superior (de alta) ou limite 
de oscilação inferior (de bai-
xa). Como exemplo, o limite 
de oscilação de alta do futuro 
de Ibovespa é definido como 
uma alta de 10% sobre o pre-
ço de ajuste calculado no dia 
anterior. 

Quando se atinge esses 
limites, a B3, através do 
seu Comitê Interno de Ris-
co de Contraparte Central, 

analisa a possibilidade de 
expandi-los. Nessa análise, 
alguns fatores são consi-
derados ao se decidir pela 
sua expansão, dentre eles, a 
proximidade, no momento 
em que o limite é atingido, 
do início do dia mais do que 
do final, maior clareza so-
bre as causas da variação de 
preço observado no contra-
to e a proximidade da data 
de vencimento do contra-
to. Esta medida permite ao 
mercado uma melhor adap-
tação ao cenário econômico 
do momento.

“Quando o limite de osci-
lação é atingido, é possível 
ter a impressão de que o mer-
cado futuro está parado. Isso 
acontece quando só existe 
somente uma ponta da ne-
gociação. Ou seja, quando o 
mercado futuro atinge o limi-
te de oscilação de baixa pode 
ser que só existam ofertas de 
venda e nenhuma oferta de 
compra. Já quando o limite 
de oscilação superior é atin-
gido, pode ser que só existam 
ofertas de compra e nenhuma 
oferta de venda, parecendo 
que o mercado está parado”, 
destacou a B3.

Diesel oscila nas  
bombas de todas as regiões

No caminho da queda 
apresentada nos primeiros 
60 dias de 2020, os postos 
brasileiros apresentam neste 
início de mês uma oscilação 
no preço do diesel, segundo 
o levantamento do Índice de 
Preços Ticket Log (IPTL). 
Depois de fechar fevereiro 
com o preço médio de R$ 
3,877, essa opção de com-
bustível apresenta oscilações 
nas bombas, chegando a re-
cuar quase 2%, no último dia 
10, com o litro vendido a R$ 
3,795, ante os R$ 3,843 do 
dia 02.

“Entre os dias os dias 1º e 
8 de março, o diesel registrou 
o valor médio de R$ 3,802, 
recuo de 1,9%, no compara-

tivo o fechamento de feve-
reiro. Ainda assim, quando 
observamos o comportamen-
to dos valores nas bombas na 
primeira quinzena de março 
temos oscilações”. comenta 
o Head de Mercado Urbano 
da Edenred Brasil, Douglas 
Pina.

Entre os dias 02 e 08 de 
março, o preço variável 
do diesel entre os Esta-
dos chegou a 39%. Assim 
como em fevereiro, o Pa-
raná segue apresentando 
o menor valor médio nos 
postos, com R$ 3,321. Em 
contrapartida, o estado do 
Acre conta com a maior 
média, que chega a casa 
dos R$ 4,608.
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Termomacaé Comercializadora de Energia S.A.
CNPJ Nº 02.290.789/0001-98 - (Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019

Senhores Acionistas,
Cumprindo os preceitos legais e disposições de seu estatuto social, apresentamos as Demonstrações 
Contábeis da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. (TMC), relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2019, elaboradas na forma da legislação societária e acompanhadas do parecer da KPMG 
Auditores Independentes.
A TMC é uma empresa subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com participação societária 
de 100% das ações da companhia. Seu objeto social é a comercialização de energia elétrica, compreendendo 
a compra, intermediação, importação, exportação e venda de energia elétrica a outros comercializadores, ou 
a consumidores que tenham livre escolha de fornecedor.
A Administração da TMC tem conhecimento que está em curso um estudo para a otimização da carteira de 
participações de sua Controladora Petrobras, a qual prevê a possibilidade de incorporação da companhia 
durante o exercício de 2020.
Desempenho Econômico:
A fonte de receita operacional da TMC decorre das operações de compra e venda de energia elétrica dentro do 
ambiente regulado ou livre do Sistema Interligado Nacional, cujo órgão responsável pela liquidação financeira 
é a CCEE.
É importante observar que a TMC não tem realizado operações de compra e venda de energia de longo prazo 
desde 2015 e não possui nenhum contrato de energia de longo prazo em vigor.
A hidrologia desfavorável no Brasil entre os exercícios de 2017 e 2019 resultaram numa conjuntura de volatilidade 
de preços com consequente aumento de risco, aspectos que levaram a TMC a não celebrar novos contratos 
de longo prazo. O mercado de energia ao longo do exercício de 2019 se caracterizou por (i) uma elevada 
volatilidade dos preços no curto prazo, influenciada majoritariamente por questões climáticas, (ii) aumento do 
número de empresas comercializadoras e (iii) ampliação do mercado livre prioritariamente entre empresas de 
pequeno porte. 
Essas mudanças geram oportunidades e riscos na atuação nesse mercado. Neste contexto, a Companhia vem 
operando com baixo número de operações, celebrando apenas contratos de compra e venda de energia de 
curto prazo, de forma esporádica, para manutenção dos seus custos operacionais.
A empresa comercializou em 2019 nove contratos de energia elétrica que surgiram como oportunidades pontuais 
e foram prospectados entre o primeiro e terceiro trimestre do ano. Essas operações resultaram num Lucro Bruto 
de R$ 44 mil, sendo 99% menor ao obtido em 2018 (quando a empresa negociou dois contratos com margens 
maiores).  Em outubro de 2019, o sócio Petrobras autorizou estudos para a incorporação da empresa, dessa 
forma não foram realizadas novas operações.
As despesas administrativas reduziram em 56% na comparação de 2019 com 2018, em grande parte pela 
redução negociada pela Diretoria Executiva do contrato de compartilhamento de custos e despesas com a 
Petrobras (CCCD), que passou de R$ 171,8 mil mensais para R$ 37,8 mil mensais a partir de novembro de 2018.
A empresa obteve prejuízo operacional de R$ 1.091 mil, em função da redução do resultado bruto.

Comercialização

O menor lucro bruto (R$ 4.429 mil), decorreu da redução de 48% do preço médio de realização (R$ 207,96 em 2019 versus 
R$ 401,98 em 2018), superior à redução de 38% do custo médio de aquisição (R$ 207,31 em 2019 versus R$ 
333,06 em 2018).

Resultado Financeiro Líquido:

A TMC apresentou um Resultado Financeiro Líquido positivo, em 2019, de R$ 759 mil, o que representou um 
decréscimo de 4% quando comparado com o ano anterior. Esse fato foi decorrente basicamente da redução 
da rentabilidade do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP) e pelo menor 
volume de recursos aplicados no fundo pela necessidade de uso do caixa da TMC para complementar os 
pagamentos de suas despesas administrativas que não eram totalmente cobertas pelas receitas financeiras.

Imposto de Renda e Contribuição Social:

No exercício de 2019 em comparação com o exercício anterior houve menor despesa de imposto de renda e 
contribuição social, reflexo do prejuízo fiscal apurado no exercício.

Eleição do Terceiro Diretor:

Em dezembro de 2019, foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária o terceiro Diretor para compor o quadro 
da Diretoria Executiva da companhia.

Compromissos e Agradecimentos:

A TMC assume o compromisso com a confiabilidade em suas operações de compra e venda de energia 
elétrica realizadas no ambiente de comercialização da CCEE, obedecendo aos preceitos legais e às 
regras e procedimentos de comercialização de energia, com excelência comercial e de gestão, pautada na 
responsabilidade social e ambiental de suas ações.

Registramos nosso reconhecimento e os mais sinceros agradecimentos aos nossos parceiros, instituições e 
acionistas.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.
Paulo Tarso Fournier de Araújo 

Diretor Presidente
Marcelo de Andrade Luis Ramos Coiradas

Diretor Diretor

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração de Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma))

Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2 1
Contas a receber - clientes 6.1 1 3.817
    Contas a receber - FIDC 6.2 8.146 11.943
Imposto de renda e contribuição social 11.1 1.755 267
    Impostos e contribuições 11.1 3.011 1.526

12.915 17.554
Não Circulante
  Realizável a longo prazo
     Depósitos judiciais 18.2 133 126

133 126
Imobilizado 7 340 –

340 –
13.388 17.680

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Fornecedores 8 67 2.472
    Arrendamentos mercantis 9 21 –
    Imposto de renda e contribuição social 11.1 – 17
Impostos e contribuições 11.1 1 2
Dividendos propostos – 486

89 2.977
Não Circulante
    Provisão para processos judiciais e administrativos 18.1 2.840 2.783
    Arrendamentos mercantis 9 328 –

3.168 2.783
Patrimônio líquido 12
Capital social realizado 8.719 8.719
Reservas de lucros 1.412 3.201

10.131 11.920
13.388 17.680

Nota 2019 2018
Receita de venda de energia 13 14.121 26.089
Custo de energia vendida 14 (14.077) (21.616)
Lucro bruto 44 4.473
Despesas
Vendas 14 (3) –
Gerais e administrativas 14 (894) (2.024)
Tributárias 14 (56) (40)
Outras despesas líquidas 15 (182) (61)

(1.135) (2.125)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos (1.091) 2.348
Resultado financeiro líquido 16 759 794
  Receitas financeiras 631 699
  Despesas financeiras (28) (1)
  Variações monetárias, líquidas 156 96
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (332) 3.142

Imposto de renda e contribuição social 11.2 – (1.199)

Lucro (prejuízo) do exercício (332) 1.943
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (em R$) 12.4 (0,04) 0,22

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros
Capital

subscrito e
integralizado Legal

Dividendos
adicionais
propostos

Prejuízos
acumulados

Total do
patrimônio

líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2018 8.719 1.744 6 – 10.469

8.719 –  – 1.750 10.469

Dividendos adicionais aprovados – – (6) – (6)

Lucro líquido do exercício – – – 1.943 1.943

Destinação:

  Dividendos mínimos obrigatórios – – – (486) (486)

  Dividendos adicionais propostos – – 1.457 (1.457) –

Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.719 1.744 1.457 – 11.920

8.719 – – 3.201 11.920

Dividendos adicionais aprovados – – (1.457) – (1.457)

Prejuízo do exercício – – (332) (332)

Destinação:

  Absorção de prejuízos com reservas – (332) – 332 –

Saldos em 31 de dezembro 2019 8.719 1.412 – – 10.131

8.719 – – 1.412 10.131
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício (332) 1.943
Resultado abrangente total do exercício (332) 1.943

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

2019 2018
Venda de energia e outras receitas 15.561 28.749
Perdas de crédito esperada (3) –

15.558 28.749

Insumos adquiridos de terceiros
Produtos para revenda (14.077) (21.616)
Serviços de terceiros e outros (1.047) (2.085)
Créditos fiscais sobre produtos para revenda (1.768) (1.939)

(16.892) (25.640)

Valor adicionado (consumido) bruto (1.334) 3.109

Depreciação e amortização (29) –

Valor adicionado (consumido) líquido pela companhia (1.363) 3.109

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias 787 795

Valor adicionado (consumido) a distribuir (576) 3.904

Distribuição do valor adicionado

Tributos
Federais (287) 1.959
Estaduais 15 3

(272) 1.962

Instituições financeiras e fornecedores
Juros e variações monetárias 28 (1)

Acionistas
Dividendos – 486
Lucros (prejuízo) retidos (332) 1.457

(332) 1.943

Valor adicionado (consumido) distribuído (576) 3.904
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
  Lucro (prejuízo) do exercício (332) 1.943

Ajustes para:
    Depreciação e amortização 29 –
  Provisão para processos judiciais 57 60
  Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros (627) (698)
  Variações monetárias e encargos financeiros 8 –
  Perdas de crédito esperadas 3 –
  Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos – 108

Redução (aumento) de ativos
  Contas a receber 3.816 (3.693)
  Depósitos judiciais – (126)

Aumento (redução) de passivos
   Fornecedores (2.405) 2.052
   Impostos e contribuições (2.011) (306)
   Imposto de renda e contribuição social pagos (980) (4)
Recursos líquidos utilizados nas atividades operacionais (2.442) (664)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
   Resgate de recebíveis de ativos financeiros 4.424 672
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos 4.424 672

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
   Amortização de arrendamentos mercantis (38) –
   Dividendos pagos à acionistas (1.943) (8)

Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos (1.981) (8)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa no exercício 1 –

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 1

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2 1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. A companhia e suas operações

A Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. (“TMC ou Companhia”), controlada integral da Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras, anteriormente designada El Paso Rio Grande, foi constituída em novembro 
de 1997, tendo por objeto social a comercialização de energia elétrica, compreendendo a compra, 
intermediação, importação, exportação e venda de energia elétrica a outros comercializadores, ou a 
consumidores que tenham livre escolha de fornecedor, podendo ainda participar de outras sociedades, 
ou ainda participar de consórcios.

Em 29 de junho de 2018 foi aprovada em Reunião de Sócios Quotistas a transformação da TMC em 
sociedade anônima, em atendimento a Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e ao Decreto nº 8.945 de 
27 de dezembro de 2016, que determina a obrigatoriedade de adoção do tipo societário de sociedade 
anônima para empresas estatais.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras 
e segue o plano de negócios desta, na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações 
financeiras devem ser lidas neste contexto.

1.1. Destaques do exercício

A hidrologia desfavorável no Brasil entre os exercícios de 2017 e 2019 resultaram numa conjuntura 
de volatilidade de preços com consequente aumento de risco, aspectos que levaram a TMC a não 
celebrar novos contratos de longo prazo. O mercado de energia ao longo do exercício de 2019 vem se 
caracterizando por (i) uma elevada volatilidade dos preços no curto prazo, influenciada majoritariamente 
por questões climáticas, (ii) aumento do número de empresas comercializadoras e (iii) ampliação do 
mercado livre prioritariamente entre empresas de pequeno porte. 

Essas mudanças geram oportunidades e riscos na atuação nesse mercado. Neste contexto, a 
Companhia vem operando com baixo número de operações, celebrando apenas contratos de compra e 
venda de energia de curto prazo, de forma esporádica, para manutenção dos seus custos operacionais.

A Administração da TMC tem conhecimento que está em curso um estudo para a otimização da carteira 
de participações de sua Controladora Petrobras, a qual prevê a possibilidade de incorporação da 
companhia durante o exercício de 2020. 

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em observância às disposições contida na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as 
mudanças introduzidas por intermédio das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos 
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto 
quando de outra forma indicado. O sumário das principais práticas contábeis aplicadas na preparação 
das demonstrações financeiras está apresentado na nota explicativa 3.

A Administração da companhia, em reunião realizada em 18 de fevereiro de 2020, autorizou a divulgação 
destas demonstrações financeiras.

2.1. Demonstração do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado – DVA apresentam informações relativas à riqueza criada pela 
companhia e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essas demonstrações foram preparadas 
de acordo com o CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da companhia é o real, por ser a moeda de seu ambiente econômico de operação. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A partir de 1º de janeiro de 2019, a companhia adotou os requerimentos contidos no pronunciamento 
CPC 06 (R2) - Arrendamentos e na interpretação ICPC 22 Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre 
o lucro. Vide nota explicativa 2.3.1 e 2.3.2 para informações sobre a adoção inicial desses normativos.

2.3.1. CPC 06 (R2) – Arrendamentos
Dentre as mudanças para arrendatários, o CPC 06 (R2) eliminou a classificação entre arrendamentos 
mercantis financeiros e operacionais, passando a existir um único modelo no qual todos os 
arrendamentos mercantis resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos 
ativos arrendados e um passivo de arrendamento.

Com a adoção do CPC 06 (R2), a companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais 
oriundas de contratos de arrendamentos mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua 
demonstração de resultado os efeitos da depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados e 
a despesa financeira apuradas com base nos passivos financeiros dos contratos de arrendamento 
mercantil.

Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos que anteriormente eram 
apresentados como fluxos de caixa das atividades operacionais e de investimentos passaram a 
ser apresentados como fluxos de caixa de financiamento (R$ 38 de janeiro a dezembro de 2019), 
representando os pagamentos dos passivos de arrendamento. Contudo, essa alteração não gerou 
impactos na posição líquida do Fluxo de Caixa da companhia.

A companhia, para fins de adoção inicial, adotou o método de abordagem de efeito cumulativo, não 
reapresentando suas demonstrações financeiras de exercícios anteriores, bem como aplicou os 
seguintes expedientes:

a) aplicou o pronunciamento aos contratos que foram anteriormente identificados como arrendamento 
mercantil operacional;

b) o passivo de arrendamento foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos 
remanescentes, líquidos de impostos recuperáveis, quando aplicável, descontados utilizando a taxa 
incremental da companhia na data da aplicação inicial;

c) o ativo de direito de uso foi reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, ajustado 
por qualquer pagamento de arrendamento antecipado ou acumulado referente a esse arrendamento, 
reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da adoção inicial. Não foram 
considerados na mensuração do direito de uso na data de aplicação inicial, os custos diretos iniciais.

Em 1º de janeiro de 2019, a companhia reconheceu o valor de R$ 334 nos saldos de ativo imobilizado 
e obrigações de arrendamentos mercantis e em virtude da mensuração dos ativos de direito de uso 
ser equivalente ao passivo de arrendamento; tais mudanças não impactaram o patrimônio líquido da 
companhia. No Balanço Patrimonial, os ativos de direito de uso estão apresentados no ativo imobilizado, 
enquanto os passivos de arrendamento são apresentados em linha própria.

2.3.2. ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro

A partir de 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a interpretação técnica ICPC 22, equivalente ao 
IFRIC Interpretation 23 - Uncertainty over Income taxes.

A ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 quando 
há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro.

A Companhia não identificou impactos na aplicação do ICPC 22. 

3. Sumário das principais práticas contábeis
As práticas contábeis para a compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na 
preparação das demonstrações financeiras estão descritas abaixo das respectivas notas explicativas 
e são consistentes com as políticas contábeis adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras 
dos exercícios anteriores, exceto pela aplicação do CPC 06(R2) – Arrendamento Mercantil que foi 
adotado pela companhia a partir de 1º de janeiro de 2019.

As notas que apresentam práticas contábeis são:

Nota Explicativa nº.
6. Contas a receber
7. Imobilizado
9. Arrendamentos mercantis
11.2 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
12. Patrimônio Líquido
13. Receita de vendas de energia
18.1 Processos judiciais e contingências - Processos judiciais provisionados

3.1. Instrumentos financeiros
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a 
um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.

3.1.1. Ativos financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do 
instrumento. Exceto para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, 
os ativos financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos.

b) Classificação e mensuração subsequente

Ativos financeiros são classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com 
base tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas 
características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue:

• Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual 
resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo 
modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;

• Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de 
dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o 
principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais 
não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a 
companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em outros resultados abrangentes; e

• Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente 
inclui instrumentos financeiros derivativos.

3.1.2. Passivos Financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais 
do instrumento e inicialmente mensurado a valor justo. Caso não seja classificado como mensurado 
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua 
aquisição ou emissão reduzem ou aumentam esse valor.

b) Classificação e mensuração subsequente

Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, 
exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado.

Financiamentos, quando aplicáveis, são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivos.

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados 
e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos 
de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo 
contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e 
seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no 
resultado do exercício.

Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do 
resultado, exceto quando o derivativo é qualificado e designado para contabilidade de hedge (hedge
accounting). A Companhia não efetuou nenhuma transação com instrumentos financeiros derivativos 
em 2019 e 2018. 

4. Estimativas e julgamentos relevantes

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para 
determinadas operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas 
e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados 
relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais podem diferir dos 
valores estimados.

A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem 
elevado nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a 
situação financeira e os resultados da companhia.

4.1. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências

A companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, 
fiscais e trabalhistas decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para 
reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres avaliações 
técnicas de seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.

Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses 
semelhantes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados 
pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e 
doutrina sobre o tema.

Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a companhia, nova jurisprudência, 
alterações no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída 
de recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.

Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentadas na nota explicativa 18.

4.2. Tributos diferidos sobre o lucro

A companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos 
nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência 
de lucros tributáveis futuros.

4.3. Perdas de crédito esperadas

A provisão de perdas de crédito esperadas para ativos financeiros se baseia em premissas de risco 
de default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de 
recuperação, entre outras. A companhia utiliza julgamento em tais premissas e na seleção dos inputs
para cálculo das perdas de crédito esperadas.

As movimentações das perdas em créditos esperadas estão demonstradas na nota 6.3.

5. Novos pronunciamentos contábeis

5.1. Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

O CPC emite normativos contábeis análogos às IFRS - International Financial Reporting Standards,
tal como emitidas pelo IASB - International Accounting Standards Board. A seguir são apresentados os 
normativos contábeis emitidos pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção 
antecipada pela companhia até 31 de dezembro de 2019.

Norma Descrição Data de vigência

Definição de um negócio -  
Alterações ao CPC 15

Estabelece novo requerimento para determinar 
se uma transação deve ser reconhecida como 
uma aquisição de negócio no âmbito do CPC 
15 – Combinação de Negócios ou como uma 
aquisição de ativos.

1º de janeiro de 2020, 
aplicação prospectiva.

Definição de materialidade 
-  Emendas ao CPC 26 e 

CPC 23.

Altera a definição de "material" de forma a 
estabelecer que uma informação é material se 
sua omissão, distorção ou obscuridade puder 
influenciar razoavelmente a tomada de decisão 
dos usuários primários das demonstrações 
contábeis. Esta atual ização promoveu 
alterações no CPC 26 – Apresentação das 
Demonstrações Contábeis e CPC 23 - Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação 
de Erro.

1º de janeiro de 2020, 
aplicação prospectiva.

Quanto às emendas listadas acima, a companhia não estima impactos da aplicação inicial em suas 
demonstrações financeiras. 

6. Contas a receber
6.1. Contas a receber, líquidas

2019 2018
Venda de energia elétrica – 33
Liquidação Financeira - CCEE (a) 31 124
Partes relacionadas (nota explicativa 10) – 3.687

31 3.844
Perdas de crédito esperadas - PCE (b) (30) (27)

1 3.817

(a) Refere-se aos recebíveis de liquidação financeira no âmbito da Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica – CCEE.

(b) Refere-se à perda de créditos esperada relacionada às liminares e agentes desligados por 
descumprimento de obrigações, dentre elas a inadimplência na liquidação financeira do mercado 
de curto prazo no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

As contas a receber que eram classificadas de acordo com o CPC 38 na categoria empréstimos e 
recebíveis, após a adoção do CPC 48, encontram-se classificados na categoria custo amortizado.

6.2. Recebíveis de ativos financeiros

Em 31 de dezembro de 2019, o montante de R$ 8.146 (R$ 11.943 em 31 de dezembro de 2018), 
representa os recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos 
creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, 
exclusivo do Sistema Petrobras. 
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A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como "recebíveis", considerando que o lastro 
desse fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de 
valor justo por meio do resultado.

A exposição da companhia ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota explicativa 
19.

Política contábil

As contas a receber de venda de energia elétrica são classificadas como ao custo amortizado, e o 
Recebíveis de ativos financeiros como valor justo por meio do resultado.

A companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de 
curto prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito 
histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, 
ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e 
futuras desde que tais dados estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos.

Em geral, para os demais recebíveis, a companhia reconhece provisão por valor equivalente à perda 
de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito do instrumento financeiro 
tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial, a provisão é reconhecida por 
valor equivalente à perda de crédito esperada (vida toda).

a) Aumento significativo do risco de crédito

Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a companhia compara o risco de inadimplência 
(default) que ocorre no instrumento financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default)
que ocorre no instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. 

Independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a companhia presume 
que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento 
inicial quando os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando 
informações razoáveis e sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário.

A companhia assume que o risco de crédito de contas a receber não aumentou significativamente 
desde o seu reconhecimento inicial quando o mesmo possui baixo risco de crédito na data do balanço. 
Baixo risco de crédito é determinado com base em classificações externas de riscos e metodologias 
internas de avaliação.

b) Definição de inadimplência (default)

A companhia considera inadimplência quando a contraparte não cumpre com a obrigação legal de 
pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento, quando ocorre atraso de 
recebimento devido contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias.

c) Mensuração e reconhecimento de perdas de crédito esperadas

Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de 
inadimplência, que possam ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo 
financeiro é mensurada pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos à companhia 
e todos os fluxos de caixa que a companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original.

6.3. Aging do Contas a receber vencido – Terceiros
2019 2018

Até 3 meses 2 –
De 6 a 12 meses 1 –
Acima de 12 meses 27 27

30 27

6.4. Movimentação das perdas de créditos esperadas - PCE
2019 2018

Saldo inicial 27 26
Adições 3 1

30 27

7. Imobilizado

Com a adoção do CPC 06 (R2), a companhia reconheceu em 1º de janeiro de 2019 os ativos de direito 
de uso em contrapartida a um passivo de arrendamentos financeiros. Em 31 de dezembro de 2019, 
os direitos de uso estão apresentados pelos seguintes ativos subjacentes:

Direito de uso - Edificações 
e Construções Total

Saldo em 31 dezembro de 2018 – –
Adições 369 369
Depreciação (29) (29)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 340 340
Custo 369 369
Depreciação (29) (29)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 340 340

Prática contábil

Os ativos de direito de uso são apresentados como ativo imobilizado e, de acordo com as vidas úteis 
de seus respectivos ativos subjacentes e as características dos contratos de arrendamento (prazo, 
transferência do ativo ou exercício de opção de compra), são depreciados pelo método linear com 
base nos prazos contratuais. 

8. Fornecedores
2019 2018

Terceiros no país 23 2.390
Partes relacionadas (nota explicativa 10) 44 82

67 2.472

Em 31 de dezembro de 2018, representavam principalmente os contratos de compra de energia 
para honrar o lastro de venda de energia elétrica. A redução do saldo no exercício está relacionada a 
ausência de celebração de contratos em 31 de dezembro de 2019.

9. Arrendamentos mercantis

A companhia firmou, em 23 de janeiro de 2017, contrato de sublocação de uma sala com a Petrobras 
(sublocadora), localizada no Edifício Centro Empresarial Senado, no Rio de Janeiro-RJ, que teve início 
em 01/02/2017 e terá término em 03/09/2030.

A movimentação do contrato de arrendamento reconhecido como passivo está demonstrada a seguir:

Saldo
final em 

31.12.2018

Adoção
do CPC 
06 (R2)

Remen-
surações

Segre-
gação

CP  LP

Amorti-
zação do 
Principal

Amorti-
zação

de
Juros

Encargos
incorridos

no
período

Saldo
final em 

31.12.2019
País - Curto
  prazo – – – 40 (19) (19) 19 21
País -Longo
  prazo – 334 34 (40) – – – 328
Total – 334 34 – (19) (19) 19 349

A tabela a seguir apresenta os vencimentos destes contratos:

Vencimento em 2020 2021 2022 2023 2024 2025 em diante Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 22 42 42 42 42 159 349

Prática contábil

A classificação contábil das operações de arrendamento mercantil operacional tem como base normativa 
o CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.

Os passivos de arrendamento, incluindo aqueles cujos ativos subjacentes são de baixo valor, são 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos dos arrendamentos, geralmente descontados a 
taxa incremental nominal sobre empréstimos da companhia, visto que as taxas de juros implícitas nos 
contratos de arrendamento com terceiros normalmente não podem ser prontamente determinadas.

Remensurações no passivo de arrendamento geralmente refletem alterações oriundas de índices 
ou taxas contratuais, bem como nos prazos dos arrendamentos devido a novas expectativas de 
prorrogações ou rescisões do arrendamento.

Os juros incorridos atualizam o passivo de arrendamento e são classificados como despesas financeiras, 
enquanto os pagamentos reduzem o seu valor contábil.

Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo (prazo de 12 meses ou menos) são 
reconhecidos como despesa ao longo do prazo do contrato.

10. Partes relacionadas

10.1. Transações comerciais por operação com empresas do sistema

A Companhia possui política de Transações com Partes Relacionadas do Sistema Petrobras, que visa 
estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações 
com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

Esta política orienta as empresas do Sistema Petrobras e sua força de trabalho na celebração de 
Transações com Partes Relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de interesses nestas 
operações, de forma a assegurar os interesses da companhia, alinhada à transparência nos processos 
e às melhores práticas de Governança Corporativa, com base nas seguintes regras e princípios:

• Priorização dos interesses da companhia independente da contraparte no negócio;
• Aplicação de condições estritamente comutativas, prezando pela transparência, equidade e interesses 

da companhia;

• Condução de transações sem conflito de interesses e em observância às condições de mercado, 
especialmente no que diz respeito a prazos, preços e garantias, conforme aplicável, ou com pagamento 
compensatório adequado; e
• Divulgação de forma adequada e tempestiva em observância à legislação vigente.

A política também visa garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da administração 
da companhia.

2019 2018
Petrobras Total Total

Ativo
Circulante
Contas a receber, principalmente por venda de energia (a) – – 3.687

– – 3.687
Passivo
Circulante
Fornecedores, principalmente por compartilhamento de gastos 44 44 82
Arrendamentos mercantis 21 21 –
Dividendos propostos – – 486
Não Circulante
Arrendamentos mercantis 328 328 –

393 393 568

2019 2018
Resultado
Receita de venda de energia 15.558 15.558 28.152
Custo de energia vendida (a) (10.063) (10.063) (2.559)
Compartilhamento de gastos com a Petrobras (450) (450) (1.793)
Aluguéis e taxas de imóveis (35) (35) (83)
Despesas financeiras com arrendamento (19) (19) –

4.991 4.991 23.717
(a) O aumento deve-se, basicamente, a maior operação de comercialização de energia em setembro 

de 2019 com a Petrobras.

10.2. Remuneração da administração da companhia

Os membros da diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas 
remuneratórias da TMC.

11.  Tributos

11.1. Tributos correntes

Imposto de renda e contribuição social Ativo Circulante Passivo Circulante
2019 2018 2019 2018

Imposto de Renda (i) 1.306 267 – –
Contribuição Social 449 – – 17

1.755 267 – 17

Ativo Circulante Passivo Circulante
Demais impostos e contribuições 2019 2018 2019 2018
ICMS – 125 – –
PIS/COFINS (ii) 3.006 1.401 – –
Outros impostos 5 – 1 2

3.011 1.526 1 2

(i) Refere-se, principalmente, ao saldo negativo de imposto de renda e contribuição social do exercício 
de 2018 e antecipações de imposto de renda e contribuição social de 2019.

(ii) Refere-se, principalmente, aos créditos de PIS e COFINS sobre aquisição de energia elétrica.

A companhia monitora periodicamente seus créditos de impostos, com o intuito de garantir a sua 
efetiva recuperabilidade, promovendo ajustes pontuais (baixas) quando comprovado a sua não 
recuperabilidade. Não foram identificadas necessidades de baixas no exercício.

11.2. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

2019 2018
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (332) 3.142
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)

113 (1.068)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
   Exclusões/(adições) permanentes, líquidas (24) (28)
   Exclusões/(adições) temporárias, líquidas (14) (19)
   Prejuízo fiscal e base negativa de CSLL não constituídos (75) –
   Baixa impostos diferidos – (108)
   Outros – 24
Imposto de renda e contribuição social – (1.199)
Imposto de renda e contribuição social diferidos – (108)
Imposto de renda e contribuição social correntes – (1.091)

– (1.199)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social – 38%

Política contábil

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes 
e diferidos e são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente 
reconhecidos no patrimônio líquido.

a) Imposto de renda e contribuição social correntes 

São calculados com base no lucro tributável apurado conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes 
no final do exercício que está sendo reportado.

O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quando há 
intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos

São geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de 
ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam 
aplicáveis no exercício quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas 
(e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do exercício 
que está sendo reportado.

O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para 
prejuízos e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável 
contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido 
surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negócios 
e no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

A existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado pela Administração da 
companhia.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito 
legalmente executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes 
e os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro 
lançados pela mesma autoridade tributária na mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis 
diferentes que pretendem liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou 
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada exercício futuro no qual se espera 
que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados. 

12. Patrimônio líquido

12.1. Capital social realizado

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 8.719 está 
representado por 8.718.825 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Prática contábil

O capital social está representado por ações ordinárias. Os gastos incrementais diretamente atribuíveis 
à emissão de ações são apresentados como dedução do patrimônio líquido, como transações de 
capital, líquido de efeitos tributários.

12.2. Reservas de lucros

a) Reserva Legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 
193 da Lei das Sociedades por Ações.

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da reserva legal representa 20% do capital social, que é o seu 
limite legal.

Em 31 de dezembro de 2019, a companhia apurou prejuízo de R$ 332, o qual foi absorvido pela reserva 
legal, em conformidade com o artigo 189 da Lei das Sociedades por Ações.

12.3. Dividendos
Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% 
do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se 
dividir o capital da companhia.
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Prática contábil

Quando proposta pela companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou 
juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da companhia.

2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício (332) 1.943
Apropriação:
   Reserva legal (nota explicativa 12.2.a) – –
Lucro básico para determinação do dividendo – 1.943
Dividendos propostos, equivalentes a 25% do lucro básico
Dividendos mínimos obrigatórios – 486
Dividendo adicional proposto – 1.457
Total de dividendos propostos – 1.943

12.4. Resultado por ação

2019 2018
Lucro (prejuízo) atribuível ao acionista (332) 1.943
Quantidade de ações 8.718.825 8.718.825
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (R$ por ação) (0,04) 0,22

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) do exercício atribuído aos 
acionistas da companhia pela quantidade de ações. Não existem ações potenciais com efeitos de 
diluição (ex: instrumentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na emissão de ações). 

13. Receita de venda de energia
2019 2018

Venda de energia  (i) 15.558 28.152
Câmara de comercialização de energia elétrica - CCEE (ii) 2 597
Encargos sobre as vendas (1.439) (2.660)
Receita de venda de energia 14.121 26.089
(i)  Receita de venda de energia com contratos bilaterais no Ambiente de Contratação Livre.
(ii) Receita de liquidação financeira na Câmara de Liquidação de Energia Elétrica.

Prática contábil

Os contratos com clientes da companhia envolvem a venda de energia elétrica. A companhia avalia 
os contratos com clientes que serão objeto de reconhecimento de receitas e identifica os serviços 
distintos prometidos em cada um deles. 

São consideradas obrigações de performance as promessas de transferir ao cliente bem ou serviço 
(ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos que sejam 
substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente.

A companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em troca das 
transferências dos bens ou serviços prometidos ao cliente, excluindo quantias cobradas em nome de 
terceiros. Os preços das transações têm como base preços declarados em contratos, os quais refletem 
metodologias e políticas de preços da companhia baseadas em parâmetros de mercados.

Ao transferir um bem, ou seja, quando o cliente obtém o controle desse, a companhia satisfaz à 
obrigação de performance e reconhece a respectiva receita, o que geralmente ocorre em momentos 
específicos no tempo no ato da entrega do produto. 

14. Custos e Despesas por natureza

14.1. Custo de energia vendida

2019 2018
Energia elétrica para revenda (14.077) (21.616)
Total (14.077) (21.616)

14.2. Despesas de vendas

2019 2018
Perdas de crédito esperadas (3) –
Total (3) –

14.3. Despesas gerais e administrativas
2019 2018

Compartilhamento de gastos com a Petrobras (nota explicativa 8) (a) (450) (1.793)
Contribuições de agente à CCEE (83) (85)
Serviços contratados, aluguéis e encargos gerais (270) (120)
Honorários Conselho Fiscal (62) (26)
Depreciação e amortização (29) –
Total (894) (2.024)

(a) Redução no exercício refere-se à revisão do contrato de compartilhamento de custo e despesa 
com a Controladora.

15. Outras despesas líquidas
2019 2018

Perdas com processos judiciais (57) (60)
Perda com crédito fiscal - ICMS (125) –
Outros – (1)

(182) (61)

16. Resultado financeiro líquido
2019 2018

Receitas financeiras 631 698
Receitas com aplicações financeiras e recebíveis de ativo financeiro 627 698
Juros recebidos de clientes e outros 4 –
Despesas financeiras (28) 13
Despesas com arrendamentos mercantis (18) –
Outras receitas (despesas) financeiras, líquidas (10) 13
Resultados de variações  monetárias e cambiais, líquidos 156 83
Atualização de impostos e contribuições a recuperar 135 83
Atualização monetária - outras 21 –
Total 759 794

17. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa
2019 2018

Valores pagos e recebidos durante o exercício
   Imposto de renda e contribuição social 980 –
   Imposto de renda retido na fonte de terceiros 41 4

1.021 4

18. Processos judiciais e contingências

18.1. Processos judiciais provisionados

A companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis 
e para as quais uma estimativa confiável possa ser realizada. Em 31 de dezembro de 2019 a principal 
ação refere-se a processo de natureza fiscal, relacionado à não homologação de compensações de 
tributos federais, no montante de R$ 2.840 mil (R$2.783 em 31 de dezembro de 2018).

Os valores provisionados são os seguintes:

Passivo não circulante 2019 2018
Processos Fiscais 2.840 2.783

2.840 2.783
Saldo inicial 2.783 2.723
Atualização monetária e juros 57 60
Saldo final 2.840 2.783

Na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a 
companhia considerou todas as informações disponíveis relativas aos processos em que é parte 
envolvida para realizar as estimativas dos valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos.

Prática contábil

As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma obrigação presente como resultado de 
evento passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será 
necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável. 

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos. Passivos contingentes são objeto de 
divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive 
aqueles cujos valores não possam ser estimados. Já os ativos contingentes são objeto de divulgação 
em notas explicativas quando a entrada de benefícios econômicos for tida como provável. Caso a 
entrada de benefícios econômicos seja tida como praticamente certa, o ativo relacionado não é um 
ativo contingente e seu reconhecimento é adequado.

18.2. Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:

2019 2018
Ativo não circulante
Fiscais 133 126

133 126

O valor referente a depósitos judiciais no montante de R$ 133 mil refere-se à decisão desfavorável a 
processo de compensação de tributos não homologada.

18.3. Processos judiciais não provisionados
 Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou 
para os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, 
não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída de 
recursos.

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos 
judiciais em 31 de dezembro de 2019 e 2018, cuja probabilidade de perda é considerada possível, 
são apresentados na tabela a seguir:

Natureza 2019 2018
Fiscais 2.145 2.091
Cíveis 3.739 –

5.884 2.091

Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal e cível, cujas expectativas de 
perdas estão classificadas como possível.

Descrição do processo de natureza fiscal Estimativa
Autor: Receita Federal do Brasil
1) Processos administrativos - Tributário - Diferença de Compensação de IRPJ ano 
2006, que fora homologado parcialmente.
Situação atual: Processo na Delegacia de Julgamento de Ribeirão Preto/SP 2.016
2) Processos administrativos- Tributário - Diferença na Compensação de Créditos de  
IRPJ.
Situação atual: Declaração de Compensação julgada administrativamente 
desfavorável à Contribuinte, onde foi ajuizada Ação Anulatória de Débito Fiscal, 
com depósito no montante integral do débito em discussão. Aguardando realização 
de perícia. 129
Total de processos de natureza fiscal 2.145

Descrição do processo de natureza Cível Estimativa
Autor: Companhia Brasileira de Energia Emergencial - CBEE
1) Ação de cobrança em que a autora alega a existência de débitos oriundos do contrato 
de cessão de crédito celebrado entre as partes.
Situação atual: Ação julgada parcialmente procedente. Aguarda julgamento de 
recurso de apelação. 3.739
Total de processos de natureza cível 3.739

19. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 
19.1. Instrumentos financeiros

A companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos 
é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez 
e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições 
contratadas versus condições vigentes no mercado.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a companhia não efetuou aplicações 
de caráter especulativo. Os resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela 
administração da Companhia. 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 não foram identificados derivativos 
embutidos.

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras 
da companhia em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e estão demonstradas abaixo:

2019 2018
Ativo
Circulante
   Caixa e equivalentes de caixa 2 1
   Contas a receber - clientes 1 3.817
   Contas a receber - FIDC 8.146 11.943
   Depósitos judiciais 133 126

8.282 15.887
Passivo
Circulante
   Fornecedores 67 2.472

67 2.472

O principal ativo financeiro da companhia é classificado na categoria Contas a Receber, não derivativo 
com pagamentos fixos ou determináveis, que não possui a característica de negociação em mercados 
organizados, exceto os montantes classificados como contas a receber – FIDC, que estão mensurados 
pelo valor justo por meio de resultado.

Prática contábil

Caixa e equivalente de caixa

Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo 
com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

19.2. Mensuração dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado, com exceção do 
contas a receber - FIDC. Os valores justos destes instrumentos financeiros são equivalentes aos seus 
valores contábeis.

19.3. Gerenciamento dos riscos
A gestão da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. é realizada por seus diretores, com base 
na política corporativa para gerenciamento de riscos da sua controladora Petrobras. Esta política visa 
contribuir para um balanço adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível 
de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do 
contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação efetiva dos seus recursos físicos, 
financeiros e humanos, a companhia possa atingir suas metas estratégicas.
As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:

19.3.1. Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas 
de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, 
a companhia segue as orientações corporativas para as empresas do sistema Petrobras.

19.4. Risco de crédito
A companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração 
de seu caixa e investimento com recebíveis de ativo financeiro que é feita com base nas orientações 
corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste na impossibilidade de saque ou resgate 
dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao 
risco de crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa, recebíveis de ativos 
financeiros e de depósitos judiciais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.

A administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa 
e recebíveis são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise e 
orientações corporativas de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de 
reconhecida liquidez.

O risco de crédito associado às contas a receber de clientes é mitigado por prerrogativas legais 
para a suspensão de prestação de serviços a inadimplentes. Adicionalmente, parte dos valores a 
receber relativos às transações de venda e compra de energia, realizadas no âmbito do processo de 
liquidação financeira na CCEE, estão sujeitas a modificação, dependendo de decisões judiciais ainda 
em andamento, movidas por algumas empresas do setor. Esses processos decorrem da regra de 
rateio da inadimplência no mercado.

19.5. Risco de liquidez

O risco de liquidez da companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, 
caixa, recebíveis de ativos financeiros ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas 
datas previstas.

A companhia utiliza seus recursos principalmente para aquisição de energia elétrica para revenda e 
pagamentos de dividendos. O risco de liquidez da companhia é administrado de forma corporativa pela 
controladora Petrobras. Todos os passivos financeiros possuem vencimento no curto prazo.

19.6. Contratos para compra e venda de energia 
A companhia não possui contratos para compra e venda de energia elétrica registrados na Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE em 31 de dezembro de 2019 (nota explicativa 1.1).



Sexta-feira, 27 de março de 2020Monitor Mercantil  n 27Financeiro

Termomacaé Comercializadora de Energia S.A.
CNPJ Nº 02.290.789/0001-98 - (Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)

Diretoria Executiva

PAULO TARSO FOURNIER DE ARAÚJO MARCELO DE ANDRADE LUIS RAMOS COIRADAS
Diretor presidente Diretor Diretor

MARCOS ANTONIO GIBIN DE FREITAS
Contador

CRC-RJ-089868/O-2

Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Acionistas,

O Conselho Fiscal da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A., no exercício de suas funções 
legais e estatutárias, examinou o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, compreendendo: balanço patrimonial, 
demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abrangente, demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor 
adicionado, notas explicativas, relatório dos auditores independentes e proposição à Assembleia 
Geral Ordinária de Acionistas relativa à destinação do resultado do exercício de 2019. 

Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis adotadas pela Termomacaé 
Comercializadora de Energia S.A. e nas informações prestadas pela Administração, assim como 

o Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, sem ressalvas, 
da KPMG Auditores Independentes, de 18 de fevereiro de 2020, o Conselho Fiscal opina que os 
documentos apresentados estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral dos 
Acionistas da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

Cristiano Silveira Freixo Heraldo da Costa Belo
 Conselheiro fiscal Conselheiro fiscal

Paulo Roberto Clemente Marques Bomfim
Conselheiro fiscal

Em sua reunião n° 37, de 14/02/2020, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras manifestou-se no seguinte sentido: "Principais Resultados, Contingências Jurídicas e Aspectos Gerais 
da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. ("TMC") - Exercício 2019. O Diretor Presidente da TMC Paulo Tarso Fournier de Araújo 
apresentou as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da TMC. A Auditora da KPMG Milena Rosa informou que o relatório da auditoria independente será emitido 
sem ressalvas com uma ênfase de "Transações com Partes Relacionadas" . O CAECO, no uso de suas atribuições, tomou conhecimento das informações e recomendou ao órgão competente da TMC a 
aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019."

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

Heloísa de Paula Bartista Warken
Coordenadora

Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (“CAECO”)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Diretores da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. - Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. (“Companhia”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 

resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 

findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 

significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. em 

31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 

relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 

do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 

obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Transações com Partes Relacionadas

Chamamos a atenção para o fato que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo 

Brasileiro S.A. – Petrobras na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo 

Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 10 às demonstrações financeiras. Portanto, as 

demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada 

em relação a esse assunto.

Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada 

sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às Companhias 

fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 

financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada 

as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 

estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor 

Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos 

os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em 

relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
dos auditores

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 

da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 

qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 

da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 

demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 

estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 

relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 

relatar à este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 

financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 

como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 

de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 

ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 

de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 

detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 

de uma perspectiva  razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 

julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 

bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 

de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 

fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 

falsas intencionais.

– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

dos controles internos da Companhia.

– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração.

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 

que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 

para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se 

as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 

obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 

não mais se manter em continuidade operacional.

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 

de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 

auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 

controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF
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correta e evite as fake news.
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Petrobras Comercializadora de Energia S.A.
CNPJ Nº 05.195.759/0001-90 – Empresa do Sistema Petrobras

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2019

Senhor Acionista,

Cumprindo os preceitos legais e disposições de seu estatuto social, apresentamos as Demonstrações Contábeis 
da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. (PBEN), relativas ao exercício social findo em 31 de dezem-
bro de 2019, elaboradas na forma da legislação societária e acompanhadas do parecer da KPMG Auditores 
Independentes.

Em 29 de junho de 2018 foi aprovada em Reunião de Sócios Quotistas a transformação da PBEN em sociedade 
anônima, em atendimento a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e ao Decreto nº 8.945 de 27 de dezembro 
de 2016, que determina a obrigatoriedade de adoção do tipo societário de sociedade anônima para empresas 
estatais.

A PBEN é uma empresa subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com participação societária 
de 100% das ações da companhia. Seu objeto social consiste no comércio, na importação e na exportação de 
energia elétrica e de vapor d'água, bem como de produtos das indústrias de geração e co-geração de energia 
elétrica em geral; e também a prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados com as aludidas 
atividades.

A PBEN é Agente de Comercialização de Energia Elétrica, devidamente autorizado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, nos termos da Resolução no 432, de 20 de agosto de 2002, com sede no município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Henrique Valadares, 28 - 15° andar, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 05.195.759/0001-90.

Desempenho Econômico:

A fonte de receita operacional da PBEN decorre das operações de compra e venda de energia elétrica dentro 
do ambiente regulado ou livre do Sistema Interligado Nacional, cujo órgão responsável pela liquidação finan-
ceira é a CCEE.

Em 2019, a PBEN apresentou um Lucro Líquido de R$ 26.769 mil, sendo 363% superior em relação ao ano 
anterior (R$ 7.433 mil) em 2018. Este resultado é explicado, principalmente, pelo incremento de 7% no volume 
comercializado entre os períodos e pelo aumento expressivo da margem bruta de 260% entre 2018 e 2019. 
Isso reflete as oportunidades de negócio no ambiente de contratação livre efetivadas principalmente ao longo 
do primeiro semestre de 2019. As despesas administrativas aumentaram em 5% na comparação de 2019 com 
2018 principalmente em função de aumento dos gastos com publicação legal e com gastos com pagamento 
dos conselheiros fiscais (6 meses em 2018 e 12 meses em 2019).

O EBITDA da PBEN em 2019 alcançou R$ 34.435 mil, frente aos R$ 7.433 mil realizado em 2018, o que resultou 
em um acréscimo de 363%. O Lucro Líquido obtido em 2019 foi de R$ 26.769, o que representou um acréscimo 
de 205% na comparação com o exercício anterior, refletido o aumento do lucro bruto.

Em 31/12/2019, se encerraram os contratos de longo prazo da companhia, o que representará um impacto para 
o resultado do negócio ao longo de 2020. Porém, a PBEN se mantém monitorando o mercado com o objetivo de 
avaliar novas oportunidades de operações de compra e venda de energia que sejam atrativas para a companhia 
e novos negócios, e buscando operações de curto, médio ou longo prazo de modo a aumentar o seu resultado.

Comercialização:
Em 2019, o lucro bruto da PBEN foi de R$ 37.534 mil, um aumento de 261% em relação ao realizado no 
ano anterior (2018: R$ 10.393 mil), principalmente devido ao aumento de 15% do preço médio de realização 
(R$ 149,45 em 2019 X R$ 129,60 em 2018), superior ao aumento de 11% do custo médio de aquisição (R$ 140,15 
em 2019 X R$ 126,82 em 2018), resultando em uma margem de bruta de 6% em 2019 frente a 2% em 2018.
O mercado de energia ao longo do exercício de 2019 se caracterizou por (i) uma elevada volatilidade dos preços 
no curto prazo, influenciada majoritariamente por questões climáticas, (ii) aumento do número de empresas 
comercializadoras e (iii) ampliação do mercado livre prioritariamente entre empresas de pequeno porte. Essas 
mudanças geram oportunidades e riscos na atuação da companhia nesse mercado. A administração da PBEN 
avalia como positivo o potencial de oportunidades para o futuro, estando previsto para seus futuros negócios 
a prospecção de novos contratos principalmente para clientes de grande porte.

Resultado Financeiro Líquido:
Quanto ao resultado financeiro, observou-se um incremento do mesmo no período (2019: R$ 6.137 mil, 2018: 
R$ 5.870 mil), diretamente associado a não atualização monetária sobre os dividendos pagos e aumento do 
saldo médio aplicado, apesar da redução da rentabilidade do FIDC em 2019 (5,97% contra 6,42% em 2018).

Imposto de Renda e Contribuição Social:

O efeito combinado dos resultados financeiro e operacional derivou num aumento do lucro tributável (2019: 
R$ 40.556 mil, 2018: R$ 13.303 mil) o que implicou uma maior despesa de imposto de renda e contribuição 
social (2019: R$ 13.787 mil, 2018: R$ 4.527 mil).

Eleição do Terceiro Diretor:
Em dezembro de 2019, foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária o terceiro Diretor para compor o quadro 
da Diretoria Executiva da companhia.

Compromissos e Agradecimentos:
A PBEN assume o compromisso com a confiabilidade em suas operações de compra e venda de energia 
elétrica realizadas no ambiente de comercialização da CCEE, obedecendo aos preceitos legais e às regras e 
procedimentos de comercialização de energia, com excelência comercial e de gestão, pautada na responsa-
bilidade social e ambiental de suas ações.

Reconhecemos que 2020 ainda será um ano de incertezas para o setor e alterações regulatórias estão sendo 
desenhadas. Isso exigirá de nós cautela e austeridade, por meio de um planejamento criterioso e de uma 
execução precisa, para entregar ao nosso sócio o desempenho financeiro desejado.
Registramos nosso reconhecimento e os mais sinceros agradecimentos aos nossos parceiros, instituições, 
conselheiros fiscais e sócio.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.
Paulo Tarso Fournier de Araújo

Diretor Presidente

Marcelo de Andrade Luis Ramos Coiradas
Diretor Diretor

Balanço Patrimonial
Exercício findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de  caixa 2 1
Contas a receber - clientes 6.1 60.935 69.064

 Contas a receber - FIDC 6.2 117.186 84.820
 Imposto de renda e contribuição social 11.1 3.815 2.430
Impostos e contribuições 11.1 8.712 6.134

190.650 162.449
Não Circulante
 Realizável a longo prazo

Impostos e contribuições 13 –
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 11.2 443 399

456 399
Imobilizado 7 188 –

188 –
191.294 162.848

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
 Fornecedores 8 79.859 69.619
 Arrendamentos Mercantis 9 28 –
Impostos e contribuições 11.1 24 7
Dividendos propostos 12.3 6.692 2.194

86.603 71.820
Não Circulante
 Arrendamentos Mercantis 9 168 –

168 –
86.771 71.820

Patrimônio líquido 12
Capital social realizado 70.372 70.372

 Reservas de lucros 34.151 20.656
104.523 91.028
191.294 162.848

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração de Resultado
Exercício findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercício findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração dos Resultados Abrangentes
Exercício findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Reservas de lucros
Capital

subscrito e 
integralizado Legal

Dividendos
adicionais
propostos

Lucros
acumulados

Total do 
patrimônio

líquido

Saldos em 1º de janeiro de 2018 70.372 14.074 8.298 – 92.744
70.372 – – 22.372 92.744

Dividendos adicionais aprovados – – (8.298) – (8.298)
Lucro líquido do exercício – – – 8.776 8.776
Destinações:
 Dividendos mínimos obrigatórios – – – (2.194) (2.194)
Dividendos adicionais propostos – – 6.582 (6.582) –

Saldos em 31 de dezembro de 2018 70.372 14.074 6.582 – 91.028
70.372 – – 20.656 91.028

Dividendos adicionais aprovados – – (6.582) – (6.582)
Lucro líquido do exercício – – – 26.769 26.769
Destinação:
 Dividendos mínimos obrigatórios – – – (6.692) (6.692)
Dividendos adicionais propostos – – 20.077 (20.077) –

Saldos em 31 de dezembro de 2019 70.372 14.074 20.077 – 104.523
70.372 – – 34.151 104.523

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Lucro líquido do exercício 26.769 8.776
Resultado abrangente total do exercício 26.769 8.776

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Receita de venda de energia 13 603.034 483.997
Custo de energia vendida 14.1 (565.500) (473.604)
Lucro bruto 37.534 10.393
Receitas (despesas)
 Vendas 14.2 (122) (107)
 Gerais e administrativas 14.3 (2.699) (2.560)
Tributárias (294) (298)

 Outras despesas líquidas – 5
(3.115) (2.960)

Lucro antes do resultado financeiro e impostos 34.419 7.433
Resultado financeiro líquido 15 6.137 5.870
 Receitas financeiras 5.732 5.671
 Despesas financeiras (30) –
 Variações monetárias, líquidas 435 199
Lucro antes dos impostos 40.556 13.303
Imposto de renda e contribuição social 11.3 (13.787) (4.527)
Lucro líquido do exercício 26.769 8.776
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 12.4 0,38 0,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração do Valor Adicionado
Exercício findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
2019 2018

Receitas
Venda de energia e outras receitas 663.496 533.857
Perdas de crédito esperadas (122) (107)

663.374 533.750
Insumos adquiridos de terceiros
Produtos para revenda (565.500) (473.604)
Serviços de terceiros e outros (2.683) (2.555)
Créditos fiscais sobre produtos para revenda (55.089) (48.075)

(623.272) (524.234)
Valor adicionado bruto 40.102 9.516
Depreciação e amortização (16) –
Valor adicionado líquido produzido pela empresa 40.086 9.516
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias 5.732 6.318
Valor adicionado a distribuir 45.818 15.834
Distribuição do valor adicionado

Tributos
Federais 19.447 6.607
Estaduais 7 3

19.454 6.610
Instituições financeiras e fornecedores
Juros e variações monetárias (405) 448

(405) 448
Acionistas
Dividendos 6.692 2.194
Lucros retidos 20.077 6.582

26.769 8.776
Valor adicionado distribuído 45.818 15.834

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 26.769 8.776

Ajustes para:
 Depreciação e amortização 16 –
 Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros (5.637) (5.561)
 Variações monetárias e encargos financeiros 18 448
Perdas de crédito esperadas 122 107

 Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos (45) (41)
 Provisão para processos judiciais e administrativos – (7)
Redução (aumento) de ativos
Contas a receber 8.008 (18.024)

 Depósitos judiciais – 50
Impostos e contribuições – 608

Aumento (redução) de passivos
 Fornecedores 10.239 12.789
Impostos e contribuições 4.615 –

 Imposto de renda e contribuição social pagos (8.574) (1.532)
Recursos líquidos gerados pelas (utilizados nas) atividades operacionais 35.531 (2.387)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Resgate (Investimento) em recebíveis de ativos financeiros (26.729) 13.899
Recursos líquidos gerados pelas (utilizados nas) atividades de investimentos (26.729) 13.899
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Amortização de arrendamentos mercantis (25) –
Dividendos pagos (8.776) (11.512)

Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos (8.801) (11.512)
Aumento de caixa e equivalentes no exercício 1 –
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2 1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. A companhia e suas operações
A Petrobras Comercializadora de Energia S.A. ("PBEN ou companhia"), controlada integral da Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras, foi constituída em 16 de maio de 2002, tendo por objeto social o comércio, a 
importação e a exportação de energia elétrica e de vapor d'água, bem como de produtos das indústrias 
de geração e co-geração de energia elétrica em geral; e também a prestação de serviços técnicos e 
administrativos relacionados com as aludidas atividades, sendo-lhe facultada a participação no capital 
de outras empresas, respeitadas as normas e os regulamentos que lhe forem aplicáveis.

Em 29 de junho de 2018 foi aprovada em Reunião de Sócios Quotistas a transformação da PBEN em 
sociedade anônima, em atendimento a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e ao Decreto nº 8.945 de 
27 de dezembro de 2016, que determina a obrigatoriedade de adoção do tipo societário de sociedade 
anônima para empresas estatais.

Em dezembro de 2019, foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária o terceiro Diretor para compor 
o quadro da Diretoria Executiva da companhia.

A companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 
e segue o plano de negócios desta, na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações 
financeiras devem ser lidas neste contexto.

1.1. Destaques do exercício

Em 31/12/2019, se encerraram os contratos de longo prazo da companhia, o que representará um 
impacto para o resultado do negócio ao longo de 2020. Porém, a PBEN se mantém monitorando o 
mercado com o objetivo de avaliar novas oportunidades de operações de compra e venda de energia 
que sejam atrativas para a companhia e novos negócios, e buscando operações de curto, médio ou 
longo prazo de modo a aumentar o seu resultado. O mercado de energia ao longo do exercício de 2019 
se caracterizou por (i) uma elevada volatilidade dos preços no curto prazo, influenciada majoritariamente 
por questões climáticas, (ii) aumento do número de empresas comercializadoras e (iii) ampliação do 
mercado livre prioritariamente entre empresas de pequeno porte.

Essas mudanças geram oportunidades e riscos na atuação da companhia nesse mercado. A adminis-
tração da PBEN avalia como positivo o potencial de oportunidades para o futuro, estando previsto para 
seus futuros negócios a prospecção de novos contratos principalmente para clientes de grande porte.

O volume comercializado da empresa apresentou um crescimento médio de 7% na comparação do 
exercício de 2019 com o exercício anterior. O volume de energia elétrica vendida foi cerca de 460 MW 
médios e igual volume de energia comprada no exercício em questão.

A margem bruta teve um aumento expressivo de 260% entre 2018 e 2019. Isso reflete as oportunidades 
de negócio no ambiente de contratação livre efetivadas principalmente ao longo do primeiro semestre 
de 2019, que resultaram em uma margem de comercialização superior ao ano anterior. O lucro ope-
racional teve um acréscimo de 363% impulsionado pelo aumento da margem de comercialização de 
energia ao longo do exercício.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, em observância às disposições contida na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam 
as mudanças introduzidas por intermédio das Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos 
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto 
quando de outra forma indicado. O sumário das principais práticas contábeis aplicadas na preparação 
das demonstrações financeiras está apresentado nas suas respectivas notas explicativas, conforme 
indicado na nota explicativa 3.

A Administração da companhia, em reunião realizada em 18 de fevereiro de 2020, autorizou a divul-
gação destas demonstrações financeiras.

2.1. Demonstração do valor adicionado

A legislação societária brasileira exige para as companhias abertas a elaboração da Demonstração 
do Valor Adicionado – DVA e sua divulgação como parte integrante do conjunto de demonstrações 
financeiras. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com CPC 09 – Demonstração do 
Valor Adicionado.

Esta demonstração tem como objetivo apresentar informações relativas à riqueza criada pela companhia 
e a forma como tais riquezas foram distribuídas.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da empresa é o real, por ser a moeda de seu ambiente econômico de operação. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A partir de 1º de janeiro de 2019, a companhia adotou os requerimentos contidos no pronunciamento 
CPC 06 (R2) - Arrendamentos e na interpretação ICPC 22 Incerteza sobre Tratamento de Tributos 
sobre o lucro.

2.3.1. CPC 06 (R2) – Arrendamentos
Dentre as mudanças para arrendatários, o CPC 06 (R2) eliminou a classificação entre arrendamentos 
mercantis financeiros e operacionais, passando a existir um único modelo no qual todos os arrenda-
mentos mercantis resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos 
arrendados e um passivo de arrendamento.

Assim a companhia deixou de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de contratos de 
arrendamento mercantis operacionais e passou a reconhecer em sua demonstração de resultado: os 
efeitos da depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados e a despesa financeira apurada com 
base nos passivos financeiros dos contratos de arrendamento.

Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos que anteriormente eram 
apresentados como fluxos de caixa das atividades operacionais e de investimentos passaram a ser 
apresentados como fluxos de caixa de financiamento (R$ 25 de janeiro a dezembro de 2019), repre-
sentando os pagamentos dos passivos de arrendamento. Contudo, essa alteração não gerou impactos 
na posição líquida do Fluxo de Caixa da companhia.

Na adoção inicial, adotou o método de abordagem de efeito cumulativo, não reapresentando as de-
monstrações financeiras de exercícios anteriores. Os seguintes expedientes foram aplicados:

• aplicou-se o pronunciamento aos contratos que foram anteriormente identificados como arrendamento 
mercantil operacional;

• o passivo de arrendamento foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos 
remanescentes descontados utilizando a taxa incremental sobre empréstimo da companhia na data 
da adoção inicial; e
• o ativo de direito de uso foi reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, ajustado 
por qualquer pagamento de arrendamento antecipado ou acumulado referente a esse arrendamen-
to, reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da adoção inicial. Não foram 
considerados na mensuração do direito de uso na data de aplicação inicial, os custos diretos iniciais.

Em 1º de janeiro de 2019, a companhia reconheceu o valor de R$ 184 nos saldos de ativo imobilizado 
e obrigações de arrendamentos mercantis e em virtude da mensuração dos ativos de direito de uso 
ser equivalente ao passivo de arrendamento; tais mudanças não impactaram o patrimônio líquido da 
companhia. No Balanço Patrimonial, os ativos de direito de uso estão apresentados no ativo imobilizado, 
enquanto os passivos de arrendamento são apresentados em linha própria.

2.3.2. ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A partir de 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a interpretação técnica ICPC 22, equivalente ao 
IFRIC Interpretation 23 - Uncertainty over Income taxes.

A ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 quando 
há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Não sendo provável que a autoridade 
fiscal aceite o tratamento fiscal incerto adotado, tal incerteza deve ser refletida na contabilização do 
tributo sobre o lucro no exercício.

A Companhia não identificou impactos na aplicação do ICPC 22.

3. Sumário das principais práticas contábeis
As práticas contábeis para a compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na 
preparação das demonstrações financeiras estão descritas abaixo das respectivas notas explicativas 
e são consistentes com as políticas contábeis adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras 
dos exercícios anteriores, exceto pela aplicação do CPC 06 (R2) – Arrendamento Mercantil” que foi 
adotado pela companhia a partir de 1º de janeiro de 2019.

As notas que apresentam práticas contábeis são:

Nota Explicativa nº
6 Contas a receber
7 Imobilizado
9 Arrendamentos mercantis
11.3 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
12 Patrimônio líquido
13 Receita de vendas de energia 
17 Processos judiciais e contingências 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

3.1. Instrumentos financeiros
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a 
um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.

3.1.1. Ativos financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do 
instrumento. Exceto para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significati-
vo, os ativos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo e, caso não sejam classificados 
como mensurados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente 
atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzidos.

b) Classificação e mensuração subsequente

Ativos financeiros são classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com 
base tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas 
características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue:

• Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual 
resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo 
modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;

• Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de 
dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o 
principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais 
não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a 
companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do 
investimento em outros resultados abrangentes; e

• Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui 
instrumentos financeiros derivativos.

3.1.2. Passivos Financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais 
do instrumento. Caso não seja classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado, 
os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão reduzem ou 
aumentam esse valor.

b) Classificação e mensuração subsequente

Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, 
exceto em determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado.

Financiamentos, quando aplicáveis, são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivos.

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modifica-
dos e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus 
fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o 
saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos 
e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda 
no resultado do exercício.

Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do 
resultado, exceto quando o derivativo é qualificado e designado para contabilidade de hedge (hedge
accounting). A Companhia não efetuou nenhuma transação com instrumentos financeiros derivativos 
em 2019 e 2018.

4. Estimativas e julgamentos relevantes

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para de-
terminadas operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas 
e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados 
relevantes, revisadas periodicamente pela Administração, e cujos resultados reais podem diferir dos 
valores estimados.

A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem 
elevado nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a 
situação financeira e os resultados da companhia. 

4.1. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências

A companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, 
fiscais e trabalhistas decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para 
reconhecer os valores e a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres avaliações 
técnicas de seus assessores jurídicos e nos julgamentos da Administração.

Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses 
semelhantes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados 
pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes 
e doutrina sobre o tema. Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, a companhia es-
tima a perda esperada através de um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com 
características similares.

Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a companhia, nova jurisprudência, 
alterações no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída 
de recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos.

Informações sobre processos provisionados e contingência são apresentadas na nota explicativa 17.

4.2. Tributos diferidos sobre o lucro

A companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos 
nas demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência 
de lucros tributáveis futuros.

A movimentação do imposto de renda e contribuição diferidos estão apresentados na nota explicativa 
11.2.

4.3. Perdas em créditos esperadas
A provisão de perdas de crédito esperadas (PCE) para ativos financeiros se baseia em premissas de 
risco de default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator 
de recuperação, entre outras. A companhia utiliza julgamento em tais premissas e na seleção dos 
inputs para cálculo das perdas de crédito esperadas.

As movimentações das perdas em créditos esperadas estão demonstradas na nota 6.4.

5. Novos pronunciamentos contábeis
5.1. Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

O CPC emite normativos análogos às IFRS - International Financial Reporting Standards, tal como 
emitidas pelo IASB - International Accounting Standards Board. A seguir são apresentados os normativos 
contábeis emitidos pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada 
pela companhia até 31 de dezembro de 2019.

Norma Descrição Data de vigência

Definição de um negócio 
- Alterações do CPC 15

Estabelece novo requerimentos para determinar 
se uma transação deve ser reconhecida como 
uma aquisição de negócio no âmbito do CPC 
15 - Combinação de Negócios ou como uma 
aquisição de ativos.

1º de janeiro de 2020 - 
Aplicação prospectiva.

Definição de materialidade
- Emendas ao CPC 26 e 
CPC 23

Altera a definição de "material" de forma a 
estabelecer que uma informação é material se 
sua omissão, distorção ou obscuridade puder 
influenciar razoavelmente a tomada de decisão 
dos usuários primários das demonstrações con-
tábeis. Esta atualização promoveu alterações 
no CPC 26 - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis e CPC 23 - Políticas Contábeis, 
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

1º de janeiro de 2020 - 
Aplicação prospectiva.

Quanto às emendas listadas acima, a companhia não estima impactos da aplicação inicial em suas 
demonstrações contábeis. 
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6. Contas a receber
6.1. Contas a receber, líquidas

2019 2018
Venda de energia elétrica (a) 53.627 37.534
Liquidação Financeira - CCEE (b) 4.881 8.566
Partes relacionadas (nota explicativa 10) 3.723 24.138

62.231 70.238

Perdas de crédito esperadas - PCE (c) (1.296) (1.174)
60.935 69.064

(a) Refere-se aos recebíveis de venda de energia dos contratos bilaterais, celebrados no ambiente 
de contratação livre.
(b) Refere-se aos recebíveis de liquidação financeira na Câmara de Liquidação de Energia Elétrica.
(c) Refere-se à provisão para perdas de créditos esperadas relacionada às liminares e agentes des-
ligados por descumprimento de obrigações, dentre elas a inadimplência na liquidação financeira do 
mercado de curto prazo, no âmbito da Câmara de Liquidação Financeira de Energia Elétrica - CCEE.

As contas a receber que eram classificadas de acordo com o CPC 38 na categoria empréstimos e 
recebíveis, após a adoção do CPC 48, encontram-se classificados na categoria custo amortizado.

6.2. Recebíveis de ativos financeiros
Em 31 de dezembro de 2019, o montante de R$ 117.186 (R$ 84.820 em 31 de dezembro de 2018), 
representa os recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 
Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos 
creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, 
exclusivo do Sistema Petrobras.

A variação de 38% (R$ 32.366) em relação a 2018, é reflexo da maior geração de caixa operacional 
decorrente do melhor resultado de comercialização de energia e despesas sem variações significantes.

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis”, considerando que o lastro desse 
fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de valor 
justo por meio do resultado.

A exposição da empresa ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota explicativa 18.

Política contábil

As contas a receber de venda de energia elétrica são classificadas como ao custo amortizado, os 
recebíveis de ativos financeiros como valor justo por meio do resultado.

A companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de 
curto prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito 
histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, 
ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e 
futuras desde que tais dados estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos.

Em geral, para os demais recebíveis, a companhia reconhece provisão por valor equivalente à perda 
de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito do instrumento financeiro 
tiver aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial, a provisão é reconhecida por 
valor equivalente à perda de crédito esperada (vida toda).

a) Aumento significativo do risco de crédito

Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a companhia compara o risco de inadimplência 
(default) que ocorre no instrumento financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default)
que ocorre no instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial.

Independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a companhia presume 
que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimen-
to inicial quando os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando 
informações razoáveis e sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário.

A companhia assume que o risco de crédito de contas a receber não aumentou significativamente 
desde o seu reconhecimento inicial quando o mesmo possui baixo risco de crédito na data do balanço. 
Baixo risco de crédito é determinado com base em classificações externas de riscos e metodologias 
internas de avaliação.

b) Definição de inadimplência (default)

A companhia considera inadimplência quando a contraparte não cumpre com a obrigação legal de 
pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento, quando ocorre atraso de 
recebimento devido contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias.

c) Mensuração e reconhecimento de perdas de crédito esperadas

Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de 
inadimplência, que possam ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo fi-
nanceiro é mensurada pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos à companhia 
e todos os fluxos de caixa que a companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original.

6.3. Aging do contas a receber vencido - terceiros
2019 2018

Até 3 meses 3.693 7.462
De 3 a 6 meses 34 2
De 6 a 12 meses 70 41
Acima de 12 meses 1.084 1.061

4.881 8.566

6.4. Movimentação das perdas em créditos esperadas - PCE
2019 2018

Saldo inicial (1.174) (1.067)
Adições (128) (107)
Reversões 6 –
Saldo final (1.296) (1.174)

7. Imobilizado

Com adoção do CPC 06 (R2), a companhia reconheceu em 1º de janeiro de 2019, os ativos de direito 
de uso em contrapartida a um passivo de arrendamentos financeiros. Em 31 de dezembro de 2019, 
os direitos de uso estão apresentados pelos seguintes ativos subjacentes:

Direito de uso -
Edificações e Construções Total

Saldo em 31 dezembro de 2018 – –
Adições 204 204
Depreciação (16) (16)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 188 188
Custo 204 204
Depreciação (16) (16)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 188 188

Prática contábil

Os ativos de direito de uso são apresentados como ativo imobilizado e, de acordo com as vidas úteis 
de seus respectivos ativos subjacentes e as características dos contratos de arrendamento (prazo, 
transferência do ativo ou exercício de opção de compra), são depreciados pelo método linear com 
base nos prazos contratuais.

8. Fornecedores

2019 2018
Terceiros 18.715 29.528
Partes relacionadas (nota explicativa 10) 61.144 40.091

79.859 69.619

Representam, principalmente, as compras de energia elétrica de curto prazo para honrar os compro-
missos de venda. O aumento no exercício refere-se ao maior volume contratado para fazer face aos 
contratos de energia comercializados. Esses novos contratos foram realizados principalmente com as 
empresas do Grupo Petrobras conforme divulgado na nota explicativa 10.

9. Arrendamentos mercantis

A companhia firmou, em 23 de janeiro de 2017, contrato de sublocação de uma sala com a Petrobras 
(sublocadora), localizada no Edifício Centro Empresarial Senado, no Rio de Janeiro-RJ, que teve início 
em 01 de fevereiro de 2017 e terá término em 03 de setembro de 2030.

A movimentação do contrato de arrendamento reconhecido como passivo está demonstrada a seguir:

Saldo 
final em 

31.12.2018

Ado-
ção do 

CPC 06 
(R2)

Re-
men-
sura-

ção

Segre-
gação 
CP LP

Paga-
mentos 

de 
Prin-
cipal

Paga-
men-

tos de 
Juros

Paga-
mento 
de im-

pos-
tos

Encar-
gos 

incorri-
dos no 

período

Saldo 
final em 

31.12.2019
País - curto prazo – – – 35 (13) (10) (2) 18 28
País - longo prazo – 184 19 (35) – – – – 168
Total – 184 19 – (13) (10) – 18 196

A tabela a seguir apresenta os vencimentos destes contratos:

Vencimento em 2020 2021 2022 2023 2024
2025

em diante Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 27 29 29 29 29 53 196

Prática contábil
A classificação contábil das operações de arrendamento mercantil operacional tem como base normativa 
o CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.
Os passivos de arrendamento, incluindo aqueles cujos ativos subjacentes são de baixo valor, são 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos dos arrendamentos, geralmente descontados a 
taxa incremental nominal sobre empréstimos da companhia, visto que as taxas de juros implícitas nos 
contratos de arrendamento com terceiros normalmente não podem ser prontamente determinadas.
Remensurações no passivo de arrendamento geralmente refletem alterações oriundas de índices ou 
taxas contratuais, bem como nos prazos dos arrendamentos devido a novas expectativas de prorro-
gações ou rescisões do arrendamento.

Os juros incorridos atualizam o passivo de arrendamento e são classificados como despesas financei-
ras, enquanto os pagamentos reduzem o seu valor contábil. As variações cambiais de arrendamentos 
denominados em dólares norte-americanos são designadas como instrumentos de proteção de relações 
de hedge de fluxo de caixa das exportações altamente prováveis.
Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo (prazo de 12 meses ou menos) são 
reconhecidos como despesa ao longo do prazo do contrato.

10. Partes relacionadas

10.1. Transações comerciais por operação com empresas do sistema

A companhia possui política de Transações com Partes Relacionadas do Sistema Petrobras, que visa 
estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações 
com potencial conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.
Esta política orienta as empresas do Sistema Petrobras e sua força de trabalho na celebração de Tran-
sações com Partes Relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de interesses nestas 
operações, de forma a assegurar os interesses da companhia, alinhada à transparência nos proces-
sos e às melhores práticas de Governança Corporativa, com base nas seguintes regras e princípios:
• Priorização dos interesses da companhia independente da contraparte no negócio;
• Aplicação de condições estritamente comutativas, prezando pela transparência, equidade e interesses 
da companhia;
• Condução de transações sem conflito de interesses e em observância às condições de mercado, 
especialmente no que diz respeito a prazos, preços e garantias, conforme aplicável, ou com pagamento 
compensatório adequado; e
• Divulgação de forma adequada e tempestiva em observância à legislação vigente.

A política também visa garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da administração 
da companhia.

2019 2018

Petrobras

Araucária
Nitro-

genados

Nova
Transpor-
tadora do 

Sudeste Termocabo Total Total
Ativo
Circulante
Contas a receber, principalmente
 por venda de energia (NE nº 6) 225 2.733 765 – 3.723 24.138

225 2.733 765 – 3.723 24.138
Passivo
Circulante
Fornecedores, principalmente por
 compra de energia (NE nº 8) 61.144 – – – 61.144 40.091
Arrendamentos mercantis
 (NE nº 9) 28 – – – 28 –
Dividendos propostos (NE nº 12) 6.692 – – – 6.692 2.194
Não Circulante
Arrendamentos mercantis
 (NE nº 9) 168 – – – 168 –

68.032 – – – 68.032 42.285
Resultado
Receita de venda de energia
 (NE nº 13) 87.419 33.734 11.722 1.352 134.227 65.603
Custo de energia vendida
 (NE nº 14.1) (326.833) – – – (326.833)(290.842)
Compartilhamento de gastos
com  a Petrobras (1.830) – – – (1.830) (1.830)

Aluguéis e taxas de imóveis (26) – – – (26) (54)
Despesas financeiras -
arrendamentos (18) – – – (18) –

Variações monetárias líquidas – – – – – (448)
(241.288) 33.734 11.722 1.352 (194.480)(227.571)

10.2. Remuneração da administração da empresa.

Os membros da diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas 
remuneratórias da PBEN.

11. Tributos

11.1. Tributos correntes

Imposto de renda e contribuição social Ativo Circulante
2019 2018

Imposto de Renda (i) 1.945 2.072
Contribuição Social (i) 1.870 358

3.815 2.430

Demais impostos e contribuições Ativo Circulante Passivo Circulante
2019 2018 2019 2018

ICMS – 13 – –
PIS/COFINS (ii) 8.712 6.121 – –
Outros impostos e contribuições federais retidos
de terceiros – – 24 7

8.712 6.134 24 7

Ativo Não Circulante
2019 2018

ICMS 13 –
13 –

(i) Refere-se, principalmente, a imposto de renda e contribuição social retida na fonte sobre venda de 
energia elétrica e rendimentos de aplicação financeira e imposto de renda e base negativa de contri-
buição social de exercícios anteriores.
(ii) Refere-se, principalmente, a créditos de PIS e COFINS sobre aquisição de energia elétrica.

A companhia monitora periodicamente seus créditos de impostos, com o intuito de garantir sua efetiva 
recuperabilidade.

11.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos

Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:

a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada 
a seguir:

Atualização
monetária de

depósitos
judiciais

Perdas de 
Crédito

Esperadas
Arrendamentos 

Mercantis Total
Em 1º de janeiro de 2018 (4) 362 – 358
Reconhecido no resultado do exercício – 41 – 41
Em 31 de dezembro de 2018 (4) 403 – 399
Reconhecido no resultado do exercício – 42 2 44
Em 31 de dezembro de 2019 (4) 445 2 443

b) Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos.

A Administração considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção da 
realização das provisões e da resolução final dos eventos futuros. Em 31 de dezembro de 2019, a 
expectativa de realização dos passivos fiscais diferidos é a seguinte:

Ativos Passivos
2021 em diante 443 –
Parcela registrada contabilmente 443 –
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11.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados 
estão apresentados a seguir:

2019 2018
Lucro antes dos impostos 40.556 13.303
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) (13.789) (4.523)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
 Exclusões/(Adições) permanentes, líquidas (22) (28)
Outros 24 24

Imposto de renda e contribuição social (13.787) (4.527)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 44 41
Imposto de renda e contribuição social correntes (13.831) (4.568)

(13.787) (4.527)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 34% 34%

Política contábil

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes 
e diferidos e são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente 
reconhecidos no patrimônio líquido.

a) Imposto de renda e contribuição social correntes 

São calculados com base no lucro tributável apurado conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes 
no final do exercício que está sendo reportado.

O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contri-
buinte, quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quando 
há intenção de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos

São geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de 
ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam 
aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e 
legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do exercício 
que está sendo reportado.

O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para 
prejuízos e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável 
contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido 
surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negó-
cios e no momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

A existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado pela Administração da 
companhia.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito 
legalmente executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes 
e os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro 
lançados pela mesma autoridade tributária na mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis 
diferentes que pretendem liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou 
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada exercício futuro no qual se espera 
que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados.

12. Patrimônio líquido
12.1. Capital social realizado

Em 31 de dezembro 2019 e de 2018, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 70.372 está 
representado por 70.372.128 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Prática contábil

O capital social está representado por ações ordinárias. Os gastos incrementais diretamente atribuí-
veis à emissão de ações são apresentados como dedução do patrimônio líquido, como transações de 
capital, líquido de efeitos tributários.

12.2. Reservas de Lucros

a) Reserva legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 
193 da Lei das Sociedades por Ações.

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o saldo da reserva legal representa 20% do capital social, 
que é o seu limite legal.

12.3. Dividendos
Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% 
do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se 
dividir o capital da companhia.

Em AGO de 30 de abril de 2019, foram aprovados os dividendos adicionais de R$ 6.582 referentes 
ao lucro de 2018 (R$ 8.776). Os dividendos referentes ao exercício de 2018 foram pagos, na sua 
totalidade, em junho de 2019. 

A proposta de dividendos relativo ao exercício de 2019, encaminhada pela administração da companhia 
à aprovação do acionista, no montante de R$ 26.769, sendo R$ 6.692 de dividendos mínimos obri-
gatórios e R$20.077 de dividendos adicionais propostos, atende aos direitos garantidos ao acionista.

Os dividendos propostos em 31 de dezembro de 2019, no montante de R$ 26.769 serão pagos na 
data a ser fixada em Reunião com o Acionista.

Demonstração do lucro básico para cálculo de dividendos:

2019 2018
Lucro do exercício 26.769 8.776
Apropriação:
 Reserva legal (NE 12.2a) – –
Lucro básico para determinação do dividendo 26.769 8.776
Dividendos propostos, equivalentes a 25% do lucro básico, composto de:
 Dividendos mínimos obrigatórios 6.692 2.194
Dividendos adicionais propostos 20.077 6.582

Total de dividendos propostos 26.769 8.776

Prática contábil

Quando proposta pela companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou 
juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da companhia.

12.4. Resultado por ação

2019 2018
Lucro líquido atribuível aos acionistas 26.769 8.776
Quantidade de ações 70.372.128 70.372.128
Lucro líquido básico e diluído por ações (R$ por ação) 0,38 0,12

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do exercício atribuído aos acionistas da 
empresa pela quantidade de ações. Não existem ações potenciais com efeitos de diluição (ex: instru-
mentos patrimoniais ou contratos capazes de resultar na emissão de ações).

13. Receita de venda de energia
2019 2018

Venda de energia elétrica ACL - (i) 641.923 519.878
Câmera de comercialização de energia elétrica - CCEE (ii) 21.572 13.979
Encargos de vendas (60.461) (49.860)

603.034 483.997

(i) Receita de venda de energia com contratos bilaterais no Ambiente de Contratação Livre.
(ii) Receita de liquidação financeira na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

O crescimento da venda de energia elétrica no exercício, relacionado aos contratos bilaterais, é de-
corrente, principalmente, do maior Preço Médio de Realização – PMR praticado pela Companhia no 
período de janeiro a dezembro de 2019, reflexo das oportunidades do mercado de energia elétrica de 
curto prazo, as quais são sensíveis à oscilação do Preço Médio de Liquidação de Diferença – PLD, 
conforme nota explicativa nº 1, combinado com moderado crescimento no volume de energia comer-
cializado no período de janeiro a dezembro de 2019. 

Prática contábil

Os contratos com clientes da companhia envolvem a venda de energia elétrica.

A companhia avalia os contratos com clientes que serão objeto de reconhecimento de receitas e 
identifica os bens e serviços distintos prometidos em cada um deles.

São consideradas obrigações de performance as promessas de transferir ao cliente bem ou serviço 
(ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos que sejam 
substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente.

A companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em troca das 
transferências dos bens ou serviços prometidos ao cliente, excluindo quantias cobradas em nome de 
terceiros. Os preços das transações têm como base preços declarados em contratos, os quais refletem 
metodologias e políticas de preços da companhia baseadas em parâmetros de mercados.

Ao transferir um bem, ou seja, quando o cliente obtém o controle desse, a companhia satisfaz à 
obrigação de performance e reconhece a respectiva receita, o que geralmente ocorre em momentos 
específicos no tempo no ato da entrega do produto.

14. Custos e Despesas por natureza
14.1. Custo de energia vendida

2019 2018
Energia elétrica para revenda (565.500) (473.604)
Total (565.500) (473.604)

14.2. Despesas de Vendas

2019 2018
Perdas de crédito esperadas (122) (107)
Total (122) (107)

14.3. Despesas Gerais e Administrativas
2019 2018

Compartilhamento de gastos com a Petrobras (nota explicativa 8) (1.830) (1.830)
Contribuições de agente à CCEE (409) (375)
Serviços contratados e encargos gerais (313) (235)
Contribuição sindical (41) (40)
Honorários Conselho Fiscal (64) (26)
Aluguéis e taxas imóveis (26) (54)
Depreciação e amortização (16) –
Total (2.699) (2.560)

15. Resultado financeiro líquido
2019 2018

Receitas financeiras 5.732 5.671
Receitas com aplicações financeiras e recebíveis de ativo financeiro 5.637 5.561
Juros recebidos de clientes e outros 95 110
Despesas financeiras (30) –
Despesas com arrendamentos mercantis (18) –
Outras despesas financeiras, líquidas (12) –
Resultados de variações monetárias, líquidos 435 199
Atualização monetária sobre dividendos – (448)
Atualização de impostos e contribuições a recuperar 177 82
Atualização monetária - outras 258 565
Total 6.137 5.870

Resultado financeiro líquido superior ao mesmo período do exercício anterior em virtude da menor 
atualização monetária sobre os dividendos pagos, após a alteração do estatuto da companhia em 2018, 
que não prevê mais atualização Selic sobre os valores a pagar na forma de dividendos.

16. Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa
2019 2018

Valores pagos e recebidos durante o período
 Imposto de renda e contribuição social 8.563 1.437
 Imposto de renda retido na fonte de terceiros 11 95

8.574 1.532

17. Processos judiciais e contingências
17.1. Processos judiciais não provisionados

Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou 
para os quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da saída de 
recursos, não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída.

Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 
para os quais a probabilidade de perda é considerada possível são apresentadas na tabela a seguir:

Natureza 2019 2018
Fiscais 166 161

166 161

O quadro a seguir detalha as principais causas de natureza fiscal, cujas expectativas de perdas estão 
classificadas como possível:

Descrição do processo de natureza fiscal 20 19 2018
Autor: Delegacia da Receita Federal
1) Declaração de Compensação decorrente de pagamento a maior de COFINS de 
agosto de 2013 que não fora homologada pela Receita Federal
Situação atual: Aguardando julgamento da manifestação de inconformidade perante 
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (Ribeirão Preto/SP). 97 94

Outros processos de natureza fiscal
Autor: Delegacia da Receita Federal
2) Declaração de Compensação decorrente de pagamento a maior de COFINS de 
fevereiro de 2014 que não fora homologada pela Receita Federal
Situação atual: Aguardando julgamento da manifestação de inconformidade perante 
a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (Ribeirão Preto/SP). 69 67

Total de processos de natureza fiscal 166 161

Em 31 de dezembro de 2019, a empresa não apresentava processos de qualquer natureza com 
probabilidade de perda provável.

Prática contábil

As provisões são reconhecidas quando: (i) a companhia tem uma obrigação presente como resultado de 
evento passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será 
necessária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável.

Ativos e Passivos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas ex-
plicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores 
não possam ser estimados.

18. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 
18.1. Instrumentos financeiros

A companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos 
é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez 
e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições con-
tratadas versus condições vigentes no mercado.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a companhia não efetuou aplicações de 
caráter especulativo. Os resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela 
administração da Companhia.

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 2019 e 2018 não foram identificados derivativos 
embutidos.

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações contábeis 
da Empresa em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 e estão demonstradas abaixo:

2019 2018
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 2 1
Contas a receber - clientes 60.935 69.064

 Contas a receber - FIDC 117.186 84.820
178.123 153.885

Passivo
Circulante
 Fornecedores 79.859 69.619

79.859 69.619

O principal ativo financeiro da companhia é classificado na categoria Contas a Receber, não derivativo 
com pagamentos fixos ou determináveis, que não possui a característica de negociação em mercados 
organizados, exceto os montantes classificados como contas a receber – FIDC, que estão mensurados 
pelo valor justo por meio de resultado.

Prática contábil

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo 
com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

18.2. Mensuração dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado, com exceção do 
contas a receber – FIDC. Os valores justos destes instrumentos financeiros são equivalentes aos seus 
valores contábeis.
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18.3. Gerenciamento dos riscos
A gestão da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. é realizada por seus diretores, com base na 
política corporativa para gerenciamento de riscos da sua controladora Petrobras. Esta política visa 
contribuir para um balanço adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível 
de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do 
contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação efetiva dos seus recursos físicos, 
financeiros e humanos, a companhia possa atingir suas metas estratégicas.

As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:

18.3.1. Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas 
de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, 
a empresa segue as orientações corporativas para as empresas do sistema Petrobras.

18.4. Risco de crédito
A empresa está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração 
de seu caixa e investimento em recebíveis de ativo financeiro, que é feita com base nas orientações 
corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste na possibilidade de não saque ou resgate 
dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao 
risco de crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa e recebíveis de ativos 
financeiros em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

A administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa 
e recebíveis são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise e 
orientações corporativas de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de 
reconhecida liquidez.

O risco de crédito associado às contas a receber de clientes é mitigado por prerrogativas legais para 
a suspensão de prestação de serviços a inadimplentes. Adicionalmente, parte dos valores a receber 
relativos às transações de venda e compra de energia, realizadas no âmbito do processo de liqui-
dação financeira na CCEE, está sujeita a modificação, dependendo de decisões judiciais ainda em 
andamento, movidas por algumas empresas do setor. Esses processos decorrem da regra de rateio 
da inadimplência no mercado.

18.5. Risco de liquidez

O risco de liquidez da companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, 
caixa e recebíveis de ativos financeiros ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas 
datas previstas.

A companhia utiliza seus recursos principalmente para aquisição de energia elétrica para revenda e 
pagamentos de dividendos. O risco de liquidez da companhia é administrado de forma corporativa pela 
controladora Petrobras. Os passivos financeiros da Companhia possuem vencimento no curto prazo.

19. Contratos para compra e venda de energia

A companhia possui contratos para compra e venda de energia elétrica a registrar na Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. Tais operações de compra e venda de energia foram 
contratadas para comercialização com consumidor final dentro do Grupo Petrobras. Desta forma, as 
contas a receber e a pagar relativas a tais contratos estão mensuradas ao custo amortizado.

As receitas e os custos nominais futuros, baseados nos preços contratados estão demonstrados abaixo:

Receita Custo
2020 2.756 1.982

2.756 1.982

PAULO TARSO FOURNIER DE ARAÚJO MARCELO DE ANDRADE LUIS RAMOS COIRADAS

Diretor Presidente Diretor Diretor

MARCOS ANTONIO GIBIN DE FREITAS
Contador

CRC-RJ-089868/O-2

Diretoria Executiva

Parecer do Conselho Fiscal

Senhor Acionista,

O Conselho Fiscal da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. - PBEN, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, à vista do Parecer dos 
Auditores Independentes – KPMG Auditores Independentes, de 18 de fevereiro de 2020, sem ressalvas, ela-
borado de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

Tomou, ainda, conhecimento da Proposta de Destinação do Resultado a ser encaminhada à deliberação da 
Assembleia Geral de Acionista.  Esta proposta está conforme estatuto da companhia.  Além disso, não há 
orçamento de capital para o exercício de 2020 que justifique retenção de lucros.

O Conselho fiscal, por unanimidade, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Petrobras Comer-
cializadora de Energia S.A. - PBEN.

Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favorável à submissão da proposta de destinação do resulta-

do do exercício à Assembleia Geral de Acionista na forma apresentada pela Administração, tendo em vista a 
estrutura de capital e situação financeira da companhia.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

Telmo Medeiros Lopes

Presidente do Conselho Fiscal

Livia Guse de Aguiar Julio Cesar Cândido do Nascimento
 Conselheira Fiscal Conselheiro Fiscal

Em sua reunião nº 37, de 14/02/2020, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras mani-
festou-se no seguinte sentido: "Principais Resultados, Contingências Jurídicas e Aspectos Gerais da Auditoria 
Independente sobre as Demonstrações Financeiras da Petrobras Comercializadora de Energia Ltda ("PBEN") 
- Exercício 2019. O Diretor Presidente da PBEN Paulo Tarso Fournier de Araújo apresentou as Demonstrações 
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da PBEN. A Auditora da KPMG Milena Rosa 
apresentou os aspectos relevantes na avaliação da KPMG, destacando que emitirão um relatório sem ressalvas 

e com uma ênfase em "Transações com Partes Relacionadas". O CAECO, no uso de suas atribuições , tomou 
conhecimento das informações e recomendou ao órgão competente da PBEN a aprovação das Demonstrações 
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019."

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.
Heloísa de Paula Batista Warken

Coordenadora

Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (“CAECO”)

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Diretores da 

Petrobras Comercializadora de Energia S.A.

Rio de Janeiro - RJ

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. em 
31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Transações com Partes Relacionadas

Chamamos a atenção para o fato que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo 
Brasileiro S.A. – Petrobras na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo 
Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 10 às demonstrações financeiras. Portanto, as 
demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto.

Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às Companhias 
fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
reconciliada com as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demons-
tração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expres-
samos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia.

– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020

KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7
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Cemed Care - Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda.
CNPJ: 07.794.623/0001-22

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
 FINDOS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Jacques Jean Daniel Coudry
Administrador

Maria Lucia Guilherme de Brito
CRC nº 1 RJ 088.050/O

DIRETORIA CONTADORA

As demonstrações contábeis foram auditadas pela Grant Thornton Auditores Independentes e encontram-se á disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Senhores Quotistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores
as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.
A Administração.

1. Contexto Operacional
Cemed Care – Empresa de Atendimento Clínico Geral Ltda. (“CEMED” ou
“sociedade”) é uma sociedade limitada, com sede na rua Almirante Grenall,
nº 405, Bloco 1, 6º andar, Centro Empresarial Washington Luiz, Vila São Luiz, 
na cidade de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, e tem por finalidade
a prestação de serviços médico-ambulatoriais e a participação no capital de
outras sociedades.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Sociedade para os exercícios findos em 31

31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Ativo circulante 107.252 88.310
Caixa e equivalente de caixa 7.610 706
Contas a receber 47.062 45.809
Estoques 13.104 7.108
Créditos tributários 37.010 33.051
Adiantamento a funcionários e fornecedores 1.795 1.261
Outros créditos 671 375
Ativo não circulante 157.609 188.132
Depósitos judiciais 3.532 2.466
Créditos tributários 38.540 61.387
Investimentos 3.318 3.528
Imobilizado 87.795 88.289
Intangível 24.424 32.462
Total do ativo 264.861 276.442

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida 608.647 574.376
Custo dos serviços prestados (674.546) (592.794)
Prejuízo bruto (65.899) (18.418)
Despesas administrativas (14.012) 2.238
Resultado de equivalência patrimonial (251) (400)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 943 521
Resultado financeiro, líquido 4.244 3.414
Prejuízo do exercício (74.975) (12.645)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital
Social

Resultado de opera-
ções com acionistas 

não controladores
Prejuízos

acumulados
Total do patrimô-

nio líquido

Adiantamento para 
futuro aumento de 

capital Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017 226.514 232 (45.767) 180.979 7.400 188.379
Recursos para aumento de capital - - - - 17.627 17.627
Aumento de capital social 19.777 - - 19.777 (19.777) -
Prejuízo do exercício - - (12.645) (12.645) - (12.645)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 246.291 232 (58.412) 188.111 5.250 193.361
Recursos recebidos para aumento de capital - - - - 12.144 12.144
Aumento de capital social 4.377 - - 4.377 (4.377) -
Ganho na variação percentual investimento - 41 - 41 - 41
Prejuízo do exercício - - (74.975) (74.975) - (74.975)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 250.668 273 (133.387) 117.554 13.017 130.571

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2019 31/12/2018
Passivo
Passivo circulante 106.853 59.030
Obrigações com pessoal 23.881 23.760
Fornecedores 64.645 22.892
Tributos 17.757 11.962
Outros débitos 570 416
Passivo não circulante 27.437 24.051
Provisão para riscos judiciais 26.268 21.628
Fornecedores 1.169 2.423
Patrimônio líquido e adiantamento para
  futuro aumento de capital 130.571 193.361
Patrimônio líquido 117.554 188.111
Capital social 250.668 246.291
Resultado de operações com acionistas não
 controladores 273 232
Prejuízos acumulados (133.387) (58.412)
Adiantamento para futuro aumento de capital 13.017 5.250
Total do passivo 264.861 276.442

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (74.975) (12.645)
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao caixa e
 equivalentes de caixa gerados pelas
 atividades operacionais
Depreciação e amortização 20.003 18.387
Provisão para perdas sobre créditos 74 217
Provisão (reversão) para riscos judiciais 4.640 (7.166)
Juros, atualizações e variações cambiais, líquidos (4.169) (3.964)
Resultado de equivalência patrimonial 251 400
Outros 104 16

(54.072) (4.755)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (1.327) (1.303)
Estoque (6.006) (1.700)
Créditos tributários 23.057 (13.274)
Adiantamento a funcionários e fornecedores (534) (370)
Outros créditos (1.362) (395)
Obrigações com pessoal 121 1.787
Fornecedores 40.449 6.290
Tributos 5.795 (212)
Outros débitos 204 (40)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
 atividades operacionais 6.325 (13.972)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Alienação de imobilizado - 29
Adição de imobilizado (9.815) (3.253)
Adição de intangível (1.750) (806)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimentos (11.565) (4.030)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos para aumento de capital 12.144 17.627
Caixa líquido gerado nas atividades de
 financiamento 12.144 17.627
Aumento (redução) em caixa e equivalentes
 de caixa 6.904 (375)
Saldos do caixa e equivalentes de caixa
Início do exercício 706 1.081
Final do exercício 7.610 706
Aumento (redução) em caixa e equivalentes
 de caixa 6.904 (375)

de dezembro de 2019 e 2018 são apresentados em milhares de reais, exceto 
quando mencionado de outra forma, e foram preparadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei 
das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 
e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quando refe-
rendadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (“ANS”), em conformi-
dade com as práticas e políticas contábeis da controladora da Sociedade, Amil 
Assistência Médica Internacional S.A.

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
CNPJ Nº 33.176.249/0001-01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas: O American Bureau Of 
Shipping por intermédio de seu Representante Legal para o Brasil e América do 
Sul, faz publicar o presente Balanço em cumprimento às determinações legais.
RJ, 27/03/2020. José Carlos Ferreira - Representante Legal.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em reais)
ATIVO Notas 2019 2018
CIRCULANTE
 Caixa e equivalentes de caixa 1 12.632.263,34 11.465.745,84 
 Contas a receber - clientes 2 21.060.538,38 15.240.840,76 
 Impostos a recuperar 3 4.978.657,42 3.118.427,00 
 Outros ativos circulantes 4 743.296,87 374.205,14 
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 39.414.756,01 30.199.218,74 
NÃO CIRCULANTE 
 Depósitos e cauções 5 1.757.002,97 788.294,01 
 Investimentos 6 21.382,93 21.382,93 
 Imobilizado 7 1.240.047,32 1.364.150,41 
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.018.433,22 2.173.827,35 
TOTAL ATIVO 42.433.189,23 32.373.046,09 
PASSIVO Notas 2019 2018
CIRCULANTE
 Obrigações fiscais e sociais a recolher 8  2.961.708,39 3.320.740,77 
 Imposto de renda e contribuição social 9 160.362,58 -
 Provisão de férias e encargos 10 4.205.762,84    3.946.700,43 
 Juros sobre capital próprio a pagar 611,76   640.611,76 
 Ordenados e Salários a pagar -  177.311,11
 Provisão para contingências 11 9.318.170,49    6.871.143,94 
 Outras provisões a pagar 12 1.556.014,14 1.022.956,96 
 Outras contas a pagar 13 24.938.892,15 13.676.592,36 
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 43.141.522,35 29.656.057,33 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a 
Descoberto) 14
 Capital estrangeiro 3,31 3,31 
 Correção monetária 1.893.859,19 1.893.859,19 
 Outras Reservas 298.534,16 298.534,16 
 Reserva de lucros - 524.592,10
 Prejuízo Acumulado (2.900.729,78) -
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 (Passivo a Descoberto) (708.333,12) 2.716.988,76 
TOTAL DO PASSIVO 42.433.189,23 32.373.046,09 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em reais)
2019 2018

Receita Líquida de serviços 76.509.790,43 71.810.381,55 
Custo dos serviços prestados (48.203.017,39) (45.324.874,16)
Lucro bruto 28.306.773,04 26.485.507,39 
Receitas e (despesas) operacionais 
Com vendas (223.290,37) (508.050,97)
Gerais e administrativas (24.378.116,86) (25.037.529,84)
Outras receitas e (despesas) operacionais (6.722.906,81) (5.623.409,26)
Resultado antes da receita e despesa financeira (3.017.541,00) (4.683.482,68)
Receitas (despesas) financeiras 29.279,43 117.579,71 
Resultado  antes da tributação sobre lucro (2.988.261,57) (4.565.902,97)
Imposto de renda (111.560,72) (321.300,45)
Contribuição social (48.801,86) (124.797,69)
Lucro líquido do exercício (3.148.624,15) (5.012.001,11)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

 Capital 
Correção 

Monetária 
Reserva para 

Aumento de Capital 
Reserva de 

Incentivo Fiscal 
Prejuízo 

Acumulado 
Reserva de 

Lucros 
Resultado do 

Período  Total 
Saldo em 31 de dezembro de 2017  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14  - 12.536.593,21 - 14.728.989,87
Distribuição de lucros (7.000.000,00) (7.000.000,00)
Prejuízo do exercício (5.012.001,11) (5.012.001,11)
Prejuízo a destinar do exercício (5.012.001,11)  5.012.001,11  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2018  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14  -  524.592,10  -  2.716.988,76
Distribuição de lucros  (510.000,00)  (510.000,00)
Ajustes de exercícios anteriores  233.302,27  233.302,27 
Prejuízo do exercício (3.148.624,15) (3.148.624,15)
Prejuízo a destinar do exercício (3.148.624,15)  3.148.624,15  - 
Transferência da reserva de lucros  247.894,37  (247.894,37)  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2019  3,31 1.893.859,19  219.752,02  78.782,14 (2.900.729,78) 0,00 0,00  (708.333,12)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
 Caixa gerado nas operações  647.237,38 (1.985.613,24)
  Lucro líquido do exercício (3.148.624,15)(5.012.001,11)
  Provisões contingências  3.196.101,08  2.718.234,24 
  Depreciação e amortização  366.458,18  308.153,63 
  Ajustes e Exercícios Anteriores  233.302,27  - 
 Variações nos ativos e passivos  1.271.635,21  7.003.822,72 
  (Aumento) Redução contas a receber (5.819.697,62)(4.253.809,69)
  (Aumento) Redução impostos a recuperar (1.860.230,42)(2.459.928,25)
  (Aumento) Redução outros ativos circulantes  (369.091,73)  (165.950,07)
  (Aumento) Redução depósitos e cauções  (968.708,96)  (777.614,01)
  Aumento (Redução) impostos e contribuições  (359.032,38)  771.131,13 
  Aumento (Redução) IRPJ e CSLL a recolher  160.362,58  (555.361,59)
  Aumento (Redução) provisões de férias e encargos  259.062,41  14.251,99 
  Aumento (Redução) juros sobre capital próprio a pagar  (640.000,00)  296.284,84 
  Aumento (Redução) salários a pagar  (177.311,11)
  Aumento (Redução) provisões contingências  (749.074,53)  - 
  Aumento (Redução) outros passivos circulantes 11.795.356,97 14.134.818,37 
Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais  1.918.872,59  5.018.209,48 
Fluxo de caixa das atividades investimentos
 Aquisição ativo imobilizado  (242.355,09)(1.118.181,80)
Caixa líquido proveniente das atividades investimentos  (242.355,09)(1.118.181,80)
Fluxo de caixa das atividades financiamentos
 Pagamentos de dividendos  (510.000,00)(7.000.000,00)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 financiamentos (510.000,00)(7.000.000,00)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  1.166.517,50 (3.099.972,32)
 Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 11.465.745,84 14.565.718,16 
 Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 12.632.263,34 11.465.745,84 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  EM 31 DE DE-
ZEMBRO DE 2019 E 2018. Contexto Operacional: O American Bureau of Shipping 
é uma filial brasileira de empresa estrangeira autorizada a atuar no Brasil há mais de 
70 anos, atendendo a clientes nacionais e estrangeiros de todos os continentes. Tem 
como objeto social a prestação de serviços de vistoria e certificação na indústria naval, 
atuando principalmente em vistoria de embarcações, plataformas, navios sonda, etc., 
realizando as mais diversas vistorias conforme normas próprias e regulamentos das 
instituições reguladoras internacionais e da autoridade marítima brasileira. Tem sua 
sede na cidade do Rio de Janeiro, filiais nas cidades de São Paulo e Santos. Face 
à sua atividade, necessita de permanente treinamento de seu pessoal para atender 
às exigências dos padrões de qualidade e segurança estabelecidos a nível mundial. 
Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem 
os princípios de contabilidade emanados da legislação societária brasileira em con-

Demonstrativo do Valor Adicionado 2019 2018
1 - RECEITAS 88.885.713,02 81.149.985,79 
Vendas de serviços 86.848.871,57 81.603.175,04 
Provisão p/créditos duvidosos   (187.835,05)   (487.024,87)
Outras receitas   2.224.676,50    33.835,62 
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 23.735.760,90 24.534.622,05 
Custos serviços vendidos 14.096.403,15 15.374.513,59 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros   9.633.357,82   9.160.108,46 
Outras    5.999,93      - 
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1-2 ) 65.149.952,12 56.615.363,74 
4 - RETENÇÕES   366.458,18   308.153,63 
Depreciação, amortização e exaustão   366.458,18   308.153,63 
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO 
PELA ENTIDADE ( 3-4 ) 64.783.493,94 56.307.210,11 
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA 3.146.819,18   3.627.860,27 
Receitas financeiras 3.146.819,18   3.627.860,27 
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
( 5+6) 67.930.313,12 59.935.070,38 

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO - DVA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Demonstrativo do Valor Adicionado 2019 2018

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 67.930.313,12 59.935.070,38 
Pessoal e encargos 44.191.182,44 40.134.166,65 
 Remuneração direta 33.329.876,43 28.869.155,49 
 Benefícios   8.202.959,08   8.746.564,09 
 FGTS   2.658.346,93   2.518.447,07 
Impostos, taxas e Contribuições 23.770.215,08 21.002.339,03 
 Federais 15.314.851,87 14.106.077,92 
 Estaduais    3.954,00    5.847,54 
 Municipais   4.420.154,30   4.172.179,33 
 Provisão para contingências   4.031.254,91   2.718.234,24 
Remuneração de capitais de terceiros 3.117.539,75   3.461.995,41 
 Despesas financeiras   3.117.539,75   3.461.995,41 
Remuneração de capitais próprios (3.148.624,15) (4.663.430,71)
 Juros sobre o capital próprio  -  348.570,40
 Lucros retidos / Prejuízo do exercício (3.148.624,15) (5.012.001,11)

formidade e de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, Comitê de pronuncia-
mentos contábeis (CPC) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
Apuração do resultado -  O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime de competência. Moeda estrangeira - Os ativos e passivos denominados
em moeda estrangeira foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de 
fechamento do balanço e as diferenças decorrentes de conversão de moeda foram 
reconhecidas no resultado do exercício. Resumo das principais práticas contábeis:
1 - Caixa e equivalentes de caixa – Representado por depósitos bancários e aplicações 
financeiras de liquidez imediata com baixo risco de variação no valor de mercado, 
registrados ao custo e acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço.
Caixas e equivalentes de Caixa 31.12.2019 31.12.2018
Depósitos Bancários 100.000,71 100.025,59
Aplicações financeiras 12.532.262,63 11.365.720,25

Saldo 12.632.263,34 11.465.745,84
2 - Contas a receber de clientes – São registradas e mantidas no balanço pelo valor 
nominal dos títulos representativos dos créditos, líquidas de provisão para devedores 
duvidosos, atualizados mensalmente com base na taxa de câmbio, quando decor-
rentes de vendas ao exterior e são realizados em condições normais de mercado, 
conforme demonstrado abaixo.
Contas a receber de clientes 31.12.2019 31.12.2018
Clientes Nacionais 12.308.156,67 12.507.833,85
Clientes Estrangeiros 16.921.262,97 10.901.888,17
Provisão Devedores Duvidosos (8.168.881,26) (8.168.881,26)

Saldo Liquido 21.060.538,38 15.240.840,76
Provisão para devedores duvidosos – Constituída sobre todos os créditos que en-
volvem riscos e em montante suficiente para a cobertura das perdas, considerada 
a experiência anterior. 3 – Impostos a recuperar – representa o saldo de créditos 
tributários federais para posterior compensação de tributos e contribuições sociais.
Impostos a recuperar 31.12.2019 31.12.2018
PIS 1.051.241,22 48.472,25
COFINS 147.857,89 221.657,79
IMPOSTO DE RENDA 2.406.878,53 1.793.916,17
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.217.308,81 899.009,82
INSS 155.370,97 155.370,97

Saldo 4.978.657,42 3.118.427,00
4 - Outros Ativos Circulantes – Estão classificados os adiantamentos de despesas 
efetuados pela empresa e demonstradas pelos seus valores de realização na data 
do balanço no período de curto prazo.
Outros Ativos Circulantes 31.12.2019 31.12.2018
Adiantamento empregados 15.318,00 5.218,00
Adiantamento de despesas 687.793,28 297.153,17
Adiantamento terceiros 40.185,59 71.833,97

Saldo 743.296,87 374.205,14
5 - Depósitos e Cauções – Estão classificados neste grupo os depósitos utilizados 
como garantias e depósitos judiciais recursais trabalhistas à disposição do juízo para 
permitir a interposição de recurso, nos termos da lei.  
Depósitos e cauções 31.12.2019 31.12.2018
Ações Judiciais Trabalhistas 1.746.322,97 777.614,01
Outras Garantias 10.680,00 10.680,00

Saldo 1.757.002,97 788.294,01
6 - Investimentos – Estão apresentados ao custo de aquisição, corrigido mo-
netariamente até 31 de dezembro de 1995. 7 - Imobilizado – Demonstrado ao 
custo de aquisição (corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995) e 
deduzido de depreciações calculadas pelo método linear, utilizando-se taxas 
usuais para cada tipo de bem, de acordo com a sua vida útil econômica dos bens.

Saldo em 31.12.2019
Custo Depreciação Liquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 595.361,50 1.220,50
Móveis e utensílios 924.196,15 806.239,05 117.957,10
Equipamentos de Informática 4.959.264,35 3.955.641,99 1.003.622,36
Veículos 201.959,51 179.466,64 22.492,87
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.956.429,57 1.881.535,08 74.894,49
SALDO 8.658.291,58 7.418.244,26 1.240.047,32

Saldo em 31.12.2018
Custo Depreciação Liquido

Imóveis - Escritórios 596.582,00 592.920,34 3.661,66
Móveis e utensílios 918.406,15 769.787,62 148.618,53
Equipamentos de Informática 4.798.242,03 3.655.716,16 1.142.525,87
Veículos 201.959,51 152.475,16 49.484,35
Linha Telefônica 19.860,00 - 19.860,00
Benfeitorias de imóveis 1.880.886,80 1.880.886,80 -
SALDO 8.415.936,49 7.051.786,08 1.364.150,41
Passivos – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos 
dos correspondentes encargos, quando aplicáveis.  
8 – Obrigações fiscais e sociais a recolher 
Obrigações fiscais a recolher 31.12.2019 31.12.2018
Impostos sobre faturamento a recolher 830.120,11 876.383,49
Impostos retidos a recolher 1.040.247,76 903.013,74

 Saldo 1.870.367,87 1.779,397,23
Obrigações Sociais a recolher 31.12.2019 31.12.2018
INSS 801.167,38 1.289.509,80
FGTS 290.173,14 251.833,74

 Saldo 1.091.340,52 1.541.343,54
Obrigações fiscais e sociais a recolher 2.961.708,39 3.320.740,77

9 - Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucros – A tributação sobre os 
lucros compreende o imposto de renda e a contribuição social apurados pelo regime 
de Lucro Real e reconhecidos pelo regime de competência. O imposto de renda é 
apurado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%, 
enquanto a contribuição social é apurada pela alíquota de 9% também sobre o lucro 
tributável. 10 – Provisão de férias e encargos – A provisão para férias é constituída 
mensalmente em atendimento ao regime de competência com base nos direitos ad-
quiridos proporcionalmente pelos empregados, acrescido dos respectivos encargos e 
baixados conforme o pagamento até a data do balanço. 11 – Provisão para contingên-
cias – Os passivos contingentes são constituídos de valores de possíveis obrigações 
relativas a eventos trabalhistas e fiscais passados, que dependem de evento futuro 
e sem qualquer controle que possa ser exercido pela administração da sociedade e 
foram quantificados com base nas expectativas de êxito das correspondentes ações. 
Provisão para contingências 31.12.2019 31.12.2018
Trabalhistas 5.526.209,08 2.569.023,98
Fiscais 3.791.961,41 4.302.119,96

Valor provisionado 9.318.170,49 6.871.143,94
12 – Outras Provisões a pagar –  A provisão para bônus é constituída para fazer 
face a pagamentos de gratificação a funcionários, no ano subsequente, cujo valor 
representa a melhor estimativa do desembolso exigido para a sua liquidação, cujo 
montante a ser pago só é definido e conhecido quando do pagamento.
Outras provisões a pagar 31.12.2019 31.12.2018
Bônus Funcionários e Gerentes 1.144.128,10 741.273,16
Encargos 411.886,04 281.683,80

Valor provisionado 1.556.014,14 1.022.956,96
13 – Outras Contas a pagar – Representa o valor de despesas pagas pela sua 
Matriz estrangeira a serem reembolsadas pela sua filial brasileira atualizados men-
salmente com base na taxa de câmbio (PTAX). 14 - Patrimônio Líquido / Passivo 
a Descoberto – Constituído pelo capital original investido e de suas atualizações 
monetárias de acordo com os índices oficias até 1995. As empresas brasileiras, 
bem como as filiais brasileiras de empresas estrangeiras, devem registrar o seu 
capital estrangeiro investido diretamente e o reinvestimento dos lucros no Banco 
Central do Brasil, para que o capital possa ser repatriado e os dividendos serem 
remetidos para o exterior. O American Bureau of Shipping em 31 de dezembro 
de 2019 tem registrado como capital estrangeiro o montante de US$ 984,468.68. 
Passivo a Descoberto- As demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro 
de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades de regime normal de operações. Conforme apresentado nas 
demonstrações financeiras, as mesmas indicam a existência de passivo a descoberto 
em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$ 708.333,12 (setecentos e oito mil, 
trezentos e trinta e três reais e doze centavos) referente exclusivamente ao prejuízo 
apurado no resultado corrente de 2019.
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