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Vídeo deve ser liberado pelo
STF até sexta, ‘talvez antes!’
Temperatura da crise
sobe com decisão
de Celso de
Mello e acusação
contra Flávio

O ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal, recebeu na tarde esta segunda-feira, da
equipe da Polícia Federal coordenada pela delegada Christiane Correa Machado, o pendrive que tem a
gravação da reunião ministerial de
22 de abril de 2020.
Celso de Mello começou a assistir ao vídeo no início da noite e
divulgou nota afirmando que decidirá a respeito do levantamento do
sigilo – parcial ou total – até o final
desta semana, “talvez antes!”
A gravação confirma a versão
dada pelo ex-ministro da Justiça e
Segurança Pública Sergio Moro ao
pedir demissão. Segundo Moro, o
presidente Jair Bolsonaro o pressionou para substituir o diretorgeral da Polícia Federal para ter
controle sobre investigações que

Nelson Jr/STF

estão sendo feitas sobre seus filhos
e amigos.
Outro problema da Família Bolsonaro com a Polícia Federal foi
revelado neste domingo pelo empresário Paulo Marinho, um dos
empresários mais próximos do então candidato a presidente. Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ),
afirmou à Folha de S.Paulo que
um delegado da PF vazou, no período entre o primeiro e o segundo
turno das eleições de 2018, informações a respeito da investigação
da Operação Furna da Onça, que
descobriu movimentações milionárias na conta do assessor e faz-tudo
da família Fabrício Queiroz.
Marinho afirmou também que a
operação teria sido adiada para não
prejudicar a campanha do então candidato Jair Bolsonaro à Presidência
da República. O desembargador Abel
Gomes, relator da Operação, insistiu
que não houve adiamento da Operação, mas apenas evitou-se deflagrá-la
antes do final do segundo turno para
não haver acusações de interferência
eleitoral.
Flávio se defendeu das acusações, em uma nota dizendo sentir
pena de Marinho, “um homem que

Ministro começou a assistir ao vídeo no início da noite de ontem
preferiu virar as costas a quem lhe
estendeu a mão”. O senador disse
ainda que o empresário trocou a
família Bolsonaro pelo governador
de São Paulo, João Dória, e pelo
governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por ambição. Disse ainda que Marinho teria interesse em
prejudicá-lo, já que seria o substituto de Flávio no Senado.
O senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) avisou que pretende entrar com um pedido de investigação
no Conselho de Ética do Senado
para apuração dos fatos. Randolfe

afirmou também, via Twitter, que
poderá pedir a cassação do mandato d filho de Bolsonaro.
O líder do PT, Rogério Carvalho
(SE), considerou a existência de
uma fraude eleitoral: “As revelações do empresário Paulo Marinho,
amigo íntimo da família Bolsonaro
e suplente do senador Flávio, são
gravíssimas. Elas configuram claramente uma fraude eleitoral ao
atrasar uma operação envolvendo
Queiroz para não prejudicar a eleição de Bolsonaro”, disse à Agência
Senado.

França e Alemanha propõem apoio de € 500 bi sem reembolso
A primeira-ministra alemã Angela Merkel e o presidente francês
Emmanuel Macron concordaram
em uma proposta para a reconstrução da Europa, que inclui um fundo
de ajuda de € 500 bilhões para os
países mais atingidos.
De acordo com a proposta franco-alemã, os países-membros que
receberem os fundos não precisariam devolver o dinheiro. A responsabilidade pela dívida seria acrescentada ao orçamento da União
Europeia, para o qual as contribuições dos membros variam de acordo com o tamanho e a prosperidade
de suas economias.
A iniciativa dos dois países está
baseada em quatro pilares: estratégia de saúde, fundo de reconstrução
para solidariedade e crescimento,
aceleração da transição ecológica
e digital e fortalecimento da capacidade e soberania industrial europeia. A proposta precisa ser aprovada pelos demais 25 países que
integram a União Europeia.
Os € 500 bilhões serão lançados nos mercados “em nome da
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Macron e Merkel esperam vencer resistência dos países do norte europeu
UE”, ressaltou Macron. O presidente francês também destacou a economia verde: “Nossa
mensagem é simples: a transfor-

mação verde de nossa economia
não deve ser questionada, mas
acelerada.”
O chanceler da Áustria, Sebas-

tian Kurz, fez questão de deixar
claro que a proposta da Alemanha
e da França deverá encontrar resistência dos países do norte europeu.

Vacina promissora leva alta aos mercados financeiros
O comunicado feito pelo laboratório norte-americano Moderna,
de testes promissores em pacientes
com a vacina que está desenvolvendo contra a Covid-19, animou
os mercados financeiros. O preço das ações da companhia, que
acumulavam alta de 240% nos 12
meses encerrado na última sextafeira, dispararam mais 25% nesta
segunda-feira.
A vacina mostrou potencial em
um estudo de estágio inicial, já que
produziu anticorpos neutralizado-

res do vírus semelhantes àqueles
encontrados em pacientes recuperados. A vacina da empresa está na
vanguarda dos esforços de desenvolvimento de um tratamento para
o vírus de disseminação veloz e, na
semana passada, recebeu o selo de
“aprovação rápida” da agência de
saúde dos Estados Unidos para que
a revisão regulatória seja acelerada.
A Moderna espera iniciar um estudo de estágio final mais amplo em
julho.
O alívio no mercado externo,

junto com a calmaria (que muitas
vezes precede a crise) na política
interna levou o dólar à menor cotação em 12 dias, e a bolsa de valores fechou no nível mais alto em
20 dias. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a
R$ 5,72, com recuo de R$ 0,119
(-2,03%), no menor nível desde 6
de maio (R$ 5,704).
O Banco Central ajudou o movimento, ofertando até US$ 620
milhões para renovar contratos de
swap cambial – venda de dólares

no mercado futuro – que venceriam
em julho. A moeda norte-americana
acumula alta de 42,55% em 2020.
O índice Ibovespa, da B3 (bolsa de valores brasileira), fechou o
dia aos 81.194 pontos, com alta de
4,69%. O indicador está no nível
mais alto desde 29 de abril.
O índice Dow Jones, da Bolsa
de Nova York, fechou o dia com
alta de 3,85%. O barril de petróleo
do tipo Brent era vendido a US$
35,65 por volta das 18h, com alta
de 9,69%.

Isolamento social
aumenta no Rio e
Teresópolis limita
saídas por CPF
A taxa de isolamento social no
Rio de Janeiro aumentou neste domingo, em relação ao final de semana anterior, passando de 72%
para 80%. O dado foi divulgado
pela prefeitura. Já em relação ao
domingo retrasado, 3 de maio, houve queda.
O Dia das Mães (10) ajuda a explicar a maior movimentação naquele domingo. Da mesma forma,
o frio no dia 3 contribuiu para que
mais pessoas ficassem em casa.
O dado é obtido através das 400
câmeras de monitoramento da prefeitura, em parceria com a empresa
Cyberlabs, que fazem a contagem
das pessoas que aparecem nas imagens e também identifica aglomerações em tempo real.
Segundo a prefeitura, todos os
bairros analisados apresentaram
o índice de isolamento acima de
75%, com exceção de Botafogo e
Jacarepaguá, que tiveram taxas de
62% e 66%, respectivamente, o que
significa mais pessoas nas ruas e
taxa de isolamento menor.
A cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio, iniciou nesta
segunda-feira o primeiro estágio de
lockdown (fechamento), com medidas mais restritivas para diminuir o
número de pessoas em circulação
no município e evitar o contágio
pelo novo coronavírus. Essa etapa
vai até 25 de maio.
Entre as medidas, figura a restrição para circulação de pessoas nas
ruas do município de acordo com o
dígito do CPF. Pessoas com cadastro final par (inclusive 0) poderão
circular nos dias pares, e pessoas com CPF final ímpar, nos dias
ímpares. As pessoas devem portar
documento oficial com foto que
conste o número do CPF. Não estão
incluídos nesta regra os profissionais de serviços essenciais.
Em apenas um mês, o número
de mortes pela Covid-19 no Estado
de São Paulo cresceu 4,9 vezes,
saltando de 991 óbitos em 18 de
abril para 4.823 nesta segunda-feira, informa a Agência Brasil.
O número de casos cresceu quase
na mesma proporção, sendo 4,5 vezes
superior. No dia 18 de abril haviam
13.894 casos confirmados de coronavírus. Agora, o estado já registra
63.066 casos confirmados da doença.
A taxa de ocupação dos leitos de
UTI reservados para atendimento
da Covid-19 é de 69,8% em todo
o estado e de 89,3% na Grande São
Paulo.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,7200

Dólar Turismo

R$ 5,8670

Euro

R$ 6,2465
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,8045

Ouro (gr)

R$ 330,00

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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A moeda digital chinesa: fatos e mitos
Sempre que surge alguma novidade no campo
das “criptomoedas”, surgem as mais excêntricas
explicações para o fenômeno. Trata-se de um fato
que não surpreende, pois
se em sua imensa maioria
os analistas não compreendem
adequadamente
o que são as moedas e o
dinheiro, que já existem
há milênios, que dirá as
“criptomoedas”, surgidas
há apenas uma década
com o bitcoin, lançado em
2009.
O problema se agrava
se, além disso, o fato novo
também se refere à China.
Então, poucos analistas
conseguem ocultar a sua
torcida para que a potência asiática suplante os
Estados Unidos no mais
curto espaço de tempo.
Dessa vez, o que temos
é o recente anúncio pelo
Banco Popular da China
(o banco central do país)
do e-RMB, o “renmimbi
digital”, para um período de testes nas metrópoles de Shenzhen, Suzhou,
Chengdu e no distrito de
Xiong’an, em Beijing.
Desde o início de maio,
parte dos funcionários públicos dessas cidades passou a receber seus salários
nele, também aceito experimentalmente no transporte público e no comércio de algumas delas.
Embora ainda não haja
qualquer previsão para o
seu lançamento regular e
em grande escala, o anúncio causou verdadeiro rebuliço nas mídias e redes
sociais “politizadas”.
A primeira explicação
que vi para o e-RMB afirmava que a “resposta”
para a sua criação estava
simplesmente na “microeconomia”, citando como
exemplos a indisposição
dos taxistas e camelôs chineses em aceitar a moeda

governamental e, também, o intuito das autoridades de administrar com
maior eficiência determinados tipos de ativos financeiros no país. Interesses plausíveis, mas por si
mesmos insuficientes para
explicar a novidade.
Outra
“explicação”,
que recebi de diversas
fontes, garantia que, com
a criação do e-RMB, o domínio do dólar estava com
seus dias contados, irreversivelmente condenado
a ser substituído pela moeda digital chinesa. Como
num passe de mágica, a
ordem monetária internacional seria radicalmente
subvertida sem suscitar
qualquer reação eficaz
da potência hegemônica
e dos seus aliados, confortavelmente abastecidos do
principal meio de comando do mundo contemporâneo.
Uma terceira explicação, porém, foi a que mais
me impressionou pelas
suas flagrantes inconsistências e por ter sido produzida por um reputado
analista brasileiro das relações internacionais.
Primeiro, a sugestão do
“lastro” no ouro como o
“cerne da questão” quanto à possibilidade da moeda digital chinesa de suplantar o dólar, como se
essa “relíquia bárbara”
da qual há muito já falou
Keynes fosse necessária
para o êxito de qualquer
moeda.
Em seguida, novos
equívocos nas afirmações de que o e-RMB será
apoiado apenas pela capacidade produtiva chinesa,
dispensando o “império
transoceânico” de mais
de 800 bases militares
que dá suporte ao dólar;
e que, tal qual o bitcoin,
o e-RMB terá o seu valor
“decidido pelo mercado”.

Erros reiterados adiante, quando foram citadas
como condições para o
avanço chinês apenas a
sua liderança em termos
de produto nacional e os
notáveis avanços das suas
capacidades produtivas e
tecnológicas.

moedas, as analisando do
ponto de vista das chamadas Teoria Cartal da Moeda e Teoria da MoedaCrédito e suas variações,
e também analisando os
seus impactos nas relações
internacionais.
Num trabalho intitulado “Bitcoin e Criptomoedas: a utopia da neutralidade e a realidade política
do dinheiro”, ainda por
ser publicado, antecipei
que os bancos centrais
de alguns países, especificamente do Reino Unido e da China, criariam
as suas moedas digitais
soberanas nos próximos
anos por objetivos como:
asseverar o seu controle
político sobre essas tecnologias; a possibilidade de
realizar, em tempo real, o
monitoramento das condições financeiras dos seus
países, adotando de forma
quase imediata políticas
monetárias e fiscais; e encontrar meios de reduzir
a sua dependência do sistema financeiro internacional vigente, centrado
no dólar e subordinado ao
controle dos Estados Unidos.
Em primeiro lugar, é
preciso reiterar que o eRMB não terá qualquer
preço determinado pelo
“mercado”, mas pelo governo chinês. O seu preço
é o mesmo do renmimbi/
iuan – isto é, o e-RMB
simplesmente o representará digitalmente sob a
paridade 1=1, sendo, portanto, uma representação
digital do meio monetário
de comando do Estado.
Além disso, bastou uma
rápida pesquisa sobre o
e-RMB para encontrar a
seguinte declaração (em
tradução livre), feita pelo
China Daily, veículo ligado ao Estado chinês:
“Uma moeda digital
soberana provê uma al-

Nunca houve
moeda que
se tornasse
hegemônica sem
respaldo ativo no
poder militar
Sem dúvidas, essas são
condições desejáveis para
a hegemonia mundial,
mas nem por isso suficientes. Por outro lado, em nenhum momento esse renomado analista reconheceu
o papel crucial do poder
militar nas questões monetárias, ainda mais em
se tratando das relações
internacionais.
Tudo parece se passar
como se a China algum dia
pudesse suplantar a hegemonia do dólar na ordem
monetária internacional
simplesmente pelo tamanho do seu PIB, sem superar os Estados Unidos em
poderio bélico, dimensão
na qual a superioridade
estadunidense permanece
incontestável.
Trata-se de uma categórica demonstração de desconhecimento
histórico
sobre o tema, pois nunca
houve moeda que tenha se
tornado hegemônica nas
relações
internacionais
sem respaldo ativo no poder militar e na influência
diplomática do seu Estado
emissor.
Há três anos, venho
pesquisando as cripto-

ternativa funcional ao sistema de compensações em
dólares e atenua o impacto de quaisquer sanções
ou ameaças de exclusão
tanto no nível dos países
quanto das empresas. Ela
também pode facilitar a
integração nos mercados
de moedas globalmente
transacionadas com um
risco reduzido de perturbação politicamente motivada.”
Em seguida, afirmando que a estabilidade do
renmimbi durante a crise
causada pela pandemia do
Covid19 aumentou a sua
demanda internacional, o
jornal também declarou
que “os dois sistemas de
pagamentos – dólar dos
Estados Unidos e a [moeda] soberana digital da
China – podem operar
lado a lado ou, se necessário, sob bases mutuamente exclusivas”.
Assim, ficam mais do
que claras as intenções
do governo chinês com o
e-RMB. Trata-se de mais
um instrumento que ele
empregará daqui pra
frente para fazer o que
já vem fazendo há pelo
menos duas décadas, e
de forma cada vez mais
ostensiva nos últimos
anos: se defender da hegemonia monetária dos
Estados Unidos, reduzindo a sua exposição e
vulnerabilidade à sua
influência; e lentamente,
pacientemente, construir
uma ordem monetária
alternativa à dominada
pelo dólar, centrada no
renmimbi e favorável aos
seus interesses.
Isso significa o fim imediato, ou a decadência irreversível da hegemonia
do dólar? De maneira
nenhuma. A princípio, ele
continuará rigorosamente
onde está, como a moeda
suprema, por larga mar-

gem, nas relações e no capitalismo internacional.
Isso significa, isto sim,
que a China adicionou
um novo e potencialmente poderoso instrumento
para alavancar a sua ascensão em todos os níveis:
produtivo,
financeiro,
tecnológico, diplomático
e, também, militar. O eRMB será, se bem-sucedido, mais um tijolo no seu
projeto de ascensão “pacífica” (como os chineses
dizem) na ordem internacional que, por enquanto,
permanece rigorosamente
defensivo em relação aos
Estados Unidos e assim
deverá permanecer ainda
por muito tempo.
Em suma, não há
qualquer fim previsto
para essa disputa sobre
o domínio da ordem monetária
internacional,
tampouco é possível vaticinar um vencedor. O
desfecho da iniciativa
chinesa, pelo seu próprio
ineditismo, ainda é imprevisível. Nada impede
que o eventual sucesso do
e-RMB leve os governos
dos Estados Unidos e os
de outros países a seguirem os passos da China,
criando as suas próprias
moedas digitais soberanas para disputar espaço
com a chinesa. Ademais,
fatores geopolíticos, sempre dinâmicos, continuarão a exercer a sua influência decisiva sobre esse
cenário.
Portanto, o tema requer
cautela. Será preciso observar o desenvolvimento e as consequências do
e-RMB e analisá-los com
base em fatos, não em mitos.

 Daniel S. Kosinski
Doutor em Economia Política
Internacional, pesquisador da
UFRJ e membro do Instituto
da Brasilidade.

A democratização dos eventos com a chegada da virtualização
A pandemia acelerou mudanças que já eram previstas, como o home office, a
busca pela sustentabilidade,
a educação a distância e a
virtualização dos eventos
realizados antes presencialmente. Em um curto espaço
de tempo, diversos segmentos da atividade econômica
tiveram que parar para evitar
a propagação da doença e se
reinventar, dar a volta por
cima, mantendo a rotina de
milhares de brasileiros.
No país, as transmissões ao vivo, em menos
de um mês, desde o início
da quarentena, dobraram,
e a expectativa é que mais
da metade dos eventos que
foram cancelados ou adiados migrem para o digital.
Segundo o In Event (2020),
a estimativa é que mais de

1,5 mil eventos aconteçam
digitalmente ainda este
ano.
Utilizando as plataformas online, novos espaços
foram adaptados para que
tudo isso fosse possível.
Os avanços tecnológicos
possibilitaram também a
utilização de diversas ferramentas para viabilizar o
processo tais como o streaming, os chats, a videoconferência, a nuvem compartilhada, dentre outros.
O Instagram proporcionou que as pessoas salvassem seus vídeos diretamente
no IGTV, e o conteúdo pode
permanecer por mais do que
o limite de 24 horas nos stories. Já o aplicativo Zoom
também ampliou o tempo de
acesso gratuito para os seus
usuários. Existem ferramen-

tas de gestão de eventos que
permitem que o participante
faça o check-in no início da
atividade virtual por meio do
QR code na tela do computador, e a emissão dos certificados é automática.

realidade diferente, somos
obrigados a rever valores e
mudar hábitos. E a democratização voluntária dos eventos é a prova disso.
Nos últimos dois meses, a popularização e a
facilidade de participar de
eventos gratuitos ficaram
evidentes. No mesmo dia,
a pessoa pode assistir a
um evento de yoga e saúde
mental, entrar em um congresso da área de interesse,
apreciar uma peça de teatro, visitar um vernissage
e finalizar a noite com um
show ao vivo do artista preferido. Sem falar nos shows da Broadway, do Cirque
de Soleil, do Festival One
World, do Roberto Carlos,
da Ivete Sangalo e do Alok,
que marcarão certamente
as nossas memórias duran-

A estimativa é
que tenhamos
mais de 1,5 mil
acontecimentos
digitais ainda
este ano
Certamente, os tempos
são difíceis, e durante a
desaceleração
econômica
mundial, enfrentando uma

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

te o isolamento social. Até
a tradicional premiação
dos novos Embaixadores
de Turismo no Rio foi realizada virtualmente pelo
Facebook.
Na contramão da crise, as
vantagens da democratização dos eventos são inúmeras, pois qualquer um que
tiver celular ou computador
com internet terá acesso
às infinitas possibilidades.
Além disso, o usuário poderá assistir e rever o evento quando e quantas vezes
quiser, é muito mais barato
organizar um evento virtual,
e o número potencial de participantes será sempre superior ao evento presencial.
Sem dúvida, a conjuntura
atual fortalece ainda mais a
tendência pela democratização dos eventos através da
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virtualização.
Entretanto,
nunca substituirá os benefícios e as oportunidades que
os encontros presenciais
proporcionam. Viver em
sociedade é, talvez, a característica mais relevante do
homem. Acredito, também,
na importância do inter-relacionamento e no calor humano, gerados somente ao
estarmos próximos uns aos
outros, como por exemplo,
quando a gente dá aquele
abraço apertado em quem
amamos.

 Ana Cristina Rosado
Professora universitária,
coordenadora do Laboratório
de Eventos do curso de
Publicidade da UVA e
assessora de imprensa da
Associação dos Embaixadores
do Rio.
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Titular de caderneta vai perdoar Collor?
Governo chegou
a retirar 80%
da moeda em
circulação no país.

Além de CNPJs, Bolsonaro
destruiu carteiras e empregos

Bolsonaro levou 1 ano e 5 meses para manifestar
preocupação com trabalhadores informais. Na intenção de atribuir aos governadores a culpa pelo fracasso
da política econômica do Governo Federal, disse que
as restrições à mobilidade prejudicam os sem carteira e
autônomos. Levasse esta preocupação a sério, não teria
vetado a ampliação da renda básica emergencial para um
punhado desses trabalhadores, começando por motoristas de aplicativo e manicures, passando por agricultores.
O que se constata nestes 504 dias de governo é o resultado de uma política que fez regredir o emprego, não
só em quantidade, como em qualidade. Vejamos alguns
dados do IBGE (Pnad Contínua – Trimestral), comparando o último trimestre de 2018 (outubro, novembro,
dezembro), ainda com Temer, e o primeiro trimestre de
2020 (janeiro, fevereiro, março):
Pessoas com 14 anos ou mais ocupadas na semana de
referência como empregados
2018: 62,283 milhões
2020: 61,742 milhões (menos 540 mil pessoas com
emprego)
Empregado por conta própria
2018: 23,775 milhões
2020: 24,159 milhões (mais 400 mil autônomos)
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, desocupadas na
semana de referência
2018: 12,152 milhões
2020: 12,850 milhões (mais 700 mil)
Pessoas de 14 anos ou mais de idade, fora da força de
trabalho, na semana de referência
2018: 65,133 milhões
2020: 67,281 milhões (mais 2,1 milhões)
Pessoas de 14 anos ou mais de idade desocupadas ou
subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas ou
na força de trabalho potencial, na semana de referência
2018: 26,828 milhões
2020: 27,620 milhões (mais 800 mil)
Pessoas de 14 anos ou mais de idade desalentadas, na
semana de referência
2018: 4,663 milhões
2020: 4,770 milhões (mais 110 mil)
Nível de ocupação das pessoas com 14 anos ou mais
na semana de referência
2018: 54,5%
2020: 53,5% (queda de 1 ponto percentual)
Taxa de desocupação das pessoas com 14 anos ou
mais na semana de referência
2018: 11,6%
2020: 12,2% (alta de 0,6 ponto percentual)
Taxa composta de subutilização da força de trabalho
das pessoas de 14 anos ou mais de idade, na semana de
referência
2018: 24,2%
2020: 24,4% (alta de 0,2 ponto percentual)
Vimos o milagre da multiplicação do desemprego e da
precarização do trabalho. Este é o resultado da política
econômica de Paulo Guedes. O resto é conversa para
gado mugir.

Conhecimento
Com os negócios fechados ou limitados pela quarentena, diversos empreendedores decidiram compartilhar
experiências com aqueles que pensam em uma recolocação profissional pós-pandemia. Com mais de 25 anos
atuando na área de gastronomia e entretenimento, o empresário João Diniz lançou um serviço gratuito de mentoria profissional.
“Eu e minha equipe fazemos um diagnóstico sobre o
negócio, com propostas de soluções e melhorias que podem ajudar às empresas”, explica João, que também oferece consultoria para desenvolvimento de novos projetos.

Não bate
Em 1º de abril e 12 de maio, a cidade do Rio enterrou 7.500 corpos a mais que em igual período de 2019.
Como houve redução em mortes no trânsito e possivelmente de homicídios, resta a explicação da Covid. Mas
dados oficiais mostram somente 2.438 mortos desde o
início da pandemia.

Rápidas
O Instituto Preservale e o Vale do Café Convention
And Visitors Bureau acabam de firmar um convênio de
cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos
em conjunto. Entre eles, capacitação turística e a comercialização conjunta das fazendas através de roteiros integrados *** Nesta terça-feira, às 17h, a CEO da M2Trade,
Michelle Fernandes, recebe para o “Café com Comex”,
no Instagram (bit.ly/2Z99wHg), o diretor-presidente da
Max Linker, Carlos Portella, para bate papo sobre comércio exterior *** A OAB Nacional realizará nesta terça-feira, às 17h, live no Youtube (youtube.com/user/conselhofederaldaoab) para debater o voto de qualidade no
Carf *** A Associação dos Advogados (Aasp) realizará
nesta terça o webinar gratuito “A crise e as empresas
(Direito Concursal), soluções no Direito brasileiro e português”, com participação de profissionais de Portugal.
Inscrições: mla.bs/4fb2e555 *** A PwC Brasil realizará
nesta quarta-feira o webcast “Novas perspectivas em
tempos de coronavírus”. A transmissão, gratuita, ocorrerá das 9h às 11h em bit.ly/2zBOLJD

Levaram mais de 30 anos,
precisamente em 16 de março de 1990, para que o expresidente da República
e atual senador Fernando
Collor de Mello (PROS-AL)
pedir perdão, nesta segundafeira, pelo confisco de saldos
de cadernetas de poupança e
contas correntes em março
de 1990, decisão contida
no chamado Plano Collor
I, provavelmente elaborado
na Casa da Dinda, mansão
oficial localizada no Setor
de Mansões do Lago Norte,
Brasília.
No pedido diz acreditar
“que aquelas medidas radicais eram o caminho certo.
Infelizmente errei. Gostaria de pedir perdão a todas
aquelas pessoas que foram
prejudicadas pelo bloqueio
dos ativos”, escreveu. Ao
justificar seu plano. diz que
o objetivo central de sua
equipe era conter a hiperinflação de 80% ao mês e que

não via alternativa viável na
época. A situação econômica
do país, segundo ele, prejudicava os mais pobres e as
“pessoas estavam morrendo
de fome”.
Ficou decido que só seria
permitido sacar até 50 mil
cruzados novos que estivessem depositados na caderneta de poupança. Qualquer
valor acima desse limite,
ficaria retido durante um
período de 18 meses. Nesse
período, o dinheiro confiscado teria correção monetária
e juros de 6% ao ano. Além
disso, quando fosse liberado,
o valor confiscado em cruzados novos seria convertido
em cruzeiros.
Não foram apenas as cadernetas de poupança que
sofreram retenções. De fato,
o governo chegou a retirar
80% da moeda em circulação no país.
Também foi decretado
um feriado bancário de três
dias. Quando o feriado acabou e os bancos retornaram
ao funcionamento normal,
formaram-se filas gigantescas nas portas das agências.
Todos queriam sacar o máximo possível da caderneta de
poupança, inseguros do que
poderia vir em seguida.
No entanto, a situação

chegou a um ponto em que o
governo precisava fazer uma
escolha: manter as medidas
de desmonetização e enfrentar o risco de uma recessão,
ou remonetizar a economia
e enfrentar o risco do retorno da inflação. Collor
e sua equipe escolheram a
segunda alternativa, e a inflação voltou a crescer exageradamente. Especialistas
atribuem, então, o fracasso
do Plano Collor I ao fato de
que a remonetização não foi
realizada de uma forma controlada.
“Era uma decisão dificílima. Mas resolvi assumir o
risco. Sabia que arriscava ali
perder a minha popularidade
e até mesmo a Presidência”,
diz a publicação. “Quisemos
muito acertar. Nosso objetivo sempre foi o bem do Brasil e dos brasileiros.”
Nas últimas semanas, o
ex-presidente tem reforçado sua presença nas redes
sociais e abriu espaço para
internautas enviarem perguntas. “Respondo toda e
qualquer questão, mas o volume tá muito grande e vou
aos poucos.”
Devolução das perdas
Além da medida de con-

fisco da poupança, e do Plano Collor I em geral, não
ter alcançado os resultados
esperados, ela também não
foi executada da melhor
maneira, razão pela qual
muitos não conseguiram
até hoje receber a devolução das perdas causadas por
que, segundo as alegações
dos titulares das poupanças,
causadas pela remuneração
da caderneta na troca de
cruzeiros novos para cruzados que não foi feita devidamente.
A legação, dos bancos de
que seguiram as regras estabelecidas levou a acordos
com interessados, com a mediação da Advocacia-Geral
da União e a homologação
do Supremo Tribunal Federal (STF). Somente quem já
havia entrado com processo
(individual ou coletivo) na
época em que os acordos foram feitos é que tem direito
ao ressarcimento previsto.
Além disso, é preciso comprovar que tinha dinheiro
depositado na poupança na
época do confisco.
O valor do acordo é de R$
10 a R$ 11 bilhões no total,
sendo que, em média, cada
pessoa deve receber R$ 10
mil. Os ressarcimentos começaram a ser pagos em 2018.

Agropecuária contribuiu com 70% das exportações este ano
Em cinco dias uteis da
segunda semana da maio, a
balança comercial brasileira
registrou superávit de US$
1,29 bilhão e corrente de comércio de US$ 6,346 bilhões.
Segundo dados divulgados
nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da
Economia. O resultado devese a exportações no valor de
US$ 3,818 bilhões e importações de US$ 2,528 bilhões.
No acumulado do ano as
exportações totalizam US$
77,035 bilhões e as importações, US$ 61,559 bilhões,
com saldo positivo de US$
15,477 bilhões e corrente de
comércio de US$ 138,594
bilhões.
Nas exportações, comparadas a média diária até a segunda semana de maio de 2020
(US$ 967,41 milhões) com a

de maio de 2019 (US$ 936,02
milhões), houve crescimento
de 3,4%, em razão do aumento nas vendas na Agropecuária (69,9%). Por outro lado,
houve queda de vendas na
Indústria Extrativa (-32,1%)
e de produtos da Indústria de
Transformação (-7,6%).
O aumento nas exportações foi puxado, principalmente, pela elevação nas
vendas dos seguintes produtos agropecuários: Soja
(+ 86,7%); Café não torrado (+ 46,1%); Arroz com
casca, paddy ou em bruto
(+ 595,2%); Especiarias (+
122,9%) e Madeira em bruto
(+ 155,7%).
Nas importações, a média
diária até a segunda semana
de maio de 2020 (US$ 599,8
milhões) ficou -11,8% abaixo da média de maio do ano
passado (US$ 680,37 mi-

Mensalidades do Minha
Casa, Minha Vida estão
suspensas na pandemia
O pagamento das parcelas de financiamentos do
programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, com
efeito retroativo a fevereiro
de 2020, será suspenso enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente
da covid-19, de acordo com
projeto apresentado pelo
senador Rogério Carvalho
(PT-SE).
O objetivo do PL
2575/2020 é complementar
os efeitos da possibilidade, já anunciada pela Caixa Econômica Federal, de
suspensão do pagamento de
financiamento imobiliário
durante a emergência do coronavírus.
A medida da Caixa, no
entanto, não incluiu os
contratos que envolvam recursos do FGTS, como é o
caso do Minha Casa, Minha
Vida.
“Apresentamos o pre-

sente projeto de lei a fim de
proteger os direitos dos beneficiários à habitação durante a emergência em saúde pública, determinando
a interrupção da exigência
de pagamentos prestações
dos financiamentos imobiliários do programa”, justifica o senador, lembrando que os beneficiários do
Minha Casa, Minha Vida
correspondem à parcela
mais pobre da população.
Rogério também comentou
a proposição no Twitter:
“Apresentamos projeto
para ajudar na renda das
famílias brasileiras neste
momento difícil. O Estado
tem que ser parceiro dos
brasileiros e não inimigo.
Garantir a suspensão das
parcelas do Minha Casa,
Minha Vida neste período é
garantir comida na mesa da
nossa gente”.

CS HOLDING S/A
CNPJ 12.865.556/0001-20 - NIRE 33300286144
Edital de Convocação. AGO/E - Convidamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia 29/05/20, às 8h, na
sede social, localizada na Rua Benedito Otoni, 82, São Cristóvão/RJ, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame e votação do Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais DFs. relativas
aos exercícios findos em 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19,
b) Eleição dos membros da Diretoria. RJ, 18/05/20. A Diretoria.

lhões). Nesse comparativo,
caíram os gastos com Agropecuária ( -4,0%); Indústria
Extrativista (-53,5%) e produtos da Indústria de Transformação ( -8,5%).
A queda das importações
foi puxada, principalmente,
pela diminuição dos gastos
com os seguintes produtos
agropecuários: Milho não
moído, exceto milho doce
( -93,1%); Pescado inteiro
vivo, morto ou refrigerado (
-42,3%); Frutas e nozes não
oleaginosas, frescas ou secas
( -31,7%); Látex, borracha
natural, balata, guta-percha,
guaiúle, chicle e gomas naturais ( -15,5%) e Tabaco em
bruto ( -37,3%).
Já na Indústria Extrativista, a queda das importações
ocorreu devido à diminuição
dos gastos com a compra de
Óleos brutos de petróleo ou

de minerais betuminosos,
crus ( -86,9%); Carvão, mesmo em pó, mas não aglomerado ( -27,4%); Minérios de
cobre e seus concentrados
( -65,9%); Gás natural, liquefeito ou não ( -14,0%) e
Fertilizantes brutos, exceto
adubos, ( -37,6%).
Finalmente, na Indústria
de Transformação, a queda
das importações foi puxada
pela diminuição do volume
de compras com Óleos combustíveis de petróleo ou de
minerais betuminosos, exceto óleos brutos, ( -63,2%);
Veículos automóveis de passageiros ( -71,0%); Partes
e acessórios dos veículos
automotivos ( -46,9%); Veículos automóveis para transporte de mercadorias e usos
especiais ( -79,5%) e Geradores elétricos giratórios e
suas partes ( -43,4%).

Desmatamento
na Amazônia

deral avisou o senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ)
de operação contra o filho do
presidente da República, teve
seu primeiro desdobramento
jurídico nesta segunda-feira.
O Ministério Público Federal decidiu instaurar um
procedimento de investigação criminal para apurar
os supostos vazamentos da
Polícia Federal em operação
realizada em 2018. O MPF
também solicitou à Justiça
Federal o desarquivamento do inquérito policial que
investigou suspeitas de que
informações privilegiadas.
O procurador da República Eduardo Benones alega
que “há notícias de novas
provas que demandam atividade investigatória”. Ele
se refere a entrevista em que
o ex-aliado do presidente e
suplente de Flávio no Senado diz que o então deputado
estadual pelo Rio de Janeiro
teria conhecimento prévio
de operação que investigava
movimentação atípica das
contas de Fabrício Queiroz
e a prática de “rachadinha”.

Os dados do Sistema de
Alerta de Desmatamento
(SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon), divulgados nesta segunda-feira,
mostram que o desmatamento da Amazônia em abril
foi o maior dos últimos dez
anos, com 529 km² da floresta derrubada
Segundo o Imazon, que
não é ligado ao governo, a região teve, no mês passado, um
aumento de 171% em relação
a abril de 2019. Quase um terço (32%) de toda a área desmatada está dentro do Pará,
estado que liderou o ranking
dos que mais perderam área
de floresta neste mês.

Mais um inquérito
contra Flávio
A entrevista do empresário Paulo Marinho à Folha de
S.Paulo, em que afirma que
um delegado da Polícia Fe-
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Agronegócio tem
exportação recorde em abril
As exportações do agronegócio brasileiro de abril
atingiram valor recorde para os meses de abril, suplantando pela primeira vez a barreira de US$ 10 bilhões. O
recorde anterior das vendas externas para os meses de
abril ocorreu em abril de 2013, quando as exportações
foram de US$ 9,65 bilhões. O valor de abril deste ano
(US$ 10,22 bilhões) foi 25% superior aos de abril de
2019 (US$ 8,18 bilhões). O recorde foi obtido em função, principalmente, do incremento dos embarques da
soja em grão que cresceram 73,4%, com 16,3 milhões
de toneladas, ou quase 7 milhões de toneladas a mais
nesse mês em relação ao do ano anterior. A China foi
o principal mercado importador do produto brasileiro,
com a compra de 11,79 milhões de toneladas ou 72,3%
da quantidade total exportada. A receita das vendas da
soja em grão,em abril deste ano, saltou de US$ 3,30 bilhões (abril/2019) para US$ 5,46 bilhões (abril/2020),
crescimento de US$ 2,16 bilhões.
No contexto de crise internacional do Covid-19, houve forte crescimento da demanda por soja brasileira,
com antecipação das exportações do produto, explica a
nota daBalança Comercial do Agronegócio, elaborada
pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais
(SCRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Essa elevação aliada à redução da
demanda pelos demais produtos da balança comercial
(-27,1%) ajudou a aumentar a participação dos produtos
do agronegócio no total exportado pelo Brasil. A participação do agronegócio nas exportações brasileiras no
mês estudado atingiu o patamar recorde de 55,8%. Em
abril de 2019, a participação do foi de 42,2%.
Por outro lado, as importações de produtos do agronegócio caíram de US$ 1,21 bilhão (abril/2019) para US$
1,01 bilhão (abril/2020), recuo de 16,7%. No primeiro
quadrimestre deste ano, as exportações brasileiras do
agronegócio somaram US$ 31,40 bilhões, alta de 5,9%
em relação ao mesmo período no ano anterior. O crescimento das exportações do setor resultou no aumento
da quantidade embarcada, com aumento de 11,1%, enquanto o índice de preço sofreu redução de 4,7%. De
acordo com a nota da SCRI, as vendas externas representaram o melhor resultado do acumulado entre janeiro
e abril na série histórica e foram responsáveis por quase
metade das exportações totais brasileiras (46,6%). As
importações, por sua vez, alcançaram US$ 4,57 bilhões
(- 4,5%). Como resultado, o saldo da balança comercial
do agronegócio foi superavitário em US$ 26,83 bilhões
no período. As exportações de soja em grãos alcançaram
recorde para a série histórica no quadrimestre tanto em
valor (US$ 11,50 bilhões), quanto em quantidade (33,66
milhões de toneladas), apesar da queda de 4,2% no preço
médio do produto.
A China foi responsável por 73,4% das aquisições do
grão brasileiro no primeiro quadrimestre de 2020, com
aumento de 26,6% em relação ao mesmo período do ano
anterior. A carne bovina foi o principal produto entre as
carnes no quadrimestre, sendo responsável por 45,3% do
valor exportado. As vendas de carne bovina in natura registraram recorde histórico para o quadrimestre em valor
(US$ 2,13 bilhões) e quantidade (469,76 mil toneladas).
A China representou quase metade das exportações brasileiras do produto no período (49,6%), sendo o mercado que mais contribuiu para o crescimento de 26,5% em
relação a 2019.

Coronavírus: 70% das indústrias perdem
A pandemia de coronavírus atingiu as empresas industriais e trouxe dificuldades diversas para atravessarem este período de crise. Sete em cada dez empresas
industriais citam a queda no faturamento entre os cinco principais impactos da covid-19, de acordo com a
Sondagem Especial: Impacto da Covid-19 na Indústria,
elaborada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). A inadimplência e o cancelamento de pedidos
foram apontados por 45% e 44% dos entrevistados respectivamente.
O segundo maior impacto da crise no dia-a-dia das
empresas foi a queda na produção. Das 1.740 empresas
pesquisadas, entre 1º e 14 de abril, 76% relataram que reduziram ou paralisaram a produção. De acordo com os
dados, 59% dos empresários estão com dificuldades para
cumprir com os pagamentos correntes e 55% relataram
que o acesso a capital de giro ficou mais difícil. Entre as
medidas tomadas em relação à mão de obra, 15% das empresas demitiram.
“A pesquisa sinaliza como a indústria estará póspandemia. Nós já imaginávamos que o setor industrial
sofreria bastante, pois já estava debilitado e iniciando
sua recuperação, quando fomos pegos de surpresa por
essa crise. Apesar disso, há um grande esforço para se
manter os empregos, o que é muito importante, principalmente diante dessa nova realidade”, diz o diretor
de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos Abijaodi. “Mas o principal problema das empresas é o
acesso ao crédito, os recursos não estão chegando na
ponta.”
No total, 91% das indústrias brasileiras relataram impactos negativos até abril. Apenas 6% dos empresários
responderam que a empresa não foi impactada e para outros 3% o impacto foi positivo. Entre os mais afetados,
26% dos empresários avaliam que o efeito da pandemia
foi muito negativo, apontando três de intensidade em uma
escala de 1 a 3.

Sindicatos se unem
contra casos de assédio
sexual no McDonald’s

Uma coalizão internacional de sindicatos representando dezenas de milhões
de trabalhadores em vários
países vai apresentar denúncia inédita junto ao governo da Holanda com casos
de assédio sexual sistêmico
no McDonald’s em todo o
mundo. O documento encaminhado às autoridades holandesas menciona que, no
Brasil, o Ministério Público
do Trabalho já recebeu, até
o momento, 23 queixas com
sérias indicações de assédio
moral, assédio sexual e discriminação racial nas dependências da rede.
A denúncia será entregue
ao Dutch National Contact
Point (NCP), responsável
por observar as diretrizes da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) para
Empresas Multinacionais. O
documento detalha as falhas
da administração global do
McDonald’s em lidar com o
assédio sexual desenfreado e
a violência de gênero e reúne
sindicatos da Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, França,
Reino Unido e EUA, entre
outros países.
“Os trabalhadores do
McDonald’s estão em alerta
por conta de casos de assédio
sexual e violência de gênero
que ocorrem há anos, mas a
cultura contaminada da empresa desde o topo impediu
a tomada de medidas para resolver o problema”, diz Sue
Longley, secretária geral da
União Internacional de Trabalhadores de Alimentação
(International Union of Foodworkers, em inglês). “Como
o McDonald’s deixou de agir
para criar um local de trabalho seguro, o governo holandês deve usar essa queixa
para ajudar os trabalhadores
a enfrentarem efetivamente
o assédio desenfreado que
ocorre sob os arcos dourados
da empresa em várias operações mundo afora”.
A denúncia também envolve dois grandes bancos
de investimento, que, juntos,
detêm participação de US$
1,7 bilhão no McDonald’s:
APG Asset Management,
na Holanda, e Norges Bank,
na Noruega, sendo este último o oitavo maior investidor da gigante rede de fast
food. Isso porque as diretrizes propostas pela da OCDE
exigem a devida diligência
de acionistas institucionais

nas empresas para garantir
uma conduta comercial responsável dos investidores. A
denúncia destaca que os sistemas de monitoramento interno e externo do APG Asset Management e do Norges
Bank deveriam alertá-los
para o crescente problema de
assédio sexual na empresa.
A União Internacional de
Trabalhadores da Alimentação (International Union of
Foodworkers), a Federação
Europeia de Sindicatos da
Alimentação, Agricultura e
Turismo (European Federation of Food, Agriculture and
Tourism Trade Unions), a brasileira União Geral dos Trabalhadores (UGT) e o Sindicato
Internacional de Trabalhadores em Serviços (SEIU, dos
EUA e Canadá) assinam a denúncia, com base nas diretrizes da OCDE para Empresas
Multinacionais.
Essa é a primeira queixa
do gênero já apresentada à
OCDE para tratar do fim de
assédio sexual sistemático
em uma empresa multinacional. A denúncia detalha
um padrão de assédio sexual e violência de gênero no
McDonald’s em sete países,
variando de comentários
obscenos à agressão física,
e sem que a empresa tome
qualquer tipo de ação efetiva
e eficaz para conter ou impedir esses abusos.
No Brasil, no ano passado,
o Ministério Público do Trabalho no Paraná recebeu uma
denúncia de assédio sexual e
discriminação racial com 23
casos de ex-funcionários da
rede. O documento elaborado
pela União Geral dos Trabalhadores (UGT) contém evidências de assédio sexual e
de discriminação racial, que
demonstram um padrão sistemático de abuso dos direitos dos trabalhadores em no
McDonald’s, que requer a
intervenção imediata do Ministério Público do Trabalho.
“Trata-se de um alarmante
e inaceitável padrão de assédio sexual e racial nos restaurantes McDonald’s no Brasil,
que agora sabemos que ocorre também em várias outras
partes do mundo”, observa
Ricardo Patah, presidente da
União Geral dos Trabalhadores. “O McDonald’s assiste a
tudo isso passivamente, sem
tomar medidas efetivas para
assegurar um local de trabalho melhor para seus funcionários”.

Venda virtual de bebidas
alcoólicas cresce 93,9%
Com o isolamento social
provocado pela pandemia
de Covid-19 em todo o país,
consumidores transferiram
o bar para dentro de casa: a
venda de bebidas alcoólicas
subiu 93,9%, com 248,9 mil
compras realizadas.
Os números são do Compre & Confie, empresa de inteligência de mercado focada
em e-commerce, que analisou o consumo de 24 de fevereiro (chegada do coronavírus ao Brasil) a 3 de maio e
comparou os resultados com
o mesmo período de 2019.
Além de comprarem mais,
consumidores também estão
gastando valores mais elevados por pedido. O tíquete
médio analisado pela companhia é de R$ 310,70, valor
4,3% maior do que o mesmo
período do ano anterior.
No período, o faturamento
do setor atingiu R$ 77,3 milhões, aumento de 102,4%
em relação ao mesmo período de 2019.
O setor de bebidas tem sido
fortemente afetado pelo isolamento social, segundo pesquisa da Associação Brasileira de
Bebidas (Abrabe). A entidade,
que reúne todas as categorias
de bebidas alcoólicas (destilados, cachaça, cerveja e vinhos),
apontou queda média de 71%

no faturamento das empresas
associadas na primeira quinzena de abril. Ainda assim, o
segmento tem buscado inúmeras maneiras de colaborar
com seus parceiros e com toda
a sociedade, a fim de evitar a
proliferação da doença.
Outra preocupação do
setor é colaborar para que
estabelecimentos, como bares e restaurantes, e profissionais da área se reergam
após a crise. Para isso, foram
criadas campanhas tanto de
incentivo econômico a estabelecimentos, como de aprimoramento para bartenders.
O aumento do consumo
de álcool durante o período
é preocupante, alertou, em
entrevista à Agência Brasil,
a presidente da Associação
Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead), Renata Brasil Araújo.
Segundo ela, inicialmente,
a bebida parece trazer euforia,
mas, depois, diminui a ativação do freio do cérebro, chamado de lobo pré-frontal. As
pessoas ficam com efeitos de
mais sedação, mas um efeito
colateral é o aumento da impulsividade. E “ficando sem
freio”, pode ocorrer um aumento nos índices de violência, em especial, a doméstica
e no número de feminicídios.

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br

Audiências trabalhistas em
tempos de coronavírus
Desde 4 de maio deste ano, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ) está aos poucos retomando a
sua rotina, apesar da pandemia de coronavírus, e fazendo
audiências virtuais no primeiro grau de jurisdição (Varas
do Trabalho). Toda a regulamentação do novo formato
está contida no Ato Conjunto 6/2020. Veja os cuidados
que as partes e os advogados devem ter para o sucesso das
suas sessões virtuais:
Quando começa
De acordo com o Ato Conjunto nº 6/2020, as sessões
virtuais começaram em 4 de maio de 2020. Não se trata
mais de uma faculdade do juiz do trabalho realizar ou não
audiências virtuais, mas uma obrigatoriedade.
Presença de advogados
Em tese, partes e advogados não são obrigados a aceitar
a realização de suas audiências por meios virtuais. Podem
opor-se a esse formato, mas devem apresentar suas justificativas ao juiz da causa. O juiz que conduzirá o processo
decidirá se a justificativa para a recusa é justa ou não (art.
5º, §4°). Essa disposição está de acordo com a Resolução
314/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Sem computador
Cabe também ao juiz que conduzirá o processo decidir
se a recusa da parte ou de seu advogado em participarem
das audiências virtuais de primeiro grau por falta de recursos informáticos é justificada ou não.
Instruções
A audiência de instrução é o momento mais crítico e
sensível de um processo, trabalhista ou não. É onde o juiz
decide as questões incidentais e preside a produção das
provas, isto é, colhe os depoimentos pessoais do autor e
do réu e faz a inquirição das testemunhas. O art. 6º do Ato
Conjunto 6/2020 diz que as audiências devem ser feitas
de forma paulatina e recomenda aos juízes a seleção dos
processos, adotando, a princípio, a videoconferência para
aqueles em que há manifesta intenção de acordo ou que
não dependam da produção de provas, em especial os que
digam respeito a verbas rescisórias (art. 6º, caput).
Além disso, como se trata de um sistema novo, adotado
em caráter de emergência por causa da pandemia, o Ato
também exige que a retomada das audiências seja gradual, observando-se a seguinte ordem:
I – a partir de 4 de maio deverão ter prioridade na realização das audiências os processos com pedido de tutela
de urgência, que tratem de assuntos relativos à Covid-19
ou que, a pedido das partes ou por determinação do próprio juiz, tenham chances de conciliação.
II – a partir de 11 de maio, processos com tramitação
preferencial terão prioridade na designação das pautas.
III – a partir de 18 de maio, terão prioridade também as
audiências iniciais.
IV – a partir de 25 de maio, terão prioridade também
as audiências unas (a contestação e a produção de provas
orais se faz em uma única sessão) e as de instrução.
Videoconferência
As audiências serão realizadas exclusivamente por
meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência
instituída e disponibilizada pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). O uso dessa plataforma (chamada Webex
Meetings) será possível por meio de acordo de cooperação técnica celebrado com a empresa Cisco Brasil Ltda.,
sem custos para o Poder Judiciário, e enquanto durar o
período especial de trabalho causado pela pandemia do
novo coronavírus.
Como acessar a Webex?
O acesso à plataforma Webex se faz por meio de
computador (desktop), tablet ou celular. Não é preciso
baixar nenhum aplicativo. A parte ou seu advogado receberão convite por e-mail com instruções para o acesso. Basta clicar no link para entrar na reunião, por meio
de seu próprio navegador de internet (preferencialmente, Google Chrome e, alternativamente, Mozilla Firefox). O sistema não aceita o uso do Microsoft Internet
Explorer, Microsoft Edge ou Apple Safari (fonte: site
do CNJ).
Como fazer o cadastro?
A parte ou seu advogado não precisam se cadastrar no
sistema, já que apenas os órgãos judiciais precisam criar
as salas de audiências. As partes e seus advogados apenas
receberão um convite para acessar (fonte: site do CNJ).
Intimação para a audiência
As partes e seus advogados deverão informar nos processos e-mail e telefone celular. Para isso, devem encaminhar essa informação para o e-mail institucional da
unidade judiciária (art. 5º, parágrafo 3º). Os advogados
que já possuem e-mail cadastrado no PJe receberão o
convite por esse endereço, mas devem fornecer o e-mail
das partes.
Convite para entrar na sala de videoconferência
O convite para que a parte e seu advogado entrem na
sala de audiências será enviado pela vara do trabalho
onde o processo tramita, por e-mail ou telefone celular
(WhatsApp). É obrigação do advogado manter atualizados no seu cadastro no PJe o endereço de e-mail por
meio do qual receberá o convite (art. 4º,§2°; art. 5º, §2°).
Registro dos fatos ocorridos na audiência
Todos os fatos ocorridos em audiência serão registrados em ata ao final da sessão de videoconferência e imediatamente disponibilizados no processo. As sessões telepresenciais podem ser gravadas e armazenadas no sistema
PJe-Mídias. Após 20 dias úteis contados da realização das
sessões virtuais, as Varas do Trabalho poderão apagar as
gravações se não tiver havido depoimentos de partes ou
testemunhas, sem prejuízo da redução a termo em ata e
sua inserção no sistema PJe.
Publicidade dos atos
Não sendo o caso de processos que correm em segredo de justiça, qualquer audiência telepresencial poderá ser acompanhada por qualquer pessoa, desde que
solicite previamente seu cadastro como “espectador”. A
solicitação deve ser feita por e-mail para a vara do trabalho, até dois dias úteis antes do início da audiência.
O “espectador” não pode interagir com os participantes
(art. 4º, §3º).
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EUA continuam minando chinesa Huawei Baixa contábil na Petrobras

A multinacional chinesa
Huawei- considerada maior
fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo - rebateu
nesta segunda-feira as últimas medidas do governo
Trump em relação a empresa. Os EUA tentam deixar a
chinesa de fora do mercado
global de semicondutores.
O governo Trump considera a Huawei uma ameaça à
segurança nacional, acusando o grupo de conluio com
o governo de Pequim, que o
nega categoricamente, informou a AFP. O departamento do Comércio dos EUA

anunciou na sexta-feira que
focaria “específica e estrategicamente na aquisição de
semicondutores por parte da
Huawei que são um produto
direto de certos softwares e
tecnologias americanas”.
A decisão, anunciada por
Washington é “arbitrária e
perniciosa” e “terá consequências para um grande
número de indústrias no
mundo”, reagiu a Huawei
em comunicado. Washington concedeu um prazo para
a aplicação destas restrições,
que foi renovado na sextafeira por 120 dias.
Segundo Washington, a

Huawei conseguiu contornar as sanções anteriores
recorrendo a fornecedores
de chips e componentes em
outras partes do mundo, mas
que são fabricados com tecnologia americana, insistiu.
Essas medidas são as mais
recentes para atingir a gigante tecnológica chinesa, uma
das principais fabricantes de
celulares do mundo, também
fornecedora de equipamentos de infraestrutura para telecomunicações, que os Estados Unidos acusam de ter
roubado segredos industriais
e ajudado Pequim em tarefas
de espionagem.

Para justificar suas novas medidas, as autoridades
americanas afirmam que a
Huawei contorna as restrições anteriores, impostas
desde 2019. O grupo chinês
e 114 filiais integram uma
lista negra, que exige que as
empresas obtenham uma licença para exportar produtos
americanos.
O atual presidente da Huawei, Guo Ping, disse em uma
coletiva de imprensa que as
novas medidas “inevitavelmente terão um impacto nas
atividades comerciais da
empresa”. Ping não forneceu
números estimados.

BC chinês amplia ajuste na política monetária
Na tentativa de combater
os riscos financeiros e apoiar
a economia real, o Banco
Central da China (BPC) sinalizou o reforço de ajustes
anticíclicos e a implementação de uma política monetária mais flexível
O BPC intensificará os
esforços para fazer pleno
uso das políticas financeiras,
incluindo a emissão de repasses e a transmissão suave
de políticas para estabilizar
o mercado de trabalho e impulsionar a economia real,
escreveu o presidente do

banco central, Yi Gang, em
um artigo divulgado no site
do BPC.
Conforme a agência Xinhua, desde o surto do novo
coronavírus, a China vem aumentando o apoio político nas
frentes monetária e fiscal para
ajudar as empresas, especialmente as de pequeno porte, a
superar as dificuldades.
Juntamente com os cortes
direcionados do coeficiente
de reservas obrigatórias para
bancos elegíveis, a China
emitiu novos empréstimos especiais para fornecer suporte

preferencial de crédito em taxas de juros para empresas e
títulos especiais para oferecer
fundos suficientes para credores comerciais.
A série de medidas anticíclicas adotadas até o momento produziu resultados
positivos, com um crescimento razoável no crédito
e no financiamento social,
além de uma redução nos
custos de financiamento das
empresas, observou Yi.
No primeiro trimestre, a
nova taxa de empréstimos
dos cinco principais ban-

cos da China estendida para
pequenas e microempresas
teve uma média de 4,4%,
queda de 0,3 ponto percentual em relação à taxa de 2019,
segundo Yi.
Dados oficiais mostraram
que as atividades econômicas da China continuaram
a se normalizar, pois a produção industrial, as vendas
no varejo e os investimentos
tiveram melhorias no geral,
mas a recuperação ainda enfrenta incertezas e desafios
com a disseminação global
do coronavírus.

Cade coordenará atos de concentração no mundo
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) assumiu a co-presidência do Grupo de Trabalho
sobre Fusões e Aquisições
da International Competition
Network (ICN). A partir do
mês de junho, a autarquia ficará responsável por co-liderar o Merger Working Group
(MWG) da ICN pelo triênio
2020/2023, juntamente com
as autoridades da Espanha e
Reino Unido.
O objetivo do MWG é
promover, no âmbito da
Rede, a adoção de melhores práticas no processo de

análise de atos de concentração, de modo a aprimorar a efetividade da análise, facilitar a convergência
substantiva e de procedimentos, além de reduzir os
custos e tempo de avaliação
das operações.
Durante o período de
mandato, a agência antitruste brasileira irá compartilhar
sua experiência e eficiência
nas análises de atos de concentração, que têm sido realizadas em um dos menores
prazos do mundo, embasadas em avaliações econômicas bem fundamentadas e

com garantia de transparência e segurança jurídica das
decisões.
O Cade possui um histórico de engajamento intenso
na ICN, tendo assumido posições de liderança na Rede
ao longo dos últimos anos
e contribuído de forma significativa com as principais
discussões
internacionais
em matéria concorrencial.
No triênio 2017-2020, a
autarquia liderou o Cartel
Working Group, da ICN e
partilhou com os demais integrantes a sua expertise no
combate a cartéis.

A International Competition Network (ICN) foi
constituída em 2001, com o
objetivo de estabelecer um
fórum virtual global voltado
para a troca de informações
entre as diferentes autoridades antitrustes, promovendo
assim a cooperação internacional no que tange à defesa
da concorrência.
A Rede é formada atualmente por 140 autoridades
de concorrência que atuam
de forma colaborativa na
promoção de uma convergência mundial de práticas e
regras antitruste.

Mercado financeiro segue projetando para baixo comportamento do PIB
Pela 14ª semana seguida, piorou a expectativa do
mercado financeiro para o
recuo do Produto Interno
Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Desta vez,
a previsão de queda passou
de 4,11% para 5,12%. A
projeção consta do boletim
Focus, publicação divulgada toda segunda-feira pelo
Banco Central (BC), com a
projeção para os principais
indicadores
econômicos.
De acordo com o boletim, a
previsão para o crescimento

do PIB em 2021 segue em
3,20% e para 2022 e 2023
continua em 2,50%.
A estimativa do mercado
financeiro é que a cotação do
dólar deve fechar o ano em
R$ 5,28. Na semana passada, a previsão era R$ 5. Para
2021, a expectativa é que a
moeda americana fique em
R$ 5, contra R$ 4,83 da semana passada.
As instituições financeiras consultadas pelo BC
continuam a reduzir a previsão de inflação de 2020.
A projeção para o Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu
pela décima vez seguida, ao
passar de 1,76% para 1,59%.
Para 2021, a estimativa de
inflação também foi reduzida, de 3,25% para 3,20%.
A previsão para os anos seguintes - 2022 e 2023 - não
teve alterações e permanece
em 3,50%.
A projeção para 2020 está
abaixo da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo
BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 4% em 2020, com

intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é 2,5% e o
superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é 3,75%
e para 2022, 3,50%, também
com intervalo de 1,5 ponto
percentual em cada ano.
Para alcançar a meta de
inflação, o Banco Central
usa como principal instrumento a taxa básica de juros,
a Selic, estabelecida atualmente em 3% ao ano pelo
Comitê de Política Monetária (Copom).

superou as das demais
petroleiras somadas

Um dos fatores decisivos
para o prejuízo de R$ 48,5
bilhões no primeiro trimestre de 2020, anunciado pela
Petrobras na noite de quintafeira, foi a baixa contábil
de R$ 65,3 bilhões (ou US$
13,4 bilhões) em impairments. Trata-se de uma ferramenta contábil que mede
a expectativa de geração de
caixa ao longo do tempo levando em conta itens como
a projeção do preço do barril de petróleo, mudanças na
taxa de câmbio, entre outros.
A Petrobras alega uma mudança na previsão dos preços
do barril do petróleo de longo
prazo – de US$ 65 para US$
50 – para justificar a realização dos impairments nesse
montante. O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep) elaborou análise
destacando os principais pontos do balanço financeiro.
O Instituto comparou a
baixa contábil com as maiores petroleiras mundiais no
mesmo período. O valor realizado pela Petrobras foi quase
quatro vezes maior do que o

da Total (US$ 3,635 bilhões).
Em seguida vêm ExxonMobil
(US$ 2,883 bilhões), Sinopec
(US$ 1,450 bilhão), BP (US$
1,149 bilhão) e Shell (US$
749 milhões).
Além dos impairments, a
companhia teve um significativo aumento das despesas
financeiras, que cresceram
151,6% entre o primeiro trimestre de 2019 e o de 2020,
em função principalmente
das variações monetárias
e cambiais, que cresceram
440,7% no mesmo período.
Apesar do resultado contábil negativo, a estatal brasileira
teve um melhor desempenho
operacional. O lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebtida ajustado)
da empresa cresceu 36%, contabilizando R$ 37,5 bilhões,
enquanto a receita total de
vendas registrou aumento de
6,5%, encerrando o trimestre
em R$ 75,5 bilhões. A melhoria do resultado operacional
permitiu que a companhia tivesse um aumento do fluxo de
caixa operacional de 97,1%,
saltando de US$ 17,7 bilhões
para US$ 35 bilhões.

Após seis semanas
Ibovespa fecha em alta
O principal índice da bolsa paulista fechou nesta segunda-feira acima de 81 mil
pontos pela primeira vez em
6 semanas. O Ibovespa subiu
4,69%, a 81.194,29 pontos,
maior alta percentual diária
desde 6 de abril. Foi também
o primeiro pregão do mês
em que o Ibovespa fechou
acima dos 81 mil pontos.
O volume financeiro somou R$ 34,29 bilhões, em
sessão marcada pelo vencimento de opções sobre
ações. A possibilidade do
surgimento de um medicamento ou vacina ajudou a
alavancar o índice.
Conforme a Reuters, nos Estados Unidos, a Moderna informou que sua vacina experimental contra Covid-19 mostrou
potencial em um estudo inicial
que teria produzido anticorpos
neutralizadores do vírus similares aos observados em pacientes recuperados.
A continuidade do processo de reabertura das atividades em países que sofreram
fortemente com a pandemia
de coronavírus, como Espanha, Itália e EUA, também
“alimentou apostas mais
positivas” em relação à retomada da atividade, embora o
FMI tenha alertado que uma
recuperação global não ocor-

ra até 2021, disse a agência.
Em Wall Street, o S&P 500
avançou 3,15%, em dia marcado pela alta do petróleo e o
minério de ferro na China.
Na B3 os d foram:
Azul PN e GOL PN subiram 29,87% e 14,46%, encontrando respaldo na queda de
2% do dólar, além das perspectivas de reabertura de economias. Na sexta-feira, o presidente do BNDES, Gustavo
Montezano, afirmou que as
três principais aéreas no país
aceitaram as condições financeiras da operação de socorro
de bancos para o setor. Cada
uma poderá dispor de R$ 2 bilhões de empréstimo;
CVC Brasil ON saltou
19,24%, também beneficiada
pelo cenário mais favorável
com o relaxamento nas medidas de confinamento em vários países, que têm prejudicado a operadora de turismo,
além da queda do dólar;
Petrobras PN e Petrobras ON avançaram 8,1%
e 9,72%, respectivamente,
na esteira do salto dos preços do petróleo. A empresa anunciou que elevará o
preço médio do óleo diesel
nas refinarias em 8% a partir de terça-feira, primeira
alta aplicada pela empresa
neste ano.

CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.
CNPJ: 17.855.050/0001-53
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019
2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
10.109
Contas a receber de terceiros
4.918
Contas a receber com partes relacionadas
414
Dividendos a receber
2.805
Despesas antecipadas
4.796
Tributos a recuperar
1.693
Outros ativos
1.764
Total do circulante
26.499
Não circulante
Depósitos judiciais
13.445
Imposto de renda e contribuição social diferidos
22.387
Investimentos
41.986
Imobilizado
28.958
Intangível
89.926
Ativo de direito de uso
84.135
Total do não circulante
280.837
Total do ativo
307.336
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
1.803
Contas a pagar a terceiros
7.359
Títulos a pagar
9.484
Passivo de arrendamento
19.650
Obrigações sociais e gratificações a pagar
5.088
Obrigações tributárias
3.479
Provisão de férias e encargos sociais
8.381
Adiantamentos de clientes
3.542
Outros
622
Total do circulante
59.408
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
116.177
Títulos a pagar
25.054
Passivo de arrendamento
72.830
Provisão para contingências
13.081
Total do não circulante
227.142
Patrimônio líquido
Capital social
24.770
Reservas de capital
563
Prejuízos acumulados
(4.547)
Total do patrimônio líquido
20.786
Total do passivo e do patrimônio líquido
307.336
Marina da Fontoura Azambuja - CPF 074.866.797-01
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2018
11.045
5.775
113
1.555
2.346
460
21.294
13.567
16.103
33.723
24.864
92.553
180.810
202.104
6.412
30.057
6.600
3.542
5.563
3.188
432
55.794
83.385
29.648
13.013
126.046
24.715
(4.451)
20.264
202.104

Receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas e (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019
2019
2018 Outras
179.898 174.911 Lucro antes das receitas e despesas financeiras
(53.262) (48.994) Despesas financeiras
126.636 125.917 Receitas financeiras
(Prejuízo) Lucro antes do IR e da contribuição social
(128.203) (129.170) Imposto de renda e contribuição social
14.872
14.995 (Prejuízo) Lucro líquido do exercício

30
(97)
13.335
11.645
(20.264) (11.093)
1.574
2.413
(5.355)
2.965
5.259
3.853
(96)
6.818

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Capital
Participações
Capital
social a Reserva de ágio na Ações em
Prejuízos Atribuível à de não controlasocial integralizar emissão de ações tesouraria acumulados controladora
dores
Saldos em 31 de dezembro de 2017
24.211
(11.269)
12.942
2
Aumento de capital
1.425
(1.425)
Integralização de capital social
504
504
Lucro líquido do exercício
6.818
6.818
Saldos em 31 de dezembro de 2018
25.636
(921)
(4.451)
20.264
2
Aumento de capital
296
(965)
669
Integralização de capital social
724
724
Ações adquiridas
(106)
(106)
Prejuízo do exercício
(96)
(96)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
25.932
(1.162)
669
(106)
(4.547)
20.786
2
Demonstrações dos fluxos de caixa
2019
2018 Provisão para férias e encargos sociais
2.818
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Outros passivos
189
(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e contribuição social
(5.355)
2.965 Caixa gerado pelas atividades operacionais
36.466
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
gerado pelas atividades operacionais
Valor pago por aquisição de controlada
(35.526)
Depreciações e amortizações
17.836
17.219 Aquisição de de participação acionária
(4.879)
Depreciação de direito de uso de arrendamento
20.889
- Aquisição de imobilizado
(9.739)
Baixas de imobilizado e intangível
1.253
173 Aquisição de intangível
(2.884)
Equivalência patrimonial
(15.689) (14.995) Dividendos recebidos
9.500
Provisão para devedores duvidosos
(199)
189 Caixa aplicado nas atividades de investimentos
(43.528)
Provisão para contingências
68
364 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Provisões diversas
1.202
390 Captação financiamentos
35.000
Encargos financeiros sobre financiamentos
8.487
6.985 Amortização principal de financiamentos
Juros sobre arrendamentos
8.056
- Amortização juros de financiamentos
(8.455)
Atualização monetária
2.426
2.905 Amortização de arrendamentos
(20.600)
Variação em ativos e passivos
Aumento de capital e ações em tesouraria
618
Contas a receber
1.411
446 Despesas de emissão das debêntures
(437)
Despesas antecipadas
(3.241)
(728) Caixa gerado (aplicado) pelas atividades de financiamento
6.126
Outros ativos
(1.182)
(286) (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
(936)
Créditos e débitos com controladas
(301) (1.722) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
11.045
Contas a pagar
(255)
(919) Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
10.109
Obrigações sociais e fiscais
(1.947)
1.666 (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
(936)

Total
12.944
504
6.818
20.266
724
(106)
(96)
20.788
240
102
14.994
(14.721)
(3.000)
(10.767)
(2.557)
11.500
(19.545)
110.000
(107.571)
(2.777)
504
(1.615)
(1.459)
(6.010)
17.055
11.045
(6.010)
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Nota de crédito do Brasil
está no fio da navalha
Moody´s teme
que economia da
AL encolha 5,2%

O impacto econômico da
pandemia do coronavírus
pode provocar a redução da
nota de crédito do país pela
Moody’s, uma das principais agências de classificação de risco de crédito do
mundo. A Moody´s alertou
nesta segunda-feira para os
riscos crescentes para sua
perspectiva “estável” para o
rating de dívida soberana do
Brasil. O rebaixamento de
nota de crédito é algo sempre negativo em qualquer
circunstância, e sobretudo
em um momento como esse
de incertezas de médio e longo prazo.
Sobre a economia brasileira, a agência observou
que uma recessão ainda
mais profunda do que a
prevista atualmente pode
exigir apoio fiscal prolongado do governo. Na última sexta-feira, a Moody’s
manteve sua perspectiva e
o rating de crédito “Ba2” da
dívida soberana do Brasil.
A agência citou três principais razões para otimismo
com a dinâmica da dívida:
uma retomada da austerida-

de fiscal em breve; taxas de
juros em recordes de baixa
ajudando no pagamento do
serviço da dívida; baixa dívida externa; e fortes reservas internacionais.
A agência prevê que a
maior economia da América Latina encolha 5,2% este
ano devido à crise causada
pelo coronavírus, uma previsão alinhada ao consenso
do mercado e que marcaria
a maior retração anual desde que os registros começaram em 1900, reportou a
Reuters. Os riscos pendem
para o lado negativo, disse Samar Maziad, analista
principal da Moody’s para
os ratings soberanos do
Brasil, o que poderia exigir mais apoio à economia
e abortar o plano do governo de retomar a austeridade
fiscal e a agenda de reformas no próximo ano.

um país emissor de dívida.
Essas agências avaliam a
capacidade e a disposição
de um país em honrar, pontual e integralmente, os pagamentos de sua dívida.
Além da Moody´s, oficialmente o Brasil possui
contrato para classificação
de seu risco de crédito com
as seguintes agências: Standard & Poor´s (S&P) e Fitch
Ratings (Fitch). Adicionalmente, outras agências internacionais monitoram regularmente o risco de crédito
do país, como a canadense
Dominion Bond Rating Service (DBRS), as japonesas
Japan Credit Rating Agency
(JCR) e Rating and Investment Information (R&I),
a coreana Nice Investors
Service a a chinesa Dagong
Global Credit Rating, de
acordo com informações do
Tesouro Nacional.

Rating

Avanço dos riscos

O rating é um instrumento relevante para os investidores, uma vez que fornece
uma opinião independente
a respeito do risco de crédito da dívida do país analisado. A classificação de
risco (rating) soberano é a
nota dada por instituições
especializadas em análise de crédito, as agências
classificadoras de risco, a

“A dinâmica de crescimento do Brasil está sujeita a riscos negativos”, disse Maziad
em vídeo chamada com jornalistas nesta segunda-feira. “Se
a deterioração fiscal se tornar
permanente, esse seria o gatilho crítico para repensar as
perspectivas”.
As autoridades do Ministério da Economia insistem
que as despesas de combate

à crise serão limitadas apenas a este ano e que o governo retomará seu esforço
para recuperar as finanças
públicas no mesmo nível no
próximo ano.
Medidas
emergenciais
para enfrentar as crises econômicas e de saúde terão
um impacto estimado de
R$ 349,4 bilhões no saldo
primário do governo central
deste ano, enquanto o déficit primário do setor público
consolidado poderá chegar a
R$ 700 bilhões, ou mais de
9% do Produto Interno Bruto.
Maziad também observou
os crescentes riscos políticos.
O presidente Jair Bolsonaro perdeu dois ministros
da Saúde em um mês, seu
popular ministro da Justiça renunciou e as relações
com o Congresso são difíceis. “Estamos cientes dos
riscos existentes - uma contração econômica mais profunda, dinâmica política e
uma possível deterioração
permanente no desempenho
fiscal”, afirmou Maziad.
O rating de crédito “Ba2”
do Brasil da Moody’s é dois
graus abaixo do grau de investimento. As agências de
classificação rival Fitch e
S&P recentemente reduziram suas perspectivas para o
Brasil.

Cemig reduz investimentos para 2020 em 13%
A estatal mineira de energia
Cemig decidiu cortar em 13%
os investimentos previstos
para 2020, agora estimados
em R$ 1,75 bilhão. A companhia está implementando
outras medidas para preservar
caixa devido aos impactos da
pandemia de coronavírus, disseram executivos da companhia em teleconferência nesta
segunda-feira.

Incertezas associadas à
propagação do vírus e seus
efeitos sobre a economia
brasileira e mundial também terão reflexos sobre o
plano de venda de ativos da
Cemig, que vinha buscando
se livrar de negócios não essenciais para reduzir o endividamento.
“Entendemos que não é
o momento adequado para

falar de alienação de ativos
nesse ambiente, apesar de a
companhia manter seu programa de desinvestimentos”,
disse o diretor financeiro da
companhia, Leonardo George de Magalhães.
O executivo apontou ainda que a Cemig pretende reduzir sua exposição cambial,
após ter registrado perdas
no primeiro trimestre devi-

do aos impactos da dívida
em moeda estrangeira, mas
ressaltou que o momento de
estresse nos mercados exige
“parcimônia” nesse movimento.
“A Cemig está atenta a
essa questão e, passada a
pandemia, vai tomar todas as
ações necessárias para reduzir sua exposição cambial”,
afirmou.

CVM mostra atuação das companhias securitizadoras
A Superintendência de
Relações com Investidores
Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou nesta
segunda-feira orientações
para as companhias securitizadoras.
O objetivo é esclarecer a
interpretação da área técni-

ca a respeito da atuação das
companhias securitizadoras
de créditos financeiros e a
competência da autarquia
sobre elas, em especial, na
perspectiva de prevenção
à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo
(PLDFT).
Recentemente, a SIN passou

GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
Assembleia Geral Ordinária e Extraordináriapor Meio Digital
Ref.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do
Gen - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. Ficam os senhores Acionistas
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
companhia que realizar-se-á no dia 18 de junho de 2020, quinta-feira, às 16:00h,
Por Meio Digital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; 2) Eleger os membros
do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes; 3) Fixar
a remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração
e da Diretoria) da companhia; 4) Exposição sobre a situação do mercado e
5) Outros assuntos de interesse geral. A companhia esclarece que serão enviados
em até 5(cinco) dias após esta convocação o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2019. O parecer dos
Auditores Independentes não será apresentado na oportunidade da assembleia,
tendo em vista a inconclusividade dos trabalhos em decorrência da pandemia da
Covid-19. Nos termos do art. 9º. da Medida Provisória n. 931, de 30 de março de
2020 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia
será realizada de Forma Digital, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo
informado em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem
à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da Ordem do
Dia, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final da assembleia.
Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador, nos termos do artigo
126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, administrador
da companhia ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído há
menos de 1 (um) ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em
até meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br
em formato PDF. Rio de Janeiro, 18.05.2020. Mauro Koogan Lorch – Presidente do
Conselho de Administração.

a receber dúvidas de participantes de mercado que questionam
se as securitizadoras de créditos financeiros reguladas pela
Resolução CMN 2.686 teriam
passado a estar sob a competência da CVM.
“Entretanto, como essas
companhias são fechadas e
suas debêntures são distribu-

ídas privadamente, sua atuação não está sob o alcance
legal da CVM. Assim, para
tais securitizadoras, não passou a caber registro a qualquer título na Autarquia em
função da edição da resolução”, destaca Daniel Maeda, Superintendente da SIN/
CVM.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JOÃO FIUZA PEQUENO BARBOSA, CPF 111.039.607-41. DECLARA,
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na LECCA
DISTRIBUIBORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita
no CNPJ/ MF sob o nº 07.138.049/0001-54, com sede na Rua do CARMO, nº 8,
11º andar – parte, Centro/RJ. ESCLARECE que eventuais objeções à presente
declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no
endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

ICLA CONSULTORIA S.A.
CNPJ 10.274.584/0001-47 NIRE 33.3.0028786-8
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em
AGO/E, a ser realizada no dia 28/05/20, às 11h, na sede da Cia à Av. Rio
Branco, nº 185, sala 1.902, Centro/RJ, a fim de tratar da seguinte Ordem do
Dia: EM AGO: 1. Examinar, discutir e votar as contas dos administradores
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/19, que ficam depositados na sede da Cia; e EM AGE: 1. Aprovar a
proposta de aumento de capital social no valor de R$ 482.742,92; 2. Aprovar
a transformação da Cia de Sociedade Anônima para Sociedade Limitada e
alterar sua Denominação Social; 3. Definir os valores das conversões das
ações em quotas; 4. Definir o Sócio Administrador; e 5. Aprovar o Contrato
Social consolidado. 6. Tomar todas as medidas necessárias a implementação
das decisões acima. RJ, 15/05/20. ICLA CONSULTORIA S.A. - Presidência.
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Pactual corrige exagero
da projeção do Burger King
Atualmente, na B3, as ações do Burger King são negociadas na faixa de R$ 9,45. Recentemente, os analistas do BTG Pactual projetaram preço-alvo de R$ 26, mas
agora caíram na real e baixaram esse objetivo para R$
13, corrigindo a insanidade cometida com a previsão de
ganhos de 175%, num período de incertezas. Mantiveram,
no entanto, a recomendação de compra, pois acham que,
em 2020, o setor de fast-food operará no “modo de sobrevivência”, priorizando o corte de custos, renegociando
contratos com fornecedores e se adaptando a novos canais
de venda, como o online. Embora o cenário tenha se complicado exponencialmente, acreditam que ainda há espaço
para consolidação do setor, liderada pelas companhias
mais capitalizadas, já que o mercado brasileiro é muito
fragmentado.
Consta no relatório que as redes de fast-food brasileiras
representem apenas 30% do mercado de refeições rápidas,
enquanto são de 60% nos Estados Unidos. Assim, possuem uma posição ainda mais forte para aumentar sua fatia de mercado nos próximos anos, em particular, o Burger
King que sofreu, nos últimos, a pesada concorrência do
Mc’Donald’s, e ainda conta com uma estrutura de delivery
ainda pouco desenvolvida, O BTG Pactual enxerga motivos para que o Burger King seja um atraente investimento
de longo prazo.
Por isso, o grande corte do preço-alvo, anunciado nesta segunda-feira, baseia-se numa combinação de análise
fundamentalista (peso de 50%) com análise de múltiplos
(peso de 50%). Como isso nos parece ser insuficientes,
sugerimos adcionar a altura de um anão de tamanho mediano, mais o peso da deputada mais gorda Congresso Nacional.

Prejuízo da Cemig foi R$ 57 milhões
A Cemig teve prejuízo de R$ 57 milhões no primeiro
trimestre deste ano, contra lucro de R$ 797 milhões em
igual período do exercício anterior, devido ao impacto da
alta do dólar sobre a dívida em moeda estrangeira e pela
remensuração do valor da participação da companhia na
Light, que teve redução de R$ 609 milhões. Os analistas
do Itaú BBA, no entanto, consideraram como positivo
o resultado, pois o Ebitda recorrente da empresa, de R$
1,28 bilhão, 7,9% menor que o de igual período anterior,
superou as expectativas, destacando os esforços da companhia para reforçar o caixa e, assim, lidar com os efeitos
negativos da crise causada pelo coronavírus, que subiu de
R$ 1,3 bilhão no final do ano passado para R$ 2,4 bilhões
no fim do trimestre.

Lucro da Eneva cresceu 38,5%
Também após o fechamento dos mercados na sexta-feira, a Eneva divulgou o seu balanço do primeiro trimestre.
O lucro líquido ficou em R$ 179,8 milhões no período,
com alta de 38,5% na comparação com igual período do
ano passado. Essa alta foi proporcionada pela melhora
do Ebitda, com o ajustado se situando em R$ 434,2 milhões, alta de 26%. Os analistas do Itaú BBA destacaram
o aumento do despacho de energia térmica, além de ressaltar que o Ebitda ajustado superou a estimativa em 16%,
principalmente devido ao despacho térmico acima do esperado no trimestre, levando a fortes resultados em todas
as linhas de negócios.

JBS aumentará turnos de sábados nos EUA
A demanda norte-americana por carne bovina e suína está aumentando fortemente. A JBS está elevando a
produção após a reabertura de fábricas que foram fechadas devido a surtos de covid-19. Ao mesmo tempo em que
procura manter os trabalhadores seguros, a empresa está
procurando aumentar a produção, como adicionar turnos
aos sábado quando possível.

Resultado da Even foi 27% menor
O lucro do trimestre da Even Construtora e Incorporadora mingou 27%, baixando para R$ 36,5 milhões e o Ebitda
ajustado teve redução de 39% para R$ 59,71 milhões. Já a
receita líquida da Even teve baixa de 16% nos três primeiros meses de 2020, em razão do baixo volume de lançamentos. Os analistas do Bradesco BBI consideraram o resultado
“neutro” e com a expectativa de ser ainda mais fraco no segundo trimestre. As vendas do primeiro trimestre foram afetadas pelo adiamento de lançamentos e os canteiros de obras em Porto Alegre também foram interrompidos por cinco
semanas, por decreto estadual, indicando que as operações
podem potencialmente ficar mais fracas no segundo trimestre. Os especialistas do BTG Pactual, com seu otimismo contumaz, mantiveram a recomendação de compra dessas ações,
por considerar que superaram em 35% suas estimativas e
que também houve uma boa geração de caixa. Mesmo com
um cenário mais desafiador para o segmento de média a alta
renda nos próximos meses, o banco vê um valuation atrativo
para o ativo.

Coitado do André
André Esteves, controlador da Estapar, teve de comprar
uma participação adicional de R$ 138,3 milhões na oferta pública inicial. Garganteou que faria isso por ser bom
negócio. Não pensou que ninguém não acreditaria.
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XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ 09.163.677/0001-15

Aos acionistas da XP Controle Participações S.A. 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 relatório dos auditores independentes. XP Inc. Oferta Pública Inicial: Em 29 de novembro de 2019, o Grupo realizou uma
reorganização societária com o objetivo de preparar a estrutura para Oferta
Pública Inicial de suas ações. Após a oferta pública inicial de ações, a
participação da XP Controle Participações S.A. passou de 30.12% para
23.14%, considerando a venda de 25.687.430 quantidade de ações. O
resultado gerado por meio da venda das ações foi de R$ 2.765.641.
i. Desempenho: A XP Controle Participações S.A. fornece a seus clientes
pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, diversos produtos e serviços
financeiros, por meio de suas empresas controladas (“Grupo XP”), de forma
direta ou indireta. No ano de 2019 o Grupo XP continuou com o seu crescimento
expressivo, apesar do ainda lento crescimento econômico no país. O Grupo
XP 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

Relatório da Administração
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 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 Basiléia, no qual são formalizados procedimentos,
políticas e metodologia compatíveis com a tolerância ao risco e com a

Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Passivo
Nota
Nota
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Disponibilidades
8
9
114.314
68.713 Passivos financeiros
152
168 31.847.185 15.217.026
Ativos financeiros
1.066.606 115.481 42.960.106 16.719.177
Valor justo por meio
Valor justo por meio
do resultado
–
– 5.250.943 2.250.978
do resultado
1.066.606 115.481 27.599.506 8.119.554
Empréstimos de ações
7
–
– 2.021.707 1.259.579
Títulos e valores mobiliários 7 1.066.606 115.481 23.514.502 6.427.523
Instrumentos
Instrumentos financeiros
financeiros derivativos
8
–
– 3.229.236
991.399
derivativos
8
–
– 4.085.004 1.692.031
Avaliados ao custo amortizado
152
168 26.596.242 12.966.048
Valor justo por meio de ouObrigações por operatros resultados abrangentes
–
– 2.616.118
695.778
ções compromissadas 15
–
– 15.638.407 6.640.694
Títulos e valores mobiliários 7
–
– 2.616.118
695.778
Negociação e intermeAvaliados ao
diação de valores
18
–
– 9.119.345 5.307.366
custo amortizado
–
– 12.744.482 7.903.845
Obrigações por empréstimos e
Títulos e valores mobiliários 7
–
– 2.266.971
155.292
Arrendamento mercantil 16
–
–
637.484
469.609
Aplicações interfinanDebêntures
17
–
–
835.230
406.538
ceiras de liquidez
6
–
– 9.490.090 6.570.609
Fornecedores
152
168
267.145
134.830
Negociação e intermeOutros passivos
diação de valores
18
–
–
504.983
898.316
financeiros
19
–
–
98.631
7.011
Rendas a receber
10
–
–
462.247
219.205 Outros passivos
1.112.856 175.912 5.822.053
609.485
Outros ativos financeiros
–
20.191
60.423
Obrigações sociais
Outros ativos
3.902 128.536
745.472
473.098
e estatutárias
20
–
–
493.437
253.189
Impostos e contribuições
Obrigações fiscais
a compensar
11
3.876 4.226
335.805
215.635
e previdenciárias
21 895.356
1.548 1.329.607
132.863
Direito de uso de arrendamento
–
–
227.478
–
Provisões e
Despesas antecipadas
12
–
–
89.838
97.672
contingências passivas 26
–
–
15.193
17.474
Outros ativos
26 124.310
92.351
159.791
Provisões técnicas
Investimentos
13 1.666.700 642.017
–
–
de previdência privada 22
–
– 3.759.090
16.059
Ativo fiscal diferido
23
50
57
287.752
152.482
Outros passivos
217.500 174.364
224.726
189.900
Imobilizado de uso
14
–
–
142.464
99.127 Passivo fiscal diferido
23
–
–
5.187
12.042
Intangível
14
–
–
555.659
507.925 Total do passivo
1.113.008 176.080 37.674.425 15.838.553
Patrimônio Líquido atribuível
aos controladores
24 1.624.258 710.020 1.624.258
710.020
Capital social
12.049 12.049
12.049
12.049
Reserva de capital
616.833 380.976
616.833
380.976
Outros resultados abrangentes1.291.690 362.377 1.291.690
362.377
(Ações em tesouraria)
(296.314) (45.382) (296.314)
(45.382)
Participação dos
não-controladores
–
– 5.507.084 1.471.949
Total do Patrimônio Líquido 1.624.258 710.020 7.131.342 2.181.969
Total do passivo
Total do ativo
2.737.266 886.100 44.805.767 18.020.522 e Patrimônio Líquido
2.737.266 886.100 44.805.767 18.020.522
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Atribuível aos acionistas controladores
Ações
Reservas de capital
Participações
em Reserva
Reserva Ajuste de
Lucros
de acionistas
Capital Tesoude Reserva Estatu- Avaliação
Acumunão controSocial
raria Capital
Legal
tária Patrimonial
lados
Total
ladores
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
12.129 (38.880) 142.483
2.426 169.743
178.411
–
466.312
787.994 1.254.306
Resultados abrangentes
Lucro líquido
–
–
–
–
–
–
139.917
139.917
324.267
464.184
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
887
–
887
–
887
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Ações em tesouraria
(6.502) 21.541
–
–
–
–
15.039
–
15.039
Variação na participação em controladas
–
–
–
–
–
61
–
61
359.688
359.749
Efeito de alteração na participação
societária em controlada (Nota 1 iii)
–
–
–
–
184.380
–
184.380
–
184.380
Efeitos da cisão
(80)
–
(477)
(25) (1.020)
(1.362)
–
(2.964)
–
(2.964)
Outros
–
–
–
–
5.189
–
–
5.189
–
5.189
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas
–
–
–
10 139.907
– (139.917)
–
–
–
Dividendos
–
–
–
– (98.801)
–
–
(98.801)
–
(98.801)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
12.049 (45.382) 163.547
2.411 215.018
362.377
–
710.020
1.471.949 2.181.969
Atribuível aos acionistas controladores
Ações
Reservas de capital
Participações
em Reserva
Reserva Ajuste de
Lucros
de acionistas
Capital Tesoude Reserva Estatu- Avaliação
Acumunão controSocial
raria Capital
Legal
tária Patrimonial
lados
Total
ladores
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
12.049 (45.382) 163.547
2.411 215.018
362.377
–
710.020
1.471.949 2.181.969
Resultados abrangentes
Lucro líquido
–
–
–
–
–
– 2.098.921 2.098.921
777.564 2.876.485
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
(943)
–
(943)
1.331
388
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Outorga de planos de pagamento
baseado em ações
–
–
1.243
–
–
–
–
1.243
4.128
5.371
Ações em tesouraria
– (250.932)
–
–
–
–
– (250.932)
– (250.932)
Variação na participação em controladas
–
–
–
– (56.859)
930.256
–
873.397
3.612.666 4.486.063
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas
–
–
–
– 291.473
– (291.473)
–
–
–
Dividendos
–
–
–
–
–
– (1.807.448) (1.807.448)
(360.554) (2.168.002)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
12.049 (296.314) 164.790
2.411 449.632
1.291.690
– 1.624.258
5.507.084 7.131.342
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)
1. Contexto operacional: A XP Controle Participações S.A. (“Companhia” ou mercado. O resultado gerado por meio da venda das ações foi de R$ 2.765.641.
“XP Controle”) tem sua sede atualmente localizada na Av. Afrânio de Melo O preço de oferta inicial por ação classe A foi de US$ 27,00, resultando em
Franco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio recursos brutos de US$1,148,936 mil. Reestruturação Societária: Em AGE
de Janeiro. A XP Controle fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, de 01 de março de 2018, foi deliberada a Cisão da XP Controle Participações
no Brasil e no exterior, diversos produtos e serviços financeiros, por meio de S.A. (“XP Controle”) com a incorporação da parcela cindida pela XP Nova
suas empresas controladas (“Grupo XP”), de forma direta ou indireta. Estas Controle América.
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas pela Item do Patrimônio Líquido
Cisão - 01/03/2018
Administração em 19 de maio de 2020. XP Inc. - Oferta Pública Inicial: Em Capital social
80
29 de novembro de 2019, o Grupo realizou uma reorganização societária com Reserva de ágio
477
o objetivo de preparar a estrutura para Oferta Pública Inicial de suas ações. Reserva legal
25
Como resultado, o capital aportado pelos acionistas na XP Investimentos S.A. Reserva estatutária
1.020
foi transferido e incorporado na XP Inc. e, portanto, os acionistas passaram a Ajustes de avaliação patrimonial
1.362
ter participação na XP Inc. com os mesmos percentuais de participação. A XP Total
2.964
Inc. passou a controlar a XP Investimentos S.A. e as outras empresas
operacionais do Grupo, com 100% de participação no capital social da O valor do Patrimônio Líquido da XP Controle era de R$ 453.731, e a parcela
empresa. Em 11 de dezembro de 2019, a XP Inc. concluiu sua Oferta Pública cindida foi avaliada em R$ 2.964. Participação societária na Xdex
Inicial de ações (“IPO”), oferecendo 72.510.641 ações ordinárias Classe A, Participações S.A. Em outubro de 2018 a XP Controle Participações S.A.
das quais 42.553.192 novas ações foram oferecidas pela Companhia e as adquiriu participação societária na XDEX Participações S.A., detendo 63,49%
29.957.449 ações restantes foram oferecidas pelos acionistas vendedores. respectivamente de participação em seu capital total. A XDEX Participações
Houve também a venda adicional de 10.876.596 ações ordinárias Classe A tem como objeto social a participação como sócia ou acionista em outras
conforme opção dos underwriters ao preço inicial da oferta pública, o que sociedades no Brasil ou no exterior. (a) Apresentação das demonstrações
resultou em um total de 83.387.237 ações ordinárias Classe A. Após a oferta financeiras: Com o objetivo de apresentar a posição patrimonial, de resultado,
pública inicial de ações, a participação da XP Controle Participações S.A. e fluxos de caixa das operações de maneira mais consistentes às operações
passou de 30.12% para 23.14 % (capital votante 60,12% para 54,79%), da entidade, realizamos uma reorganização dos saldos comparativos
considerando a venda de 25.687.430 quantidade de ações da XP Inc. para o conforme segue:
Controladora
Consolidado
2018
2018
Anterior
Var.
Atual
Anterior
Var.
Atual
Receitas operacionais líquidas
11.213
23
11.236
2.935.372 (305.748)
2.629.624
Custos e gastos operacionais
130.721
(23) 130.698 (2.293.735)
305.748 (1.987.987)
Resultado antes da tributação sobre o lucro
141.934
– 141.934
641.637
–
641.637
Imposto de renda e contribuição social
(2.017)
–
(2.017)
(177.452)
–
(177.452)
Lucro líquido do período
139.917
– 139.917
464.185
–
464.185
Resultado abrangente
323.883 (183.079) 140.804
648.150 (183.078)
465.072
Controladora
Consolidado
2018
2018
Ativo
Anterior
Var.
Atual
Anterior
Var.
Atual
Disponibilidades
–
9
9
–
68.713
68.713
Caixa e equivalentes de caixa
115.490 (115.490)
–
761.780 (761.780)
–
Ativos financeiros
–
115.481 115.481 15.967.300
751.877 16.719.177
Outros ativos
128.536
– 128.536
528.670
(55.572)
473.098
Investimentos
642.017
– 642.017
3.239
(3.239)
–
Ativo fiscal diferido
57
–
57
140.440
12.042
152.482
Imobilizado de uso
–
–
–
99.127
–
99.127
Intangível
–
–
–
507.925
–
507.925
Total do ativo
886.100
– 886.100 18.008.481
12.041 18.020.522
Passivo
Passivos financeiros
–
168
168 15.075.185
141.841 15.217.026
Outros passivos
176.080
(168) 175.912
751.326 (141.841)
609.485
Passivo fiscal diferido
–
–
–
–
12.042
12.042
Total do passivo
176.080
– 176.080 15.826.511
12.042 15.838.553
Patrimônio Líquido atribuível aos controladores
710.020
– 710.020
710.020
–
710.020
Participação dos não-controladores
–
–
–
1.471.949
–
1.471.949
Total do Patrimônio Líquido
710.020
– 710.020
2.181.969
–
2.181.969
Total do passivo e Patrimônio Líquido
886.100
– 886.100 18.008.480
12.042 18.020.522
Controladora
Consolidado
2018
2018
Anterior
Var.
Atual
Anterior
Var.
Atual
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
13
–
13
574.189
266.780
840.969
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas) atividades operacionais
155.549
23.239
178.788 (754.389)
336.480 (417.909)
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas) atividades de investimento
47.410
(47.410)
–
408.368 (557.843) (149.475)
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas) atividades de financiamento
(109.002)
45.691
(63.311) (145.919)
619.009
473.090
–
–
–
–
15.110
15.110
Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa
115.490
–
115.490
761.780
–
761.780
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Ativo

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 gerenciamento de
continuidade operacional, principalmente no que tange à formulação de
análises de impacto, aos planos de continuidade de negócios, aos planos de
contingência, aos planos de backup e gerenciamento de crise. (b) Constante
aprimoramento do ambiente de controles internos e Governança:
O Grupo XP 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 dependentes do funcionamento apropriado
de toda a cadeia, o que requer constantes investimentos em pessoas,
tecnologia, infraestrutura e controles de segurança de acessos a sistemas e
dados. Nesse contexto, o Grupo XP 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, 19 de maio de 2020. A Diretoria. Guilherme Dias Fernandes
Benchimol - Diretor; Fabrício Cunha de Almeida - Diretor.
Demonstração do Resultado e do Resultado Abrangente
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)
Controladora
Consolidado
Receitas líquida de
Nota
2019
2018
2019
2018
prestação de serviços
27
–
– 3.596.990 2.047.042
Resultado de instrumentos
financeiros ao custo amortizado
e ao valor justo por
meio de outros resultados
abrangentes
27 (30.840) 11.236
199.947
115.205
Resultado de instrumentos
financeiros a valor justo
por meio do resultado
27
–
– 1.331.085
467.377
Receitas operacionais
líquidas
(30.840) 11.236 5.128.022 2.629.624
Custos operacionais
28
(2)
(5) (1.636.014) (941.257)
Despesas com vendas
29
(147)
(14) (156.099)
(96.772)
Despesas administrativas 29
(3.322) (1.027) (1.907.018) (1.181.018)
Outras receitas/
(despesas) operacionais 30 2.720.989 (5.547) 2.879.890
303.394
Despesas de juros
–
(24)
(84.400)
(72.334)
Resultado de participações em controladas
13 307.441 137.315
–
–
Resultado antes da
tributação sobre o lucro
2.994.119 141.934 4.224.381
641.637
Imposto de renda e
contribuição social
23 (895.198) (2.017) (1.347.896) (177.452)
Lucro líquido do exercício
2.098.921 139.917 2.876.485
464.185
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão
de investimento no exterior
70
5.105
6.823
5.105
Variação no ajuste do hedge
de investimento no exterior
(999) (6.247)
(7.133)
(6.247)
Ajuste ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes
(14)
2.029
698
2.029
Resultado abrangente
total do exercício
2.097.978 140.804 2.876.873
465.072
Resultado líquido atribuível a:
Acionistas controladores
2.098.921 139.917 2.098.921
139.917
Acionistas não controladores
–
–
777.564
324.268
Resultado abrangente atribuível a:
Acionistas controladores
2.097.978 140.804 2.097.978
140.804
Acionistas não controladores
–
–
778.895
324.268
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Atividades operacionais
2019
2018
2019
2018
Resultado antes da
tributação sobre o lucro
2.994.119 141.934
4.224.381
641.637
Ajustes ao Lucro Líquido
Resultado de participação
em controladas
(307.441) (137.315)
–
–
Ganho na alienação de
participações
(2.765.641)
– (2.765.641)
–
Depreciação do imobilizado,
equipamentos e bens
de direito de uso
–
–
53.080
24.470
Amortização de ativos intangíveis
–
–
38.914
28.318
Perda na baixa de
imobilizado e intangível
–
–
11.245
19.915
Perdas de crédito esperadas
em contas a receber e
outros ativos financeiros
–
–
9.410
9.989
Provisão/(reversão)
para contingências
–
–
(1.601)
7.897
Outorga de planos de pagamento
baseado em ações
1.243
–
1.243
–
Variação cambial
467
2.047
512
(26.353)
Ações em tesouraria
(250.932)
15.039
(250.932)
15.039
Provisão de juros
–
–
86.862
64.330
Variação dos ativos e passivos
Instrumentos financeiros
(ativos e passivos)
51
12.599 (18.939.508) (2.949.198)
Instrumentos financeiros
derivativos (ativos e passivos) (1.461)
(8.294)
(424.777) (473.810)
Negociação e intermediação de
valores (ativos e passivos)
–
–
4.205.312 1.970.355
Aplicações interfinanceiras
de liquidez
–
– (2.919.481) (5.635.630)
Rendas a receber
–
39.843
(244.106)
(92.984)
Despesas antecipadas
–
54
8.376
(32.275)
Outros ativos
124.284
47.008
99.325
(58.587)
Obrigações por operações
compromissadas
–
–
8.997.713 6.126.676
Fornecedores
(16)
8
132.315
63.177
Obrigações sociais e estatutárias
–
(3.655)
240.248
(6.061)
Obrigações fiscais e previdenciárias –
–
(9.223)
607
Provisões técnicas de
previdência privada
–
–
3.743.031
–
Outros passivos
(59.024)
71.383
40.028
100.653
Caixa operacional
Impostos pagos
(1.032)
(1.863)
(404.634) (156.742)
Contingências pagas
–
–
(3.172)
(3.933)
Juros pagos
–
–
(28.428)
(54.185)
Caixa proveniente das/(utilizado nas)
atividades operacionais
(265.383) 178.788 (4.099.508) (417.909)
Atividades de investimento
Aquisições de investimentos
– (15.848)
–
(9.799)
Aquisição de intangível
–
–
(89.430)
(56.527)
Aquisição de imobilizado
–
–
(72.499)
(83.149)
Venda de participações
em controladas
2.828.361
–
2.828.361
–
Caixa líquido proveniente
das/(utilizado nas) atividades de investimento
2.828.361 (15.848)
2.666.432 (149.475)
Atividades de financiamento
Captação de empréstimos
e arrendamento mercantil
–
–
–
325.370
Pagamento de empréstimos e
arrendamento mercantil
– (10.201)
(123.332) (699.835)
Emissão de debêntures
–
–
400.000
400.000
Pagamento de debêntures
–
–
(11.815)
–
Dividendos pagos para
controladores
(1.662.420) (98.801) (1.662.420)
(98.801)
Dividendos pagos para
não controladores
–
–
(360.554)
–
Juros sobre capital próprio
(42.869)
–
(42.869)
–
Transações com
não-controladores
–
–
4.491.522
359.688
Variações de participações
societárias diretas
93.435
61.539
(62.719)
186.668
Caixa líquido proveniente
das/(utilizado nas) atividades de financiamento (1.611.854) (47.463)
2.627.813
473.090
Aumento/(redução) de caixa e
equivalentes de caixa
951.124 115.477
1.194.737
(94.294)
Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício
115.490
13
761.780
840.969
Efeitos das mudanças das
taxas de câmbio em caixa
e equivalentes de caixa
–
–
2.516
15.110
Caixa e equivalentes de
caixa no final do exercício 1.066.614 115.490
1.959.033
761.780
Disponibilidades
8
9
114.314
68.713
Aplicações interfinanceiras
de liquidez
–
–
654.057
488.809
Certificado de depósito
bancário
1.066.606 115.481
1.190.662
204.258
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: (a) Base de preparação: Na preparação destas Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas, a Companhia utilizou os critérios de reconhecimento, mensuração e apresentação estabelecidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) - incluindo interpretações relacionadas - e as International Financial Reporting Standards (IFRS), e as interpretações do International Financial
Reporting Interpretations Committee (IFRIC). As demonstrações financeiras
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais que foram mensurados pelo valor justo. A
preparação 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
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. caixa que não atendem aos critérios do SPPJ são classificados e mensurados descontados ou outros modelos de mensuração, conforme nota 32. 4) InstruAs demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (“R$”) e todos os como VJR, independentemente do modelo de negócios. Os ativos financeiros mentos Financeiros Derivativos: Instrumentos financeiros derivativos são
valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas explicativas foram na VJR são registrados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as varia- contratos financeiros, cujo valor é derivado do valor dos ativos subjacentes,
arredondados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. ções líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. O taxas de juros, índices ou taxas de câmbio. O Grupo utiliza instrumentos finanO balanço patrimonial está apresentado em ordem de liquidez dos ativos e ganho ou perda líquida reconhecido na demonstração do resultado inclui qual- ceiros derivativos para administrar o risco cambial sobre liquidações de garanpassivos. O momento de sua realização ou liquidação depende não apenas quer dividendo ou juros auferidos sobre o ativo financeiro. Os ativos financei- tias pendentes em moedas estrangeiras. O valor justo desses contratos é node sua liquidez, mas também dos julgamentos da administração sobre os mo- ros mensurados ao valor justo por meio de resultado são títulos e valores minal devido ao curto prazo até o vencimento. O método de reconhecimento
vimentos esperados nos preços de mercado e outros aspectos relevantes. mobiliários detidos e vendidos a descoberto. Um derivativo embutido em um do ganho ou perda resultante depende de o derivativo ser designado como
(b) Adoção de novas normas e interpretações: O Grupo aplica, pela primei- contrato híbrido, com um passivo financeiro ou componente principal não de- instrumento de hedge, e se houver, da natureza do item que está sendo prora vez em 1 de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2)/IFRS 16 “Operações de Arren- rivativo, é separado do componente principal e contabilizado como um deriva- tegido. O Grupo adota apenas hedge de investimento líquido para proteger
damento Mercantil”, e IFRIC 23 “Incerteza sobre Tratamentos de Impostos tivo separado se: as características econômicas e os riscos não estiverem um investimento líquido em uma operação no exterior. Os instrumentos finansobre o Lucro”. Conforme exigido pelo CPC 06 (R2)/IFRS 16, a natureza e o estritamente relacionados ao contrato principal; o instrumento separado com ceiros derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em
efeito dessas mudanças estão divulgados na Nota 3 u, incluindo as novas os mesmos termos que o derivado embutido atender à definição de derivativo; que o contrato de derivativo é realizado e são, subsequentemente, mensurapolíticas contábeis que foram aplicadas desde então. O comparativo para o e o contrato híbrido não for mensurado ao VJR. Derivativos embutidos são dos ao valor justo. Os derivativos são registrados como ativos financeiros
exercício de 2018 não foi alterado, como pedido pela norma contábil. Outras mensurados ao valor justo, com as alterações no valor justo reconhecidas no quando o valor justo é positivo e como passivos financeiros quando o valor
normas são efetivas pela primeira vez em 2019, mas não afetam as demons- resultado. A reavaliação só ocorre se houver uma mudança nos termos do justo é negativo. Os ganhos e perdas realizados e não realizados relacionados
trações financeiras do Grupo. Uma série de novas normas serão efetivas após contrato que modifique significativamente os fluxos de caixa que de outra for- a esses contratos são reconhecidos na demonstração do resultado. O Grupo
a data destas demonstrações financeiras e não foram adotadas de forma an- ma seriam exigidos pelo contrato ou uma reclassificação de um ativo financei- negocia contratos futuros, que são acordos para comprar ou vender valores
tecipada. Não se espera que essas normas tenham um impacto material na ro fora da categoria VJR. Um derivativo incorporado em um contrato híbrido padronizados de um instrumento financeiro em uma data e preço futuros preentidade nos períodos de relatório atuais ou futuros e em transações futuras contendo um componente principal não derivativo não é contabilizado separa- determinados, de acordo com os termos especificados por uma bolsa regulaprevisíveis. (c) Consolidação das demonstrações financeiras: Subsidiárias damente. O contrato principal juntamente com o derivativo embutido deve ser da de futuros, e sujeitos à chamada de margem de caixa diária. O Grupo nesão todas as entidades (incluindo entidades estruturadas) sobre as quais o classificado em sua totalidade como um ativo financeiro ao valor justo por gocia futuros, na tentativa de mitigar o risco de taxa de juros, risco de curva de
grupo tem controle. O Grupo controla uma entidade quando o Grupo está ex- meio do resultado. ii. Ativos financeiros mensurados a valor justo por juros e risco de liquidez. O Grupo também negocia contratos a termo, que são
posto ou tem direitos a retornos variáveis com a entidade e tem a capacidade meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”): O Grupo avalia os ati- contratos não padronizados para comprar ou vender um instrumento financeide afetar esses retornos por meio de seu poder de direcionar atividades. As vos financeiros no VJORA se ambas as condições a seguir forem atendidas: ro a um preço específico em uma data futura. O Grupo negocia contratos a
subsidiárias são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido • O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócios com o objeti- termo em uma tentativa de mitigar o risco cambial sobre liquidações de segupara o Grupo. As transações entre companhias, saldos e ganhos não realiza- vo de tanto manter a apropriação de fluxos de caixa contratuais quanto ven- rança pendentes em moedas estrangeiras. i. Hedge de investimento líquido:
dos entre empresas do grupo são eliminados. As perdas não realizadas tam- der; • Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas especí- Qualquer ganho ou perda no instrumento de hedge relacionado à parte efetiva
bém são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de uma ficas, aos fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. Para os ativos do hedge é reconhecido em outros resultados abrangentes dentro de Ganhos
perda no valor recuperável do ativo transferido. As políticas contábeis das financeiros classificados como VJORA, a receita de juros, a variação cambial (perdas) no hedge de investimento líquido. O ganho ou perda relacionado à
controladas foram alteradas, quando necessário, para assegurar consistência e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas parte ineficaz é reconhecido imediatamente na demonstração do resultado do
com as políticas adotadas pelo Grupo. As participações de não controladores na demonstração do resultado e, da mesma forma, para os ativos financeiros exercício, em instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
no resultado e no patrimônio das controladas são apresentadas separada- mensurados pelo custo amortizado. As restantes alterações no justo valor são Os ganhos e as perdas acumulados no patrimônio são incluídos na demonsmente na demonstração consolidada do resultado e do resultado abrangente, reconhecidas em resultado abrangente. No momento do desreconhecimento, tração do resultado quando a operação no exterior é parcial ou totalmente
demonstração do patrimônio líquido e balanço patrimonial, respectivamente. a mudança cumulativa do valor justo reconhecida em resultado abrangente é alienada ou vendida. ii. Efetividade do hedge: A efetividade do hedge é deter(d) Informações por segmento: Ao verificar o desempenho operacional do reclassificada para lucros ou perdas. Os ativos financeiros do Grupo classifi- minada no início do relacionamento do hedge e por meio de avaliações prosGrupo e alocar recursos, o principal tomador de decisões operacionais do cados como VJORA incluem instrumentos de dívida. Após o reconhecimento pectivas periódicas de efetividade para garantir que exista um relacionamento
Grupo (“CODM”), o Diretor-Presidente do Grupo (“CEO”) e o Conselho de inicial, o Grupo pode optar por classificar irrevogavelmente os investimentos econômico entre o item coberto e o instrumento de hedge. Para avaliar a efeAdministração (“CA”), representado pelos diretores estatutários detentores de em ações como instrumentos patrimoniais designados pelo VJORA quando tividade e medir a inefetividade de tais estratégias, o Grupo utiliza o método de
ações ordinárias da controladora do Grupo, avaliam itens selecionados na satisfizerem a definição de patrimônio nos termos do CPC 39/IAS 32 - “Instru- compensação do dólar. O método de compensação do dólar é um método
demonstração do resultado e do resultado abrangente. O CODM considera mentos Financeiros: Apresentação” e não forem mantidos para negociação. A quantitativo que consiste em comparar a mudança no valor justo ou nos fluxos
todo o Grupo como um único segmento operacional reportável, monitorando classificação é determinada com base em instrumento a instrumento. Ganhos de caixa do instrumento de hedge com a mudança no valor justo ou nos fluxos
as operações, tomando decisões sobre alocação de recursos e avaliando o e perdas sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados para o re- de caixa do item coberto atribuível ao risco coberto. (c) Caixa e equivalentes
desempenho com base em um único segmento operacional. O CODM analisa sultado. Os dividendos são reconhecidos como receita na demonstração do de caixa: O caixa não está sujeito a um risco significativo de mudança de
dados financeiros relevantes para todas as subsidiárias. As informações por resultado quando o direito de pagamento é estabelecido, exceto quando o valor e é mantido com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
segmento somente são revisadas no nível da receita (Nota 27), sem detalhes Grupo se beneficia de uma recuperação de parte do custo do ativo financeiro, curto prazo e não para investimentos ou outros fins. As transações são consicorrespondentes em qualquer nível de margem ou lucratividade. A receita, os caso em que tais ganhos são registrados em resultado abrangente . Instru- deradas de curto prazo quando têm vencimentos em três meses ou menos a
resultados e os ativos do Grupo para esse segmento reportável podem ser mentos de patrimônio designados ao VJORA não estão sujeitos a avaliação partir da data de aquisição. Para fins de demonstração dos fluxos de caixa,
determinados por referência à demonstração de resultado, ao resultado de impairment. O Grupo não possui instrumentos de patrimônio que tenham equivalentes de caixa referem-se a títulos garantidos adquiridos mediante
abrangente e ao balanço patrimonial.Consulte a Nota 27 (c) para obter infor- sido irrevogavelmente classificados nesta categoria. iii. Ativos financeiros contratos de revenda e certificados de depósito bancário mensurados ao valor
mações detalhadas sobre receitas e ativos selecionados de clientes externo. mensurados ao custo amortizado: Um ativo financeiro é mensurado ao cus- justo por meio do resultado que são prontamente conversíveis em um montan(e) Conversão de moeda estrangeira: i. Moeda funcional e de apresenta- to amortizado se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O ativo fi- te conhecido e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de valor.
ção: Os itens das demonstrações financeiras de cada uma das entidades do nanceiro é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de man- (d) Aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações
Grupo são mensurados usando a moeda do ambiente econômico primário no ter o ativo financeiro de forma a coletar fluxos de caixa contratuais; • Os termos compromissadas: O Grupo adquiriu títulos com contrato de revenda e venqual a entidade opera (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de deu títulos com contrato de recompra de ativos financeiros. Os contratos de
são apresentadas em reais (“R$”), que é a moeda funcional e de apresentação caixa que atendem aos critérios do SPPJ. Os ativos financeiros ao custo revenda e recompra são contabilizados em aplicações interfinanceiras de lido Grupo. A moeda funcional de todas as subsidiárias do Grupo no Brasil amortizado são mensurados subsequentemente pelo método da taxa efetiva quidez e obrigações por operações compromissadas. A diferença entre os
também é o Real brasileiro. Algumas subsidiárias fora do Brasil têm diferentes de juros (“EIR”) e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e preços de venda e recompra é tratada como juros e reconhecida ao longo da
moedas funcionais, incluindo dólar americano (“USD”), euro (“EUR”), libra es- perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado vida dos contratos, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ativos finanterlina (“GBP”) e franco suíço (“CHF”). ii. Transações em moeda estrangei- ou desvalorizado. Os ativos financeiros do Grupo mensurados ao custo amor- ceiros aceitos como garantia em contratos de revenda podem ser utilizados,
ra: As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda fun- tizado incluem principalmente: “Aplicações interfinanceiras de liquidez”, “Ne- se previstos nos contratos, como garantia para os acordos de recompra ou
cional utilizando as taxas de câmbio nas datas das transações. Os ganhos e gociação e intermediação de valores”, “Rendas a receber” e “Outros ativos fi- podem ser vendidos. (e) Negociação e intermediação de valores mobiliáas perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conver- nanceiros”. O Grupo reclassifica os ativos financeiros somente quando altera rios (ativos e passivos): Refere-se a transações na B3 SA - Brasil, Bolsa,
são de ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras seu modelo de negócios para o gerenciamento desses ativos financeiros. Balcão (“B3”) por conta própria e por conta de terceiros. As corretagens despelas taxas de câmbio do período são geralmente reconhecidos no resultado. Desreconhecimento: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte sas transações são classificadas como receitas e as despesas com prestação
Eles são diferidos no patrimônio se estiverem relacionados a hedge de fluxo de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhan- de serviços são reconhecidas no momento das transações. Esses saldos são
de caixa e hedge de investimento líquido em uma operação no exterior. Os tes) é basicamente baixado (isto é, retirado da demonstração financeira) compensados e o valor líquido é demonstrado no balanço quando, e somente
ganhos e perdas cambiais relacionados com empréstimos são apresentados quando: • Os direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo expira- quando, houver um direito legal e exequível de compensar e a intenção de lina demonstração do resultado, e outros resultados abrangentes dentro dos ram; • O Grupo transferiu os seus direitos contratuais para receber fluxos de quidá-los em uma base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos sicustos financeiros. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são apresenta- caixa do ativo ou assumiu uma obrigação contratual de pagar integralmente os multaneamente. Os valores devidos para clientes representam recebíveis de
dos na demonstração do resultado em uma base líquida dentro de despesas fluxos de caixa recebidos de terceiros, por meio de um acordo de “repasse”; e títulos vendidos e contas a pagar por títulos comprados que foram contratados
de juros. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda estran- (a) o Grupo transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo; para, mas ainda não liquidados ou entregues na data do balanço patrimonial,
geira são convertidos utilizando as taxas de câmbio vigentes na data em que ou (b) o Grupo não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e respectivamente. O saldo devedor dos clientes é retido para cobrança. Esses
o valor justo foi determinado. As diferenças de conversão de ativos e passivos benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando o Grupo trans- valores são subdivididos nos seguintes itens: • Registro e liquidação - Reprecontabilizados pelo valor justo são registradas como parte do ganho ou perda fere os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa de um ativo ou sentado pelo registro de transações realizadas nas bolsas de valores por condo valor justo. Por exemplo, as diferenças de conversão de ativos e passivos realiza um acordo de repasse, avalia se, e em que medida, reteve os riscos e ta própria e para os clientes; • Devedores/Credores pendentes de liquidação
não monetários, como ações mantidas a valor justo por meio do resultado, são benefícios patrimoniais. Quando não transferiu nem reteve substancialmente - Representado pelos saldos devedores ou credores de clientes, relativos a
reconhecidas no resultado como parte do ganho ou perda do valor justo e di- todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o transações com títulos de renda fixa, ações, commodities e ativos financeiros,
ferenças de conversão de ativos não monetários, como ações classificadas a Grupo continua a reconhecer o ativo transferido na medida de sua participavalor justo por meio de outros resultados abrangentes são reconhecidos em ção. Nesse caso, o Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo pendentes de liquidação na data do balanço. As operações de vendas são
outros resultados abrangentes. iii. Empresas do Grupo: Os resultados e a transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflete compensadas e caso o valor final seja um crédito, elas serão registradas no
posição financeira das operações no exterior (nenhuma das quais possui a os direitos e obrigações que o Grupo reteve. O envolvimento contínuo que passivo, por outro lado se esse valor for devedor, será registrado no ativo,
moeda de uma economia hiperinflacionária) e que possuem uma moeda fun- toma a forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo desde que os saldos de compensação se refiram à mesma contraparte. Esses
cional diferente da moeda de apresentação, são convertidas para a moeda de menor valor contábil original do ativo e pelo valor máximo da contraprestação valores são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente,
apresentação da seguinte forma: • os ativos e passivos de cada balanço apre- que o Grupo poderia ser obrigado a pagar. Impairment de ativos financei- mensurados pelo custo amortizado. Em cada data de balanço, o Grupo deve
sentado são convertidos à taxa de câmbio apurada naquela data; • receitas e ros: O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas mensurar a provisão para perdas sobre os valores devidos pelo cliente em um
despesas para cada demonstração do resultado e demonstração do resultado (“ECLs”) para todos os instrumentos de dívida não classificados em VJR. Os valor igual às perdas de crédito esperadas para a vida útil, se o risco de crédiabrangente são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que esta ECLs baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de to tiver aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. Se, na
não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, data do balanço, o risco de crédito não tiver aumentado significativamente
nas datas das transações, caso em que receitas e despesas são traduzidos descontados a uma aproximação de taxa de juros efetiva original. Os fluxos de desde o reconhecimento inicial, o Grupo deve mensurar a provisão para pernas datas das transações); e • todas as diferenças de câmbio resultantes são caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias mantidas ou das em um valor igual a perdas de crédito esperadas para 12 meses. Dificulreconhecidas em outros resultados abrangentes. Na consolidação, as diferen- outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As dades financeiras significativas do cliente, probabilidade de o cliente declarar
ças de câmbio decorrentes da conversão de qualquer investimento líquido em ECLs são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito para falência ou reorganização financeira e inadimplência nos pagamentos são toentidades estrangeiras e de empréstimos e outros instrumentos financeiros as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o reconhe- dos considerados indicadores de que uma provisão para perdas pode ser nedesignados como hedge desses investimentos são reconhecidas em outros cimento inicial, as ECLs são provisionadas para perdas de crédito resultantes cessária. Se o risco de crédito aumentar até o ponto em que for considerado
resultados abrangentes. Quando uma operação no exterior é vendida ou de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (um ECL de 12 com perda de crédito, a receita de juros será calculada com base no valor
quaisquer empréstimos tomados como parte do investimento líquido são pa- meses). Para as exposições de crédito para as quais houve um aumento sig- contábil bruto ajustado para a provisão para perdas. Um aumento significativo
gos, as diferenças de câmbio associadas são reclassificadas para o resultado, nificativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial ou aquelas já no risco de crédito é definido pela administração como qualquer pagamento
como parte do ganho ou perda sobre a venda. Os ajustes do ágio e do valor inadimplentes, uma provisão para perdas é requerida para perdas de crédito contratual com atraso superior a 30 dias. Qualquer pagamento contratual com
justo decorrentes da aquisição de uma operação no exterior são tratados esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente mais de 90 dias de atraso é considerado como inadimplente. As perdas de
como ativos e passivos da operação no exterior e convertidos pela taxa de do momento da inadimplência ECL). Para contas a receber e outros ativos crédito estimadas para clientes de corretagem e atividade relacionada foram
câmbio de fechamento do dia do Balanço. 3. Resumo das principais políti- contratuais, o Grupo aplica uma abordagem simplificada no cálculo das ECLs. imateriais para os períodos apresentados. (f) Despesas antecipadas: Despecas contábeis: Esta nota fornece uma descrição das principais políticas con- Portanto, o Grupo não acompanha as mudanças no risco de crédito, mas re- sas antecipadas são reconhecidas como um ativo no balanço patrimonial. Estábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras. Essas políti- conhece uma provisão para perdas com base nas ECLs durante a vida útil em sas despesas incluem incentivos para os agentes autônomos (“AAIs”), licencas foram aplicadas de forma consistente a todos os períodos apresentados, cada data de relatório. O Grupo estabeleceu uma matriz de provisão que é ças de software pré-pago, certos serviços profissionais e prêmios de seguro.
exceto quando indicado de outra forma. (a) Combinações de negócios: O baseada em sua perda histórica de crédito, ajustada para fatores prospectivos (g) Arrendamento mercantil: Em 1 de janeiro de 2019, o Grupo adotou o
método de aquisição é utilizado para contabilizar todas as combinações de específicos para os devedores e para o ambiente econômico. Para os instru- CPC 06 (R2)/IFRS 16, substituindo a IAS 17, aplicável até 31 de dezembro de
negócios, independentemente de instrumentos patrimoniais ou outros ativos mentos de dívida classificados como VJORA, o Grupo aplica a simplificação 2018. Ambas as práticas contábeis estão demonstradas abaixo. IAS 17 - Arserem adquiridos. A contraprestação transferida para a aquisição de uma sub- para atuar com baixo risco de crédito. Em cada data de elaboração das De- rendamento mercantil: Os arrendamentos mercantis nos quais uma parcela
sidiária compreende: • valor justo dos ativos transferidos; • passivos incorridos monstrações Financeiras, o Grupo avalia se o instrumento de dívida é consi- significativa dos riscos e benefícios da propriedade não foram transferidos
com os antigos proprietários do negócio adquirido; • participações societárias derado com baixo risco de crédito usando todas as informações razoáveis e para o Grupo como arrendatário foram classificados como arrendamentos
emitidas pelo Grupo; • valor justo de qualquer ativo ou passivo resultante de suportáveis que estão disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Ao fazer operacionais. Os pagamentos efetuados sob arrendamentos mercantis operaum acordo de contraprestação contingente; e • valor justo de qualquer partici- isso avaliação, o Grupo reavalia a classificação de crédito interna do instru- cionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do arrendador) foram depação acionária preexistente na subsidiária. Os ativos identificáveis adquiri- mento da dívida. Além disso, o Grupo considera que houve um aumento signi- bitados no resultado pelo método linear durante o período do arrendamento. A
dos e os passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios ficativo no risco de crédito quando os pagamentos contratuais estão vencidos receita de arrendamento mercantil operacional em que o Grupo é arrendador
são, com exceções limitadas, mensurados inicialmente pelo valor justo na há mais de 30 dias. O Grupo considera um ativo financeiro inadimplente quan- é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento.
data da aquisição. O Grupo reconhece qualquer participação de não controla- do os pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em Os custos diretos iniciais incorridos na obtenção de um arrendamento operadores na entidade adquirida em uma base de aquisição por aquisição, pelo certos casos, o Grupo também pode considerar que um ativo financeiro está cional são adicionados ao valor contábil do ativo subjacente e reconhecidos
valor justo ou pela participação proporcional da participação de não controla- inadimplente quando informações internas ou externas indicam que é impro- como despesa pelo prazo do arrendamento na mesma base que a receita do
dores nos ativos líquidos identificáveis da entidade adquirida. Os custos rela- vável que o Grupo receba integralmente os valores pendentes de contratos arrendamento. Os respectivos ativos arrendados são incluídos no balanço pacionados à aquisição são contabilizados quando incorridos. O excesso da antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito mantidas pelo Grupo. trimonial com base em sua natureza. O Grupo não precisou fazer nenhum
contraprestação transferida, o valor de qualquer participação não controladora Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recupe- ajuste na contabilização dos ativos mantidos como arrendador como resultado
na entidade adquirida e o valor justo na data de aquisição de qualquer partici- ração dos fluxos de caixa contratuais. 2) Passivo financeiro: Reconheci- da adoção do novo padrão de arrendamento mercantil. CPC 06 (R2)/IFRS 16
pação patrimonial anterior na entidade adquirida sobre o valor justo dos ativos mento inicial e mensuração: Os passivos financeiros são classificados, no -Arrendamento mercantil: A partir de 1° de janeiro de 2019, o CPC 06 (R2)/
identificáveis líquidos adquiridos é registrado como ágio. Se esses valores reconhecimento inicial, como passivos financeiros mensurados a valor justo IFRS 16 foi emitido em janeiro de 2016 e substitui a IAS 17 Leasing, e ICPC
forem inferiores ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis do negócio através do resultado (“VJR”), custo amortizado ou como derivativos designa- 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A
adquirido, a diferença é reconhecida diretamente no resultado como uma dos como instrumentos de hedge. Todos os passivos financeiros são reconhe- norma estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, aprecompra vantajosa. Quando a liquidação de qualquer parte da contraprestação cidos inicialmente pelo valor justo e, no caso do custo amortizado, são dedu- sentação e divulgação de arrendamentos mercantil e exige que os arrendatáem dinheiro é diferida, os valores a pagar no futuro são descontados a seu zidos dos custos da transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros rios contabilizem todos os arrendamentos mercantis sob um único modelo no
valor presente na data da troca. A taxa de desconto usada é a taxa de emprés- do Grupo incluem “Empréstimos de ações”, “Instrumentos financeiros deriva- balanço patrimonial, semelhante ao reconhecimento dos arrendamentos fitimo incremental da entidade, sendo a taxa pela qual um empréstimo seme- tivos”, “Obrigações por operações compromissadas”, “Negociação e interme- nanceiros segundo a IAS 17. O Grupo adotou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 a partir
lhante pode ser obtido de um financiador independente sob termos e condi- diação de valores”, dívidas a longo prazo, tais como “Obrigações por emprés- de 1º de janeiro de 2019 usando o método retrospectivo modificado de adoções comparáveis. A contraprestação contingente, quando aplicável, é timos e arrendamento mercantil” e “Debêntures”, “Fornecedores” e “Outros ção, segundo o qual a norma é aplicada retrospectivamente com o efeito
classificada como patrimônio ou passivo financeiro. Os valores classificados passivos financeiros”. Classificação e mensuração subsequente: i. Passi- cumulativo de aplicar inicialmente a norma reconhecida na data da aplicação
como passivo financeiro são subsequentemente mensurados ao valor justo vos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado (“VJR”): inicial e não comparativos atualizados para o ano de 2018. As reclassificações
com alterações no valor justo reconhecidas no resultado. Se a combinação de Os passivos financeiros classificados como VJR incluem passivos financeiros e os ajustes decorrentes das novas regras de arrendamento mercantil são
negócios for alcançada em estágios, a data de aquisição do valor contábil da mantidos para negociação e passivos financeiros designados no reconheci- reconhecidos no balanço de abertura em 1º de janeiro de 2019. Expedientes
participação acionária anteriormente detida na adquirente é mensurada ao mento inicial como VJR. Os passivos financeiros são classificados como man- práticos e isenções aplicadas: Ao aplicar o CPC 06 (R2)/IFRS 16 pela primeira
valor justo na data de aquisição. Quaisquer ganhos ou perdas decorrentes de tidos para negociação quando adquiridos com fins de recompra no curto pra- vez, o Grupo utilizou os seguintes expedientes práticos permitidos: • aplicar
tal mensuração são reconhecidos no resultado. (b) Instrumentos financei- zo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos apenas a contratos previamente identificados como arrendamentos aplicando
ros: Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo finan- contratados pelo Grupo que não são designados como instrumentos de hedge a IAS 17 e IFRIC 4 na data da aplicação inicial; • aplicar uma única taxa de
ceiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de patrimônio nas operações de hedge definidas pelo CPC 48/IFRS9. Derivativos embutidos desconto a uma carteira de arrendamentos com características razoavelmende outra entidade. 1) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensu- separados também são classificados como mantidos para negociação a me- te semelhantes; • basear-se em avaliações anteriores sobre se os arrendaração: No reconhecimento inicial, ativos financeiros são classificados como nos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Os ganhos mentos são onerosos como alternativa à realização de uma revisão do impairinstrumentos mensurados ao custo amortizado, valor justo por meio de outros ou perdas de passivos classificados como VJR são reconhecidos na demons- ment - não havia contratos onerosos a partir de 1º de janeiro de 2019; •
resultados abrangentes (“VJORA”) e valor justo por meio do resultado (“VJR”). tração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento isenção de contratos de arrendamento mercantil com prazo de arrendamento
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial é baseada: (i) inicial como VJR são designados na data inicial de reconhecimento, e somen- remanescente inferior a 12 meses a partir de 1º de janeiro de 2019 e sem
no modelo de negócios do Grupo para administrar os ativos financeiros e (ii) te se os critérios estabelecidos no CPC 48/IFRS 9 forem atendidos. Os em- opção de compra (arrendamentos de curto prazo); • isenção de contratos de
nas características dos fluxos de caixa contratuais dos instrumentos financei- préstimos de ações e instrumentos financeiros derivativos são classificados arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor (ativos de
ros. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo como mantidos para negociação e reconhecidos pelo valor justo. ii. Custo baixo valor); • excluir custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de
amortizado ou VJORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são “So- amortizado: Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos direito de uso na data da aplicação inicial; e • usar retrospectivamente na demente Pagamento de Principal e Juros” (o critério “SPPJ”) sobre o valor prin- sujeitos a juros e outros passivos financeiros são mensurados subsequente- terminação do prazo do arrendamento, onde o contrato contém opções para
cipal em aberto. O modelo de negócios do Grupo para administrar ativos finan- mente pelo custo amortizado, utilizando o método de taxa efetiva (“EIR”). Os estender ou rescindir o arrendamento. i. Mensuração de passivos de arrendaceiros se refere à forma de gerenciar seus ativos financeiros para gerar fluxos ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são bai- mento mercantil e ativos de direito de uso: O Grupo aluga seus escritórios
de caixa. O modelo de negócios considera se o objetivo do Grupo é receber xados, bem como pelos juros incorridos. O custo amortizado é calculado con- principais e certos equipamentos sob contratos de arrendamento operacional
fluxos de caixa de manter os ativos financeiros, vender os ativos ou uma com- siderando qualquer desconto ou prêmio na aquisição de taxas ou custos que não canceláveis. Os termos do arrendamento variam de um a dez anos, e a
binação de ambos. As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a são parte integrante da EIR. A amortização da EIR está incluída na demons- maioria dos contratos de arrendamento é renovável no final do período, a taentrega de ativos dentro de um prazo definido pela regulamentação ou prática tração do resultado. Esta categoria aplica-se geralmente a empréstimos sujei- xas de mercado. O Grupo não possui contratos de arrendamento anteriormende mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data de negocia- tos a juros, incluindo “Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil”, te classificados como arrendamento financeiro e os contratos existentes não
ção, ou seja, a data em que o Grupo se compromete a comprar ou vender o “Debêntures”, “Fornecedores” e “Outros passivos financeiros”. Desreconhe- incluem pagamentos variáveis ou garantias de valor residual. Na adoção do
ativo. Classificação e mensuração subsequente: i. Ativos financeiros cimento: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo CPC 06 (R2)/IFRS 16, o Grupo reconheceu passivos de arrendamento mermensurados a valor justo por meio do resultado (“VJR”): Esta categoria é é liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é cantil em relação aos arrendamentos anteriormente classificados como “ara mais relevante para o Grupo. Os ativos financeiros a VJR incluem ativos fi- substituído por outro do mesmo montante em termos substancialmente dife- rendamentos operacionais”, de acordo com os princípios da IAS 17. Esses
nanceiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reco- rentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modifica- passivos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanesnhecimento inicial a VJR, ou ativos financeiros obrigados a serem mensura- dos, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo centes do arrendamento, descontados com o aumento da renda do arrendatádos pelo valor justo. Esta categoria inclui valores mobiliários e derivativos, original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos rio taxa de endividamento a partir de 1 de janeiro de 2019. A taxa de emprésincluindo instrumentos patrimoniais que o Grupo não elegeu irrevogavelmente valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 3) Valor jus- timo incremental média ponderada do arrendatário aplicada aos passivos de
para classificar em VJORA. Ativos financeiros são classificados como manti- to dos instrumentos financeiros: O valor justo dos instrumentos financeiros arrendamento mercantil em 1 de janeiro de 2019 era de 9,0%.
dos para negociação se o teste de fluxo de caixa contratual falhar ou se o ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado Arrendamentos - Passivos financeiros
modelo de negócios do Grupo for adquirido com o objetivo de venda ou re- com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos ne- Compromisso de arrendamento operacional
em 31 de dezembro de 2018
209.318
compra no curto prazo. Os ativos financeiros podem ser designados a VJR no gócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor
(60.099)
reconhecimento inicial se isso eliminar ou reduzir significativamente um des- justo de instrumentos financeiros para os quais não há mercado ativo é deter- Efeito do desconto a valor presente
(725)
casamento contábil. Derivativos, incluindo derivativos embutidos, também são minado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas técnicas podem incluir o Arrendamentos de baixo valor
148.494
classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam designa- uso de transações recentes de mercado (em base de mercado); referência ao Total de Passivo de arrendamento em 1° de Janeiro de 2019
dos como instrumentos de hedge eficazes. Ativos financeiros com fluxos de valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxos de caixa
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
Os ativos de direito de uso associados, relacionados a arrendamentos imobi- líquidas dos exercícios anteriores. Os impostos calculados de acordo com o resultados com base em uma fórmula que leva em consideração o lucro atrilizados acima, foram mensurados pelo valor igual ao passivo do arrendamen- método do Lucro Real são devidos trimestral ou anualmente, dependendo da buível aos proprietários do Grupo após certos ajustes e distribuído com base
to, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos de arrendamento pré-pagos adoção da entidade através do primeiro documento de cobrança de cada ano no desempenho individual e coletivo, incluindo indicadores qualitativos e
ou acumulados relacionados a esse arrendamento reconhecidos no balanço civil. O método anual do Lucro Real exige que os contribuintes façam paga- quantitativos. O Grupo reconhece uma provisão quando está contratualmente
patrimonial em 31 de dezembro 2018.
mentos antecipados mensais de IRPJ e CSLL durante o ano-calendário. • Mé- obrigado ou quando existe uma prática que criou uma obrigação construtiva.
Arrendamentos - Ativos por direito de uso
todo do Lucro Presumido - onde o contribuinte calcula o IRPJ e a CSLL apli- (r) Capital social: As ações ordinárias e preferenciais são classificadas no
Passivo de arrendamento em 1° de Janeiro de 2019
148.494 cando uma margem de lucro sobre as receitas operacionais. É importante patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão
Provisão de aluguéis a pagar em 31 de dezembro de 2018
(14.624) ressaltar que a margem de lucro é definida pela Receita Federal do Brasil de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma
Total de Ativos por direito de uso em 1° de Janeiro de 2019
133.870 (RFB) de acordo com o tipo de serviços prestados e/ou mercadorias vendidas. dedução, líquida de impostos, dos recursos. (s) Lucro por ação: O lucro báRepresentados por:
Sob o método do Lucro Presumido, os impostos mencionados são devidos sico por ação é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos acionistas controImóveis
123.262 trimestralmente e nenhum pré-pagamento é exigido durante os trimestres. As ladores de uma companhia aberta, excluindo-se quaisquer custos de prestaEquipamentos
10.608 alíquotas de imposto aplicáveis ao Lucro Real e Lucro Presumido também são ção de ações que não sejam ações ordinárias e preferenciais pela quantidade
ii. Resumo das novas políticas contábeis: A seguir, são apresentadas as novas definidas de acordo com a atividade principal das entidades. • Imposto de média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação durante o
políticas contábeis do Grupo após a adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16, que Renda Federal (IRPJ) - alíquota de 15% calculada sobre o lucro tributável, exercício, ajustadas pelos bônus e ações preferenciais emitidas durante o
foram aplicadas a partir da data da aplicação inicial: Ativos de direito de uso: acrescida do adicional de 10% sobre o valor da renda tributável que exceder exercício e excluindo ações em tesouraria. O lucro por ação diluído ajusta os
O Grupo reconhece ativos de direito de uso na data de início do arrendamento R$ 20 por mês (ou R$ 240 por ano). • Contribuição Social sobre o Lucro Líqui- valores utilizados na determinação do lucro básico por ação para considerar o
(ou seja, a data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos do (CSLL) - alíquota de 9% calculada sobre o lucro tributável. No entanto, as efeito do imposto de renda após os juros e outros custos de financiamento
de direito de uso são mensurados pelo custo, deduzido de depreciação acu- instituições financeiras (XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Va- associados a ações ordinárias e preferenciais potenciais diluídas e o número
mulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados para qualquer lores Mobiliários S.A.-“XP CCTVM”,e Banco XP S.A.-“Banco XP) e as segura- médio ponderado de ações ordinárias e preferenciais adicionais ações que
remensuração dos passivos de arrendamento mercantil. O custo dos ativos de doras (XP Vida e Previdência S.A.-“XP Vida e Previdência”) estão sob à alí- estavam em circulação presumindo a conversão de todas as ações ordinárias
direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento mercantil reconhe- quota da CSLL de 15% e o Banco XP S.A. à alíquota de 20%. Em 6 de outubro e preferenciais potenciais diluídas. (t) Receitas: 1) Receita de contratos
cidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos do arrendamento mer- de 2015, foi publicada a Lei 13.169 com o objetivo de aumentar a alíquota da com clientes: A receita é reconhecida quando o Grupo transfere o controle
cantil efetuados antes ou antes da data de início, deduzidos os incentivos re- CSLL para 20%, para instituições financeiras e seguradoras até 31 de dezem- dos serviços para os clientes, em um valor que reflete a contraprestação que
cebidos. A menos que o Grupo esteja razoavelmente certo de obter a bro de 2018. Assim, a XP CCTVM e a XP Vida e Previdência calcularam suas o Grupo espera receber em troca desses serviços. O Grupo aplica os seguinpropriedade do ativo arrendado no final do prazo do arrendamento, os ativos despesas de CSLL a alíquota de 20% até o final de 2018. ii. Imposto de tes cinco passos: i) identificação do contrato com um cliente; ii) identificação
de direito de uso reconhecidos são depreciados linearmente pelo período renda e contribuição social diferidos: O imposto de renda e a contribuição das obrigações de execução no contrato; iii) determinação do preço de transamais curto de sua vida útil estimada e pelo prazo do arrendamento. Os ativos social diferidos são reconhecidos usando o método do passivo sobre as dife- ção; iv) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho do
de direito de uso estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Passivos de renças temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contrato; e v) reconhecimento de receita quando ou conforme a entidade saarrendamento: Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece passi- contábeis nas demonstrações financeiras. No entanto, os impostos diferidos tisfizer uma obrigação de desempenho. A receita é reconhecida líquida dos
vos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do não são contabilizados se surgirem do reconhecimento inicial de um ativo ou impostos cobrados dos clientes, que são posteriormente remetidos às autoriarrendamento a serem efetuados pelo prazo do arrendamento. Os pagamen- passivo em uma transação que não seja uma combinação de negócios que, dades governamentais. O Grupo tem poder de envolver e contratar fornecedotos da locação incluem pagamentos fixos (incluindo pagamentos substanciais) no momento da transação, não afeta a contabilização nem o lucro ou prejuízo res terceirizados na prestação de serviços ao cliente em seu nome. O Grupo
menos quaisquer incentivos a receber, pagamentos variáveis da locação que tributável. Os Impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na propor- apresenta as receitas e os custos associados a esses fornecedores terceirizadependem de um índice ou taxa e valores esperados a serem pagos com ga- ção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o dos de forma bruta, onde é considerado o principal e, líquido, onde é considerantias de valor residual. Os pagamentos do arrendamento também incluem o qual as diferenças temporárias e/ou prejuízos fiscais possam ser utilizados. rado o agente. Geralmente, o Grupo é considerado o principal nesses acordos
preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa a ser exer- De acordo com a legislação tributária brasileira, o prejuízo fiscal pode ser uti- porque o Grupo controla os serviços antes de serem transferidos para os
cida pelo Grupo e pagamentos de multas por rescindir um arrendamento, se o lizado para compensar até 30% do lucro tributável do exercício e não expira. clientes e, consequentemente, apresenta a receita bruta dos custos relacionaprazo do arrendamento refletir o Grupo exercendo a opção de rescindir. Os O imposto diferido é provisionado sobre as diferenças temporárias decorren- dos. Os principais tipos de contratos de receita do Grupo são: i) Comissão de
pagamentos variáveis da locação que não dependem de um índice ou taxa tes de investimentos em controladas, exceto por um passivo fiscal diferido corretagem: A receita de comissão de corretagem consiste na receita gerada
são reconhecidos como despesa no período em que o evento ou condição quando o momento da reversão da diferença temporária é controlado pelo através de serviços de corretagem baseados em comissão em cada transação
que aciona o pagamento ocorre. Ao calcular o valor presente dos pagamentos Grupo e é provável que a diferença temporária não seja revertida no futuro realizada, ou seja, as bolsas de valores para clientes, reconhecidas em um
do arrendamento mercantil, o Grupo utiliza a taxa de empréstimo incremental previsível. Os impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos determinado momento (data de negociação) conforme a obrigação de execuna data de início do arrendamento, se a taxa de juros implícita no arrendamen- no balanço patrimonial quando há um direito legal e a intenção de compensá- ção é satisfeita. ii) Colocação de valores mobiliários: A Receita de colocato mercantil não for prontamente determinável. Após a data de início, o valor -los quando da apuração dos tributos correntes, em geral quando relaciona- ção de títulos refere-se a honorários e comissões auferidas com a colocação
dos passivos de arrendamento mercantil aumenta para refletir o acréscimo de dos à mesma entidade legal e mesma jurisdição. Dessa forma, os ativos e de uma ampla gama de títulos em nome de emissores e outras atividades de
juros e reduzido pelos pagamentos efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos fiscais diferidos em diferentes entidades ou em diferentes países levantamento de capital, tais como fusões e aquisições, incluindo serviços de
passivos de arrendamento mercantil é remensurado se houver uma modifica- geralmente são apresentados separadamente, e não em uma base líquida. assessoria financeira relacionados. O ato de colocar os títulos é a única obrição, uma alteração no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamen- i) Impostos sobre faturamento: As receitas, despesas e ativos são reconhe- gação de desempenho e a receita é reconhecida no momento em que a trantos fixos do arrendamento mercantil ou uma alteração na avaliação para com- cidos líquidos dos impostos sobre faturamento, exceto: • Quando os impostos sação subjacente é concluída nos termos do contrato e é provável que uma
prar o ativo subjacente. Locações de curto prazo e locações de ativos de baixo sobre faturamento incorridos na compra de bens ou serviços não são recupe- reversão significativa de receita não ocorra. iii) Taxa de corretagem de seguvalor: O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto ráveis junto às autoridades fiscais, caso em que o imposto sobre vendas é ros: Refere-se a corretagem de seguros, capitalização, planos de previdência
prazo a seus arrendamentos de propriedades de curto prazo (ou seja, aqueles reconhecido como parte do custo de aquisição do item do ativo ou despesa, e saúde, por meio da intermediação da venda de serviços de seguros. As reque possuem um prazo de arrendamento de 12 meses ou menos a partir da conforme aplicável; • Quando os valores a receber ou a pagar forem apresen- ceitas são reconhecidas após a prestação de serviços de corretagem às segudata de início e não contêm uma opção de compra). Também aplica a conces- tados com o valor dos impostos sobre faturamento incluídos. O valor líquido radoras. Os produtos vendidos pela XP Corretora de Seguros são inspecionasão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos dos impostos sobre faturamento, recuperável ou a pagar para a autoridade dos mensalmente, e os valores recebidos da comissão são reconhecidos
considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento mercantil de fiscal, é incluído como parte dos valores a receber ou a pagar no balanço, e como receita no momento em que a obrigação de desempenho é cumprida.
arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor são reconhecidos líquido da receita ou custo/despesa, na demonstração do resultado. As recei- iv) Taxas de gestão e performance: As taxas de administração referem-se
como despesa de maneira linear pelo prazo do arrendamento. Julgamento tas de vendas e serviços no Brasil estão sujeitas a impostos e contribuições, substancialmente a (i) serviços como consultor de investimentos de fundos,
significativo na determinação do prazo do arrendamento dos contratos com com as seguintes taxas legais: • PIS e COFINS: são contribuições cobradas clubes de investimento e administração de patrimônio; e (ii) distribuição de
opções de renovação: O Grupo determina o prazo do arrendamento como o pelo governo federal sobre a receita bruta. Esses valores são faturados e co- cotas de fundos de investimentos administrados por terceiros. A receita é reprazo não cancelável do arrendamento, juntamente com os períodos cobertos brados dos clientes do Grupo e reconhecidos como deduções da receita bruta conhecida durante o período em que essa obrigação de desempenho é entrepor uma opção de prorrogar o arrendamento, se for razoavelmente exercido, (Nota 27) contra obrigações fiscais, pois estamos atuando como agentes de gue, e geralmente com base em um percentual fixo acordado do valor patrimoou quaisquer períodos cobertos por uma opção para rescindir o arrendamen- retenção de impostos em nome das autoridades fiscais. O PIS e COFINS pa- nial líquido de cada fundo mensalmente. Parte das taxas de administração são
to, se é razoavelmente certo que não será exercido. O Grupo tem a opção, de gos em certas compras podem ser reivindicados como créditos fiscais para baseadas no desempenho (taxas de desempenho), reconhecidas pela prestaacordo com alguns de seus arrendamentos, de arrendar os ativos por prazos compensar o PIS e a COFINS a pagar. Esses valores são reconhecidos como ção de serviços de gestão de ativos e calculadas com base na valorização do
adicionais. O Grupo aplica julgamento ao avaliar se é razoavelmente certo o impostos a compensar (Nota 11) e são compensados mensalmente em rela- valor patrimonial líquido dos fundos, sujeitas a certos limites, como taxas interexercício da opção de renovação. Ou seja, considera todos os fatores relevan- ção aos Impostos a Pagar e apresentados líquidos, pois os valores são devi- nas de retorno ou taxas de saída, de acordo com os termos da constituição do
tes que criam um incentivo econômico para o exercício da renovação. Após a dos à mesma autoridade fiscal. O PIS e a COFINS são contribuições calcula- fundo. As taxas de desempenho, que incluem contraprestação variável, são
data de início, o Grupo reavalia o prazo do arrendamento se houver um even- das sobre dois regimes diferentes, de acordo com a legislação tributária reconhecidas somente após uma avaliação dos fatos e circunstâncias e quanto significativo ou mudança nas circunstâncias que estão sob seu controle e brasileira: método cumulativo e método não cumulativo. O método não cumu- do é altamente provável que a reversão significativa do valor da receita acuafeta sua capacidade de exercer (ou não exercer) a opção de renovar (por lativo é obrigatório para empresas que calculam imposto de renda sob o mé- mulada reconhecida não ocorra quando a incerteza for resolvida. v) Serviços
exemplo, uma mudança na estratégia de negócios). (h) Imobilizado de uso: todo de lucro real. As alíquotas aplicáveis de PIS e COFINS são de 1,65% e educacionais: A receita educacional refere-se à assessoria e consultoria em
Todos os bens e equipamentos estão demonstrados ao custo histórico menos 7,60%, respectivamente. Caso contrário, o método cumulativo deve ser finanças, planejamento financeiro, gestão de negócios e desenvolvimento de
depreciação acumulada e impairment. O custo histórico inclui os gastos que adotado por entidades sob o método de lucro presumido e também é obriga- cursos e programas de treinamento de negócios no território nacional, por
são diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e, quando aplicável, líquidos tório para as empresas financeiras e de seguros. As alíquotas aplicáveis às meio do desenvolvimento e gerenciamento de cursos. vi) Outros serviços:
dos créditos tributários. Os custos subsequentes são incluídos no valor contá- empresas com Lucro Presumido são de 0,65% para o PIS e a COFINS de Outros serviços referem-se a receitas relacionadas a serviços de consultoria
bil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, 3,00%. Entidades financeiras (ou seja, XP CCTVM e Banco XP) e segurado- financeira, oferta de cursos e treinamentos, anúncios no site do Grupo, planos
somente quando for provável benefícios econômicos futuros associados ao ras (ou seja, XP Vida e Previdência) têm um percentual diferente de COFINS de previdência privada e patrocínio em eventos realizados pelo Grupo.
item e que o custo do item seja material e possa ser mensurado com seguran- com a sobretaxa de 1,00%, totalizando 4,00%. • O ISS é um imposto cobrado 2) Resultado líquido de instrumentos financeiros: O resultado líquido de
ça. Todos os outros gastos com reparos e manutenção são reconhecidos no pelos municípios sobre as receitas da prestação de serviços. O ISS é adicio- instrumentos financeiros consiste nos rendimentos auferidos em operações
resultado durante o período em que são incorridos. A depreciação é calculada nado aos valores faturados aos clientes do Grupo pelos serviços que o Grupo de principal, juros auferidos sobre o caixa do Grupo, juros auferidos sobre o
de forma linear ao longo da vida útil estimada dos ativos, como segue: prestar. Estes são reconhecidos como deduções da receita bruta (Nota 27) caixa entregue em apoio à atividade de empréstimo de títulos e dividendos
Taxa anual (%) contra passivos tributários, pois o Grupo atua como agente de cobrança des- recebidos de títulos detidos, deduzido do custo dos juros sobre empréstimos
Processamento de dados
20% ses tributos em nome das administrações municipais. As taxas podem variar e financiamentos. Incluiu também os ganhos e perdas de variações no valor
Móveis e equipamentos
10% de 2,00% a 5,00%. O ISS apresentado na tabela é aplicável à cidade de São justo de instrumentos financeiros mensurados a valor justo. Esses ganhos e
Sistemas de Segurança
10% Paulo e Rio de Janeiro refere-se à taxa mais comumente aplicada nas opera- perdas estão fora do escopo do CPC 47/IFRS 15, mas no escopo do CPC 48/
Benfeitorias
10% ções do Grupo. • O INSS é uma taxa previdenciária cobrada sobre os salários IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, e as políticas contábeis relacionadas estão
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são pagos aos funcionários. (l) Empréstimos de ações: As ações cedidas e/ou divulgadas na Nota 3.b acima. (u) Mudanças nas políticas contábeis: CPC
revisados a cada data de balanço e ajustados prospectivamente, se apropria- recebidas em empréstimos são contratadas e avaliadas pelo preço de fecha- 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamento mercantil: Conforme indicado na nota acido. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recu- mento no último dia em que foram negociadas em B3. Os direitos ma, o grupo adotou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 “Operações de Arrendamento
perável, que é o maior entre seu valor justo menos custos de manutenção e e/ou obrigações nas operações de empréstimo de títulos são registrados em Mercantil”, a partir de 1° de janeiro de 2019, locações de imobilizado em que
seu valor em uso, se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recu- contas patrimoniais e os ganhos e/ou perdas nas ações cedidas e/ou recebi- o grupo, como arrendatário, possui substancialmente todos os riscos e beneperável estimado. Os ganhos e perdas em alienações ou desreconhecimento das em empréstimos são reconhecidos na demonstração do resultado. As fícios de propriedade foi classificado como arrendamento operacional (Nota
são determinados pela comparação dos resultados da alienação com o valor obrigações por empréstimos de ações são incluídas na rubrica de passivos 3.g). A nova política está descrita na Nota 3g e o impacto da alteração na Nota
contábil e são reconhecidos no resultado. (i) Ativos intangíveis: i. Ágio: O financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. (m) Emprésti- 14(d). Interpretação IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos
ágio surge na aquisição de controladas e representa o excesso de (i) contra- mos e debêntures: Os empréstimos e debêntures são reconhecidos inicial- sobre o Lucro: A interpretação trata da contabilização do imposto de renda
prestação recebida; (ii) o valor correspondente à participação dos não contro- mente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos e, subse- quando os tratamentos fiscais envolvem incerteza que afeta a aplicação do
ladores; e (iii) o valor justo na data da aquisição de qualquer participação pa- quentemente, pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre o produto IAS 12 Imposto de Renda. Não se aplica a impostos ou taxas fora do escopo
trimonial anterior adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos (líquido dos custos de transação) e o valor total a pagar é reconhecida na de- da IAS 12, nem inclui especificamente requisitos relacionados a juros e multas
identificáveis adquiridos. Se o total da contraprestação recebida, a participa- monstração do resultado durante o período dos empréstimos, usando o méto- associados a tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especificação não controladora reconhecida e a participação mantida anteriormente do da taxa de juros efetiva. Os custos de empréstimos e debêntures são reco- mente o seguinte: • Se uma entidade considera tratamentos fiscais incertos
mensurada pelo valor justo for menor que o valor justo dos ativos líquidos da nhecidos como despesa de juros sobre no período em que são incorridos. O separadamente; • As premissas que uma entidade faz sobre o exame de tracontrolada adquirida, haverá uma situação de compra vantajosa e a diferença Grupo não possui ativos qualificados nos quais os custos possam ser capitali- tamentos fiscais pelas autoridades tributárias; • Como uma entidade determié reconhecida diretamente no resultado. As revisões de impairment do ágio zados. (n) Contas a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar por na lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais não utilisão realizadas anualmente ou com maior frequência se os acontecimentos ou bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. As con- zados, créditos tributários não utilizados e taxas tributárias; • Como uma
alterações nas circunstâncias indicarem uma potencial incapacidade. ii. Cus- tas a pagar são reconhecidas inicialmente ao valor justo e, subsequentemen- entidade considera mudanças em fatos e circunstâncias. Uma entidade deve
tos de software e desenvolvimento: Certos custos diretos e de desenvolvi- te, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros determinar se deve considerar cada tratamento tributário incerto separadamento associados aos software desenvolvidos internamente da plataforma de efetiva. (o) Passivos de previdência privada: Os planos de previdência pri- mente ou em conjunto com um ou mais outros tratamentos tributários incertos.
tecnologia do Grupo são capitalizados. Os custos capitalizados, que ocorrem vada referem-se à acumulação de recursos financeiros, denominada PGBL A abordagem que prevê melhor a resolução da incerteza precisa ser seguida.
após a determinação pela administração da viabilidade técnica, incluem servi- (Plano Gerador de Benefícios), um plano que visa acumular fundos para a O Grupo aplicou a interpretação e não teve impacto significativo nas demonsços externos e custos internos de folha de pagamento. Esses custos são re- aposentadoria do participante e VGBL (Seguro de Vida Resgatável), um pro- trações financeiras consolidadas. 4. Estimativa e julgamentos significatigistrados como ativos intangíveis quando o desenvolvimento é concluído e o duto financeiro estruturado como plano de aposentadoria, Nos dois produtos, vos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
ativo está pronto para uso, e são amortizados pelo método linear, geralmente a contribuição recebida do participante é aplicada a um Fundo de Investimen- contábeis descritas na Nota 3 requer que a Administração faça julgamentos,
durante um período de cinco anos. A pesquisa e os custos de desenvolvimen- to Especialmente Constituído (“FIE”) e acumula juros com base nos investi- estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
to de pré-viabilidade, bem como os custos de manutenção e treinamento, são mentos do FIE. Os produtos de previdência privada oferecidos pela Compa- valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
contabilizados como despesas, conforme incorridos. Em determinadas cir- nhia não contêm risco significativo de seguro, onde a Companhia aceita risco reais podem diferir dessas estimativas. Além disso, esta nota também explica
cunstâncias, a administração pode determinar que o software desenvolvido significativo de seguro dos participantes, concordando em compensá-los se onde houve ajustes reais este ano como resultado e erro e de mudanças nas
anteriormente e sua despesa relacionada não mais atendem à definição de um evento futuro incerto especificado os afetar adversamente. Portanto, os estimativas anteriores. As informações sobre incertezas sobre premissas e
viabilidade da administração, o que poderia resultar na redução do valor recu- contratos são contabilizados no escopo do CPC 48/IFRS 9, Instrumentos Fi- estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste maperável desse ativo. iii. Outros ativos intangíveis: Os ativos intangíveis ad- nanceiros (“IFRS 9”). (p) Provisões: As provisões para ações judiciais (traba- terial nos futuros exercícios fiscais estão incluídas a seguir: a) Estimativa do
quiridos separadamente são mensurados ao custo no reconhecimento inicial. lhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) o Grupo tem uma obriga- valor justo de certos ativos financeiros: O valor justo de instrumentos finanO custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios ção presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é ceiros que não são negociados em um mercado ativo é determinado utilizando
corresponde ao seu valor justo na data de aquisição. Após o reconhecimento provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; técnicas de avaliação. O Grupo usa seu julgamento para selecionar uma vainicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, deduzido de qualquer e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. As provisões não incluem riedade de métodos e fazer premissas que se baseiam principalmente nas
amortização acumulada e perdas acumuladas por redução ao valor recuperá- perdas operacionais futuras. Quando há um número de obrigações semelhan- condições de mercado existentes no final de cada período de relatório.
vel. Os ativos intangíveis gerados internamente, exceto (i) acima, não são tes, a probabilidade de que um fluxo seja exigido na liquidação é determinada b) Impairment de ativos financeiros: As provisões para perdas para ativos
capitalizados e o gasto relacionado é refletido no resultado do período no qual pela consideração da classe de obrigações como um todo. Uma provisão é financeiros são baseadas em hipóteses sobre risco de inadimplência e taxas
o gasto é incorrido. A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida reconhecida mesmo que a probabilidade de uma saída em relação a qualquer esperadas de perda. O Grupo usa julgamento ao fazer essas premissas e
ou indefinida. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Grupo não possui ativos item incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são selecionar as entradas para o cálculo de impairment, com base no histórico do
intangíveis de vida útil indefinida, exceto o ágio. Os ativos intangíveis com vida mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para Grupo e nas condições de mercado existentes, bem como estimativas prosútil definida são amortizados ao longo da vida útil estimada e testados para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as pectivas no final de cada período de relatório. c) Reconhecimento do ativo
impairment sempre que houver indicação de que seu valor contábil pode não avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos espe- fiscal diferido por prejuízos fiscais a compensar: Os impostos diferidos
ser recuperado. O período e o método de amortização para ativos intangíveis cíficos da obrigação. O aumento da provisão devido ao tempo decorrido é re- ativos são reconhecidos para todos os prejuízos fiscais não utilizados na mecom vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício ou quan- conhecido como despesa de juros. (q) Benefícios a empregados: i) Obriga- dida em que lucro tributável suficiente provavelmente estará disponível para
do houver indicadores de redução ao valor recuperável. Mudanças na vida útil ções de curto prazo: Os passivos relacionados a benefícios de curto prazo a permitir o uso de tais perdas. É requerido o uso de julgamento significativo da
estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros incor- empregados são mensurados em uma base não descontada e são contabili- administração para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser
porados nos ativos são consideradas para modificar a amortização, conforme zados quando o serviço relacionado é fornecido. O passivo é reconhecido pelo reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros,
apropriado, e tratadas como mudanças nas estimativas contábeis. A amortiza- montante esperado a ser pago nos termos dos planos de bônus ou participa- juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. O Grupo concluiu
ção de ativos intangíveis com vidas definidas é reconhecida no resultado na ção nos resultados a curto prazo se o Grupo tiver uma obrigação legal ou que o ativo diferido será recuperável utilizando-se o lucro tributável futuro escategoria de despesa consistente com o uso de ativos intangíveis. As vidas construtiva de pagar esse valor devido a serviços passados prestados pelos timado com base nos planos de negócios e orçamentos aprovados para as
úteis dos ativos intangíveis estão demonstradas abaixo:
empregados e a obrigação puder ser mensurada com segurança. ii) Plano de controladas, onde um ativo fiscal diferido foi reconhecido. As perdas podem
Vida útil estimada (anos) incentivo baseado em ações: O plano de incentivo baseado em ações foi ser transportadas indefinidamente e não têm data de vencimento. d) Vida útil
Software
3-5 aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (controlada do Grupo) em 6 de de bens imobilizados e intangíveis: Os bens imobilizados e os ativos intanIntangível desenvolvido internamente
3-7 dezembro de 2019. O Grupo lançou dois planos baseados em ações, a Res- gíveis podem ser utilizados para a determinação de uma vida útil para fins de
Lista de clientes
2-8 tricted Share Units “RSU” e a Performance Share Units (“PSU”). Os planos de depreciação e amortização. Há um elemento significativo de julgamento em
Marcas e patentes
10-20 incentivo baseado em ações foram elaborados para fornecer incentivos de fazer suposições de desenvolvimento tecnológico, uma vez que o tempo e
uma natureza dos avanços tecnológicos futuros são difíceis de prever. Em 31
Os ganhos e perdas resultantes da baixa ou baixa de um ativo intangível são longo prazo a determinados funcionários, diretores e outros provedores de de dezembro de 2019, o Grupo não identificou evidências que pudessem indimensurados como a diferença entre o valor líquido da venda (se houver) e o serviços em troca de seus serviços. Para ambos os planos, a administração se car que as vidas úteis descritas na Nota 3 e devam ser revisadas. Portanto, o
valor contábil e são reconhecidos no resultado. (j) Impairment de ativos não compromete a conceder ações da XP Inc aos participantes definidos. O custo Grupo concluiu que não consideram necessária nenhuma alteração.
financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, por exemplo, o ágio, do incentivo baseado em ações é mensurado pelo valor justo na data da ou- e) Impairment de ativos não financeiros, incluindo ágio: O Grupo avalia,
não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente em relação a torga. O custo é registrado em conjunto com um correspondente aumento no em cada data do balanço, se existe indicativos que um ativo pode ter perdas
perdas por redução ao valor recuperável. As revisões de impairment do ágio patrimônio líquido durante o período em que o serviço é prestado ou na data em seu valor recuperável. Os ativos intangíveis com vida útil indefinida e ágio
são realizadas anualmente ou com maior frequência se os acontecimentos ou da concessão, quando a concessão se refere a serviços passados. O valor são testados em relação ao valor recuperável no nível da UGC, conforme
alterações nas circunstâncias indicarem um potencial impairment. Os ativos total a ser registrado é determinado com base no valor justo das ações corres- adequado, e quando a situação indicar que o valor contábil pode estar deterioque estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verifi- pondente a respectiva tranche na data da outorga, a qual também considera o rado. A redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um
cação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias seguinte: • quaisquer condições de performance do mercado; • o impacto de ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, que
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por redu- quaisquer condições de aquisição que não sejam de performance de mercado é o maior entre o valor justo menos os custos de venda e o valor em uso.
ção ao valor recuperável é reconhecida quando o valor contábil do ativo exce- (por exemplo, permanecer empregado na entidade por um tempo especifica- A obsolescência tecnológica, a suspensão de determinados serviços e outras
de seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior entre o valor justo de do) e; • o impacto de quaisquer condições que não sejam de aquisição de di- mudanças nas circunstancias de uso, que demonstrem a necessidade de reum ativo menos os custos de venda e o valor em uso. Para fins de avaliação reitos (ou seja, a exigência de os participantes manterem ações por um perío- gistro de impairment, também são considerados nas estimativas. f) Provisão
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais do específico). A despesa total é reconhecida durante o período de aquisição, para passivos contingentes: As provisões para os passivos contingentes
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de que é o período no qual todas as condições de aquisição especificadas devem são registradas quando o risco de perda de processos administrativos ou judiCaixa (UGCs)). Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revisa suas estimativas do ciais é considerado provável e os valores possam ser mensurados de forma
adquirido em uma combinação de negócios é alocado a cada uma das UGCs número de ações que se espera que sejam adquiridas com base nas condi- confiável, fundamentados pela natureza, complexidade e histórico dos proces(ou grupos de UGCs) que devem se beneficiar das sinergias da combinação, ções de aquisição que não são de mercado. A entidade reconhece o impacto sos judiciais e pela opinião de assessores jurídicos internos e externos. As
que são identificadas no nível do segmento operacional. Os ativos não finan- da revisão das estimativas originais, se houver, no resultado, com um ajuste provisões são constituídas quando o risco de perda de processos judiciais ou
ceiros, exceto o ágio que foram ajustados por redução ao valor recuperável, correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas, a XP administrativos é avaliado como provável e os valores envolvidos podem ser
são revisados subsequentemente para uma possível reversão do impairment Inc. transfere o número correspondente de ações para o participante. As mensurados com suficiente precisão, com base nas melhores informações
na data do balanço. A perda por redução ao valor recuperável reconhecida na ações recebidas pelos participantes, líquidas de quaisquer custos de transa- disponíveis. As provisões são total ou parcialmente revertidas quando as obridemonstração do resultado não é revertida. (k) Impostos: i. Imposto de ren- ção diretamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na fonte) são credita- gações deixam de existir ou são reduzidas. Dadas as incertezas decorrentes
da e contribuição social corrente: As entidades do Grupo pagam imposto dos diretamente no patrimônio líquido. Os julgamentos significativos, estimati- do processo, não é praticável determinar o momento de qualquer saída de
de renda (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro (CSLL) sob dois métodos vas e premissas referentes a pagamentos baseados em ações e atividades recursos (desembolso de caixa). 5. Consolidação: (a) Subsidiárias: Abaixo
diferentes: • Método do Lucro Real - onde o contribuinte calcula os referidos relacionadas a pagamentos baseados em ações são discutidos mais detalha- estão apresentadas as participações diretas e indiretas da XP Controle S.A.
impostos com base no seu lucro tributável real, após computar todos os rendi- damente na Nota 31. iii) Planos de participação nos lucros e bônus: O
mentos, ganhos e despesas dedutíveis, incluindo as perdas operacionais Grupo reconhece um passivo e uma despesa de bônus e participação nos
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
em suas subsidiárias para os fins destas demonstrações financeiras consoli- na Controladora e R$ 204.258 no Consolidado em 31 de dezembro de 2018) (a) Referem-se a valores a receber de remuneração por distribuição de fundos
estão sendo apresentados como equivalentes de caixa nas demonstrações e valores a receber pela gestão de fundos efetuados pela XP Gestão além de
dadas:
% de partici- dos fluxos de caixa. (b) Títulos emitidos e negociados no exterior. Abaixo apre- valores a receber referente à prestação de serviços, os quais possuem prazo
Controladora médio de realização de 30 dias. Não existe concentração nos saldos a receber
Atividade
pação (i) sentamos os títulos classificados por vencimento:
Ativos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.
Controladas Diretas
País
Principal
2019 2018
Consolidado
2019
2018 11. Impostos e contribuições a compensar
XP Inc (v)
BR
Holding 23,14%
–
2019
2018
1.066.606 115.481
XP Investimentos S.A. (vi)
BR
Holding
– 30,12% Circulante
1.066.606 115.481 Pagamentos antecipados de imposto de renda
XDEX Participações S.A.
BR
Holding 63,49% 63,49% Sem vencimento
(IRPJ e CSLL)
317.950 214.306
Total
1.066.606 115.481
Controladas Indiretas
16.859
533
Consolidado Impostos sobre receita (PIS e COFINS)
XP Investimentos S.A. (vi)
BR
Holding 23,14%
–
846
698
Ativos
Passivos Impostos sobre serviços (ISS)
Intermediação
150
98
2019
2018
2019
2018 Impostos sobre valor agregado (IVA) (VAT)
XDEX Intermediação S.A.
BR
de serviços 63,49% 63,49%
Total
335.805 215.635
XP Controle 3 Participações S.A. BR Holding Financeira 23,14% 30,12% Valor justo por meio do resultado
Circulante
335.805 215.635
e outros resultados abrangentes
XPE Infomoney Educação
Consultoria
–
–
Circulante
10.873.240 2.011.926 2.021.707 1.192.877 Não Circulante
Assessoria Empresarial
em serviços
Consolidado
6.066.184 1.561.953 2.021.707
– 12. Despesas antecipadas
e Participações Ltda.
BR
financeiros 23,14% 30,12% Sem vencimento
2019
2018
Até 3 meses
257.544 192.208
– 1.184.972
Tecfinance Informática e
Prestação de
11.349 22.125
4.549.512 257.765
–
7.905 Incentivos ao programa de aceleração de negócios
Projetos de Sistemas Ltda.
BR
serviços de TI 23,14% 30,12% De 3 a 12 meses
9.678 41.276
Não Circulante
15.257.380 5.111.375
–
66.702 Despesas de marketing
Corretora
49.233 21.431
15.257.380 5.111.375
–
66.702 Comissões e prêmios pagos antecipadamente
XP Corretora de Seguros Ltda.
BR
de seguros 23,14% 30,12% Acima de 12 meses
Serviços pagos antecipadamente
2.043 5.180
Avaliados ao custo amortizado
Serviço de admi17.535 7.660
2.266.971 155.292
–
– Outras despesas pagas antecipadamente
XP Gestão de Recursos Ltda.
BR nistração de TVM 23,14% 30,12% Circulante
Total
89.838 97.672
Sem vencimento
807.218
–
XP Finanças Assessoria
Consultoria de
56.759 57.251
1.459.753 155.292
–
– Circulante
Financeira Ltda.
BR
investimentos 23,14% 30,12% De 3 a 12 meses
33.079 40.421
Total
28.397.591 7.278.593 2.021.707 1.259.579 Não Circulante
Intermediação de
Infostocks Informações
sistemas de
8. Instrumentos financeiros derivativos: O Grupo utiliza os instrumentos fi- 13. Investimentos - Participação societária direta (Controladora)
e Sistemas Ltda.
BR
informação 23,14% 30,12% nanceiros derivativos para administrar suas exposições globais de taxas de (a) Movimentação dos investimentos
XP Advisory Gestão
Serviço de admiOutros
câmbio, taxas de juros e preço das ações. O valor justo dos instrumentos fiRecursos Ltda.
BR nistração de TVM 23,14% 30,12% nanceiros derivativos, compostos por operações de futuros, termo, opções e
Saldo Aquisição/ Equiva- resul- Plano de
Saldo
XP Holding
Holding
em baixa e/ou lência tados pagamento
em
swaps, é apurado de acordo com os seguintes critérios: • Swap - Essas opeInternational LLC (ii)
USA
Internacional 23,14% 30,12% rações trocam o fluxo de caixa com base na comparação da rentabilidade Controlada
31/12/ aumento patri- abranbaseado
31/12/
Consultoria em ser2018 de capital monial gentes em ações
2019
entre dois indexadores. Assim, o agente assume posição de compra em um direta
XP Private Inc
USA viçosxfinanceiros 23,14% 30,12% indexador e posição de venda em outro. • Contratos a termo - Ao valor de XP Inc
–
588.537 78.580 986.933
1.243 1.655.293
Holding
mercado, sendo as parcelas a receber ou a pagar pré-fixadas em data futura, XP InvestiXP Holding UK Ltd (ii)
UK
Internacional 23,14% 30,12% ajustadas a valor presente, com base nas taxas de mercado publicadas na B3. mentos S.A. 627.889 (844.708) 231.582 (14.763)
–
–
Serviço de
• Futuros - Taxas de câmbio, preços de ações e commodities são compromis- XDEX ParticiXP Vista Asset
administração
– (2.721)
–
–
11.407
sos para comprar ou vender um instrumento financeiro em uma data futura, a pações S.A. 14.128
Management Ltda. (iii)
BR
de TVM 23,14% 30,12% um preço ou taxa definido e pode haver uma liquidação financeira ou por meio Total
642.017 (256.171) 307.441 972.170
1.243 1.666.700
XP Controle 4
Holding
da entrega do ativo. As liquidações são realizadas diariamente com base na (b) Participação societária e informações financeiras das investidas
Participações S.A. (iv)
BR
seguradora 23,14% 30,12% variação de preços do instrumento. • Opções - contratos de opção oferecem
2019
Leadr Serviços Online Ltda. (v)
BR
Rede social 23,14%
– ao comprador o direito de comprar o instrumento a um preço fixo negociado
Patrimônio
Spiti Analise Ltda. (v)
BR
Pesquisa 23,14%
– em uma data futura. Aqueles que adquirem o direito devem pagar um prêmio Controlada direta
Participação %
líquido Lucro líquido
XP Investimentos Corretora
23,14% 7.153.397
311.563
ao vendedor. Este prêmio não é o preço do instrumento, mas apenas um valor XP Inc (a)
de Câmbio, Títulos e
Corretora
30,12%
–
768.922
pago para ter a opção (possibilidade) de comprar ou vender o instrumento em XP Investimentos S.A. (a)
Valores Mobiliários S.A.
BR
de Valores 23,14% 30,12% uma data futura por um preço previamente acordado. As posições com instru- XDEX Participações S.A.
63,49%
17.966
(4.286)
Corretora
2018
mentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro
XP Investments US LLC
USA
de Valores 23,14% 30,12% de 2018 estão demonstradas abaixo:
Patrimônio
Corretora
Participação %
líquido Lucro líquido
Consolidado Controlada direta
XP Investments UK LLP
UK
de Valores 23,14% 30,12%
30,12% 1.626.345
465.329
2019 XP Investimentos S.A.
Sartus Capital LTD
UK
Gestão de ativos 23,14% 30,12%
63,49%
26.000
(3.747)
Ativos
Passivos XDEX Participações S.A.
Corretora
Valor
Valor de
Valor
Valor de a) Conforme Nota 1, em novembro de 2019, em decorrência da preparação
XP Private (Europe) S.A.
UK
de Valores 23,14% 30,12%
Justo referência
Justo referência para o processo do IPO da XP Inc., houve a reorganização societária da XP
XP Vida e Previdência S.A. (iv)
BR
Seguradora 23,14% 30,12% Swaps
1.133.768 3.955.473 485.164 3.420.857 Investimentos S.A. de modo que até outubro de 2019 a XP Controle teve parInstituição
Contratos a termo
187.392 1.857.542
2.480
164.209 ticipação de 30,12% na companhia. A partir de novembro de 2019, a XP ConBanco XP S.A. (v)
BR
Financeira 23,14%
– Futuros
21.809 15.920.584
–
– trole passou a ter participação na XP Inc. com o mesmo percentual de particiXperience Market
Corretora
Opções
2.742.035 498.484.022 2.741.592 488.482.756 pação que detinha na XP Investimentos S.A. (30,12%). Em dezembro de
Services LLC (v)
USA
de Valores 23,14%
– Total
4.085.004 520.217.621 3.229.236 492.067.822 2019, houve a venda das ações da XP Inc. ao mercado no seu processo de
Consultoria
Consolidado IPO, alterando o percentual de participação para 23,14%.
Chamaleon Bravery
em serviços
2018 14. Imobilizado de uso e intangível e arrendamento mercantil
Unipessoal LDA (v)
PT
financeiros 23,14%
–
Ativos
Passivos (a) Imobilizado em uso
Fundos de investimento
Valor
Valor de
Valor
Valor de
Consolidado
Falx Fundo de Investimento
Justo referência
Justo referência
SisteMultimercado Crédito Privado
Fundo de
Swaps
244.262 3.454.728 247.732 3.981.304
Sistema
mas de
Imob.
Investimento no Exterior
BR
Investimento 23,14% 30,12% Contratos a termo
573.963
809.202
17.170
19.142
de proc. Móveis segu- Instaem
Gladius Fundo de Investimento
Futuros
6.599 5.679.425
–
–
de dados e equip. rança lações curso
Total
Multimercado Investimento
Fundo de
Opções
867.207 78.746.383 726.497 82.579.675 Saldos em 01/01/2018 13.743 13.261 4.907 15.162
– 47.073
no Exterior
BR
Investimento 23,14% 30,12% Total
1.692.031 88.689.738 991.399 86.580.121 Adições
22.319 10.448
376 9.930 40.076 83.149
Scorpio Debentures Incentiva
(40)
(924)
(30) (5.078)
(553) (6.625)
A composição da carteira de instrumentos financeiros derivativos por tipo de Alienações/Baixas
das Fundo de Investimento
Fundo de
Transferências
31
2.109
192 37.191 (39.523)
–
Multimercado Crédito Privado
BR
Investimento 23,14% 30,12% instrumento, valor justo e prazo de vencimento estão demonstradas a seguir: Depreciações
(7.282) (3.253) (2.892) (11.043)
– (24.470)
Consolidado
Galea Fundo de Investimento
– 99.127
2019 Saldos em 31/12/2018 28.771 21.641 2.553 46.162
Multimercado Crédito Privado
Fundo de
48.023 29.613 6.388 47.843
– 131.867
Valor
Até 3 De 3 a 12 Acima de Custo
Investimento no Exterior
BR
Investimento 23,14% 30,12%
Ativos
Justo %
meses
meses 12 meses Depreciação
Javelin Fundo de Investimento
(19.252) (7.972) (3.835) (1.681)
– (32.740)
Swaps
1.133.768 27
10.418 700.668 422.682 acumulada
Multimercado Crédito Privado
Fundo de
– 99.127
187.392 5 159.163
28.175
54 Saldos em 01/01/2019 28.771 21.641 2.553 46.162
Investimento no Exterior
BR
Investimento 23,14% 30,12% Contratos a termo
15.039
9.942
664 22.315 24.539 72.499
Futuros
21.809 1
21.809
–
– Adições
Spatha Fundo de Investimento
(304) (2.047)
– (6.112)
– (8.463)
Opções
2.742.035 67 1.837.073 577.177 327.785 Alienações/Baixas
Multimercado Crédito Privado
Fundo de
–
2.409
– 22.130 (24.539)
–
4.085.004 100 2.028.463 1.306.020 750.521 Transferências
Investimento no Exterior
BR
Investimento 23,14% 30,12% Total
Depreciações
(9.059) (4.189) (1.673) (5.778)
– (20.699)
Passivos
Frade Fundo de Investimento
– 142.464
Opções
2.741.592 85 141.696 119.855 358.667 Saldos em 31/12/2019 34.447 27.756 1.544 78.717
em Cotas de Fundos de
62.235 38.086 7.716 84.726
– 192.763
Contratos a termo
2.480 1
1.479
–
462 Custo
Investimento em Direitos
Fundo de
485.164 14
15.989
39.154 428.639 Depreciação
Creditórios NP
BR
Investimento 23,14% 30,12% Swaps
(27.788) (10.330) (6.172) (6.009)
– (50.299)
Total
3.229.236 100 159.164 159.009 787.768 acumulada
Frade III Fundo de Investimento
Consolidado
Consolidado (b) Intangível
em Cotas de Fundo de
Outros
2018
Investimento Multimercado
Fundo de
ativos
Valor
Até 3 De 3 a 12 Acima de
Crédito Privado
BR
Investimento 23,14%
–
SoftLista de
intanAtivos
Justo % meses
meses 12 meses
Balista Debentures Incentivadas
ware
Ágio clientes Marcas gíveis
Total
Swaps
244.262 14 4.675
25.054
214.533
Fundo de Investimento MultiFundo de
573.963 34 363.863 210.100
– Saldo em 01/01/2018 27.242 372.701 49.970 20.238 14.598 484.749
mercado Crédito Privado (v)
BR
Investimento 23,14%
– Contratos a termo
29.320
–
– 1.009 27.209
57.538
Futuros
6.599 – 4.613
1.986
– Adições
Coliseu Fundo de Investimento
Opções
867.207 52 255.281 234.742
377.184 Combinações
Multimercado Crédito Privado
Fundo de
de negócios
– 9.799
–
–
–
9.799
1.692.031 100 628.432 471.882
591.717
Investimento no Exterior (v)
BR
Investimento 23,14%
– Total
Alienações/Baixas
(15)
–
–
– (13.275) (13.290)
Passivos
i. O percentual de participação representa o capital total e o capital votante das Opções
(17.169)
– (8.426) (2.024) (3.252) (30.871)
726.497 73 128.470 217.387
380.640 Amortizações
empresas e entidades investidas. ii. As controladas foram incorporadas Contratos a termo
17.170 2 16.972
25
173 Saldo em 31/12/2018 39.378 382.500 41.544 19.223 25.280 507.925
legalmente em sua respectiva controladora imediata, sem impacto nas Swaps
59.161 382.500 72.072 22.239 33.837 569.809
247.732 25 7.710
25.094
214.928 Custo
demonstrações financeiras consolidadas. iii. Subsidiária adquirida em 2018 Total
991.399 100 153.152 242.506
595.741 Amortização
conforme Nota 5 (b) abaixo. iv. Subsidiárias constituídas em 2018 para operar
acumulada
(19.783)
– (30.528) (3.016) (8.557) (61.884)
nos negócios de previdência privada e seguro de vida, que são regulamentadas Instrumentos Financeiros Derivativos por Índice:
Saldo em 01/01/2019 39.378 382.500 41.544 19.223 25.280 507.925
Consolidado
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). v. Novas subsidiárias e
51.829
– 27.000
– 10.601
89.430
2019
2018 Adições
fundos incorporados durante o ano. vi. Efeito de alteração na participação
(2.283)
–
–
(33)
(466) (2.782)
Valor de
Valor
Valor de
Valor Alienações/Baixas
societária em controlada (Nota 1). (b) Combinação de negócios: I. XP Vista: Swaps
(22.303)
– (7.945) (2.702) (5.964) (38.914)
referência
Justo referência
Justo Amortizações
Em 5 de janeiro de 2018, o Grupo adquiriu 99,60% das ações da XP Vista Ativos
Saldo em 31/12/2019 66.621 382.500 60.599 16.488 29.451 555.659
Asset Management Ltda. (“XP Vista”), uma entidade de gestão de ativos, Juros
107.785 382.500 105.977 22.239 42.351 660.852
3.955.473 1.133.768 3.454.728 244.262 Custo
através da aquisição de seu acionista controlador Marathon Investimentos e Passivos
Amortização
Participações S.A. por R$ 10.938, composta principalmente de caixa no valor Juros
(41.164)
– (45.378) (5.751) (12.900) (105.193)
3.420.857 (485.164) 3.981.304 (247.732) acumulada
de R$ 525. Ágio no valor de R$ 9.799. II. Outras transações com não Contratos a termo
(c) Teste de redução ao valor recuperável do ágio: Dada a interdependência
controladores: No curso de seus negócios, o Grupo admite que parceiros Ativos
dos fluxos de caixa e a fusão de práticas de negócios, todas as entidades do
individuais participem do capital social de certas subsidiárias, enquanto outros Moeda estrangeira
1.710.648
40.499
239.478
4.239 Grupo são consideradas uma única unidade geradora de caixa (“UGC”) e,
podem decidir deixar as subsidiárias, resultando em ganhos ou perdas Juros
146.893
146.893
227.043 227.043 portanto, o teste de redução ao valor recuperável do ágio é realizado em nível
registrados diretamente no patrimônio líquido. No exercício findo em 31 de Ações
–
–
342.681 342.681 operacional único. Portanto, o valor contábil considerado para o teste de
dezembro de 2019, o Grupo registrou um ganho de R$ 873.397 (R$ 61 em Passivos
redução ao valor recuperável representa o patrimônio da Companhia. O Grupo
2018), enquanto a participação dos não controladores aumentou no valor de Moeda estrangeira
162.551
(822)
2.234
(262) testa se o ágio sofreu alguma deterioração anualmente. Para os exercícios
R$ 3.257.571 (R$ 359.688 em 2018).
Ações
1.658
(1.658)
16.908 (16.908) findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o valor recuperável da UGC única
6. Aplicações interfinanceiras de liquidez
Consolidado Juros
–
– foi determinado com base em cálculos do valor em uso que requerem o uso
2019
2018 Futuros
de premissas. Os cálculos usam projeções de fluxo de caixa baseadas em
Posição Bancada
971.991
488.809 Ativos
orçamentos financeiros aprovados pela administração, cobrindo um período
Notas do Tesouro Nacional
771.099
65.136 Moeda estrangeira
965
329 5.679.425
6.599 de quatro anos. Os fluxos de caixa além do período de quatro anos são
Letras Financeiras do Tesouro
195.980
38.015 Juros
15.919.619
21.480
–
– extrapolados usando as taxas de crescimento estimadas, que são consistentes
Letras do Tesouro Nacional
4.912
385.658 Opções
com as previsões incluídas nos relatórios do setor específico em que o Grupo
Posição Financiada
8.518.099 6.081.800 Posição de compra
opera. O Grupo realizou seu teste anual de redução ao valor recuperável em
Letras do Tesouro Nacional
1.764.410 4.911.635 Moeda estrangeira
37.500
82.369 1.734.063 115.570 31 de dezembro de 2019 e 2018, o que não resultou na necessidade de
Notas do Tesouro Nacional
6.753.689 1.170.165 Ações
1.770.220
210.448 5.500.627 365.631 reconhecer perdas no valor contábil do ágio. As principais premissas usadas
Total
9.490.090 6.570.609 Commodities
–
–
213
1.582 nos cálculos do valor em uso são:
496.676.302 2.449.218 71.511.480 384.424 Premissa
Abordagem utilizada para determinar valores
As aplicações em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos Juros
Taxa média de crescimento anual no período de quatro
referem-se a operações de compra de títulos públicos com compromisso de Posição de venda
37.500
(94.612) 2.059.104 (171.918)
anos previsto; com base no desempenho passado e nas
venda originadas na XP CCTVM e nos fundos exclusivos e foram praticadas a Moeda estrangeira
2.511.960 (229.291) 3.245.796 (172.748) Vendas
expectativas em relação ao desenvolvimento de mercado.
uma taxa média prefixada de 4,63 % a.a. (6,43% a.a. em 31 de dezembro de Ações
–
–
130
(1.391) Margem bruta
Com base no desempenho passado e nas expectativas
2018). Em 31 de dezembro de 2019, o montante de R$ 654.057 (R$ 488.809 Commodities
485.933.296 (2.417.689) 77.274.645 (380.440) orçada
para o futuro.
em 31 de dezembro de 2018) está sendo apresentado como caixa equivalen- Juros
Ativos
4.085.004
1.692.031
Custos fixos, que não variam significativamente com os
tes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa.
(3.229.236)
(991.399)
volumes ou preços de vendas. A administração prevê
7. Títulos e valores mobiliários
Controladora Passivos
855.768
700.632
esses custos com base na estrutura atual do negócio,
2019
2018 Valor líquido
ajustando a aumentos inflacionários, mas sem refletir
Valor
Valor 9. Hedge Contábil: Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o objetivo do Outros custos
reestruturações futuras ou medidas de redução de custos.
Ativos financeiros
Custo
Justo Custo Justo Grupo era proteger o risco gerado pela variação do dólar dos investimentos na operacionais
Custos de caixa esperados. Experiência histórica da admiValor justo por meio do resultado 1.066.606 1.066.606 115.481 115.481 XP Holding International LLC e XP Advisory US, nos EUA. O Grupo contrata
nistração nas despesas planejadas de reforma. Nenhuma
operações de derivativos para se proteger das mudanças da variação cambial
Certificados de Depósitos
receita incremental ou economia de custos é assumida no
Bancários (a)
1.066.606 1.066.606 115.481 115.481 de investimentos líquidos em operações no exterior. O Grupo realiza a gestão Despesa anual
modelo de valor em uso como resultado dessas despesas.
Total ativos financeiros
1.066.606 1.066.606 115.481 115.481 de risco por meio da relação econômica entre os instrumentos de hedge e o de capital
Taxa de crescimento média ponderada usada para
Consolidado item protegido, nos quais se espera que esses instrumentos se movam em
extrapolar os fluxos de caixa além do período orçamentário.
2019
2018 direções opostas, nas mesmas proporções, com o objetivo de neutralizar os Taxa de
crescimento
As taxas são consistentes com as previsões incluídas nos
Valor
Valor fatores de risco.
relatórios do setor.
Custo
Custo
Ativos financeiros
Justo
Justo
Instrumento a longo prazo
Valor justo por meio
Objeto de Hedge
de Hedge Taxas de desconto
Reflete riscos específicos relacionados aos segmentos
do resultado
23.404.047 23.514.502 6.399.287 6.427.523
Variação
Variação antes dos
impostos
relevantes e aos países em que operam.
Títulos do Governo Brasileiro 15.408.560 15.498.306 3.826.902 3.853.534
no Valor
no Valor
Ações de companhias abertas 1.562.965 1.562.965 1.127.074 1.127.044
RecoUtilizada As taxas de desconto representam a atual avaliação de mercado dos riscos
Debêntures
885.344
885.068 325.459 326.403
nhecida
para específicos do Grupo, levando em consideração o valor temporal do dinheiro
Fundos de investimentos
3.047.198 3.047.198 280.460 280.460
em Outros
Calcular a e os riscos dos ativos subjacentes que não foram incorporados nas estimativas
Certificado de Recebíveis
Valor contábil Resultados
Inefeti- de fluxo de caixa. O cálculo da taxa de desconto baseia-se nas circunstâncias
Imobiliários
75.922
75.123 208.442 207.167
AbranValor
vidade do Grupo e deriva do seu custo médio ponderado de capital (WACC). O
Certificados de Depósitos
Estratégias
Ativos Passivos
gentes Nominal do Hedge WACC leva em consideração a dívida e o patrimônio. O custo do patrimônio
líquido é derivado do retorno esperado do investimento pelos investidores do
Bancários (a)
1.310.922 1.313.677 307.556 306.830 2019
Grupo. O custo da dívida é baseado nos empréstimos com juros do Grupo.
Certificados de Recebíveis
Risco cambial
Ajustes na taxa de desconto são feitos para levar em consideração o valor e o
do Agronegócio
598.085
589.525
85.668
85.874 Hedge de Investimento
momento específicos dos fluxos fiscais futuros, a fim de refletir uma taxa de
Letras Financeiras
98.068
106.759
45.040
44.663 de Operações
Certificados de Operações
Líquidas no Exterior 186.412
–
5.946 248.896
(7.133) desconto antes dos impostos. A taxa média de desconto antes dos impostos
Estruturadas
237.112
256.381
21.275
22.949 Total
186.412
–
5.946 248.896
(7.133) aplicada às projeções de fluxo de caixa é 13.22%. (d) Arrendamento
mercantil: A seguir, são apresentados os valores contábeis dos ativos e
Cédulas de Crédito Imobiliário
1.282
1.300
3.697
4.883 2018
passivos de arrendamento mercantil e as variações durante o período:
Outros (b)
178.589
178.200 167.714 167.716 Risco cambial
Consolidado
Valor justo por meio de ouHedge de Investimento
Direito
Passivo de
tros resultados abrangentes 2.608.325 2.616.118 688.731 695.778 de Operações
de uso arrendamento
Letras do Tesouro Nacional
2.608.325 2.616.118 688.731 695.778
Líquidas no Exterior 147.179
–
18.645 225.901 (17.495)
133.870
148.494
Avaliados ao custo
Total
147.179
–
18.645 225.901 (17.495) Saldos em 1 de janeiro de 2019
123.529
124.283
amortizado
2.266.971 2.266.971 155.292 155.292 Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 a relação entre a variação do objeto Adições (i)
(32.831)
–
Títulos do Exterior (b)
2.266.971 2.266.971 155.292 155.292 e instrumento de hedge de investimento líquido no exterior, era altamente Despesa de depreciação
Despesa de juros
–
17.613
Total ativos financeiros
28.279.343 28.397.591 7.243.310 7.278.593 eficaz.
2.910
2.995
Passivos financeiros
10. Rendas a receber
Consolidado Variação cambial
–
(37.979)
Valor justo por meio do
2019
2018 Pagamento de obrigações de arrendamento mercantil
227.478
255.406
resultado
2.021.707 2.021.707 1.259.579 1.259.579 Clientes (a)
458.994 203.609 Saldos em 31 de dezembro de 2019
–
52.771
Empréstimos de ações
2.021.707 2.021.707 1.259.579 1.259.579 Dividendos e JCP a receber - Fundos
7.052 18.852 Circulante
227.478
202.635
Total passivos financeiros
2.021.707 2.021.707 1.259.579 1.259.579 Outros
702
181 Não Circulante
(a) Em 31 de dezembro de 2019, Certificados de Depósitos bancários no valor (–) Provisão para perda esperada
(4.501) (3.437) I. As adições de ativos de direito de uso no período incluem pagamentos
462.247 219.205
de R$ 1.066.606 na Controladora e R$ 1.190.662 no Consolidado (R$ 115.481 Total
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
cíveis e tributárias em andamento, nas quais a probabilidade de perda, com
antecipados a arrendadores e passivos acumulados. O Grupo reconheceu (b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social:
2019
2018 base nas opiniões dos consultores jurídicos internos e externos, é considerauma despesa de aluguel de arrendamentos de curto prazo e ativos de baixo
4.224.381 641.637 da possível, e as contingências totalizam aproximadamente R$ 153.951
valor de R$ 1.746 no período findo em 31 de dezembro de 2019. Resultado antes dos impostos
2019
2018
34,00% 34,00% (R$ 89.323 em 31 de dezembro de 2018).
A despesa total de aluguel de R$ 9.225 inclui outras despesas relacionadas a
69.386 19.971
Imposto utilizando a alíquota de imposto da controladora1.436.289 218.156 Fiscais (a)
escritórios arrendados, como condomínio.
(b)
81.414 64.820
(9.551) (3.647) Cíveis
Consolidado Rendimentos de entidades não sujeitas a tributação
15. Obrigações por operações compromissadas
3.151 4.532
25.948
16.444 Trabalhistas
2019
2018 Efeito do diferencial de alíquotas de entidades do grupo
Total
153.951 89.323
Notas do Tesouro Nacional
8.533.113 1.153.547 Efeito de imposto (i)das entidades optantes pelo
(8.234) (18.183) (a) Em dezembro de 2019, o Grupo foi notificado pelas autoridades fiscais por
Letras do Tesouro Nacional
5.653.994 5.142.881 lucro presumido
exigência de contribuições previdenciárias em virtude de pagamentos a título
Letra Financeira do Tesouro
1.451.300
344.266 Efeito de transações Intercompany com tributações
(50.138) (38.255) de participação nos resultados para empregados no ano de 2015,
Total
15.638.407 6.640.694 distintas
(43.549) (1.408) supostamente, em violação à Lei nº 10.101/00. Atualmente, os autos do
Em 31 de dezembro de 2019, basicamente as obrigações por operações com- Incentivos fiscais
(7.402)
(689) processo encontram-se no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
promissadas foram pactuadas com taxas de juros de 4,48% a.a. (6,40% a.a. Despesas não dedutíveis
Outros
4.533
5.034 (“CARF”), aguarda a decisão sobre o Recurso Voluntário do Grupo. Existem
em 31 de dezembro de 2018), com ativos dados em garantia (Nota 6).
Total
1.347.896 177.452 outros antecedentes favoráveis do CARF sobre o assunto e o Grupo obteve
16. Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil
Taxa de imposto efetiva
31,91% 27,66% opiniões legais que apoiam a defesa e prática atual do Grupo. (b) O Grupo é
Consolidado Corrente
Taxa de
1.490.431 100.515 indiciado em processos cíveis por clientes e agentes de investimento,
juros % Vencimento
2019
2018 Diferido
(142.535)
76.937 principalmente relacionados à gestão de carteiras, classificação de risco,
Empréstimos bancários (i)
113% do CDI Março 2021 52.668 94.921
1.347.896 177.452 direitos autorais e rescisão contratual. O valor total representa o valor máximo
Partes relacionadas
52.668 94.921
Empréstimos bancários (ii)
113% do CDI Julho 2019
– 44.352 I. Certas subsidiárias elegíveis adotaram o regime tributário de PPM e o efeito coletivo ao qual o Grupo está exposto com base nos valores dos sinistros
Instituição Financeira (iii)
CDI + 0,774% Abril 2023 329.410 330.336 do lucro presumido das subsidiárias representa a diferença entre a tributação atualizados monetariamente.
Terceiros
329.410 374.688 com base nesse método e o valor que seria devido com base na taxa legal 27. Receitas operacionais líquidas: a) Receita líquida de prestação de
serviços: A receita de prestação de serviços deriva principalmente de serviPassivo de arrendamento (Nota 14d)
255.406
– aplicada ao lucro tributável.
ços prestados e taxas cobradas nas transações diárias dos clientes, portanto,
Outros resultados abrangentes
Total obrigações por empréstimos
Antes dos (Despesa)/ Depois dos principalmente reconhecidas em um determinado momento. Os contratos que
e arrendamento mercantil
637.484 469.609
Impostos
Crédito
impostos resultam em receita reconhecida ao longo do tempo não são relevantes. A
Circulante
116.450 114.489
segregação da receita pelas principais linhas de serviço é:
Não Circulante
521.034 355.120 Variação no ajuste de conversão
Consolidado
de investimento no exterior
70
–
70
I. Contrato de empréstimo XP CCTVM com o Itaú Unibanco S.A. com venci- Variação no ajuste do hedge
Receita de prestação de serviços
2019
2018
mento em 8 de março de 2021, a ser pago em trinta e seis parcelas mensais. de investimento no exterior
1.288.135
861.068
(1.461)
462
(999) Corretagem
II. Contrato de empréstimo XP CCTVM com o Banco JP Morgan S.A., contra- Ajuste ao valor justo por meio
Colocação de títulos
1.154.786
631.949
tado em conexão com a aquisição da Rico, a ser pago em sete parcelas tri- de outros resultados abrangentes
1.035.224
527.644
(19)
5
(14) Taxa de administração e performance
mestrais. III. Contrato de empréstimo XP Investimentos celebrado em 28 de 31 de Dezembro de 2019
106.438
57.760
(1.410)
467
(943) Comissões de seguros
março de 2018 com a International Finance Corporation (IFC). A amortização Variação no ajuste de conversão
Serviços educacionais
97.986
42.653
ocorrerá somente no vencimento e os juros são pagos a cada seis meses. As de investimento no exterior
276.892
151.856
5.105
–
5.105 Outros serviços
obrigações por empréstimos contêm cláusulas contratuais restritivas (financial Variação no ajuste do hedge
(–) Impostos totais sobre serviços (i)
(362.471) (225.888)
3.596.990 2.047.042
(8.294)
2.047
(6.247)
covenants), as quais estão em conformidade com as determinadas condições de investimento no exterior
Ajuste ao valor justo por meio
de performance, conforme nota 34 a.
(i) Refere-se principalmente a impostos sobre serviços (ISS) e impostos sobre
2.029
–
2.029 receitas (PIS e COFINS).
17. Debêntures: Em 15 de maio de 2019 e 28 de setembro de 2018, a XP de outros resultados abrangentes
(1.160)
2.047
887 b) Resultado com instrumentos financeiros
Investimentos emitiu Debêntures, não conversíveis em ações, no valor de 31 de Dezembro de 2018
Consolidado
2019
2018
R$ 800.000, com o objetivo de financiar o capital de giro e investimentos em 24. Patrimônio líquido: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31 de
tesouraria do Grupo. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo total é composto dezembro de 2019 e de 2018, o capital social da XP Controle, está totalmente Ganhos/(perdas) com instrumentos financeiros a
199.947
115.217
subscrito e integralizado, é de R$ 12.049 dividido por 35.647.849 ações valor justo por meio do resultado e variação cambial
pelas seguintes emissões:
ordinárias e 34.905.542 ações preferenciais todas nominativas e sem valor Receita líquida com juros de instrumentos financeiros
QuantiData de Data de Valor unidades
Taxa emis- venci- tário na
Valor
Valor nominal. Em AGE de 01 de março de 2018, foi deliberada a Cisão da XP mensurados ao custo amortizado e valor justo
por meio de outros resultados abrangentes
1.360.207
500.079
Emissão (unidades) anual
são mento emissão unitário contábil Controle Participações S.A. com a incorporação da parcela cindida pela XP
(32.714)
Nova Controle América. Em consequência desta operação houve redução no (–) Impostos e contribuições sobre receitas financeiras (29.122)
108,0% 28/09/ 28/09/
R$
R$
1.531.032
582.582
1ª
400.000
CDI
2018
2020 1.000,00 1.082,01 433.262 capital social da XP Controle de R$ 80. Em 5 de janeiro de 2018 foi assinado
Consolidado
o contrato de compra e venda de quotas da XP Vista pela XP Investimentos, c) Distribuição por segmento
107,5% 15/05/ 15/05/
R$
R$
2019
2018
400.000
CDI
2019
2022 1.000,00 1.005,88 401.968 na mesma data a XP Vista incorporou reversamente a sua controladora,
2ª
4.790.449 2.387.630
Total
800.000
835.230 Marathon Investimento e Participações S.A. Conforme laudo de avaliação da Brasil
307.456
204.207
Consolidado Marathon, o acervo líquido foi avaliado em R$ 525, o incremento patrimonial Estados Unidos
30.117
37.787
2019
2018 na XP Vista resultou em um aumento reflexo patrimonial na XP Investimentos, Europa
5.128.022 2.629.624
Principal
800.000 400.000 esse aumento foi registrado na reserva de capital. (a1) Ações em tesouraria: Total de receita
2019
2018
Juros
47.127
6.538 As ações recompradas são registradas no Patrimônio Líquido em Ações em
1.317.189 1.109.478
Pagamentos
(11.897)
– Tesouraria pelo seu preço médio de aquisição. As ações que venham a ser Brasil
224.244
31.829
Total
835.230 406.538 vendidas posteriormente são registradas como uma redução das ações em Estados Unidos
16.476
7.556
Circulante
435.230
– tesouraria, mensuradas pelo preço médio das ações mantidas em Europa
Ativos selecionados (i)
1.557.909 1.148.863
Quantidade
Não Circulante
400.000 406.538 tesouraria naquela data.
Ordinárias Preferenciais
Total
Valor (i) Ativos selecionados são Ativos totais da Companhia, menos: ativos
O valor do principal e os juros acumulados relacionados à primeira emissão
financeiros e ativo fiscal diferido e são apresentados por localização
vencem na data de vencimento, enquanto que na segunda emissão, 50% do Ações em Tesouraria
1.679.808
377.502 2.057.310 45.382 geográfica. Nenhum dos clientes representou mais de 10% de nossas receitas
valor principal vence em 15 de maio de 2021 e o saldo remanescente na data em 31/12/2018
3.686.594
5.690.788 9.377.382 329.943 nos períodos apresentados.
do vencimento, e juros acumulados a cada 12 meses a partir da data de Aquisição de ações
(1.562.722) (1.299.030) (2.861.752) (79.011) 28. Custos operacionais
Consolidado
emissão. Não houve valores pagos em 2019. As emissões de debêntures Venda de ações
Ações em Tesouraria
2019
2018
contêm cláusulas contratuais restritivas (financial covenants), as quais estão em 31/12/2019
3.803.680
4.769.260 8.572.940 296.314 Custo de Comissões
(1.299.133) (750.103)
em conformidade com as determinadas condições de performance, conforme
(23.334)
(9.989)
(b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do Perdas e provisões operacionais/(reversão)
nota 34 a.
Outros custos
(313.547) (181.165)
18. Negociação e intermediação de valores: Os saldos estão representados Lucro Líquido é apurado no balanço individual da controladora XP Controle. A Despesas de Serviços do sistema Financeiro
(201.083)
(96.896)
por operações na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por conta e ordem de tercei- reserva estatutária para investimento e expansão é constituída pelo saldo re- Despesas de serviços de terceiros
(76.669)
(53.124)
manescente do Lucro Líquido apurado no balanço, após as destinações legais
ros, com ciclo operacional de liquidação entre D+1 e D+3.
(35.795)
(31.145)
e tem por objetivo assegurar recursos para investimentos. Esta reserva não Outros
Consolidado poderá ultrapassar o capital social. (c) Distribuição de dividendos e juros Total
(1.636.014) (941.257)
2019
2018 sobre capital próprio: É assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 29. Despesas administrativas
Consolidado
Caixa e registro de liquidação
13.823
164.322 25% do Lucro Líquido do exercício após as destinações específicas. Em AGE
2019
2018
Devedores por liquidação pendente
477.646
731.611 de 04 de fevereiro de 2020 foi retificado o valor de distribuição de dividendos Despesas com vendas
(156.099)
(96.772)
Outros
13.514
2.383 no montante de R$ 1.807.001 declarado em AGE de 12 de dezembro de 2019 Despesas administrativas
(1.907.018) (1.181.018)
Total Ativo
504.983
898.316 para R$ 1.807.448, montante este deduzido da conta de reserva estatutária, Despesas de Pessoal
(1.267.179) (713.671)
Caixa e registro de liquidação
474.759
90.056 pago até dia 31 de dezembro de 2019, com amortização de dívida no montanRemuneração
(410.811) (221.199)
Credores por liquidação pendente
8.644.586 5.217.310 te de R$ 145.028, e retificado o valor de distribuição de juros sobre o capital
Honorários diretoria
(646.588) (357.690)
Total Passivo
9.119.345 5.307.366 próprio de R$ 42.859 para R$ 42.869. Em AGE de 29 de junho de 2018, foram
Participação de empregados no lucro
(67.547)
(50.656)
Consolidado distribuídos dividendos no montante de R$ 63.258, montante este deduzido
19. Outros passivos financeiros
Benefícios
(49.945)
(38.249)
2019
2018 da conta de reserva estatutária, pago até o dia 31 de outubro de 2018. Em
Encargos Sociais
(88.752)
(44.194)
Depósitos de clientes (a)
70.191
– AGE de 02 de abril de 2018, foram declarados dividendos, no valor de R$
Outros
(3.536)
(1.683)
Certificados de operações estruturadas (b)
19.474
– 35.543 à conta de reservas estatutárias, montante este que foi pago até o dia Despesas tributárias
(43.673)
(43.977)
Carteira de câmbio
8.962
7.011 30 de junho de 2018. (d) Ajuste de Avaliação Patrimonial: Corresponde Despesas de depreciação
(53.530)
(27.322)
Outros passivos finaceiros
4
– basicamente a variação na participação societária de empresas investidas e Despesas de amortização
(38.672)
(26.278)
Total
98.631
7.011 outros resultados abrangentes, que são contabilizados no Patrimônio Líquido Outras Despesas Administrativas
(503.964) (369.770)
Circulante
79.157
7.011
Despesas de processamento de dados
(180.706) (131.636)
Não Circulante
19.474
– enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime
Despesas de serviços técnicos especializados
(85.991)
(76.559)
de competência, pelas contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor
Despesas de serviços de terceiros
(148.249)
(63.924)
(a) Principalmente recursos financeiros do participante da XP Vida e Previdên- atribuídos a elementos do ativo e do passivo.
Despesas de aluguéis
(10.989)
(41.950)
cia.(b) Certificados de operações estruturadas do Banco XP.
25. Partes relacionadas: As transações e remuneração de operações entre
Despesas de comunicação
(17.495)
(11.457)
20. Obrigações sociais e estatutárias: As obrigações sociais e estatutárias as partes relacionadas foram realizadas a valores e prazos e taxas médias
Despesas de viagens
(21.685)
(13.811)
são compostas principalmente pelo programa de compartilhamento do Grupo usuais do mercado e em condições de comutatividade. (a) Remuneração do
Despesas judiciais e legais
(3.406)
(9.023)
para seus funcionários, que não se estende à Diretoria Executiva.
pessoal-chave da Administração: A remuneração do pessoal-chave da AdOutros
(35.443)
(21.410)
Consolidado ministração inclui diretores estatutários executivos, membros do Conselho de
Total
(2.063.117) (1.277.790)
2019
2018 Administração e Comitê de Auditoria.
Consolidado
Obrigações aos acionistas não controladores
35.666 27.137
Consolidado 30. Outras receitas/(despesas) operacionais
2019
2018
Participação nos lucros dos empregados (i)
396.163 174.449 Remuneração do pessoal-chave da Administração
2019
2018
2.979.865
358.549
Salários e outros benefícios a pagar
61.608 51.603 Remuneração fixa
4.821 3.329 Outras receitas operacionais
53.454
6.873
Total
493.437 253.189 Remuneração variável
22.060 30.316 Recuperação de encargos e despesas
9.767
2.641
26.881 33.645 Reversão provisões operacionais
I. O Grupo possui um programa de bônus para seus funcionários, conforme Total
Rendas de incentivos do tesouro direto e B3
101.615
9.931
acordado em negociação coletiva, que não se estende à Diretoria Executiva. (b) Transações entre partes relacionadas
Ganho na alienação de participações (i)
2.765.641
–
Ativos/
Receitas/ Juros sobre atualização de impostos
A participação nos lucros definitiva é apurada semestralmente e os pagamen31.986
2.069
(Passivos)
(Despesas) Outras
tos efetuados nos meses de fevereiro e agosto.
17.402
337.035
Relação e transação
2019
2018
2019
2018
21. Obrigações fiscais e previdenciárias
Consolidado
Controladora
Consolidado Acionistas com influência
2019
2018
(732.420) (451.481) (49.779) (40.585) Outras despesas operacionais
2019 2018
2019
2018 significativa (a)
(99.975)
(55.155)
123.813
69.647 10.381 147.258 Despesas com processos judiciais/acordo
IR e CSLL
895.237 1.493 1.248.150 98.623 Títulos e Valores Mobiliários
–
1.550
–
PIS e COFINS
116
54
34.407 16.427 Aplicações interfinanceiras de liquidez 196.009
com clientes
(9.499)
(16.385)
594
–
1.025
– Prejuízo na alienação de outros valores e bens
ISS
–
–
18.152
9.399 Valores a Receber
(10.265)
(11.064)
INSS
1
1
7.913
3.404 Obrigações por operações
Multas e penalidades
(1.210)
(7.449)
(1.000.168) (426.207) (58.078) (3.586) Taxas regulatórias
2
–
20.985
5.010 compromissadas
Outros
(4.216)
(3.059)
(52.668) (94.921) (4.657) (184.257) Caridade
Total
895.356 1.548 1.329.607 132.863 Empréstimos
(6.751)
(5.938)
Circulante
895.356 1.548 1.329.607 132.863 (a) Estas transações estão relacionadas ao Itaú Unibanco que se tornou acio- Outras (ii)
(68.034)
(11.260)
Não circulante
–
–
–
– nista da Companhia em agosto de 2018 e desde então passou a ser conside- Total
2.879.890
303.394
22. Provisões técnicas de previdência privada: Em 31 de dezembro de rada parte relacionada. As operações entre as empresas incluídas na consoli- (i) Efeito de alteração na participação societária em controlada (Nota 1).
dação
foram
eliminadas
nas
informações
consolidadas
e
consideram,
ainda,
a
2019, os planos ativos são principalmente produtos PGBL e VGBL estruturados
(ii) Em 31 de dezembro 2019 R$ 40.837 referem-se a incentivo fiscal (R$ 2.041
na forma de contribuição variável, com o objetivo de conceder aos participantes ausência de risco. Essas operações incluem: (i) prestação de serviços de em 31 de dezembro de 2018). 31. Plano de incentivo baseado em ações:
educação,
consultoria
e
assessoria
empresarial;
(ii)
assessoria
e
consultoria
a) Plano de incentivo baseado em ações: O Plano foi aprovado pela reunião
retornos com base no capital acumulado na forma de saques mensais para
um determinado período. Nesse sentido, esses produtos financeiros financeira em geral; (iii) administração de recursos e prestação de serviços na do Conselho de Administração da XP Inc. (controlada do Grupo) em 6 de deárea
de
gestão
de
carteiras;
(iv)
prestação
de
serviços
na
área
de
tecnologia
zembro de 2019 e a primeira concessão de RSUs e PSUs foi em 10 de dezemrepresentam contratos de investimento que possuem a forma legal de planos
de previdência privada, mas que não transferem risco de seguro para o Grupo. da informação e processamento de dados; e (v) prestação de serviços na área bro de 2019. No plano de Restricted Shares Units, as ações são concedidas
de
seguros.
sem custo ao participante na data da concessão. As RSUs são concedidas
Portanto, as contribuições recebidas dos participantes são contabilizadas
como passivos e o saldo consiste no saldo do participante no FIE vinculado na 26. Provisões e contingências passivas: A Companhia e suas controladas semestralmente, suas condições de aquisição estão relacionadas aos servipossuem processos judiciais e administrativos perante vários tribunais e ór- ços prestados, e tais condições são atingidas a uma razão de 20% após três
data do balanço (Nota 7).
gãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvenConsolidado do questões tributárias, cíveis, trabalhistas e outros assuntos. Periodicamen- anos, 20% após quatro anos e 60% após cinco anos. Após os períodos de
2019
2018 te, a Administração avalia os riscos tributários, cíveis e trabalhistas e os riscos, aquisição, as ações ordinárias serão emitidas aos participantes. Para as
Saldos em 1 de Janeiro
16.059
– com base em dados legais, econômicos e fiscais, com a finalidade de classifi- PSUs, as condições de aquisição são atingidas a seguinte razão: (i) 33% seContribuições recebidas
609.639 16.059 car os riscos como prováveis, possíveis ou remotos, de acordo com as chan- rão adquiridos no terceiro ano após a concessão, (ii) 33 % serão adquiridos no
Portabilidade
3.047.492
– ces de ocorrerem e serem liquidados, levando em consideração, caso a caso, 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
Retiradas
(20.153)
– das análises elaboradas por consultores jurídicos externos.
Consolidado aos participantes elegíveis e suas condições de aquisição são baseadas em
Juros recebidos - FIE
106.053
–
2019
2018 métricas relacionadas a um período de cinco anos e ao retorno total ao acioSaldos em 31 de Dezembro
3.759.090 16.059 Provisão para processos judiciais fiscais
9.878 9.392 nista (TSR), incluindo o aumento do preço das ações, dividendos e retornos
Contribuições investidas em FIEs
3.759.090 16.059 Provisão para processos judiciais cíveis
2.673 5.610 de capital. Se um participante elegível deixar de ser empregado da entidade
23. Impostos e contribuições: (a) Impostos diferidos
Provisão para processos judiciais trabalhistas
2.642 2.472 dentro do período de aquisição, os direitos serão perdidos, exceto em circunsConsolidado Total de provisão para processos judiciais
15.193 17.474 tâncias limitadas, que devem ser aprovadas pela Administração caso a caso.
Balanço
Variação Depósitos judiciais (a)
18.403 14.850 Depois que as PSUs são adquiridas, as ações ordinárias entregues devem ser
Patrimonial líquida no ano (a) Há circunstâncias em que o Grupo está questionando a legitimidade de mantidas por um período adicional de um ano, geralmente para um período
2019
2018
2019
2018 certos litígios ou reclamações. Como resultado, seja por ordem judicial ou com total combinado de aquisição e retenção de seis anos a partir da data da conPrejuízo fiscal a compensar
20.107 55.358 (35.251) 37.774 base na estratégia adotada pela administração, o Grupo pode ser obrigado a cessão. b) Valor justo das ações concedidas: A estimativa do valor justo
Crédito tributário decorrente de ágio
garantir parte ou todo o valor em questão por meio de depósitos judiciais, sem para transações de pagamento com base em ações requer a determinação do
na aquisição de investimentos (i)
22.303 59.993 (37.690) (56.789) que isso seja caracterizado como liquidação do passivo. Esses valores são modelo de avaliação mais apropriado e das premissas subjacentes, que deProvisões para comissões
pendem dos termos e condições da concessão e das informações disponíveis
classificados como “Outros ativos” nos balanços patrimoniais consolidados.
de agentes e gratificações
68.041 31.031 37.010
4.744 Movimentação das provisões
2019
2018 na data da concessão. A Companhia utiliza certas metodologias para estimar
Reavaliação de ativos financeiros
Saldo inicial
17.474 11.843 o valor justo, que incluem o seguinte: • Estimativa do valor justo com base em
ao valor justo
25.259
1.397 23.862 (2.427) Atualização monetária
2.492
1.667 transações de patrimônio com terceiros próximos à data da concessão;
Perdas esperadas
5.666
3.079
2.587 (2.345) Provisões/(Reversão)
(1.601)
7.897 e • Outras técnicas de avaliação, incluindo modelos de precificação de ações,
Instrumentos financeiros
Pagamentos
(3.172) (3.933) como Monte Carlo. Essas estimativas também exigem a determinação dos
tributados no resgate
– (13.041) 13.041 (6.230) Saldo final
15.193 17.474 dados mais apropriados para os modelos de avaliação, incluindo premissas
Provisão para Participação
relativas à vida útil estimada de um pagamento com base em ações ou direito
nos Lucros e Resultados
141.136
– 141.136
– a) Fiscais: Em 31 de dezembro de 2019 o Grupo possui processos classifica- de valorização, volatilidade esperada do preço das ações do Grupo e rendiInstrumentos de hedge
(36.384) (1.441) (34.943) (51.423) dos como risco de perda provável no montante de R$ 9.878 (R$ 9.392 em mento esperado de dividendos. c) Ações em circulação concedidas e daRSU/PSU
2.950
–
2.950
– 31 de dezembro de 2018) referentes a contribuições sociais sobre receita (PIS dos de avaliação: O número máximo de ações disponíveis para emissão no
Outras provisões
33.487
4.064 29.423 (2.532) e COFINS), questionando a exclusão de impostos próprios na base de cálculo plano baseado em ações não deve exceder 5% das ações emitidas e em cirTotal
282.565 140.440 142.125 (79.228) sobre as receitas.De acordo com as regulamentações tributárias, essa prática culação. Em 31 de dezembro de 2019, o número de empresas reservadas nos
é legal para impostos sobre ICMS, e outras empresas recentemente obtiveAtivo fiscal diferidos
287.752 152.482
ram sucesso significativo na aplicação desse conceito para os impostos de planos era de 4.112, incluindo 1.921.669 RSUs e 2.190.377 PSUs. Para o
Passivo fiscal diferidos
(5.187) (12.042)
PIS e COFINS. Essas ações estão suportadas por depósitos judiciais em sua exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a despesa total de remuneração
I. Para fins fiscais, o ágio é amortizado linearmente em 5 anos conforme legis- totalidade. b) Cíveis: Os processos cíveis em sua maioria envolvem discus- dos dois planos foi de R$ 7.502, incluindo R$ 2.131 de provisões fiscais e não
lação vigente. Movimentação dos impostos diferidos:
sões sobre (i) perdas financeiras ocorridas no mercado de ações; (ii) gestão inclui qualquer benefício fiscal na despesa total de remuneração baseada em
2019
2018 de carteira; bem como (iii) supostos prejuízos gerados a partir do reenquadra- ações, uma vez que essa despesa não é dedutível para fins fiscais. Os beneSaldos em 1 de Janeiro
140.440 219.668 mento da carteira de investimento do cliente. Em 31 de dezembro de 2019, fícios fiscais serão considerados quando as ações forem convertidas em
Variações cambiais
(337) (9.259) existiam provisionados processos classificados como perda provável no mon- ações ordinárias. O valor justo médio ponderado na data da concessão das
Imposto diferido
139.411 (76.455) tante de R$ 2.673 (R$ 5.610 em 31 de dezembro de 2018). O montante de ações RSU e PSU foi de US$ 27 e US$ 34,56, respectivamente. Não houve
Imposto referente a instrumentos financeiros
R$ 9.744 foi depositado em juízo em 31 de dezembro de 2019 (R$4.500 em ações exercidas, executadas, vencidas ou adquiridas em 2019. 32. Determide outros resultados abrangentes
3.051
6.486 31 de dezembro de 2018). c) Trabalhistas: Os processos trabalhistas, em sua nação do valor justo: O Grupo avalia instrumentos financeiros, tais como
Saldos em 31 de Dezembro
282.565 140.440 maioria, envolvem: (i) a existência (ou não) de vínculo de trabalho entre o investimentos financeiros e derivativos, pelo valor justo no final do período de
Um ativo diferido é calculado sobre prejuízos fiscais quando é provável que Grupo e os agentes autônomos de investimento afiliados; e (ii) indenização de cada demonstração financeira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos finanlucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão ex-empregados. Em 31 de dezembro de 2019, existiam provisionados proces- ceiros negociados em mercados ativos é seu preço de mercado, cotados no
utilizados. O Grupo não reconheceu ativos fiscais diferidos de R$ 18.402 sos de natureza trabalhista classificados como perda provável no montante de mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como nível 1 consistem prin(R$ 12.025 em 31 de dezembro de 2018) principalmente com relação a R$ 2.642 (R$ 2.472 em 31 de dezembro de 2018). Passivos contingentes - cipalmente em instrumentos financeiros representantes da dívida pública do
perdas de controladas no exterior e que podem ser compensados e probabilidade de perda possível: Além das provisões constituídas, a Com- Brasil e instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (ou seja,
utilizados contra lucros tributáveis futuros.
panhia e suas controladas possuem diversas contingências trabalhistas, bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instrumentos financeiros que não
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
são negociados em mercados ativos é determinado utilizando técnicas de avaliação, que basicamente fazem o uso de
Consolidado
dados observáveis de mercado. Se todos os dados significativos exigidos para determinação do valor justo do ativo
2019
ou passivo financeiro forem observáveis direta ou indiretamente, o instrumento é incluído no nível 2. Os instrumentos
Até 1 De 2 a 3 De 3 a 12 De 1 a 5 Acima de Fluxo de Caixa
mês meses
meses
anos
5 anos
contractual
financeiros classificados como nível 2 são compostos principalmente por instrumentos financeiros emitidos por entida- Passivos
2.021.707
–
–
–
–
2.021.707
des privadas e instrumentos financeiros negociados em mercado secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos signifi- Empréstimos de ações
1.557.088 211.882 685.566 732.286
42.414
3.229.236
cativos não forem observáveis, o instrumento é incluído no nível 3. É o caso dos títulos representativos de patrimônio Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações por operações compromissadas 15.638.407
–
–
–
–
15.638.407
líquido não listados. Em 31 dezembro de 2019 e de 2018 não haviam instrumentos financeiros classificados como Negociação e intermediação de valores
9.119.345
–
–
–
–
9.119.345
nível 3. Os valores justos foram avaliados para fins de mensuração com base nos métodos abaixo. (a) Caixa e equi- Obrigações por empréstimos e
valentes de Caixa, aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações compromissadas: O arrendamento mercantil
8.239 26.258
81.953 521.034
–
637.484
valor justo de caixa e equivalentes de caixa, aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações com- Debêntures
–
– 435.230 400.000
–
835.230
267.145
–
–
–
–
267.145
promissadas têm o seu valor justo muito próximo ao valor contábil. (b) Ativos financeiros (exceto derivativos): O Fornecedores
79.157
–
–
–
19.474
98.631
valor justo dos títulos e valores mobiliários é determinado por referência aos seus preços de fechamento na data de Outros passivos financeiros
28.691.088 238.140 1.202.749 1.653.320
61.888
31.847.185
apresentação das demonstrações financeiras. Se não houver cotação de mercado, o valor justo é estimado com base Total
Consolidado
no valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontado utilizando taxas observáveis e índices de mercado na data
2018
das demonstrações financeiras. (c) Instrumentos financeiros derivativos: Os critérios e metodologias para realizar
Até 1 De 2 a 3 De 3 a 12 De 1 a 5 Acima de Fluxo de Caixa
o cálculo de valor justo dos instrumentos financeiros derivativos estão descritos na Nota 8. (d) Outros ativos e pas- Passivos
mês
meses
meses
anos
5 anos
contractual
sivos financeiros: O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor pre- Empréstimos de ações
770.270 478.741
10.568
–
–
1.259.579
sente do principal e fluxos de caixa futuros, descontado utilizando taxas observáveis e taxas de mercado na data da Instrumentos financeiros derivativos
152.971
182 242.506 560.798
34.942
991.399
68.738 5.439.405 1.132.551
–
–
6.640.694
apresentação das demonstrações financeiras. Os instrumentos financeiros não mensurados pelo valor justo (aplica- Obrigações por operações compromissadas
5.307.366
–
–
–
–
5.307.366
ções interfinanceiras de liquidez, negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, contas a receber e Negociação e intermediação de valores
Obrigações por empréstimos
19.032
22.752
72.705 355.120
–
469.609
contas a pagar) não foram divulgados, pois possuem um valor contábil razoavelmente próximo de seu valor justo.
Debêntures
–
–
– 406.538
–
406.538
Controladora Fornecedores
134.830
–
–
–
–
134.830
2019 Outros passivos financeiros
7.011
–
–
–
–
7.011
Ativos financeiros
Nível 1
Nível 2 Valor Justo Valor contábil Total
6.460.218 5.941.080 1.458.330 1.322.456
34.942
15.217.026
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários
– 1.066.606 1.066.606
1.066.606 (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
Passivos financeiros
tipos de risco: variação cambial, taxas de juros e preços de ações. O objetivo do gerenciamento do risco de mercado
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores
–
152
152
152 é controlar a exposição a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, otimizando o retorno. O gerenciamento
Controladora do risco de mercado das operações é realizado por meio de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia
2018 de riscos em novos produtos e atividades, com o objetivo de manter a exposição ao risco de mercado em níveis conAtivos financeiros
Nível 1
Nível 2 Valor Justo Valor contábil siderados aceitáveis pelo Grupo e atender à estratégia e limites definidos pelo Comitê de Risco. Para atendimento às
disposições do órgão regulador, as instituições financeiras do Grupo controlam diariamente a exposição pelo cálculo
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários
–
115.481
115.481
115.481 das parcelas de risco, 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 DepartaPassivos financeiros
mento de Risco tem o objetivo de controlar, monitorar e garantir o cumprimento dos limites preestabelecidos, podendo
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores
–
168
168
168 intervir nos casos de descumprimento e relatar todos os eventos atípicos ao Comitê. A empresa utiliza sistema de
Consolidado terceiros para mensurar e controlar a exposição ao risco de mercado. Além do controle realizado pela ferramenta, o
2019 Grupo adota diretrizes para controlar o risco dos ativos que marcam as operações de Tesouraria. No caso de desenNível 1
Nível 2 Valor Justo Valor contábil quadramento dos limites 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
Ativos financeiros
detém participação na XP Holding International LLC, na XP Advisory US e na XP Holding UK Ltd, cujo investimento
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários
20.281.290 3.233.212 23.514.502
23.514.502 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
Instrumentos financeiros derivativos
21.809 4.063.195 4.085.004
4.085.004 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
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários
2.616.118
– 2.616.118
2.616.118 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
Avaliados ao custo amortizado
Títulos e Valores Mobiliários
– 3.914.923 3.914.923
2.266.971 possibilidade do Grupo incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de flutuações nas taxas de juros de seus ativos e
Aplicações interfinanceiras de liquidez
– 9.490.090 9.490.090
9.490.090 passivos financeiros. Abaixo apresentamos as taxas de risco que o Grupo está exposto: • Selic/DI; • IGPM; • IPCA;
Negociação e intermediação de valores
–
504.983
504.983
504.983 • PRE; • TJLP; • Cupom Cambial; • Cupons Cambiais de outras moedas; • Treasury. (e3) Risco de preço: Risco de
Rendas a receber
–
462.247
462.247
462.247 preço é o risco decorrente da alteração do preço da carteira dos fundos de investimento e das ações listadas em
Outros ativos financeiros
–
20.191
20.191
20.191 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 derivativos, como opPassivos financeiros
ções ou futuros. (e4) Análise de sensibilidade: De acordo com as informações de mercado, o Grupo realizou a
Valor justo por meio do resultado
Empréstimos de ações
2.021.707
– 2.021.707
2.021.707 análise de sensibilidade por fatores de risco de mercado considerados relevantes. As maiores perdas, por fator de
Instrumentos financeiros derivativos
– 3.229.236 3.229.236
3.229.236 risco, em cada um dos cenários foram apresentadas com impacto no resultado, fornecendo uma visão da exposição
por fator de risco do Grupo em cenários excepcionais. As seguintes análises de sensibilidade não consideram a dinâAvaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações compromissadas
– 15.638.407 15.638.407
15.638.407 mica de funcionamento das áreas de risco e de tesouraria, uma vez que, uma vez detectadas essas perdas, as mediNegociação e intermediação de valores
– 9.119.345 9.119.345
9.119.345 das de mitigação de risco são acionadas rapidamente, minimizando a possibilidade de perdas significativas.
2019
Obrigações por empréstimos
Exposições
Cenários
e arrendamento mercantil
–
633.781
633.781
637.484 Carteira de negociação
Risco de variação em:
I
II
III
Debêntures
–
836.001
836.001
835.230 Fatores de Risco
Taxa de juros pré-fixadas em reais
(907)
(163.057)
(445.866)
Fornecedores
–
267.145
267.145
267.145 Prefixado
Taxa de cupons de moedas estrangeiras
(67)
570
(854)
Outros passivos financeiros
–
98.601
98.601
98.631 Cupons Cambiais
Taxas de câmbio
(2.102)
(1.493)
43.908
Consolidado Moedas estrangeiras
Taxas de cupons de inflação
(63)
(782)
(301)
2018 Índices de preços
Preços de ações
(442)
(8.780)
(57.390)
Ativos financeiros
Nível 1
Nível 2 Valor Justo Valor contábil Ações
(3.581)
(173.542)
(460.503)
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
2018
Títulos e Valores Mobiliários
5.261.038 1.166.485 6.427.523
6.427.523
Exposições
Cenários
Instrumentos financeiros derivativos
6.599 1.685.432 1.692.031
1.692.031 Carteira de negociação
Risco de variação em:
I
II
III
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
. Fatores de risco
Taxa de juros pré-fixadas em reais
(559)
(11.441)
(22.881)
Títulos e Valores Mobiliários
695.778
–
695.778
695.778 Prefixado
Cupons Cambiais
Taxa de cupons de moedas estrangeiras
(9)
(5.764)
(11.529)
Avaliados ao custo amortizado
Taxas de câmbio
(386)
(978)
(5.027)
Títulos e Valores Mobiliários
–
153.709
153.709
155.292 Moedas estrangeiras
Taxas de cupons de inflação
(16)
(798)
(1.597)
Aplicações interfinanceiras de liquidez
– 6.568.246 6.568.246
6.570.609 Índices de preços
Preços de ações
877
(6.584)
4.873
Negociação e intermediação de valores
–
898.316
898.316
898.316 Ações
(93)
(25.565)
(36.161)
Rendas a receber
–
219.205
219.205
219.205
Outros ativos financeiros
–
60.423
60.423
60.423 Cenário I: Acréscimo de 1 Bps nas taxas de juros pré-fixada, cupom cambial, inflação e 1 ponto percentual nos preços
Consolidado das ações e moedas; Cenário II: Aplicação de choque de 25 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado,
2018 cupons cambiais, inflação, tanto de subida quanto de queda, sendo consideradas as maiores perdas resultantes por
Valor
Valor fator de risco; e Cenário III: Projetar uma variação de 50 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, cupons
Passivos financeiros
Nível 1
Nível 2
Justo
contábil 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
Valor justo por meio do resultado
Empréstimos de ações
1.259.579
– 1.259.579
1.259.579 de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, incluindo
Instrumentos financeiros derivativos
–
991.399
991.399
991.399 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,
Avaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações compromissadas
– 6.792.316 6.792.316
6.640.694 produtos e serviços; danos a ativos físicos próprios ou em uso pela XP; situações que acarretem a interrupção das
Negociação e intermediação de valores
– 5.307.366 5.307.366
5.307.366 atividades da XP; e falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de tecnologia da informação. O principal objetivo
Obrigações por empréstimos
–
459.487
459.487
469.609 do Grupo é garantir a identificação, classificação e monitoramento de situações que possam gerar perdas financeiras,
Debêntures
–
406.540
406.540
406.538 dados à reputação das empresas, bem como qualquer autuação regulatória por ocorrência de um evento de risco
Fornecedores
–
134.830
134.830
134.830 operacional. A XP adota o modelo das 3 linhas de defesa, no qual a principal responsabilidade pelo desenvolvimento
Outros passivos financeiros
–
7.011
7.011
7.011 e implementação de controles para lidar com os riscos operacionais é atribuída à Administração dentro de cada
33. Gerenciamento dos riscos financeiros e instrumentos financeiros: (a) Visão geral: O Grupo está exposto aos unidade de negócios, buscando gerenciar principalmente: (i) Exigências de segregação de funções, incluindo a
autorização independente de operações; (ii) Exigências para reconciliação e monitoramento de operações;
seguintes riscos: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; (iii) Risco de Mercado; • Risco de moeda; • Risco de juros; (iii) Cumprimento dos requisitos legais e regulamentares; (iv) Documentação de controles e procedimentos;
• Risco de preço. (iv) Risco operacional. (b) Estrutura de gestão de risco: A administração tem a responsabilidade (v) Exigências de avaliação periódica dos riscos operacionais enfrentados e a adequação dos controles e procedimentos
primária de estabelecer e supervisionar a estrutura de gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos está estruturada para o tratamento dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de planos de contingência; (vii) Treinamento e
de forma separada das áreas de negócios, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir a isenção de desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões éticos e comerciais. Adicionalmente, as instituições financeiras do
conflito de interesses e a segregação de funções adequadas às boas práticas de governança corporativa e de merca- Grupo, em atendimento ao disposto no artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário
do. As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, estabe- Nacional (“CMN”) de 27 de junho de 2006, possuem um processo que abrange políticas institucionais, procedimentos
lecer limites e controles de risco apropriados e monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de , sistemas e planos de contingência e continuidade de negócios para a ocorrência de eventos externos, além de
gerenciamento de risco são revisados periodicamente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas ativi- formalizar a estrutura única requerida pelo órgão regulador.
34. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo ao administrar o capital são salvaguardar sua capacidade de
dades do Grupo. O Grupo, por meio de seus padrões e procedimentos de treinamento e gerenciamento, têm por ob- continuidade, de modo que possam continuar a fornecer retornos para acionistas e benefícios para outras partes
jetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os seus funcionários estejam interessadas e manter uma estrutura de capital ideal para reduzir o custo do capital. Para manter ou ajustar a estrutura
cientes de seus deveres e obrigações. Ao que se refere ao Conglomerado Prudencial da XP, a estrutura organizacio- do capital, o Grupo pode ajustar o montante de dividendos pagos aos acionistas, devolver capital aos acionistas, emitir
nal baseia-se nas recomendações propostas pelo Acordo da Basileia, no qual são formalizados procedimentos, políti- novas ações ou vender ativos para reduzir a dívida. O Grupo também monitora o capital com base na dívida líquida e
cas e metodologia compatíveis com a tolerância ao risco e com a estratégia do negócio e os diversos riscos inerentes no índice de alavancagem financeira. A dívida líquida é calculada como dívida total (incluindo empréstimos e
às operações e/ou processos, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. O Grupo busca seguir as debêntures conforme demonstrado no balanço patrimonial) menos caixa e equivalentes de caixa (incluindo
mesmas práticas de gerenciamento de riscos que as aplicáveis a todas as empresas. Esses processos de gerencia- disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e certificados de depósitos bancários conforme apresentado
mento de risco também estão relacionados aos procedimentos de gerenciamento de continuidade operacional, princi- 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 correspondentes em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 são:
palmente no que tange à formulação de análises de impacto, aos planos de continuidade de negócios, aos planos de
Consolidado
contingência, aos planos de backup e gerenciamento de crise. (c) Risco de crédito: O risco de crédito é definido
2019
2018
como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil
637.484
469.609
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da de- Debêntures
835.230
406.538
1.472.714
876.147
terioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na Dívida total
(114.314)
(68.407)
negociação e aos custos de recuperação. O documento de Gestão de Riscos estabelece sua política de crédito com Disponibilidades
(654.057) (488.809)
base na composição da carteira por título, por rating interno de emissor e ou emissão, na atividade econômica, na Aplicações interfinanceiras de liquidez
(1.190.662) (204.258)
duration da carteira, nas variáveis macroeconômicas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito também Certificados de depósitos bancários
Dívida líquida
(486.319)
114.673
está ativamente envolvido nesse processo e é responsável por avaliar o risco de crédito de emissões e emissores com Total do Patrimônio Líquido
1.624.258 2.084.777
os quais mantém ou pretende manter relações de crédito, utilizando-se também de metodologia interna de atribuição Total do Capital
7.738.313 2.334.061
de risco de crédito (rating) para classificar a probabilidade de perda das contrapartes. O valor contábil dos ativos finan- Taxa de alavancagem %
(6,28%)
4,91%
ceiros que representam a exposição máxima ao risco de crédito é apresentado no quadro abaixo:
(a) Requerimentos mínimos de capital: Embora o capital seja administrado considerando a posição consolidada,
Controladora certas subsidiárias estão sujeitas à exigência de capital mínimo dos reguladores locais. A controlada XP CCTVM, líder
Ativos financeiros
2019
2018 do Conglomerado Prudencial, sob regime de regulação do BACEN, é obrigada a manter um capital mínimo e seguir
Títulos e valores mobiliários
1.066.606
115.481 aspectos do Acordo de Basileia, com a atual estratégia de manter seu capital 1% acima do requerimento mínimo de
Títulos privados
1.066.606
115.481 capital. A controlada XP Vida e Previdência atua no segmento de Previdência Privada e é supervisionada pela SUSEP,
Total
1.066.606
115.481 devendo apresentar Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) igual ou superior ao Capital Mínimo Requerido (“CMR”) e LiConsolidado quidez de Capital de Risco (“CR”). A CMR é equivalente ao maior valor entre o capital base e o capital de risco. Em
Ativos financeiros
2019
2018 31 de dezembro de 2019, as controladas XP CCTVM e XP Vida e Previdência estavam em conformidade com todos
Aplicações interfinanceiras de liquidez
9.490.090 6.570.609 os requisitos de capital. Não há exigência de cumprimento de um capital mínimo para as demais empresas do Grupo.
Títulos e valores mobiliários
28.397.591 7.278.593 (b) Financial covenants: Em relação aos contratos de dívida de longo prazo, incluindo os instrumentos multilaterais,
Títulos públicos
21.447.976 4.704.604 registrados em “Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil” e “Debêntures” (Nota 16 e 17), o Grupo é
Títulos privados
6.949.615 2.573.989 obrigado a cumprir determinadas condições de performance, como índices de rentabilidade e eficiência. Em 31 de
Instrumentos financeiros derivativos
4.085.004 1.692.031 dezembro de 2019, o valor dos contratos com cláusulas restritivas financeiras é de R$ 1.217.308 (R$ 876.147 em
Negociação e intermediação de valores
504.983
898.316 31 de dezembro de 2018), as quais estão em conformidade com as determinadas condições de performance. A evenRendas a receber
462.247
219.205 tual falha do Grupo em cumprir tais compromissos pode ser considerada como quebra de contrato e, como resultado,
Outros ativos financeiros
20.191
60.423 considerada para liquidação antecipada de obrigações relacionadas.
42.960.106 16.719.177 35. Informação de fluxo de caixa: Reconciliação da dívida líquida:
Total
Consolidado
(d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente
Arrenda- Emprés- Debênsuas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras. O gerenciamento de liquidez atua em linha com estramentos
timos
tures
Total
tégia e o modelo de negócios do Grupo, sendo compatível com a natureza das operações, a complexidade dos seus Dívida total em 1 de Janeiro de 2018
– 867.024
– 867.024
produtos e a relevância de exposição a riscos. Essa política de gestão de liquidez estabelece ações a serem tomadas Aquisições/Emissão
– 325.370 400.000 725.370
em casos de contingência de liquidez, e estas devem ser suficientes para gerar a ressignificação do caixa dentro dos Amortização
– (689.634)
– (689.634)
– (35.091)
– (35.091)
limites mínimos exigidos. O grupo mantém um nível adequado de liquidez a todo o momento, trabalhando sempre com Diferenças cambiais
–
56.125 6.538
62.663
um limite mínimo de caixa. Isso é feito através de um gerenciamento compatível e consistente com sua capacidade de Juros incorridos
– (54.185)
– (54.185)
obtenção de recursos no mercado, com suas metas orçamentárias de evolução do volume de seus ativos e está ba- Juros pagos
– 469.609 406.538 876.147
seado no gerenciamento dos fluxos de caixas, observando os limites mínimos de saldos dos caixas diários e projeções Dívida total em 31 de Dezembro de 2018
Adoção de nova prática contábil (Nota 2.b)
148.494
–
– 148.494
de necessidade de caixa, no gerenciamento dos estoques de ativos de alta liquidez e simulações de cenários adver- Dívida total em 01 de Janeiro de 2019
148.494 469.609 406.538 1.024.641
sos. A estrutura e gestão de riscos são de responsabilidade do departamento de Riscos, subordinado à Diretoria Aquisições/Emissão
124.196
– 400.000 524.196
Executiva, evitando assim qualquer conflito de interesses com departamentos que necessitem de liquidez. Amortização
(37.979) (85.353) (11.815) (135.147)
(d1) Vencimentos de passivos financeiros: As tabelas abaixo resumem os passivos financeiros do Grupo com base Diferenças cambiais
3.085
–
3.085
17.610
26.250 40.507
84.367
em seus vencimentos contratuais:
Controladora Juros incorridos
– (28.428)
– (28.428)
2019 Juros pagos
255.406 382.078 835.230 1.472.714
Até 1 De 2 a 3 De 3 a 12 De 1 a 5 Acima de Fluxo de Caixa Dívida total em 31 de Dezembro de 2019
Passivos
mês meses
meses
anos
5 anos
contractual 36. Eventos subsequentes: (i) Acordo Visa: Em 04 de março de 2020, o Banco XP (controlado indiretamente pela
Fornecedores
152
–
–
–
–
152 XP Controle Participações S.A.) firmou contrato com a Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. (“Visa”) como parceiro
Total
152
–
–
–
–
152 emissor de cartões de débito e crédito. (ii) Impactos COVID-19: Em janeiro de 2020 a China relatou ao mundo que
Controladora estava enfrentando um surto de doença na saúde pública relacionada a um novo tipo de vírus da “família” SARS
2018 (Severe Acute Respiratory Syndrome), denominado de COVID-19, o que mais tarde veio a se tornar uma pandemia
Até 1 De 2 a 3 De 3 a 12 De 1 a 5 Acima de Fluxo de Caixa global declarada pela OMS em 11 de março de 2020. A XP Controle está em processo de avaliação dos impactos de
Passivos
mês meses
meses
anos
5 anos
contractual como a pandemia poderia afetar os resultados comerciais e financeiros das empresas do grupo. Essa avaliação ainda
Fornecedores
168
–
–
–
–
168 dependerá de desenvolvimentos futuros, que são incertos e não podem ser previstos, incluindo novas informações
Total
168
–
–
–
–
168 que possam surgir sobre a gravidade do COVID-19 e as ações para conter ou tratar os impactos, entre outros.
Diretoria
Contador
Guilherme Dias Fernandes Benchimol
Fabrício Cunha de Almeida
Jairo Luiz de Araújo Brito
Diretor
Diretor
CRC: RJ-110743/O-4
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XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ 09.163.677/0001-15

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
Aos Administradores e Acionistas
de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
XP Controle Participações S.A.
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da XP Controle é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
financeiras consolidadas da XP Controle Participações S.A. e suas controladas Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
(“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas do governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas:
resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
patrimonial e financeira da XP Controle Participações S.A. e da XP Controle determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
Participações S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2019, o financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos
nossa opinião. Outros assuntos - auditoria dos valores correspondentes segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
aos períodos anteriores: O exame das demonstrações financeiras do as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para fins de eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de 26 de março individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
de 2019 sem ressalvas. Outras informações que acompanham as razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 19 de Maio de 2020
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada
auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos PricewaterhouseCoopers
Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da Auditores Independentes
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção CRC 2SP000160/O-5
Contador CRC 1SP245281/O-6

LEARNING FACTORY S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019
2019

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de terceiros
Contas a receber de partes relacionadas
Estoques
Outros
Total do circulante
Não circulante
Depósitos Judiciais
Imobilizado
Intangível
Total do não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar a terceiros
Contas a pagar a partes relacionadas
Dividendos a pagar
Obrigações com pessoal e encargos sociais
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Total do circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Total do não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2018

8.328
11.223
2.068
27.597
898
50.114

5.363
6.840
24.421
784
37.408

7
1.786
2.281
4.074
54.188

2.120
1.527
3.647
41.055

2.094
1.630
344
2.805
2.100
501
2.243
11.717

1.382
1.991
104
1.527
237
40
5.281

7.235
7
7.242

5.856
7
5.863

14.605
2.921
17.703
35.229
54.188

14.605
2.519
12.787
29.911
41.055

CNPJ 05.345.691/0001-89
Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2019
Receita operacional líquida
2019
Terceiros
44.342
Partes relacionadas
2.053
Receita líquida total
46.395
Custos dos produtos vendidos
(6.986)
Lucro operacional bruto
39.409
Despesas com propaganda e publicidade
(3.794)
Despesas gerais e administrativas
(15.464)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
20.151
Despesas financeiras
(1.236)
Receitas financeiras
327
Lucro operacional antes do imposto
de renda e da contribuição social
19.242
Imposto de renda e contribuição social
(1.619)
Lucro líquido do exercício
17.623

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital Reserva
Lucros
social
legal acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 14.605
1.688
8.492 24.785
Lucro líquido do exercício
16.626 16.626
Reserva legal
831
(831)
Dividendos mínimo obrigatórios pagos
(3.949) (3.949)
Dividendos adicionais referente ao exercício de 2018
(101) (101)
Dividendos adicionais pagos referente
ao exercício de 2017
(7.450) (7.450)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 14.605
2.519
12.787 29.911
Lucro líquido do exercício
17.623 17.623
17.804 Reserva legal
402
(402)
(1.178) Antecipação de dividendos mínimos
16.626 obrigatórios do exercício de 2019
(1.500) (1.500)
Dividendos mínimo obrigatórios a pagar
(2.805) (2.805)
Learning Factory S.A.
Dividendos adicionais pagos referente
Marina da Fontoura Azambuja - Diretora CPF 074.866.797-01
ao exercício de 2018
(8.000) (8.000)
• Juliano Hadad Cintra Santos - CRC: RJ-118738/O-0
Saldos em 31 de dezembro de 2019 14.605
2.921
17.703 35.229
Demonstração do fluxo de caixa
(1.828) 1.713
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019 2018 Créditos e débitos com partes relacionadas
(1.605) (1.176)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
19.242 17.804 Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa gerado pelas atividades operacionais
11.935 16.052
Ajustes para reconciliar o lucro antes do IR e da contribuição
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
social com o caixa gerado pelas atividades operacionais
(828) (728)
Depreciações e amortizações
408
499 Aquisição de imobilizado e intangível
32
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
250
143 Baixas de ativo imobilizado
Provisões para contingências
(71) Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (828) (696)
Encargos financeiros sobre financiamentos
733
590 Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de financiamentos
4.001
20.633 18.965
Amortização de juros e principal de financiamentos
(2.643) (1.854)
Variações nos ativos e passivos
(9.500) (11.500)
Contas a receber
(2.430)
395 Dividendos pagos
Estoques
(3.176) (5.516) Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (8.142) (13.354)
2.965 2.002
Outros ativos
(121)
6 Aumento do caixa e equivalentes de caixa
5.363 3.361
Contas a pagar e fornecedores
(361) 1.181 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
8.328 5.363
Obrigações sociais e fiscais
823
484 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
2018
33.685
33.685
(3.775)
29.910
(2.064)
(9.673)
18.173
(651)
282
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LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

