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Índice de preços
na indústria
tem maior alta
desde 2014
O Índice de Preços ao Produtor
(IPP), que mede a inflação de produtos na saída das fábricas brasileiras, registrou inflação de 3,28%
em agosto deste ano. Foi a maior
alta de preços em um mês desde o
início da pesquisa, em janeiro de
2014, segundo dados divulgados
hoje, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho, o IPP
teve inflação de 3,22%. Com o resultado de agosto, o índice acumula
taxas de inflação de 10,80% neste
ano e de 13,74% em 12 meses.
As 24 atividades industriais pesquisadas pelo IBGE tiveram alta de
preços em agosto, com destaque
para os alimentos (4,07%). Outras
altas de preços importantes foram
refino de petróleo e produtos de álcool (6,24%), indústrias extrativas
(8,43%) e outros produtos químicos (4,13%).
A alta des preços no atacado
também se reflete na variação do
Índice Geral de Preços – Mercado
(IGP-M), calculado pela Fundação Getulio Vargas. O IGP-M subiu 4,34% em setembro, maior alta
mensal desde 2002.No acumulado
em 12 meses, índice tem alta de
17,94%, “refletindo depreciação
cambial do período e aumento dos
preços internacionais das commodities, que impactam especialmente
o componente dos preços ao produtor”, explica Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. O
Índice de Preços ao Atacado (IPA)
sobe 5,9% e acumula 25,3% em 12
meses.
“Apesar de prevermos algum repasse em itens mais voláteis, como
alimentos e combustíveis, não esperamos impacto elevado ou permanente nos preços ao consumidor.
Leituras do IPCA nos próximos
meses devem ter alta marginal, em
função de alguns reajustes em produtos alimentícios e transportes”,
analisa a economista.

Paulo Márcio de Mello, página 4

Rio de Janeiro, quarta-feira,
30 de setembro de 2020
ANO CVII - Nº 28.721
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br
ISSN 1980-9123

Economia está 15%
inferior ao nível de 2014

Fernando Frazão/ABr

Fechamento do comércio e dos serviços agravou problemas

Produção brasileira, já
antes da pandemia, se
encontrava na UTI
A economia brasileira chegou,
ao final do segundo trimestre deste
ano, a um patamar 15,1% inferior
ao registrado no início de 2014.
A informação é do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). No
documento, o Dieese avalia que as
ações governamentais até agora
são insuficientes para a retomada
necessária.
A crise foi agravada pelas medidas necessárias para combater a
Covid-19, mas o país já vinha mal:
“A economia brasileira, já antes da
pandemia, se encontrava ‘na UTI’,

apresentando grande dificuldade
para retomar o crescimento. Após
a recessão de 2015-2016 (queda
de mais de 7%), o PIB cresceu em
média 1% no período 2017-2019; o
PIB per capita em 2019 ficou 7,5%
abaixo do de 2013 (antes da crise)”,
escreveu o professor titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Luiz Filgueiras em artigo na edição
de outubro do Jornal dos Economistas.
“A queda de 2,5% do PIB no
primeiro trimestre de 2020, quando
comparado ao último trimestre do
ano passado”, prossegue Filgueiras, “evidencia isso: os efeitos da
crise sanitária sobre a economia só
começaram na segunda quinzena
de março. Com a pandemia, o cenário estagnacionista evoluiu para
um novo mergulho recessivo, mais

profundo que o anterior.”
O Dieese afirma que, para uma
recuperação econômica plena, seriam necessárias mudanças estruturais e de rota em relação às medidas
que vêm sendo adotadas pelo governo. Destaca também que antes
da pandemia o ritmo de crescimento já deixava a desejar.
“Outro desafio à retomada é a
escalada de preços ao produtor e ao
consumidor. O Índice de Preços ao
Produtor [do IBGE] da indústria de
transformação acumula aumento
de 6,5% em 2020, e a alta na fabricação de produtos alimentícios é
de 12%. Os preços da cesta básica,
pesquisados pelo Dieese, também
concentram elevações significativas este ano, atingindo 16,2% em
Salvador, 13,2% em Aracaju, e
11,5% em Recife”, diz a nota do
Dieese.

Brasil é penúltimo em computador por aluno

No Brasil, há, disponível nas
escolas, em média, menos de um
computador para cada quatro estudantes de 15 anos. Essa situação coloca o país em penúltimo
lugar em um ranking de 78 países
e regiões de acordo com o Programa Internacional de Avaliação
de Estudantes (Pisa) 2018, que
teve os dados do quinto volume
de análises divulgado nesta terça-feira pela Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Aplicado a cada três anos, o
Pisa avalia o desempenho de estudantes de 15 anos em leitura,
matemática e ciências. De acordo com o relatório, em média, os
países da OCDE possuem cerca
de um computador por estudante para fins educacionais. Países
como Áustria, Islândia, Luxemburgo, Macau (China), Nova Ze-

lândia, Reino Unido e Estados
Unidos, possuem até mesmo mais
de um computador, chegando a
uma média de 1,25 ou mais aparelho por estudante de 15 anos.
Na outra ponta, em países como
Albânia, Brasil, Grécia, Kosovo,
Montenegro, Turquia e Vietnã, havia
apenas um computador ou menos
disponível para cada quatro alunos.
A última posição é ocupada pelo
Marrocos.

O estudo mostra que a relação
entre um melhor desempenho dos
estudantes e a disponibilidade de
computadores varia. Nem sempre estudantes com maior acesso
vão melhor nas provas. Mas, no
Brasil, assim como, por exemplo,
na Estônia, Cazaquistão, Malásia,
Nova Zelândia e Ucrânia, estudantes de escolas com mais computadores pontuaram mais em
leitura.

Tributar agrotóxico e grandes fortunas em vez de mexer no Fundeb
O governo deixou de arrecadar,
em 2019, R$ 14,2 bilhões porque
isenta a importação de agrotóxicos. A informação é da senadora Zenaide Maia (Pros-RN), ao
afirmar que considera inaceitável
tirar dinheiro da educação (Fundeb) para o Renda Cidadã, quando a seu ver o governo tem outras
alternativas, relativas a políticas
tributárias e de gestão econômica.
“Por que não taxa lucros e dividendos, como ocorre no mundo
todo, ou grandes fortunas? Até

mesmo tentar renegociar a dívida pública é melhor que tirar dinheiro da educação, porque mais
de 50% dos impostos pagos pelo
povo vão para os bancos, para pagar juros e serviços de uma dívida
nunca auditada”, protestou, em
entrevista à Agência Senado.
“O Fundeb é para a educação
básica e não para outros fins. Por
que o governo não vai atrás de
grandes devedores e sonegadores
de impostos deste país? Também
é possível rever algumas renún-

cias fiscais, como a de importação
de agrotóxicos”, completou.
No Twitter, o relator do novo Fundeb, senador Flávio Arns (Podemos-PR), lembrou que o governo já
tentou incluir recursos do fundo no
programa que deve substituir o auxílio emergencial, e a proposta foi rejeitada quase por unanimidade.
O senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) avalia que a ideia
não deve prosperar no Parlamento: “O Congresso já rejeitou o
uso de recursos do Fundeb para o

Renda Cidadã. E fez isso praticamente por unanimidade.”
O senador Weverton (PDT-MA) foi outro que se manifestou no Twitter contra a proposta:
“Renda Brasil com recursos do
Fundeb é um despropósito. A renda extra não será benefício se as
crianças destas famílias não tiverem acesso a escolas públicas de
qualidade. Resolve o presente e
inviabiliza o futuro. Os recursos
têm que vir de grandes fortunas e
não dos pobres.”

Alerj escolhe os
cinco deputados
para julgamento
de Witzel
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) escolheu os cinco parlamentares que vão
compor o Tribunal Misto para julgar
o pedido de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC).
Foram eleitos Alexandre Freitas
(Novo), Chico Machado (PSD), Waldeck Carneiro (PT), Dani Monteiro
(Psol) e Carlos Macedo (REP). A votação foi nominal e 67 parlamentares
da Alerj participaram.
Os advogados de Witzel devem
contestar nomes que já se pronunciaram contra o governador afastado, alegando que deveriam se
declarar impedidos de compor o
tribunal.
As outras cinco vagas do Tribunal
Misto, composto por 10 integrantes,
foram preenchidas por desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro (TJRJ). Para a denúncia
ser acolhida, é necessário maioria
simples do Tribunal.
Com a denúncia aceita, começa
a contar o prazo de 120 dias para o
julgamento final. Neste caso, o quórum não é mais maioria simples, e
sim de maioria qualificada – mais de
2/3 têm que votar pelo impeachment
para que Witzel perca o cargo. São
necessários pelo menos 7 votos.

Vetos sobre a
desoneração e o
saneamento devem
ser votados hoje
O Congresso Nacional terá três
sessões nesta quarta-feira para análise de 10 vetos presidenciais. A
primeira sessão começa às 10h no
Plenário da Câmara dos Deputados. A sessão deliberativa remota
no Senado está marcada para as
16h. Os deputados concluem a votação a partir das 19h.
As maiores polêmicas se dão no
VET 26/2020, que prorroga a desoneração da folha de pagamento
para 17 setores da economia até dezembro de 2021 (MP 936/2020 —
Lei 14.020, de 2020) e no que atingiu 18 dispositivos do novo Marco
Legal do Saneamento Básico (VET
30/2020 – Parcial).
O primeiro item da pauta é o
veto parcial 56/2019, que derrubou
24 dispositivos do chamado pacote
anticrime.
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Adam Smith contra o liberalismo: o capital produtivo

Dos muitos enganos consagrados como verdades ao
longo dos séculos, a classificação do pensamento
social e econômico do filósofo escocês Adam Smith
(1723-1790) como fazendo
parte do liberalismo é um
dos mais aceitos. Liberais e
antiliberais, defensores, críticos e curiosos da obra de
Adam Smith, todos, quase
sem exceção, rendem tributo a esse equívoco, partindo
dele para fundamentar suas
análises.
O objetivo desse artigo é
demonstrar, a partir da leitura tão cuidadosa quanto
heterodoxa da obra mais conhecida de Smith, Uma investigação sobre a natureza
e as causas da riqueza das
nações, ou simplesmente A
Riqueza das Nações, o equívoco de considerá-la parte
da tradição liberal.
A começar pelo título
dessa obra: “Uma investigação sobre a natureza e
as causas da riqueza das
nações”, É significativo
que Smith tenha escolhido
a “riqueza das nações”, e
não dos indivíduos ou do
mercado, como tema da sua
obra.
Em Smith, o arcabouço
fundamental das atividades
econômicas seria, pois, a
nação, com seu povo, sua
história, seu governo, seu
território. O indivíduo naturalmente propenso a trocar e barganhar e a buscar
melhorar sua vida não é um
“homo economicus” abstrato e desenraizado, mas súdito de um soberano e pertencente a uma nacionalidade
específica. Portanto, o centro da sua análise é a nação, bem diferente do propugnado pelo liberalismo,
cujo astro-rei é o indivíduo
e cuja dimensão coletiva é
o mercado, constelação de
indivíduos utilitaristas, sem
vínculos de qualquer outra
ordem entre si.
Para Smith, as nações
e os povos são diferentes
entre si e perseguem diferentes interesses. Ele afirma: “Assim como é muito
diferente o interesse de nações com situações tão diferentes, também é muito
diferente o caráter geral do
povo” (p. 849).
Um pouco mais adiante,
ele exemplifica essa afirmativa comparando a China
com os países europeus: a
primeira, devido a sua enorme população, à variedade
de climas e à ótima comunicação entre suas regiões,
dependeria muito menos do
comércio exterior que esses
últimos para alavancar sua
divisão do trabalho e, assim, suas manufaturas.

Justamente por isso,
Smith continua, se a China
rompesse o isolamento em
que então estava e se envolvesse mais no comércio
internacional – “sobretudo
se uma grande parte desse
comércio fosse realizada
em navios nacionais” – o
potencial produtivo chinês
seria elevado exponencialmente e incorporaria todos
os avanços técnicos dos demais países em uma escala
superior (p. 866). A história
contemporânea não tratou
de demonstrar a verdade do
que Smith havia escrito em
1776?

O centro da sua
análise é a nação,
não o indivíduo e
o mercado
Dessa maneira, o tão
aclamado mercado smithiano aparece, na verdade,
como instrumento da nação
e a serviço dos seus interesses específicos, e não como
seu senhor ou como portador de um paradigma universal, aplicável a qualquer
canto do globo.
A economia definida por
Smith é, assim, essencialmente política; serve ao
soberano, não ao indivíduo
ou ao mercado. Diferentemente dos liberais, Smith
não desconfiava da política
como barreira à economia,
pois a entendia como o
modo de conduzir os assuntos comuns e regular a vida
coletiva, sem a qual nenhuma economia seria possível.
Smith é categórico na
“Introdução” ao livro IV:
“A economia política, considerada como um ramo
da ciência dos estadistas
ou legisladores, propõe-se
duas finalidades: primeiro, fornecer ao povo um
rendimento ou subsistência abundante, ou, melhor
dizendo, permitir-lhe que
obtenha por si mesmo tal
rendimento ou subsistência
abundante; segundo, fornecer ao Estado ou à república
(Commonwealth) uma receita suficiente para o serviço público (public services,
no original. Assim, a economia política propõe-se, a um
só tempo, enriquecer o povo
e o soberano” (p. 531). Ele
vai além: “A defesa (nacional) é muito mais relevante
que a riqueza” (p. 578).
Sendo política, a economia é, por definição, coletiva. Ele deixa bastante claro
que o motor da criação das
riquezas não é tanto a competição e muito menos a especulação, como gostariam

os liberais, mas a cooperação por meio da divisão do
trabalho, isto é, a criação de
funções produtivas e a solidariedade, ainda que involuntária, entre elas e os seus
executores. Toda riqueza é
fruto do trabalho, e o trabalho é tão mais produtivo
quanto mais diversificadas
forem as funções e habilidades interligadas. Como ele
afirma ao final do primeiro
capítulo da obra: “Sem o
auxílio e a cooperação de
muitos milhares, não seria
possível atender às necessidades da mais ínfima pessoa de um país civilizado”
(p. 17).
Para Smith, a maior divisão do trabalho – e, portanto, a multiplicação de
funções e habilidades produtivas – ocorreria pela industrialização, e não pela
especialização em gêneros
primários, como Ricardo proporia abertamente a
todos os países sem ser a
Inglaterra. Por meio da divisão do trabalho, seria possível um desenvolvimento
não linear, isto é, exponencial, em que as contribuições especializadas de várias pessoas transformariam
as estruturas materiais de
toda a nação em um sentido
progressivo e evolucionário.
Longe de antagonizar a
indústria e a agricultura,
ele considera, acertadamente, que a primeira é mais
complexa que a segunda e
somente por meio da industrialização que a produção
agrícola pode ser fortalecida. “As nações mais ricas
em geral superam todas as
suas vizinhas na agricultura e nas manufaturas; mas
comumente se distinguem
mais por sua superioridade
nestas do que naquela” (p.
10). “O desenvolvimento
e a riqueza das cidades comerciais e manufatureiras
contribuíram para o progresso e o cultivo das regiões a que pertenciam” (p.
511).
Porém, Smith é cuidadoso em qualificar a indústria
necessária à riqueza das nações. Contrariamente aos
seus supostos discípulos,
entusiastas da “atração de
investimentos
estrangeiros”, Smith afirma que os
investimentos na indústria
e no comércio nacionais são
mais benéficos ao país que
os investimentos no exterior
e em importações. A ponto
de ele considerar que esse
nacionalismo seria pré-requisito da sua famosa “mão
invisível”, que poderia ser
invisível, mas tinha pátria.
Nas palavras dele: “O capital investido no mercado

interno [...] necessariamente põe em movimento uma
quantidade de atividade nacional maior, e fornece rendimentos e emprego a um
número maior de habitantes
do país, do que idêntico capital investido no comércio
exterior de consumo [...]
todo indivíduo naturalmente se inclina a empregar seu
capital da maneira pela qual,
provavelmente, proporcionará o máximo sustento à
atividade interna, e gerará
rendimento e emprego ao
maior número possível de
pessoas no próprio país” (p.
566); “Ao preferir sustentar
a atividade interna (domestic industry, no original) em
vez da estrangeira, ele (o
indivíduo) tem em vista somente a própria segurança;
ao dirigir essa indústria de
modo que sua produção tenha o maior valor possível,
não pensa senão no próprio
ganho, e neste, como em
muitos outros casos, é levado por uma mão invisível a
promover um fim que não
era, em absoluto, sua intenção promover (p. 567).”
Ou seja, ao delimitar sua
atuação econômica à nação
a qual pertence, o indivíduo, movido por um nacionalismo instintivo, não só
beneficia a si próprio como
beneficia a toda a coletividade.

A famosa ‘mão
invisível’ poderia
ser invisível,
mas tinha pátria
Muito antes de Leonel
Brizola, Smith já se preocupava com as “perdas internacionais” e defendia que a
nacionalização dos centros
de decisão econômica, ao
manter o trabalho e a riqueza nas fronteiras nacionais,
geraria impulsos positivos
para dentro. A “mão invisível”, portanto, não é gratuita, mas a consequência da
nacionalização dos investimentos e da acumulação.
O capital e a mão invisível
se fazem em casa, essa é a
mensagem de Smith, totalmente contraditória aos
postulados liberais, segundo os quais o capital não
tem pátria, e o mercado não
conhece nações.
Nesse sentido, o comércio exterior, a joia d’A Riqueza das Nações e o meio
por excelência da expansão
imperial britânica, só encontraria sentido, segundo Smith, pela indústria,
ou mais especificamente,
pelas manufaturas locais.
“Em quase todos os países,

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

o principal alicerce do comércio exterior consiste nas
manufaturas” (p. 865).
As manufaturas não seriam importantes apenas do
ponto de vista comercial,
mas também do militar.
Smith, ao contrário dos liberais, especialmente dos
países subdesenvolvidos,
tem plena consciência que
a industrialização é um dos
principais suportes do poder
nacional. Como ele afirma:
“Se alguma manufatura específica fosse realmente
necessária à defesa da sociedade, nem sempre seria
prudente, talvez, depender
de nossos vizinhos para seu
fornecimento. E se essa atividade manufatureira não
pudesse de outro modo ser
sustentada no país, não seria
talvez insensato que todos
os demais ramos da atividade econômica fossem tributados para mantê-la. Os
subsídios à exportação de
pólvora e tecidos para velas
britânicos talvez possam ser
defendidos com esse fundamento” (p. 657).
A liberalização comercial, então, só faria sentido
como forma da indústria nacional ter acesso à demanda
internacional e por ela ser
impulsionada,
principalmente em face do diminuto
mercado interno dos países
europeus ocidentais no século XVIII, reduzido pelo
contingente populacional
não tão expressivo se comparado, por exemplo, ao
da China, e pela condição
precária de vida das massas
populares, no campo e na
cidade.
Em Smith, o comércio
exterior não é uma panaceia tampouco um convite
à desnacionalização econômica, mas um meio de elevar a demanda da indústria
doméstica, e cabe ao poder
público intervir nele sempre que necessário à defesa
nacional. Sem manufaturas,
um país não poderia ser
bem-sucedido comercialmente em relação a outros
países. Estamos, portanto,
mais próximos do grande
Friedrich List, acoimado de
“teórico do protecionismo”,
que do famigerado Consenso de Washington.
Não por menos, Smith
propugna a necessidade de
certo grau de protecionismo, desde que não incorra
em monopólios e rentismo:
“A proteção do comércio
em geral foi sempre considerada como essencial à defesa da Commonwealth, e,
sob esse aspecto, uma parte
necessária do dever do Poder Executivo” (p. 929).
Ele especifica dois casos
principais onde é “vanta-
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joso impor algum encargo
sobre o estrangeiro para encorajar a indústria doméstica”: quando algum ramo industrial é estratégico para a
segurança nacional do país,
e nesse ponto Smith tece
elogios ao Ato de Navegação (1651), “a mais sábia
de todas as regulações comerciais da Inglaterra” (p.
578); e quando um imposto
é criado sobre a indústria
nacional, tornando-se necessário criar um imposto
equivalente para a importação a fim de evitar que a
indústria estrangeira monopolize o mercado nacional
(p. 578-9).
O que ele critica não é o
protecionismo em si, mas o
mau uso dele, por meio do
qual “companhias privadas
de comerciantes fizeram
petições aos legisladores, a
fim de persuadi-los a confiar a elas o cumprimento
dessa parte do dever do soberano, juntamente com todos os poderes necessariamente relacionados a ela”
(p. 929). O alvo de Smith,
portanto, não é o “estatismo”, mas, justamente, a
privatização das atividades
públicas, exatamente o que
os liberais e neoliberais propugnam como solução.
Entende-se, assim, que
a economia descrita por
Adam Smith, sendo política
e, portanto, pública, era de
natureza física, e não monetária e muito menos especulativa, como defendido
pelos liberais. A oferta e demanda de que ele trata são
de bens tangíveis, produzidos pelo trabalho industrial
e agrícola, com a moeda representando um papel passivo de simples representação do valor e da riqueza,
fundados pelo trabalho.
Segundo Smith, a “verdadeira riqueza” de uma
sociedade consiste “na produção anual de suas terras
e do seu trabalho” (p. 874).
Portanto, nada de especulação, usura e bolsas de valores, nada do que o liberalismo santifica no seu altar de
egoísmo.

q Felipe Maruf
Quintas
Doutorando na Universidade
Federal Fluminense.
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Aluguel residencial pode ser
reajustado em 17,94% em outubro

Inflação do
mercado se
distancia da
inflação do
consumo

Não se faz omelete sem
quebrar o Teto de Gastos

O presidente Jair Bolsonaro disse, em diversas ocasiões, que nada entende de economia e que para isso tem
o Paulo “posto Ipiranga” Guedes. Mas deve entender algo
de comida, especialmente um bom PF, e saber que não se
faz omeletes sem quebrar os ovos.
Manter a política de austericídio ao mesmo tempo em
que busca manter algum apoio popular é uma conta que não
fecha, mesmo que pretenda apenas melhorar um programa
assistencialista. A renda emergencial foi possível porque
o país quebrou os dogmas fiscais. Em um momento de
grave crise, o Estado forte é tolerado pelo “mercado” – e
não foram poucos os seus porta-vozes que imploravam por
auxílio, tanto para trabalhadores, quanto para empresas.
Passada a fase mais aguda da crise – mas longe de ver
a luz no fim do túnel – os mesmos setores pressionam, na
mídia e no mercado financeiro, pela volta ao status quo.
Como bem anota Rubens Sawaya, professor e coordenador do Programa de Pós-graduação em Economia Política
da PUC-SP, em artigo no Jornal dos Economistas (edição de outubro), “o presidente é obrigado a dizer amém
a Guedes, quem de fato manda no governo e representa
os interesses das elites que tomaram o poder em 2015.
São esses grupos, aliados à grande mídia, os responsáveis
por manter Bolsonaro sob controle ao ameaçarem abrir a
‘caixa de rachadinhas’ milicianas.”
Prossegue Sawaya: “O país sobreviverá a mais anos de
austericídio? Será que essas elites realmente acreditam
que continuarão a ganhar dinheiro em terra devastada? O
que sobrará após essa destruição das instituições e da estrutura produtiva nacional? Qual será o nosso futuro?

Rigor suíço
A autoridade fiscal do Zimbábue, Zimra, acredita que
uma das empresas mais lucrativas da Suíça tentou “fugir
de suas obrigações fiscais”. A Zimra alega que a ABB
deve US$ 13,4 milhões em pagamentos ao país africano. A ABB nega qualquer irregularidade. No entanto,
O International Consortium of Investigative Journalists
(ICIJ) afirma que documentos, assim como notícias da
publicação The Standard, do Zimbábue, revelam que, em
2014, a ABB South Africa buscou e recebeu aconselhamento da empresa de auditoria Deloitte que sinalizou potenciais problemas fiscais para a subsidiária da empresa
no Zimbábue.

Coerência
“Não sei se são irresponsáveis, homicidas ou não regulam bem. Futebol não é essencial.” Por essa frase em
maio, Montenegro, o do Ibope, foi processado ontem. O
Flamengo pede 20 mil reais. É aquele time que treinava
escondido, quer torcida no estádio... e está com 41 infectados.

Rápidas
O empresário Fabiano Barcellos é um dos idealizadores
da Escola de Negócios, que chega a sua quinta edição, 24
de outubro, às 14h, online. Entre os palestrantes, o empresário e consultor estratégico de empresas, Dernizo
Pagnoncelli. O objetivo é orientar as pessoas que querem
mudar de carreira ou terem um plano B na vida profissional *** Nesta quarta-feira, a Aspen Pharma realizará
live com a psicóloga Barbara Carissimi sobre a campanha
Setembro Amarelo “Prevenção ao Suicídio: é preciso
agir!”, a partir de 16h, no Instagram: @aspenpharmabrasil

Cartas
Ministro passou a boiada e
nós estamos no abatedouro
Absolutamente retrógrada e destrutiva decisão do Conama
desprotegendo restingas, manguezais e permitindo queima
de lixo tóxico em fornos industriais. Restingas e manguezais
são berçários naturais de 80% das espécies de importância
econômica, atenuam a erosão, protegem o litoral, servem de
filtro biológico, retenção de sedimentos e combatem o aquecimento global. Por outro lado derrubou uma regra do ano de
1999 que proibia queima de lixo tóxico em fornos usados para
a produção de cimento, contrariando a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que estabelece que seja feito
em ambiente controlado para evitar danos à saúde da população. Desnecessário ser especialista para saber que as regiões
dos fornos que queimam lixo tóxico serão contaminadas, inclusive gerando prejuízo às empresas e seus funcionários.
É incompreensível que a sociedade brasileira e suas instituições permaneçam alheios a destruição de nossas maiores
e mais valiosas riquezas, apenas para permitir que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passe a boiada. Em
última análise, somos nós a boiada, que caminhamos para o
abatedouro, liderados por presidente Bolsonaro e sua sanha
destrutiva que nenhuma vantagem traz ao Brasil.

q Daniel Marques
Virginópolis – MG

O valor do aluguel residencial de contratos em
andamento, com aniversário em outubro e correção
pelo IGP-M (Índice Geral
de Preços – Mercado), medido pela Fundação Getúlio
Vargas, poderá ser reajustado em 17,94%. Com alta de
4,34% no mês de setembro,
fecha-se o comportamento
dos preços no período de 12
meses compreendido entre
outubro de 2019 e setembro
de 2020.
O IGP-M é eleito como
um dos principais indicadores para reajustes contratuais por ser divulgado ainda
dentro do mês de referência.
A diferença entre os índices
de preços do mercado (calculados pela FGV) com os
de consumo (pelo IBGE) é
brutal. Puxada pelo preço
dos alimentos e da gasolina,
a inflação oficial do país,
medida pelo IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo), ficou em 0,24%
em agosto, e já é a mais alta
para o mês desde 2016, em-

bora tenha desacelerado em
relação a julho (0,36%). No
ano, a inflação acumula alta
de 0,70% e, em 12 meses, de
2,44%. Os dados foram se
referem às famílias com rendimento de um a 40 salários
mínimos.
O IGP-M é o Índice Geral de Preços do Mercado.
Ele é medido pela Fundação
Getúlio Vargas desde 1989 e
tem, como variáveis, desde
o preço das matérias-primas
até bens e produtos finais.
Esse é o motivo pelo qual a
taxa de câmbio o influencia
tanto.
Para chegar ao resultado
do IGP-M, outros índices
entram no cálculo, como o
IPC-M (Índice de Preços ao
Consumidor – Mercado),
IPA-M (Índice de Preços
por Atacado – Mercado) e
INCC-M (Índice Nacional
do Custo da Construção –
Mercado). Cada um deles
possui peso diferente no cálculo e assim, chega-se ao valor do IGP-M.
Aluguel
Índice utilizado para reajustar aluguéis é uma espada
sobre a cabeça dos inquilinos
IGP-M já acumula alta de
14,4% no ano, o que preocupa inquilinos em meio à
crise causada pela pandemia
de coronavírus. Com altos
índices de desemprego no
Brasil, cerca de 12,8 milhões

de trabalhadores desempregados e 5,7 milhões de desalentados, segundo o IBGE,
as 18,3% de moradias alugadas no Brasil podem ser
desocupadas, mesmo sem o
reajuste previsto.
O câmbio alto já tem complicado a vida dos brasileiros
nas compras em supermercados e agora pode impactar
diretamente na moradia – um
direito humano previsto na
Constituição brasileira. Segundo o economista Sérgio
Mendonça, existe uma tradição de usar o IGP-M para
corrigir aluguéis. Entretanto,
ele explica que isso não é o
adequado: “O IGP-M é um
índice que é fortemente afetado pela variação do dólar.
O que não tem nada a ver
com a inflação doméstica diretamente”.
Contudo, Mendonça acredita que a maioria dos proprietários não corrigirá seus
aluguéis pelo índice no meio
desta recessão. Mesmo assim, de qualquer forma “é
uma espada na cabeça dos
inquilinos”. Tal projeção já
pode ser vista em grandes
cidades. “Por conta da situação da pandemia, não está
havendo reajustes nos alugueis”, aponta Marcia Garcia, corretora de imóveis em
Brasília. Ela afirma que está
acontecendo o oposto: “Para
manter os inquilinos nas unidades, os proprietários estão
dando descontos”, enfatiza.

Para facilitar o cálculo do
novo aluguel, o Sindicato da
Habitação de São Paulo (Secovi-SP ) divulga mensalmente o fator de atualização,
que, no caso, é de 1,1794.
Para atualizar um aluguel de
R$ 1.500,00 que vigorou até
setembro de 2020, realizase a multiplicação de R$
1.500,00 por 1,1794, que resultará em R$ 1.769,10 a ser
pago no final do mês de outubro ou início de novembro.
Seguem os reajustes dos
últimos meses: contrato com
aniversário em outubro/2019
e pagamento em novembro/2019 - 1,0337; novembro/2019 e pagamento em
dezembro/2019 - 1,0315;
dezembro/2019 e pagamento em janeiro/2020 - 1,0397;
janeiro/2020 e pagamento
em fevereiro/2020 - 1,0730;
fevereiro/2020 e pagamento em março/2020 - 1,0781;
março/2020 e pagamento em abril/2020 - 1,0682;
abril/2020 e pagamento
em maio/2020 - 1,0681;
maio/2020 e pagamento
em junho/2020 - 1,0668;
junho/2020 e pagamento
em julho/2020 - 1,0651; julho/2020 e pagamento em
agosto/2020 - 1,0731; agosto/2020 e pagamento em
setembro/2020 – 1,092; setembro/2020 e pagamento
em outubro/2020 – 1,1302;
aniversário em outubro/2020
e pagamento em novembro/2020 – 1,1794

Apenas 6,2% dos lares sobreviveram com R$ 600
Cerca de 4,25 milhões
de domicílios brasileiros, o
equivalente a 6,2% dos lares,
sobreviveram, em agosto,
apenas com a renda do auxílio emergencial de R$ 600,
liberado pelo governo federal para enfrentar os efeitos
econômicos da pandemia da
Covid-19. A proporção de
domicílios exclusivamente
dependentes do auxílio foi
maior no Nordeste, ultrapassando os 13% no Piauí e na
Bahia.
Entre os domicílios mais
pobres, os rendimentos atingiram 132% do que seriam
com as rendas habituais em
agosto. A ajuda financeira
também foi suficiente para
superar em 41% a perda da
massa salarial entre as pessoas que permaneceram ocupadas.
Os resultados constam
do estudo divulgado nesta
terça-feira pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), intitulado Os
efeitos da pandemia sobre
os rendimentos do trabalho e o impacto do auxílio
emergencial: os resultados

dos microdados da Pnad Covid-19 de agosto, que utiliza
dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
“O papel do auxílio emergencial na compensação da
renda perdida em virtude da
pandemia foi proporcionalmente maior do que no mês
anterior”, disse, em nota, o
autor da pesquisa Sandro
Sacchet.
Em comparação com o
mês anterior, a redução da
diferença entre a renda efetiva e a habitual foi generalizada. De modo geral, os
trabalhadores
receberam
em agosto 89,4% dos rendimentos habituais (2,3 pontos
percentuais acima de julho)
– R$ 2.132 em média, contra uma renda habitual de R$
2.384.
Já os trabalhadores do setor privado sem carteira assinada receberam 86,1% do
habitual contra 85% no mês
anterior. Trabalhadores do
setor privado com carteira e
funcionários públicos continuaram a receber, em média,
95% do rendimento habitual.

A recuperação do nível
de renda foi maior entre
os trabalhadores por conta
própria, que receberam em
agosto 76% do que habitualmente recebiam, contra 72%
em julho, alcançando rendimentos efetivos médios de
R$ 1.486.
Ainda que tenham recuperado parcela mais significativa da perda salarial
devido à pandemia, os que
trabalham por conta própria
continuam tendo um dos
menores índices de renda
efetiva. O estudo cita como
exemplo os trabalhadores
de tratamento de beleza e
serviços pessoais que receberam em agosto apenas
68,6% da renda habitual,
auferindo uma renda média
de R$ 1.072. O resultado,
porém, é melhor que o de
julho, quando receberam
60% da renda habitual.
Outros grupos que sofreram muito com a pandemia,
mas que apresentaram maior
recuperação em seus rendimentos são os trabalhadores
de atividades artísticas, esportivas e recreação (cres-

cimento de 15% da renda);
atividades imobiliárias (aumento de 20%); hospedagem
(10,5%); serviços de alimentação (7,1%); e transporte de
passageiros (7,3%).
Segundo o Ipea, os trabalhadores menos afetados pela pandemia estão na
administração pública, na
indústria extrativa, nos serviços de utilidade pública,
na educação, em serviços financeiros e armazenamento,
nos correios e nos serviços
de entrega.
No Nordeste, a renda efetiva subiu de 86,7% do habitual em julho para 89,6%
em agosto, enquanto o Centro-Oeste continua sendo
a região menos impactada
(91,8%).
Conforme o estudo, o
efeito da pandemia continua
mais severo entre os idosos
(85,6%) e menor entre os
mais jovens (90,8%), e o impacto foi menor entre aqueles com ensino médio ou
superior (89% para trabalhadores com médio completo
e 91,1% para aqueles com
ensino superior).

MPF é contra multa
ambiental da Vale

sua conclusão, o magistrado não tinha competência
para validar a negociação
e não intimou o órgão antes de proferir a sentença,
o que seria o procedimento legal obrigatório. No
recurso, os procuradores
chamam de “inusitada”
uma cláusula do acordo em
que as partes escolheram
aquele juiz específico para
homologação. Segundo o
MPF, o magistrado “nada
tem a ver com o desastre”
de Brumadinho, apesar de
ser o responsável por conduzir o processo de outro
desastre envolvendo a Vale,
ocorrido em Mariana (MG)
três anos antes.

ao lado do atual ministro da
Economia, Paulo Guedes,
Luiz Cezar Fernandes disse
à TV 247 que Jair Bolsonaro, mediante o esgotamento
do ‘combustível’ do ministro, chamado de ‘posto
Ipiranga’, passa adotar uma
estratégia populista com o
apoio do Centrão para financiar seus projetos. Ele
disse também que o governo tem sérios problemas
com a dívida interna brasileira e que o calote deve
acontecer.

preços da cesta básica, segundo reportagem do UOL
ao constatar a situação de
Déborah Barroso, responsável pela cozinha da Marmitaria do Adelson, em
Campinas.
Ela conta que clientes
que pedem diariamente
as marmitas notaram a redução no arroz. Essa foi a
saída encontrada para continuar vendendo o prato
de tamanho “mini” por R$
15. “Antes eram duas conchas de arroz. Agora, uma
e meia”, afirmou. “Até o
queijo subiu de preço. Antes, o quilo custava entre
R$ 17 e R$ 19 e na semana passada pagamos R$
32”, disse. “Essa situação
está muito complicada.
Não queríamos modificar a
quantidade de comida que
servimos, mas era isso ou
fechávamos”, completa.

O Ministério Público
Federal (MPF) entrou com
um recurso contra acordo
firmado entre a União e a
Vale que prevê o pagamento de R$ 250 milhões em
multas ambientais pelo desastre no município mineiro de Brumadinho. O acordo, anunciado em setembro
pela Advocacia-Geral da
União (AGU), foi homologado pelo juiz Mário de
Paula Franco, da 12ª Vara
Federal Cível e Agrária de
Minas Gerais, e abrange
multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e pelo estado de Minas
Gerais.
Para o MPF, que se retirou das tratativas antes de

‘Posto Ipiranga’
sem combustível
Empresário e fundador
do banco Pactual em 1983,

Quentinhas com
menos arroz e mais cara
Comércios de bairro no
interior de São Paulo estão reduzindo a quantidade
de arroz nas marmitas e/
ou aumentando os preços
das “quentinhas” para lidar com o aumento nos
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MP que beneficia empresas
automotivas é aprovada na Câmara

Edaísmo e
Nadafazismo no MEC
– Há cerca de uma semana, Milton Ribeiro, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, declarou que a
pandemia da Covid-19 acentuou a desigualdade no país e
que, segundo ele, a volta às aulas presenciais e o acesso à
web “não são temas do MEC, mas do Brasil.”
– Coerente com o “edaísmo” característico do Governo
Federal (lembra-se? “E daí?”), acrescentou que acredita
que não é atribuição do Ministério da Educação do Brasil
(sic) resolver a falta de acesso à Internet de alunos excluídos das aulas online, ou se envolver na reabertura de escolas. Também não acrescentou nada significativo sobre
qual seria a jurisdição do Ministério da Educação no caso.
– Em tom resignado, acrescentou, parafraseando o pensador e ex-árbitro de futebol Arnaldo Cesar Coelho, que
“a lei é clara.” Quem tem jurisdição sobre escolas é estado
e município. “Não temos esse tipo de interferência. Se eu
começo a falar demais, dizem que estou querendo interferir; se eu fico calado, dizem que se sentem abandonados.” Daí, os fatos sugerem que sua excelência optou pelo
dolce far niente, ou seja, o Nadafazismo, tão frequente.
E a entrevista prosseguiu com referências homofóbicas a
homossexuais e outras barbaridades.
– Ah, em tempo. Milton Ribeiro é o ministro da Educação nº 04 (até aqui) do Governo Federal.

O significado de passar a boiada
O governo revogou agorinha mesmo, em 28 de setembro (correndo ainda dá para pegar as digitais), resoluções
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), cuja
composição foi refeita para gerar uma química de ilegítima dominação governamental, favorável ao assalto ao
ambiente.

Resoluções revogadas
A especulação imobiliária nas áreas que perderam proteção com as revogações das resoluções é o setor de hipotéticos beneficiados com as modificações. São as seguintes as resoluções revogadas:
– Resolução 3302/2002 (referia-se à preservação de
áreas no entorno de reservatórios de água, classificando
como Área de Preservação Permanente (APP) uma faixa
mínima de 30m em torno dos reservatórios artificiais de
água;
– Resolução 303/2002 (referia-se à proteção de manguezais e faixas de restinga, classificando-os como APPs);
– Resolução 284/2001 (padronizava o licenciamento
ambiental para empreendimentos de irrigação, determinando como a água deveria ser utilizada nas atividades
agropecuárias, priorizando projetos com “equipamentos e
métodos de irrigação mais eficientes, em relação ao menor consumo de água e de energia”. Bom lembrar-se de
que as atividades agropecuárias consomem até 70% de
toda a água doce);
– Resolução 264/1999 (vetava a utilização de fornos de
produção de cimento para a queima de resíduos domiciliares brutos, resíduos de serviços de saúde e de agrotóxicos. Foi substituída por outra resolução, que aprova a
queima de resíduos de agrotóxicos e de lixo tóxico, o que
contraria recomendação da OMS)
Tais atos só puderam ser perpetrados com a prévia manipulação na composição do Conama, levada a efeito no
final de maio, a pretexto de obter mais foco e objetividade, que de 96 membros foi reduzido para 23, com a
predominância de membros do governo, sem expressão
de autonomia institucional, nem intelectual.

Estátua de Suassuna vandalizada
Ninguém preserva o que não ama. Nem ama o que não
conhece. E, se falta educação, como conhecer a cidade e
as personagens que fizeram a sua história? Este é um dos
clamores pela educação. Ariano Suassuna, escritor, professor, ensaísta, dramaturgo, político e poeta. Escreveu O
Auto da Compadecida, A Pedra do Reino e O Príncipe
do Sangue Vai-e-Volta, entre tantos. Nasceu em 16 de junho de 1927, em João Pessoa (PB) e faleceu em 23 de
junho de 2014, em Recife (PE). Foi um defensor ativo
das tradições populares. Em sua homenagem foi erguida
uma estátua no Circuito da Poesia, em Recife. O circuito
compreende outras homenagens, como a Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Chico Science, Capiba e
Luiz Gonzaga. No dia 21 de setembro passado sua estátua
amanheceu caída e danificada na rua da Aurora (quanta
ironia...).
A estátua, de 1,80m, foi inaugurada em 2017. É um
projeto realizado pelo artista plástico Demétrio Albuquerque e vai ser recuperada, segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

A Medida Provisória
987/20, que prorroga o prazo
para empresas automotivas
instaladas nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste do
país, que apresentarem projetos de novos produtos para
contarem com crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
foi aprovada pela Câmara
dos Deputados nesta terça-feira. A matéria será analisada ainda pelo Senado.
Foi aprovado o parecer do
relator, deputado André de
Paula (PSD-PE), que fixa o
prazo em 31 de outubro de
2020. O texto original da MP
prorrogava o prazo de 30 de
junho até 31 de agosto deste
ano. As mudanças são na Lei
9.440/97.
O crédito poderá ser usado para descontar o valor a
pagar a título de PIS e Cofins em vendas realizadas
entre 1º de janeiro de 2021
e 31 de dezembro de 2025.

Durante esse período, as
empresas precisam respeitar patamares mínimos de
investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação
tecnológica na região.
O relator propôs as mesmas datas para o benefício fiscal criado pela Lei
9.826/99, que prevê crédito
presumido de 32% do IPI.
No caso dos automóveis, o
IPI varia de 2% a 8%, conforme a potência do motor.
Para compensar a renúncia fiscal com a prorrogação
dessa isenção, o texto aprovado determina a cobrança
de IOF sobre as operações
de crédito realizadas com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste (FCO). A
estimativa da renúncia fiscal
com a mudança é de R$ 150
milhões.
Segundo André de Paula, indústrias automotivas
que se instalaram na região

Centro-Oeste formaram seus
parques fabris com base no
programa da Lei 9.826/99,
cujos prazos não foram prorrogados pela MP original.
Tanto no caso dessa lei
quanto da Lei 9.440/97, o
Distrito Federal não está
contemplado.
“Seria uma quebra da isonomia tributária se o regime
vigente para as indústrias
do Centro-Oeste viesse a se
encerrar em 31 de dezembro
de 2020, enquanto os empreendimentos das regiões Norte e Nordeste tiveram seus
benefícios assegurados até
31 de dezembro de 2025”,
afirmou.
Ambos os incentivos já
foram prorrogados duas vezes, de 2010 para 2015 e de
2015 para 2020.
Foram rejeitados todos os
destaques e emendas ao texto:
- emenda da deputada
Luiza Erundina (Psol-SP)

que pretendia vincular a
apresentação dos projetos a
ações de redução do impacto da indústria do setor e dos
veículos no meio ambiente;
- destaque do Novo que
pretendia retirar do texto dispositivo incluído pelo relator
destinado a prorrogar incentivo semelhante concedido
no âmbito da Lei 9.826/99;
- destaque do PSB que
pretendia evitar a cobrança
do IOF em operações de empréstimo do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste, medida adotada pelo relator para compensar a renúncia fiscal com a
prorrogação do incentivo da
Lei 9.826/99;
- emenda do deputado
Alessandro Molon (PSB-RJ)
que pretendia usar o superávit financeiro do Fundo de
Garantia para a Promoção
da Competitividade (FGPC)
na compensação da renúncia
fiscal.

‘Escritórios vivos’ ajudarão nas
relações de trabalho pós-pandemia
A pandemia provocada
pela Covid-19 deixa ainda muitas indefinições nos
mercados, mas as empresas
já têm se movimentado em
torno de uma certeza: as
relações de trabalho nunca mais serão as mesmas.
Para adaptar seus espaços
ao “novo normal” daqui
para frente, companhias
como a gigante de tecnologia Google já estão reformulando escritórios e preparando o ambiente para
receber seus colaboradores
de forma a aliar o conforto dos reencontros ao vivo
e em cores, mas sem abrir
mão da segurança - um paradoxo entre aproximação
e distanciamento difícil de
resolver.
Para chegar a melhor
solução possível, o Google recorreu ao Archathon
Workplaces 2020, um hackathon de arquitetura e
design promovido pela
Archademy, primeiro e o
maior market network do
setor no Brasil. Durante
um mês, profissionais e
estudantes do setor promoveram um debate sobre os novos conceitos e
objetivos do ambiente de
trabalho e apresentaram
projetos possíveis para a
reformulação de um andar
inteiro do Google em Belo
Horizonte, primeira sede
da gigante de tecnologia
no Brasil, que acabou de
completar 15 anos.
Quem venceu a “batalha de arquitetos” foi o
escritório Ultra, de Porto
Alegre, dos sócios Arthur
Lauxen, Bruna Feltes e
Beatriz Matte, com mentoria das mineiras do Estúdio
Base. O Ultra conquistou
um contrato de R$ 30 mil
pela proposta do projeto.

Uma comissão técnica,
composta pelos escritórios
renomados Todos Arquitetura, Pitá Arquitetura
e SuperLimão, julgou os
projetos dos mais de 100
participantes do Archathon
Workplaces 2020, sendo
responsável pela escolha
dos 5 finalistas.
A escolha do conceito vencedor foi feita por
um colegiado do Google
Brasil, com a presença
do diretor de Real Estate
Project Executive – Latin America, João Vieira,
e do próprio CEO Brasil,
Fábio Coelho. “Os resultados foram ótimos, tivemos
um feedback interno super
positivo e, principalmente, acabamos promovendo uma ótima discussão
sobre o futuro dos nossos
espaços”, pontuou Vieira. O processo de seleção
também foi auxiliado pelo
escritório BCMF e MACh
Arquitetos,
responsável
pelo atual projeto da empresa em Minas Gerais.
Os detalhes da solução
não podem ser revelados
ainda, mas algumas de suas
características principais
já apontam para uma forte
tendência que as empresas
do mundo todo devem seguir daqui para frente.
“Por conta da pandemia,
as empresas devem manter espaços físicos apenas
para equipes que dependem da interação para criar
e trocar ideias, mas as tarefas operacionais podem ser
feitas remotamente, fora
do escritório. Desta forma, existe uma crescente
demanda por projetos que
trabalham com o conceito
de escritório vivo, onde os
ambientes são totalmente
flexíveis e customizáveis”,

explica Lauxen. No caso
do Google, cerca de 70%
dos profissionais seguirão
com uma rotina de jornada
flexível, sem a necessidade de comparecer ao escritório todos os dias.
Em casos como este (que
tendem a se tornar mais comuns mesmo no cenário
pós-pandemia), o design do
escritório deve ser pensado para comportar arranjos
diferentes das estações de
trabalho e do mobiliário,
para que não pareça vazio
nem cheio demais, conforme o número de pessoas
que forem trabalhar no dia.
E, para chegar a uma equação que garanta o distanciamento necessário nessa
reordenação, os arquitetos
da Ultra lançaram mão de
tecnologia. “Desenvolvemos uma solução com a
plataforma Arduino que faz
os ajustes necessários do
ambiente em tempo real,
conforme parâmetros estipulados pelos gestores”,
afirma Lauxen.
Outro ponto importante
em qualquer projeto adaptado para o “novo normal”
é a escolha de materiais,
que precisam ser resistentes para não deteriorar
com o uso mais constante de produtos pesados de
limpeza, e impermeáveis,
para não acumular vírus,
bactérias e germes que podem transmitir doenças.
Para os arquitetos João
Panaggio e Caio Coelho,
da equipe Coelho-Panaggio, que figurou entre os
semifinalistas do Archathon, a pandemia voltou
o olhar das empresas para
ambientes mais funcionais
e menos rígidos. “Esse período de isolamento mostrou às companhias que

um espaço deve existir em
função das pessoas, e não o
contrário. Adaptabilidade
e flexibilidade, portanto,
são conceitos-chaves que
os projetos precisam incorporar para que o retorno
das atividades cumpra com
o propósito de integrar as
pessoas e permitir o compartilhamento do ambiente
com segurança”, avalia Panaggio.
O projeto desenvolvido
pelos arquitetos também
esteve baseado no conceito de arquitetura aberta.
“Montamos grids para delimitar espaços fáceis de
reordenar, com painéis e
estações de trabalho móveis, e repleto de elementos que trazem aquela
sensação de estar em casa,
de conforto, com bastante
plantas. O espaço de descompressão também era
todo ajustável para atender
quantidades diferentes de
pessoas por dia, sem perder um perfil aconchegante e descontraído”, afirma
Panaggio.
Assim como o Google,
muitas empresas estão
aproveitando o período de
isolamento para reformular os ambientes e adaptá-los à nova realidade das
relações de trabalho. Levantamento da Archademy, com mais de 650
escritórios de arquitetura
e design de interiores do
país, mostrou 73,1% dos
profissionais do setor receberam solicitações de
projetos corporativos durante a pandemia. Ao todo,
44,3% perceberam mudanças nessas demandas.
Dentre elas, 29,7% eram
referentes à readequação
de layout, para respeitar o
distanciamento social.
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Gigantes da tecnologia
deixam de recolher
US$ 100 bi em 10 anos
Comércio de
intangíveis
leva empresas
a recorrer a
paraísos fiscais

Relatório da Fair Tax
Mark, organização britânica sem fins lucrativos, revelou que as seis gigantes
da tecnologia deixaram de
recolher cerca de US$ 100
bilhões em impostos em dez
anos. As empresas, todas de
capital norte-americano, são
Amazon, Facebook, Google,
Netflix, Apple e Microsoft.
O comércio de intangíveis, como softwares, algoritmos, patentes, marcas
e informações dificultam a
soberania tributária de um
país, levando as empresas a
recorrer a paraísos fiscais.
Em tempos de pandemia,
países ao redor do mundo estão de olho nessa tributação
e prometem apertar o cerco
contra as techs. A União Europeia, por exemplo, planeja
implantar um tributo sobre
serviços digitais para incidir
sobre as gigantes.
Se já é difícil para os países onde essas companhias
têm suas sedes controlar o
pagamento de impostos,
mais complicado ainda é
nos que têm filiais. O faturamento real dessas corporações em cada país é um
dado que só elas próprias
possuem.
Uma estimativa pode ser
feita com números do Google de 2018. Segundo a empresa norte-americana, cada
anunciante no Brasil ganha
entre R$ 5,75 e R$ 12,50 a
cada real investido no Google Ads. As ferramentas da
gigante mundial de buscas
ajudaram a movimentar,
naquele ano, R$ 41 bilhões
em atividade econômica em
nosso país. Esses dados permitiriam supor um faturamento entre R$ 4 bilhões e
R$ 5 bilhões, pouco acima
de US$ 1 bilhão pela cotação
de 2018. Em 2019, a Alphabet (que controla o Google)
revelou que somente o YouTube faturou US$ 15 bilhões

em anúncios mundialmente.
Tributos unificados
Para o professor do Mackenzie e presidente da Comissão de Direito Tributário
e Constitucional da OABPinheiros, André Félix Ricotta, o grande dilema da
tributação contemporânea
é justamente taxar as grandes empresas de tecnologia.
“Por isso os países do G20
buscam criar uma tributação exclusiva. A ideia é que
ocorra uma regularidade
universal nesse quesito, fazendo com que as empresas
paguem tributos nos países
onde os negócios estão sendo realizados”, afirma.
No Brasil, as propostas de
reforma tributária em tramitação, até o momento, não levam em conta a tributação dos
serviços digitais. Há, no entanto, o Projeto de Lei 2.358,
que propõe a criação da Cide
Digital. Na opinião do tributarista e sócio do escritório Natal & Manssur, Eduardo Natal, no Brasil, a complexidade
do sistema tributário, o custo
da conformidade fiscal e a insegurança jurídica são fatores
adicionais.
“Hoje, existem propostas
de Emenda Constitucional que
pretendem unificar os tributos
sobre o consumo, tornando a
tributação mais simplificada.
A PEC 45, na Câmara, e a
PEC 110, no Senado, são tecnicamente as mais avançadas,
pois pretendem unificar mais
tributos, como o PIS, a Cofins, o ICMS, o ISS e o IPI,
além de algumas outras contribuições”, explica Natal.
Segundo o tributarista, o
problema levantado pelas
empresas em geral, especialmente o setor de serviços, é
que as alíquotas propostas
para a unificação dos tributos sobre o consumo seriam
muito elevadas, o que aumentaria a carga tributária.
“Entretanto, há quem defenda que com a exclusão do
ICMS e do ISS da composição da base de cálculo do
novo tributo sobre o consumo e com a implantação de
sistemática similar ao IVA,
esse impacto de aumento de
carga não seria tão relevante. Mas isso, honestamente,
ninguém sabe ao certo”, explica Natal.

PIX permite que redes varejistas
implantem crediário no e-commerce
Todas as pessoas que possuem vínculo com alguma
instituição financeira já se depararam com propagandas sobre o PIX, o novo sistema de
pagamentos instantâneos do
Banco Central (BC), que será
lançado oficialmente 16 de
novembro. A solução permitirá a transferência de dinheiro
e a realização de pagamentos
para pessoas físicas e empresas em até dez segundos, 24
horas por dia, incluindo fins
de semana e feriados. Por
conta dessa maior facilidade, a novidade também deve
alterar a dinâmica do varejo
nacional, com lojas podendo
incluir a possibilidade dos
clientes comprarem via crediário no próprio e-commerce.
De acordo com Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário, o PIX deve finalmente
facilitar a vida de consumidores que ainda não dispõem
de cartão de crédito e desejam
parcelar compras no e-commerce, via crediário. “Nos
últimos anos, algumas marcas já vinham sinalizando a
intenção de implementar essa
possibilidade no ambiente
digital. Hoje, geralmente as
compras só podem ser feitas
por cartão de crédito ou boleto bancário. Certamente, o
PIX é o empurrão que faltava
para que o crediário também

possa ser disponibilizado aos
clientes em suas compras nas
lojas virtuais”, avalia.
O executivo explica ainda
que a ação é essencial para
a sustentabilidade das redes
no futuro, uma vez que o
PIX tende a diminuir a frequência dos clientes na loja,
já que os pagamentos do crediário poderão ser efetuados
a distância pelo smartphone.
“Por isso, para manter e até
mesmo aumentar o número
de vendas na modalidade,
será essencial que as marcas
incluam o crediário digital
em seus modelos de negócios”, explica.
Schneider esclarece ainda
que o PIX também será uma
ótima ferramenta para as redes varejistas avançarem o
plano de fidelização junto aos
consumidores que tendem
continuar preferindo ir até a
loja física. “Para atrair essa
clientela, os lojistas devem investir mais do que nunca em
ideias criativas, levando a loja
para dentro das suas casas. Algumas ações promocionais,
por meio de mensagem no
celular, como a concessão de
brinde no ato do pagamento
da parcela ou cupons de desconto com validade de 30 dias
podem ser interessantes para
incentivar o público a comparecer na loja”, relata.

Financeiro
TINHARÉ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.534.967/0001-07 - NIRE 33.3.0029869-0
ATA DA AGOE REALIZADA EM 21/09/2020
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76 e
alterações posteriores (“Lei das S.A.”). 1. Data, hora e local: realizada no dia
21/09/2020, às 10h, por meio de sala virtual de acordo com o do Art. 121, § único da
Lei das S.A., com a redação dada pela Lei nº 14.030, de 28/07/2020 e com a sessão
VIII do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020. 2. Convocação
e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto
no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, em decorrência de estarem presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas. 3. Publicações: Demonstrações financeiras e
relatório da administração relativos aos exercícios sociais findos em 31/12/2011,
31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 e 31/12/2016 aprovados pela
Diretoria em reunião realizada em 21/05/2018, todos publicados em 22/05/2018 no
DORJ, nas folhas 4 e 5, e no Monitor Mercantil, nas folhas 7 e 8, de demonstrações
financeiras e relatório da administração relativos aos exercícios sociais findos em
31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019, aprovados pela Diretoria em reunião realizada
em 31/08/2020, publicados em 2/09/2020 no DORJ, nas folhas 2 a 4, e no Monitor
Mercantil, nas folhas 4, 5 e 9, dispensada a publicação dos avisos de que trata o Art.
133, caput, da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no §5º do mesmo Art.. 4. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, que
convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-lo. 5. Ordem do dia:
(i) Aprovar o relatório e as contas da administração e as demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,
31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019;
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido dos exercícios sociais encerrados em
31/12/2011, 31/12/2012 e 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016,
31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019; (iii) Aprovar o cancelamento das ações de
emissão da Cia. mantidas em tesouraria; (iv) Aprovar o aumento do capital social da
Cia., com bonificação em ações, por meio da capitalização das reservas de lucros da
Cia.; e (v) Aprovar a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia..
6. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, observados os devidos impedimentos legais conforme art. 134, §1º, da Lei
nº 6.404/76, deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar o relatório e as contas da
administração e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015,
31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019, observadas, para fins do art. 134,
§4º, in fine, da Lei nº 6.404/76, as destinações de resultado deliberadas ou ratificadas
abaixo. 6.2. Exercício encerrado em 31/12/2011: 6.2.1. Os acionistas aprovam e
ratificam a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2011
nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício, nos termos do art. 192 da Lei
6.404/76, no valor de R$10.721.812,18 (após deduzidos os prejuízos acumulados no
valor de R$308.726,98 e os ajustes dos investimentos no patrimônio líquido, no valor
de R$1.079.182,81) (a) a retenção de R$10.160,00, a serem alocados para reserva
legal, tendo em vista o caput do Art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) a distribuição de
dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas no valor de R$2.677.913,05 e (c) a
destinação, naquela ocasião, do lucro remanescente, no valor de R$8.033.739,13 à
reserva de lucros para investimento. 6.3. Exercício social encerrado em 31/12/2012:
6.3.1. Os acionistas aprovam e ratificam a destinação dos resultados do exercício
social encerrado em 31/12/2012, nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício,
nos termos do Art. 192 da Lei 6.404/76, no valor de R$7.864.602,54 (já acrescidos os
ajustes dos investimentos no patrimônio líquido, no valor de R$959.190,53): (a) a não
retenção de valores para a Reserva Legal, tendo em vista o disposto no §1º do Art. 193
da Lei nº 6.404/76; (b) a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas
no valor de R$1.966.150,64; e (c) a destinação, naquela ocasião, dos lucros
remanescentes, no valor de R$5.898.451,90, à reserva de lucros para investimento.
6.4. Exercício social encerrado em 31/12/2013: 6.4.1. primeiramente, os acionistas
ratificam a deliberação tomada na Reunião da Diretoria da Cia., realizada em
12/12/2013,queaprovouadeclaraçãodedividendosnovalortotaldeR$12.115.166,26,
referentes a: (i) dividendos mínimos obrigatórios dos exercícios encerrados em
31/12/2011 (conforme item 6.2.1 acima) e 31/12/2012 (conforme item 6.2.2 acima),
no valor de R$4.644.063,69; (ii) dividendos mínimos obrigatórios do exercício
encerrado em 31/12/2013, no valor de R$7.181.988,10; e (iii) dividendos adicionais
do exercício encerrado em 31/12/2013, no valor de R$289.114,47. 6.4.2. Em seguida,
os acionistas aprovam e ratificam a destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31/12/2013 nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício, nos
termos do Art. 192 da Lei 6.404/76, no valor de R$28.727.952,40: (a) a não retenção
de valores para a Reserva Legal, tendo em vista o disposto no §1º do Art. 193 da Lei
nº 6.404/76; (b) a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas, no
montante de R$7.181.988,10, valor esse já incluído nos dividendos declarados na
Reunião da Diretoria da Cia., realizada em 12/12/2013, mencionada acima; (c) a
distribuição de dividendos adicionais aos acionistas, no montante de R$289.114,47,
valor esse já incluído nos dividendos declarados na Reunião da Diretoria da Cia.,
realizada em 12/12/2013, mencionada acima; e (d) a destinação, naquela ocasião,
dos lucros remanescentes, no valor de R$21.256.849,83, à reserva de lucros para
investimento. 6.5. Exercício social encerrado em 31/12/2014: 6.5.1. primeiramente,
os acionistas ratificam a deliberação tomada na Reunião da Diretoria da Cia.,
realizada em 02/12/2015, que aprovou a declaração de dividendos no valor de
R$2.285.000,00, à conta de lucros apurados no exercício encerrado em 31/12/2014,
dos quais R$91.281,16 a título de dividendos mínimos obrigatórios, e R$2.193.718,84
a título de dividendos adicionais, ambos relativos ao exercício encerrado em
31/12/2014. 6.5.2. Em seguida, os acionistas aprovam e ratificam a destinação dos
resultados do exercício social encerrado em 31/12/2014 nos seguintes termos: do
lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 192 da Lei 6.404/76, no valor de
R$9.128.115,93: (a) a não retenção de valores para a Reserva Legal, tendo em vista
o disposto no §1º, do Art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) a distribuição de dividendos
mínimos obrigatórios aos acionistas, no montante de R$91.281,16, valor esse já
incluído nos dividendos declarados na Reunião da Diretoria da Cia., realizada em
02/12/2015, mencionada acima; (c) a distribuição de dividendos adicionais aos
acionistas, no montante de R$2.193.718,84, valor esse já incluído nos dividendos
declarados na Reunião da Diretoria da Cia., realizada em 02/12/2015, mencionada
acima; e (d) a destinação, naquela ocasião, dos lucros remanescentes, no valor de
R$6.843.115,93, à reserva de lucros para investimento. 6.6. Exercício social
encerrado em 31/12/2015: 6.6.1. Os acionistas aprovam e ratificam a destinação dos
resultados do exercício social encerrado em 31/12/2015 nos seguintes termos: do
lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 192 da Lei 6.404/76, no valor de
R$4.447.798,95: (a) a não retenção de valores para a reserva legal, tendo em vista o
disposto no §1º doArt. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios aos acionistas no valor de R$44.477,99; e (c) a destinação, naquela
ocasião, dos lucros remanescentes, no valor de R$4.403.320,96, à reserva de lucros
para investimento. 6.7. Exercício social encerrado em 31/12/2016: 6.7.2. Os acionistas
aprovam e ratificam a destinação dos resultados do exercício social encerrado em
31/12/2016 nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício, nos termos do Art. 192
da Lei 6.404/76, no valor de R$17.592.541,51: (a) a não retenção de valores para a
reserva legal, tendo em vista o disposto no §1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) a
distribuição de dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas no montante de
R$175.925,42; e (c) a destinação, naquela ocasião, dos lucros remanescentes, no
valor de R$17.416.616,09, à reserva de lucros para investimento. 6.8. Exercício social
encerrado em 31/12/2017: 6.8.1. Os acionistas aprovam e ratificam a destinação dos
resultados do exercício social encerrado em 31/12/2017 nos seguintes termos: do
lucro líquido do exercício, nos termos do art. 192 da Lei 6.404/76, no valor de
R$5.401.683,93: (a) a não retenção de valores para a reserva legal, tendo em vista o
disposto no §1º doArt. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) a distribuição de dividendos mínimos
obrigatórios aos acionistas no valor de R$54.016,84; e (c) a destinação, naquela
ocasião, do lucro remanescente do exercício, no valor de R$5.347.667,09, à reserva
de lucros para investimento. 6.8.2.Adicionalmente à destinação do resultado referente
ao exercício findo em 31/12/2017 nos termos acima, os acionistas aprovam e ratificam
ainda a declaração de dividendos adicionais, no valor de R$5.000.000,00, com base
no saldo de reservas de lucro da Cia. então existente, conforme refletida nas
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2017 (em conjunto com os
ajustes realizados para reflexo dos dividendos mínimos obrigatórios de exercícios
anteriores). 6.9. Exercício social encerrado em 31/12/2018: 6.9.1. Tendo em vista o
prejuízoverificadonoexercíciosocialfindoem31/12/2018novalordeR$9.558.721,84,
tal montante foi integralmente absorvido pelas reservas de lucros, nos termos do
§ único do art. 189 da Lei nº 6.404/76. 6.10. Exercício social encerrado em 31/12/2019:
6.10.1. Os acionistas aprovam a destinação dos resultados do exercício social
encerrado em 31/12/2019 nos seguintes termos: do lucro líquido do exercício, nos
termos do art. 192 da Lei 6.404/76, no valor de R$5.425.387,74: (a) a não retenção de
valores para a reserva legal, tendo em vista o disposto no §1º do Art. 193 da Lei nº
6.404/76; (b) a declaração de dividendos correspondentes à integralidade do lucro
líquido do exercício, dos quais R$54.253,88 a título de dividendos mínimos obrigatórios
e 5.371.133,86 a título de dividendos adicionais. 6.10.2. Adicionalmente aos
dividendos declarados nos termos do item 6.10.1 acima, os acionistas aprovam ainda
a declaração de dividendos adicionais à conta das reservas de lucro da Cia., no valor
de R$523.497,45. 6.11. Cancelamento das ações mantidas em tesouraria: 6.11.1.
Os acionistas aprovam o cancelamento das 203 ações atualmente mantidas em
tesouraria. 6.12. Capitalização das reservas de lucros com bonificação em ações:
6.12.1. Os acionistas aprovam ainda um aumento de capital no valor de
R$47.230.765,03, por meio da capitalização das reservas de lucros da Cia., sendo o
montante de R$47.220.605,03 oriundo das reservas de lucros para investimento e
R$10.160,00 da reserva legal da Cia., com a emissão de 3.549.403 novas ações ON,
e sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente, a título de bonificação, na
proporção de 70,15 novas ações para cada 1 ação que os acionistas possuírem na
presente data, na proporção constante do Anexo I. O valor atribuído às ações ora
entregues aos acionistas a título de bonificação é de R$13,30 por ação.
6.13. Alteração do Estatuto Social: 6.13.1. Em razão do cancelamento das ações
mantidas em tesouraria, bem como do aumento de capital ora deliberado, os
acionistas aprovam a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., que
passará a ter a seguinte nova redação: “Art. 5º - O capital social da Cia. é de
R$47.281.565,03 totalmente subscrito e integralizado, divido em 3.600.000 ações
ON e sem valor nominal.” 6.13.2. Por fim, os acionistas aprovam a consolidação do
Estatuto Social da Cia. na forma do Anexo II a esta ata. 7. Encerramento: Nada mais
a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, que, após lida, foi
aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma
de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A.. Rio de Janeiro, 21/09/2020.
Assinaturas: Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade (presidente) e Thiago
Borges Paes de Lima (secretário); Acionistas Presentes: Haroldo Nogueira Solberg,
Arthur Octavio de Ávila Kós Filho, Maurício Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri
Cervinho Viana, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Gustavo Lutz Menezes Petry,
Marcelo Côrtes Monteiro da Silva, Luiz Izidório Soares Pinto, Pedro Rafael 9ªto Perez,
Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, Erik Fabian Gomes Cunha, Chen Li Cheng, Júlio
Cesar de Souza Junior, Alessandro Silva Monte, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge
Luiz Elias Geraldo, Fernando D’Ambros Lucchesi, Pedro de Moraes Rego Martins,
Leonardo Sant’Anna Antunes Maciel, Ana Paula Lopes Coelho de Castro Lyra,
Natália de Menezes Fonseca, Fagner Augusto de Magalhães, Luciane Atella Bastos
e Vitor Kume. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel e confere com a ata original
lavrada no livro próprio da Tinharé. Rio de Janeiro, 21/09/2020.
Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Thiago Borges Paes
de Lima - (OAB/RJ 131.901) - Secretário. Jucerja nº 3941992, em 29/09/2020.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral
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IRB é do 8% ou do 80%
Na semana passada, o IRB publicou um fraco balanço, mas os analistas amigos trataram de olhá-lo com
carinho e ver a sinalização que está imbuída de números
muito bons que serão apresentados no futuro. Resultado: isso impulsionou as ações da companhia que, em
sete dias subiram 26% e continuam subindo, agora,
acreditem, pelo anúncio da emissão de uma série de debentures simples.
O IRB aprovou a emissão de debêntures simples, em duas
séries, no valor de até R$ 900 milhões. Serão emitidas até
900 mil debêntures, em uma operação com esforços restritos (CVM 476), ou seja, voltada apenas para um grupo de
investidores qualificados. A emissão está marcada para 15 de
outubro de 2020. As debêntures da primeira série terão prazo
de três anos, enquanto as da segunda terão prazo de seis anos.
O objetivo da operação, de acordo com a companhia, é contribuir com o reenquadramento do IRB aos critérios definidos
pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo
Conselho Monetário Nacional (CVM).

JPMorgan pagará multa de US$ 920 mi
Devido à acusação de “spoofing”, uma prática de manipulação dos preços dos ativos no mercado, através da
introdução de uma grande quantidade de ordens de compra ou venda de vários blocos de títulos, sem intenção de
as executar, o JPMorgan Chase pagará multa de US$ 920
milhões Esta é a maior penalização de sempre imposta
pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de
Commodities (CFTC, na sigla em inglês), depois de uma
investigação mostrar como seis funcionários do banco manipularam os preços do ouro e da prata, durante mais de
oito anos.

Pedágio da CCR não está muito alto
A CCR vai pagar em 30 de outubro de 2020 o valor
de R$ 373,2 milhões em dividendos, correspondentes
a R$ 0,18477410142 por ação ordinária. Terão direito
os titulares de ações ordinárias na base acionária de 1º
de outubro de 2020, sendo que as ações passarão a ser
negociadas “ex dividendos” a partir de 2 de outubro de
2020. Os acionistas terão seus créditos disponíveis em
30 de outubro de 2020. A companhia está certa? Numa
época de pandemia pode-e dar ao luxo de fartas distribuições? Ou as tarifas de pedágio estão elevadas e
podem ser reduzidas?

Vida custa mais caro na Hapvida
A Hapvida anunciou a compra do Grupo Santa Filomena por R$ 45 milhões. O Grupo Santa Filomena é
composto pela operadora de saúde Filosanitas, do Hospital Santa Filomena, três clínicas médicas e um centro
de diagnóstico por imagem, todos localizados no município de Rio Claro, em São Paulo. Segundo a empresa,
a Filosanitas conta com uma carteira de cerca de 5,5 mil
beneficiários de planos de saúde concentrados na região
de Rio Claro. O Hospital Santa Filomena conta atualmente com 73 leitos sendo 16 leitos de UTI. A região
de saúde que engloba tem população de 2,1 milhões de
habitantes e cerca de 840 mil beneficiários de planos de
saúde privados. Segundo o Bradesco BBI, a compra do
grupo Santa Filomena incorpora 5 mil vidas à Hapvida,
com um preço médio de R$ 230 por mês. Além disso,
o banco afirmou que os principais ganhos da transação
virão de sinergias na verticalização de procedimentos
e de uma presença mais forte em uma região com mais
beneficiários. Embora o preço da aquisição por vida
pareça alto, a R$ 8 mil por vida (ante média de R$ 6 mil
por vida), a compra traz ativos considerados substanciais pelo Bradesco BBI, como o hospital e um centro
de diagnósticos. O banco manteve o rating Neutro e o
preço-alvo de R$73 para o papel.

Vale para IRB e não serve para Iguatemi
A Iguatemi aprovou sua décima emissão de debêntures
simples, em duas séries que totalizam R$ 500 milhões.
Suas ações caíra mais de 2,5% e depois recuperaram, e as
perdas foram 1,84%.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Ricardo Lafayette Campos - Juiz
Titular, do Cartório da 6ª Vara Cível da Regional de Madureira,
Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Ernani
Cardoso, 152 - Rio de Janeiro - RJ e-mail: mad06vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Monitória - Monitória, nº 000326171.2005.8.19.0202 (2005.202.003193-0), requerida por B&amp;J
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, em face de AVENTURA CAR ROUPAS ACESSORIOS LTDA; FÁBIO BORGES
MERELIM; ROBERTO JABUR JÚNIOR, alegando em síntese o
seguinte: que foi efetuada a venda de mercadorias aos réus e
que estes não efetuaram o pagamento dos cheques emitidos.
Assim, pelo presente edital, CITA o executado AVENTURA CAR
ROUPAS ACESSORIOS LTDA; FÁBIO BORGES MERELIM;
ROBERTO JABUR JÚNIOR, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 227.128,21 ou nomear bens à penhora,
sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. Dado e passado nesta cidade de
Rio de Janeiro, dezoito de novembro de dois mil e dezenove. Eu,
_ Fabiana Real Dias - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr.
01/25572, digitei. E eu,_ Claudia Yoselli Lopes dos Reis - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20230, o subscrevo.
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Indústria 4.0 ganha linha
de crédito do BNDES
Recursos serão
direcionados
na automação
e digitalização
industrial
O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
lançou nesta terça-feira a
nova linha Crédito e Serviços 4.0, que vai financiar serviços tecnológicos
avançados e os chamados
intangíveis, em especial os
voltados para a pequena e
média empresa.
A nova linha visa a modernização das empresas, estimulando a transformação
digital e adoção de tecnologias 4.0. O financiamento é destinado a empresas,
produtores rurais e ao setor
público, e operacionalizado
por meio de crédito indireto automático. O gerente de
Clientes do BNDES, Gabriel
Aidar, explicou que o objetivo é preparar as empresas
para a implantação da manufatura avançada e viabilizar
a implantação de soluções de
cidades inteligentes.
Entre os serviços tecnológicos apoiados pela nova
linha de crédito estão manufatura enxuta e avançada, digitalização, internet
das coisas (IdC), desenvolvimento de novos produtos
e processos, tecnologias industriais básicas, eficiência
energética e redução de resíduos. O limite por operação é de até R$ 5 milhões.
A participação do BNDES
é de 100%, com 20% de
giro associado. O prazo

de pagamento é de até 120
meses, com prazo de carência de três a 24 meses.
“A gente financia inteligência, a capacidade de gerar contribuições em vários
setores, em várias áreas”,
disse o diretor de Participações, Mercado de Capitais
e Crédito Indireto do BNDES, Bruno Laskowsky.
Isso compreende tudo que é
relacionado à digitalização,
economia produtiva, manuseio de dados, Big Data,
IdC, entre outros serviços,
que somados aos financiamentos tradicionais podem
levar ao crescimento da
economia.
O lançamento vai complementar a linha Finame
Máquinas 4.0 para aquisição
de máquinas compatíveis
com o sinal de internet 5G
e IdC. A Finame Máquinas
4.0 já tem cadastrados 119
itens e 50 fabricantes, informou o gerente de Clientes
do BNDES, Gabriel Aidar.
O diretor Bruno Laskowsky
afirmou que o novo programa de financiamento é um
marco estruturante para a indústria nacional. “O BNDES
quer gerar impacto social,
melhorar a vida das pessoas lá na ponta e incentivar a
economia”, declarou.
O ministro substituto da
Ciência, Tecnologia e Inovações, Julio Semeghini,
sustentou que a ideia é que
a transformação digital possa avançar no país. Segundo
ele, o ministério tem trabalhado para que as chamadas tecnologias 4.0 possam
abranger o Brasil como um
todo. Em edital lançado pela
Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) recentemente, foram inscritos 1.190
projetos que solicitaram cré-

JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL em CONDOMINIO DO EDIFICIO NUNO PINHEIRO
move em face de ESPÓLIO DE RITA PEREIRA LIMA DO MONTE,
na forma abaixo. Processo nº 0155534-75.2013.8.19.0001. A
Dra Rosana Simen Rangel, Juíza Titular de Direito na 26ª Vara
Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com
prazo de 05 dias, aos interessados e aos devedores ESPÓLIO
DE RITA PEREIRA LIMA DO MONTE que no dia 05 (cinco) de
outubro de 2020, com inicio as 11:00 horas e com termino as
14:00horas, será levado a Público Leilão, por valor igual ou acima
da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN
e ou sua Preposta GLACE DI NAPOLI com escritório na Travessa
do Paço, nº 23 – sala 812, Centro, Cep.: 20010-170, leilão este
que será realizará da forma eletrônica no site
www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado e avaliado ás
fls. 374,375 descrito como segue. LAUDO DE AVALIAÇÃO
INDIRETA: Imóvel residencial situado a Rua Raul Pompéia, nº
132, apartamento 102, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ
devidamente dimensionado e caracterizado no 5º ofício do
Registro de Imóveis na matrícula 70.274 e na inscrição de
nº0.605.020-7. PRÉDIO: edifício residencial construído em
concreto armado e alvenaria de tijolos, com três elevadores,
garagem para veículos, interfone e porteiro 24 horas. REGIÃO:
região da zona sul da cidade, servida por todos os
melhoramentos públicos do município tais como distribuição
de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública,
asfaltamento, rede de água e esgoto e acesso a diversos tipos
de transportes públicos. Avaliado o imóvel em R$ 1.100.000,00
(hum milhão e cem mil reais). Rio de janeiro, 16 de abril de
2019. Os débitos de FUNESBOM, IPTU e Condomínio serão
informados até a data do leilão. Sendo infrutífero o primeiro
leilão, será vendido no dia 14 de outubro de 2020 no mesmo
local e horário, pela melhor oferta acima de 50%, de acordo
com o art. 886, V, do CPC/2015. Para que os interessados
tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado no
local de costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta
Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a
exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação
ou adjudicação, salvo pronunciamento judicial em sentido
diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista e imediato por
depósito judicial ou meio eletrônico, na forma do (artigo 892,
caput, do NCPC), autorizo que possa ocorrer, alternativamente,
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do
valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze)
dias. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será
efetuado no dia útil seguinte ao leilão, à disposição do juízo.
Sendo 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas de
cartório até o máximo permitido por lei, será paga pelo
arrematante. Caso após os inícios dos trabalhos do leiloeiro
ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor
que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá
o pagamento de comissão no equivalente a 2,5% (dois e meio
por cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de
acordo, tal valor será pró-rata). Caso a arrematação supra os
débitos tributários, a venda se dará livre e desembaraçada, com
a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as
tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os
créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter
rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de
preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130,
parágrafo único, do CTN. Rio de Janeiro, 02 de setembro de
2020. Eu, Aroldo Guimarães Branco_________ Chefe de
Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) Rosana Simen
Rangel, MMA Dra Juíza _

dito de R$ 1,7 bilhão, e o edital só disponibilizava R$ 50
milhões. “Isso mostra como
o Brasil está preparado para
aproveitar a oportunidade da
transformação digital”, disse
Semeghini.
O secretário especial de
Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Da
Costa, destacou que quando
se fala hoje em financiar desenvolvimento, está se falando de ativos intangíveis.
“Eu enxergo a nova linha do
BNDES como um exemplo,
talvez o mais importante,
porque a transição para a indústria 4.0 é um fenômeno
que traz oportunidades fundamentais para nós hoje”.
Costa não tem dúvida que
a indústria 4.0 permitirá ao
Brasil dar saltos de produtividade e, consequentemente,
de emprego e renda. O secretário afirmou que a nova linha de crédito do banco será
complementada por ações da
Câmara Brasileira da Indústria 4.0.
Para o presidente executivo da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq),
José Velloso, o Brasil não
pode ficar de fora das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. “Nós precisamos
disso”,completando que a
melhoria da competitividade
e da produtividade da indústria nacional passa por essas
ferramentas.
O diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Carlos Abijaodi,
considerou que a evolução
rápida da indústria tem sido
preocupação também dos
países desenvolvidos e o
Brasil está precisando fazer

o mesmo, de modo a aumentar a capacidade da indústria
nacional para competir internacionalmente. Abijaodi
comentou que o salto para a
indústria 4.0 vai trazer desafios para os setores público e
privado e vai ajudar na retomada da economia.
O diretor-geral do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), Rafael
Lucchesi, observou, por sua
vez, que os serviços tecnológicos são habilitadores da indústria 4.0. Ele acredita que
a parceria com o BNDES
terá desdobramentos importantes para a indústria brasileira ser mais competitiva e
ganhar novos mercados.
O diretor presidente da
Embrapii, organização social voltada à inovação na
indústria, Jorge Almeida
Guimarães, salientou que ao
fomentar a digitalização das
empresas, o BNDES contribui para prepará-las para a
obtenção de crédito. A Embrapii tem atualmente 61
unidades cuja grande força
é o conhecimento intangível
para atender às demandas
das empresas nacionais, em
todos os segmentos da indústria 4.0.
De acordo com Guimarães, isso acontece porque a
grande maioria das empresas brasileiras, sobretudo as
de pequeno porte, não têm
centros de pesquisa e desenvolvimento, que é o que a
Embrapii oferece. Ele acredita que as tecnologias digitais modernas vão diminuir
a distância entre as indústrias do Brasil e do mundo.
Acrescentou que a meta da
Embrapii é desenvolver a
indústria nacional com vistas à internacionalização das
empresas.

CONCESSÃO DE LICENÇA
Claudio Moreno de Lima Porto – CPF.: 085.043.057-75, torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC, através do
processo nº 14/200.227/2019, a licença ambiental municipal – LMP n°
001327/2020 com validade de 48 meses, para construção de edificação
bifamiliar com 02 pavimentos, situado na Rua Belisário Távora, lt. 11, qdr.
XI, P.A. 8472, em Laranjeiras, Rio de Janeiro – RJ.
JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM
SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA
ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 08 DE
OUTUBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª
(segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”,
respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá,
em segunda convocação, no dia 08 de outubro de 2020, às 14:00 horas, de
forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft
Teams, cujo acesso será enviado aos debenturistas devidamente habilitados, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada debenturista
devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) O compartilhamento das garantias a serem constituídas no âmbito da Emissão,
quais sejam (1) alienação fiduciária a ser constituída sobre a totalidade das
ações de emissão da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança
de Energia S.A. (“TAESA”); e (2) cessão fiduciária de direitos creditórios da
Companhia, ambos descritos abaixo, com os debenturistas da 1ª (primeira)
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia
(“1ª Emissão”); e (ii) A autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e
quaisquer atos necessários para praticar todas as providências necessárias
para o cumprimento integral das deliberações acima que forem aprovadas,
inclusive, mas não se limitando à celebração de instrumentos particulares
de garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto
nos exatos termos da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou
abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá
ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário
da Assembleia, e deverá ser acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento
de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono
bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto
recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados,
serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual levará também
em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia. Após o
horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de
votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar
seu voto por correio eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e
spestruturacao@simplificpavarini.com.br. A Emissora e o Agente Fiduciário
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas
no ínterim da presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados
nos seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da
TAESA (http://ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º
andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro
de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br);
e, 3) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reunião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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Guterres pede ao FMI
alívio das dívidas de
países em desenvolvimento
Um aumento no financiamento do Fundo Monetário
Internacional (FMI) para aliviar e ajudar as dívidas dos
países em desenvolvimento
e de renda média na recuperação da pandemia do (Covid-19), foi pedido nesta terça-feira pelo secretário-geral
da Organização das Nações
Unidas, António Guterres.
O pedido foi feito ao participar de um evento online
que os membros do FMI deveriam concordar com uma
nova alocação de Direitos
Especiais de Saque (SDR,
na sigla em inglês) do FMI,
algo semelhante à impressão
de dinheiro por um banco
central, além de apoiar a realocação voluntária de SDRs
existentes. Ele também pediu a prorrogação da moratória imposta pelo Grupo dos
20 sobre o pagamento oficial

da dívida de países mais
pobres para além do final
de 2020, com sua expansão
devendo incluir “todos os
países em desenvolvimento
e mercados emergentes necessitados”.
A diretora-gerente do
FMI, Kristalina Georgieva,
havia pedido no início da
crise uma nova alocação de
SDRs, mas encontrou oposição dos Estados Unidos, o
maior acionista do FMI.
Grupos da sociedade civil
e muitos países apoiam essa
medida, mas as autoridades
norte-americanas dizem que
isso beneficiaria principalmente os países ricos. Em
vez disso, Washington defendeu o aumento das contribuições para as duas ferramentas do FMI que ajudam
os países mais pobres, embora ainda não o tenha feito.

Franquias imobiliárias na Expo
Franchising ABF Rio Virtual 2020
A Re/Max, empresa norte-americana que mais vende imóveis no Brasil e no
mundo, aposta no potencial
do mercado fluminense. Por
isso, tem presença confirmada na Expo Franchising ABF
Rio Virtual 2020, que está
ocorrendo até esta quintafeira (1), apresentando seu
modelo único de franquias
a empreendedores interessados em investir neste mercado no Rio de Janeiro.
“Temos 40 unidades em
operação no estado e a perspectiva é abrir mais agências
este ano, expandindo ainda
mais a nossa marca no segundo maior mercado da indústria imobiliária brasileira”, afirma Peixoto Accyoli,
presidente e CEO da Re/
Max Brasil.
As práticas da Re/Max
têm gerado grandes resultados, e mesmo crítico ano de

2020 não é uma exceção. Se,
por um lado, grandes players
do setor estão aliviados com
um princípio de retomada do
mercado imobiliário, a empresa vem se destacado ao
longo de todo o primeiro semestre. Para citar um exemplo, o VGV (Valor Geral de
Vendas) ficou em R$ 1,1 bilhão no período, ou cerca de
50% acima do registrado em
2019.
“Muitas pessoas voltaram a procurar imóveis, seja
para compra ou locação, e
nesse momento a demanda
está sendo muito grande. Os
clientes têm buscado imóveis mais espaçosos com
varandas gourmet e escritório. Crescemos 140% o faturamento do segundo para
o terceiro trimestre”, revela
Silvana Cardoso, diretora regional da Re/Max Grupo Latina com 19 agências no Rio.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME: 09.114.805/0001-30 - NIRE Nº 33.3.0031011-8
ATA DA AGE REALIZADA EM 25/09/2020
Ata arquivada na Jucerja nº 3941982, em 29/09/2020. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME Nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES,
DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA
ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 08 DE
OUTUBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única,
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba
Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá, em
segunda convocação, no dia 08 de outubro de 2020, às 10:00 horas, de
forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft
Teams, cujo acesso será enviado aos debenturistas devidamente habilitados, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada debenturista
devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) A constituição, em favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário,
de (1) alienação fiduciária das ações de emissão da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança de Energia S.A. (“TAESA”) e (2) de cessão
fiduciária de direitos creditórios da Companhia, passando as Debêntures
a serem da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória; (ii) O compartilhamento das garantias descritas no item acima com os
debenturistas da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com
Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Distribuição da Companhia (“2ª Emissão”); (iii) autorização ao
Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários para
praticar todas as providências necessárias para o cumprimento integral das
deliberações acima que forem aprovadas, inclusive, mas não se limitando à
celebração de instrumentos particulares de garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto
de forma eletrônica previamente à realização da Assembleia, por meio do
envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos da
ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá ter sua cópia digitalizada
enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário da AGD, e deverá ser
acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua
foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado,
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com
firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto recebidas regularmente por
e-mail, conforme os termos acima estipulados, serão computadas para fins
de apuração de quórum, o qual levará também em consideração eventuais
votos proferidos durante a Assembleia. Após o horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto
na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por
meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. Caso não seja
possível manifestar seu voto por meio da plataforma eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar seu voto por correio
eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@
simplificpavarini.com.br. A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem
à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no ínterim da
presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados nos seguintes
endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da TAESA (http://
ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, em
São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br); e, 3)
no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reunião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE DE 2020
Senhores Acionistas, Colaboradores, Clientes e Investidores. Os administradores da Socinal S.A Crédito, visibilidade do cenário econômico e destravando o crédito gradualmente. A agenda de reformas foi forçosamente
Financiamento e Investimento, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresentam as paralisada, e a equipe econômica do governo focou ações em programa emergências às empresas e à população.
demonstrações financeiras relativas aos períodos findos em 30 de junho de 2020 e 2019, acompanhadas das notas O Copom manteve a taxa Selic em queda, chegando a 2% ao ano, menor nível da história. Com este cenário de
explicativas e relatório dos auditores independentes. 1. A Instituição: Senhores acionistas, investidores e recessão, espera-se o aumento do desemprego e empresas enfrentando dificuldades para manter suas atividades.
colaboradores apresentamos os principais pontos de nossa atuação no 1º semestre deste exercício: 1- Em um 1º O cenário microeconômico para o setor de crédito se contraiu. O governo se empenha em criar linhas emergenciais
semestre atípico decorrente da pandemia da Covid-19 e decretos impondo paralisação de várias atividades fomentadas por recursos do Tesouro e bancos estatais, mas que encontram dificuldades em chegar às pequenas
econômicas na indústria, comércio e serviços, a Socinal agiu de forma preventiva, colocando seus colaboradores empresas. A indústria financeira precisou demonstrar fôlego renovado e criatividade para adaptar seus processos
em home office e preparando sua operação para funcionar de forma contingencial e dentro das normas de controle e produtos às novas condições de restrição de mobilidade e paralisia operacional do mercado produtivo. O setor
internos para prevenção de riscos operacionais e de segurança de TI. O ambiente interno e as rotinas foram precisou evoluir em tecnologia da informação e em ambientes de negociação online em tempo recorde, exigindo o
adaptadas para lidar com o risco de contágio, respeitando regras e protocolos de segurança amplamente divulgados mesmo dos clientes. O poder de adaptabilidade das instituições foi colocado à prova. Socinal cumpriu rigorosamente
pelas autoridades de saúde. A Socinal e seus administradores agradecem aos colaboradores, clientes e parceiros seu papel. Como sempre primamos por nos manter na vanguarda tecnológica, através de processos digitais e
pelo entendimento, empenho e aderência aos novos procedimentos implantados que visam à segurança das integrados via APIs, encontramos relativa facilidade em manter a operação funcionando e adaptar nossos processos
pessoas com o mínimo de impacto operacional na empresa. 2- Nosso resultado com serviços atingiu R$6,5 milhões para atender as necessidades de nossos clientes e parceiros. Ouvidoria: A estrutura de Ouvidoria da Socinal
neste semestre, refletindo uma queda no volume de emissão de dívidas e redução de 50,99% nesta rubrica na atende plenamente aos requisitos definidos pela legislação vigente, disponibilizando aos seus clientes canal de
comparação com o mesmo período do ano passado. A atividade de prestação de serviços de emissão de dívida acesso dedicado com divulgação através de seu site na rede mundial de computadores (www.socinal.com.br) e
para FIDC´s, Fintechs e Securitizadoras foi profundamente afetada pelas paralisações das atividades econômicas diretamente na sede ou com seus correspondentes. Neste 1º semestre tivemos indicadores de baixa demanda por
no país e vem se recuperando no esteio das ações de política econômica que visam o fomento e incentivo à nossos canais de reclamação e apesar de atendermos um amplo leque de fintechs correspondentes com oferta de
recuperação das empresas por meio de programas de crédito segmentados e ações macroeconômicas de política crédito massificado e com foco nas pessoas físicas, não tivemos crescimento dos índices de atendimento e
monetária. 3- A carteira de crédito total teve queda de 20,45% fechando em R$115,5 milhões no semestre. Vale demanda. A ouvidora da Socinal tem um histórico de todos os casos atendidos e não há relato de ocorrência sem
destacar a queda de 78,52% na carteira de operações ativas vinculadas e o aumento de 70,17% na linha de solução formal de inconformidade a Alta Administração como consta no relatório de Ouvidoria, exigido pela
créditos imobiliários, que reflete o posicionamento estratégico de pulverizar e alongar os ativos com garantias reais, Resolução CMN nº 3.849/2010. 3. Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança Corporativa: A Socinal
voltando os esforços para o segmento de crédito direcionado para aquisição de lotes e casas em parceria com detém uma estrutura de controles internos compatível com seus processos e procedimentos de segurança
empresas incorporadoras e de empreendimentos imobiliários. 4- O volume total de recursos captados por meio da operacional, de crédito, de controle de liquidez e da segurança da informação. O comitê de Controles Internos
emissão de títulos e valores mobiliários apresentou redução de 20,84%, atingindo R$116,9 milhões, influenciada avaliou neste semestre os relatórios de controles internos, o de auditoria interna e externa para o risco operacional,
pela liquidação dos títulos vinculados a operações de crédito, conforme comentado anteriormente. Contudo, neste e faz periodicamente os controles eletrônicos e de processos, sempre que demandado, aprovando seu conteúdo e
semestre tivemos um fluxo consistente de captações para fazer frente ao crescimento da nossa carteira de crédito acompanhando as necessidades de ajustes e intervenções visando o controle e a prevenção de riscos. A Gestão
voltado ao setor imobiliário. 5- Encerramos o período com um retorno operacional bruto, já incluído as provisões, de de Riscos se dá através de uma estrutura simples e objetiva onde os integrantes do comitê de controles internos e
R$4,90 milhões e um lucro líquido de R$2,75 milhões após impostos. Esta administração reafirma seu compromisso riscos reúnem-se periodicamente e tempestivamente, deliberando sobre os assuntos pertinentes a normas,
com o planejamento estratégico definido em conjunto com os acionistas, visando a eficiência tributária, administrativa procedimentos e ocorrências do risco operacional, de liquidez, de mercado e socioambiental, fazendo a avaliação
e operacional da empresa, com foco em ativos com menor nível de inadimplência e provisionamento e com maior periódica da carteira de crédito e dos principais indicadores de concentração, preços, inadimplência e segmentação,
pulverização. Neste sentido, continuamos direcionando esforços nas parcerias com as incorporadoras, atuando no bem como o monitoramento do risco socioambiental em suas operações e interrelações com fornecedores,
fomento do crédito voltado ao setor imobiliário, bem como nas operações de bancarização e emissão de dívidas, parceiros, clientes e colaboradores. A Socinal conta ainda com diretrizes de Governança Corporativa que, exercidos
gerando valor por meio da prestação de serviços, sem risco de crédito. 2. Panorama Econômico e segmentação: pelo comitê de controles internos e risco que visa proteger o patrimônio da entidade, incrementar, sugerir e apoiar
Em um mundo assolado pela pandemia e paralisado por regras de restrição de deslocamento e aglomeração de ações éticas e de boa governança entre todos os participantes diretos e indiretos da instituição, incentivando,
pessoas, as empresas e todo o setor produtivo tiveram que se reinventar. O cenário político e socioeconômico se facilitando e monitorando práticas de disclosure adequado em todos os meios formais de comunicação. As
tornou instável. Os agentes financeiros passaram a restringir o crédito, aguardando ações governamentais que premissas e parâmetros para a gestão dos riscos de crédito, operacional, socioambiental, de mercado e de capital
fornecessem liquidez, garantissem a manutenção de empregos e a concessão de subsídios fiscais. Estas ações estão disponíveis em nosso site no endereço www.socinal.com.br. Agradecemos o apoio de todos os acionistas,
vieram, e ajudaram a garantir o mínimo de segurança no ambiente empresarial, possibilitando uma melhor colaboradores, clientes, investidores e parceiros. A Administração. Araruama/RJ, 31 de agosto de 2020.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
Notas 30/06/2020 30/06/2019 Passivo e Patrimônio Líquido
Notas 30/06/2020 30/06/2019
Ativo
Circulante
Circulante
01/01 a
01/01 a
9.1
5.698
15.886
Notas 30/06/2020 30/06/2019
Disponibilidades
3
1.983
5.231 Depósitos
Depósitos
a
Prazo
5.698
15.886
Receitas da Intermediação Financeira
12.542
13.906
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
4
10.700
5.000
Recursos e Aceites Cambiais
9.2
14.079
2.816
Operações de Créditos
12.390
13.810
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
10.700
5.000
Recursos e Aceites Cambiais
14.079
2.816
Resultado de Operações com Títulos e
Operações de Créditos
Outras Obrigações
9.3
6.124
6.344
Valores Mobiliários
152
96
Setor Privado
5
28.609
68.771
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados
2
1.567 Despesas da Intermediação Financeira
(7.586)
(12.538)
Operações de Captação no Mercado
(7.083)
(10.859)
Fiscais e Previdenciárias
4.024
3.368
(-) Prov. para créd. de liq. duvidosa
(1.210)
(2.337)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa
(503)
(1.679)
2.098
1.409
Diversas
Outros Créditos
6
9.072
7.029
4.956
1.368
25.901
25.046 Resultado da Intermediação Financeira
Diversos
9.072
7.029 Total do passivo circulante
acionistas
que analisam eOperacionais
deliberam anualmente ou a qualquer
de
Outras
Receitas/Despesas
(48) momento
3.821
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019 dos
9.3- Outras
Obrigações
30/06/2020
Outros
Valores
e Bens
8.358 30/06/2019
7.250 Não circulante
tempestiva,
se for de
o caso,
as ocorrências 12.1
e os relatórios
circunstanciados
Receitas
de Prestação
Serviços
6.505
13.274
Depósitoscom Viagens
9.1
61.841
15 16.002
29 forma
(i)Bens
Cobrança
Arrecadações Tributárias
2
1.567 Despesa
não de eUso
7
8.358
7.248
área de controle internos e risco que está segregada
Despesaspela
de Pessoal
(982) das áreas
(952)
Depósitos
a Prazo
61.841
Outras
Despesas
Administrativas
84 16.002
326 produzidos
(ii)Despesas
Sociais eAntecipadas
Estatutárias
-e de negócios
de empresa visando12.2
a independência
2- Despesa
Outras Despesas
Administrativas
(1.898)de atuação
(2.709)e
Recursosde
e Aceites
Cambiais
9.2
67.188
Depreciação
91 81.170
76 operacionais
(iii)
Fiscais
e
Previdenciárias
4.024
3.368
de interesses.
de políticas
e esDespesas
TributáriasI - Risco de Mercado - A Socinal utiliza(889)
(1.432)
Total do ativo circulante
57.512
90.944 Total
67.188
Recursos e Aceites Cambiais
1.898 81.170
2.709 conflito
IRPJ a recolher
2.155
1,869 Total do passivo não circulante
tratégias
para o gerenciamento
operacionais
Outras Receitas
Operacionais do risco de mercado, com limites 4
34e
97.172de Dados
129.029
Não circulante
Composto
significativamente
por
despesas
com
Processamento
deCSL a recolher
1.154
1.109 Patrimônio Líquido
deOutras
exposição
definidos
em normativos específicos
pelo comitê
de
Despesas
Operacionais
13e aprovados
(2.788)
(4.394)
vido Locação do Ambiente Nuven e novos sistemas operacionais, Consultoria controles
Operações
de
Créditos
83.264
73.892
internos
e risco,
deecritérios
aceitáveis e compatíveis
a esResultado
antes da
Trib. dentro
s/Lucro
Particip.
4.908 com5.189
Impostos e contrib. s/serviços de terceiros
49
96 Jurídica,
CapitalFinanceira
social
16.042
12.000
e despesa de Serviço do Sistema Financeiro
devido ao
cres- trutura
Setor
Privado
5
86.941
76.482
patrimonial
Sociedade, controlados
e gerenciados periodicamente
pela
de Reda da
e Contribuição
Social
(2.153)
(2.735)
Impostos e contribuição s/salários
133
48 cimento
Aumento
de Capital
4.042 Imposto
operacional
na área de serviços e na de intermediação financeira.
(-) Outros
Prov. para créd. de liq. duvidosa
(3.677)
(2.600)
de compliance
e risco.
Sociedade, até o presente
momento,
posiProvisão
para Imposto
de A
Renda
10
(1.341)não tem
(1.705)
533
246 13-(-)
CapitalDespesas
a RealizarOperacionais 01/01 a 30/06/2020 01/01-a 30/06/2019
(4.042) área
Outras
ções
ativaspara
em Contribuição
moeda estrangeira,
flutuantes.
Seus
Provisão
Social índice de preços
10 ou taxas(812)
(1.030)
83.264
73.892
(iv) Diversas (a)
2.098
1.409 Outras
Reservas
de Lucros
122 ativos
Despesas
Operacionais
2.788 4.541
4.394
crédito
classificados na carteira bancária de não2.755
negociação,
a taLucro de
líquido
dosão
semestre
2.454
Imobilizado
Líquido
8
2.880
3.029
Total (i+ii+iii)
6.124
6.344 Despesas
1.668
Lucros ou
Prejuízos
Acumulados
relativas
a serviços
prestados por correspondentes bancários
na
cap- xas
prefixadas
seus passivos são remunerados a taxas pré-fixadas
Quantidade
dee ações
9.500 ou atrelados
9.500
Total
do ativo
não circulante
20.583
Total do
patrimônio
(a) Valores
referentes
à provisão de férias, repasses e outras86.144
obrigações.76.921 tação
de créditos
e delíquido
títulos e valores mobiliários.11
14- Basiléia
- Limites13.790
Opera- à variação do CDI (certificado de deposito interbancário). A descrição da estrutura
Resultado
por ação
0,258
143.656
167.865 de
Total do- Passivo
e Patrimônio
Líquidode capitais (Basiléia
Total
do Ativo
143.656
10- Imposto
de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido167.865 cionais
Adequação
ao novo acordo
III): A Sociedade
gerenciamento
de risco de mercado previsto no art. 25º da-0,290
Resolução CMN
nº
Resumo da apuração do IRPJ e CSLL, conforme RIR/99.
cumpre o FINANCEIRAS
disposto pelo Conselho
Monetário
Nacional,
por
meio das Resoluções 4.557/2018,
bem como o relatório
anual fruto deste
trabalho, estão disponíveis
em
DEMONSTRAÇÃO
DAS
MUTAÇÕES
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
NOTAS
EXPLICATIVAS
DA
ADMINISTRAÇÃO
ÀS
DEMONSTRAÇÕES
EM
30
DE
JUNHO
DE
2020
E
2019
Cálculo IRPJ e CSLL
30/06/2020 30/06/2019 4.192 e 4.193 e os demais conjuntos de normativos que regulam e definem as nosso site www.socinal.com.br. II - Risco de Crédito - As ações que norteiam as
EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
(Em
de reais, exceto
indicado de outra forma)
7.0.0.00.000 - Receitas
(+)milhares
19.049
27.214quando
novas regras que buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras políticas de risco de crédito baseiam-se em regras de concessão, limites operaRes. dede
Lucros
Crédito
Pessoal
- Consignado
em Folha
e Crédito Pessoal
- 27,33%,
Capital de
1- Contexto Operacional:
Investi- de
8.0.0.00.000
- Despesas A Socinal S.A. – Crédito,
(-) Financiamento
(14.143) e(22.025)
absorver
choques,
fortalecendo
a estabilidade
financeira
e a promoção
do cionais, controles sistêmicos, critérios de classificação
clientes, análise da evoAum.e Capital
Reserva
Luc./
Giro, Desconto
de Títulossustentável.
e Cessão deODireitos
Creditórios
- 58,70%,
Empréstimo
mento, autorizada
funcionar pelo
Banco
Central
do Brasil (BACEN), é uma crescimento
econômico
aumento
da quantidade
e qualidade
do lução da carteira, “credit score”
Resultado
antes daa tributação
sobre
o lucro
e
níveis de inadimplência
e taxas
de retorno.
Capital
de
a
ReaRes.
Especial
Prej.para cada
na
modalidade
de
Operações
Ativas
Vinculadas
13,24%
e
Empréstimos
Pesinstituição
financeira
de
capital
fechado
e
vem
operando
como
instituição
de
crécapital
regulamentar
mantido
por
instituições
financeiras
visa
a
reduzir
a
probadas participações societárias
4.906
5.189
Adota-se a prática de constituição de provisões para perdas de crédito
Social
Cap.
lizar
Legal
de
Lucro
Acum.
Total
soais,
para
aquisição
de
imóveis
0,74%.
Desse
total,
4,23%
estão
provisionados
dito,
financiamento
e
investimento
desde
abril/2009.
A
Socinal
tem
foco
no
segbilidade
e
a
severidade
de
eventuais
crises
bancárias,
e
os
seus
consequentes
operação considerando a classificação do cliente e condição de atraso da opera6.1.5.80.30 - Juros sobre o capital próprio
Em 31/12/2018
12.000 são classificadas
- por alçada
- e submetidas
(664)
11.336
como créditos
de liquidação
mento de prestação de serviço para plataformas(+)
de crédito online
para a economia
real.duvidosa. Todas as operações de crédito possuem ção.
Todas as operações
ao comitê
de
Adições
503 (fintechs)
1.679e custos
Subs. aum.
Cap. para avaliação
- 4.042qualitativa
(4.021) e quantitativa,
Fundos de direitos creditórios no modelo BaaS – banking as a service e participa classificação de risco definida e normatizada dentro das premissas estabelecidas crédito
respectivo
levando
em- conta os
Exclusões
(-)
- especializa- 14.1
Indicadores
de Risco
(Basiléia)Monetário
e LimitesNacional
Operacionais
Integral. parcial
pela -Resolução
nº 2.682
do Conselho
- CMN e são regidas aspectos
como originador e cedente de créditos ofertados nestas
plataformas
determinantes do risco de crédito do cliente, da operação e do grupo
Conta
Descrição
Saldo
Lucro
(Prej.)
antes
da
Compensação
do
Prej.
5.409
6.868
de capital em
das formalizando-os por meio de CCB´s– cédulas de crédito bancária originados por uma política de crédito aprovada e editada pela administração, levando-se em econômico.
A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de crédito previsPatrimônio
de Referência
(PRS5)
20.583e
Crédito
Baixado
como tradicional.
Prejuízo (2016)
- CMN -nº 4.557/2018,
2.021
- como o relatório
- 2.021
consideração:
os limites
operacionais
legais; as condições microeconômicas
fora do meio
bancário
Nas carteiras proprietárias dois segmentos
se- 1100
to espécie
no art. 21º da Resolução
bem
anual
fruto
1101
Patrimônio
de
Referência
para
o
Limite
de
Basiléia
(PRS5_LB)
20.583
Crédito
Baixado
como
Prejuízo
(2017)
Rec. ao
BACEN
destacam: (i) os das operações ativas vinculadas a investimentos, amparadas setoriais do devedor, sua situação econômico-financeira e os riscos específicos deste
trabalho,
estão
disponíveis
em
nosso
site
www.socinal.com.br.
III
- Risco
1102
Patrimônio
de
Referência
para
o
Limite
de
Imobilização
(PRS5_LI)
20.583
Saldo
PrejuízonºFiscal
valor
cap.
integr.
(2.021)
(2.021)
pela resolução
2.921 de 2002 e realizadas em parceria com fintechs
no mode-- de cada operação; suas garantias e seus garantidores. A classificação das ope- de
Liquidez - A política de gestão do risco de liquidez visa administrar e prover a
Capital Social
Base
Tributável (Lucro para
Realsegmento
após
Lucro líq. semes.
- de2.454
rações vencidas
segue estritamente os critérios definidos no artigo 4º da 16.042
mesma solvência
lo de peer-to-peerlending
de crédito a pequenas e médias empre- 1110.01
da Sociedade estabelecendo
os- parâmetros
mínimos
caixa a 2.454
serem
Reservas
e de Lucros
4.541
Compensação
do Prejuízo)
6.868 1110.02
Dest. do lucro:
Resolução
(Nota 5).de(e)Capital,
OutrosReavaliação
Créditos: Valores
correspondentes ao saldo
de observados
sas;
e (ii) Os empréstimos
pessoais para aquisição de lotes e5.409
casas em parceria
e mantidos, bem como as ferramentas necessárias para sua gestão
1150
Limite
para
Imobilização
(LI)
10.291
IR
15% imobiliários
811 da região.
1.030A adiantamento a funcionários, devedores diversos - país e os impostos e contribui- em
Reservas
legal
122
(122)
com empresas de incorporação e de empreendimentos
cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa mitigar possíValor da Situação
o Limite
de Imobilização
Reserva
especial
ções a compensar
(Nota 6).para
(f) Outros
Valores
e Bens: Valores relativos a2.880
reali- veis
Socinal
vem priorizando este último modelo por ter10%
a garantia contratual
de revenIR
Adicional
529
675 1160
descasamentos
dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas. A
1310
Disponibilidades
396
de lucro da estrutura de- gerenciamento
-de risco -de liquidez
1.668previsto
(1.668)
da doDevido
bem objeto pela incorporadora em caso de inadimplência
do mutuário
e a zação de garantias, na forma de dação de pagamento, advindas de baixa de fi- descrição
IRPJ
1.340
1.705
no art. 37º
1320
Aplicações
Interfinanceiras
de Liquidez
5.350 Em 30/06/2019
12.000
4.042 bem
(4.042)
- 13.790
nanciamentos
imobiliários
com a respectiva
retomada dos imóveis, para posterior
respectiva
quitação do saldo devedor do crédito. A15%
captação de811
recursos, para
CSLL
Devida
1.030o 1350
da Resolução CMN
nº 4.557/2018,
como o122
relatório1.668
anual fruto deste
trabaOperações
de
Crédito
72.398
fomento
da carteira
crédito próprio, é feita por meio da emissão
de realização. A Sociedade vem conduzindo a formalização adequada para esses lho,
31/12/2019
14.021
2.021
159
1.627
- 15.807
Lucro
(Prejuízo)
dode
Exercício
2.755de Recibos
2.454
disponíveis
em nosso
site (2.021)
www.socinal.com.br.
IV - Risco Operacional
Outros
Direitos
9.071 Em estão
processos,
ao abrigo
da Circular BACEN nº 1273. Esses imóveis foram submetiDepósito Bancário ou por Letra de câmbio aos investidores se utilizando da estru- 1370
Integralização
A
gestão
do
Risco
Operacional
é
de
grande
relevância
dentro
da
Sociedade
1380
Outros
Valores
e
Bens
8.358
11Capitalou
Social:
totalmente
subscrito de
e integralizado
é dos a avaliação de profissionais por meio de contratação de empresa especiali- de capital em
tura Patrimônio
própria, sitesLíquido:
especializados
terceirizada
em corretoras
valores de exPermanente
2.880 devido aos inúmeros processos manuais e de controle advindos de diversas lide
R$16.042.105,26,
ações
ordináriasinstitucionais.
nominativas 1390
zada (Nota
7). (g) Imobilizado: A depreciação do ativo imobilizado é calculada
pressiva
idoneidade representado
e penetraçãopor
no12.700.000
mercado de
investidores
espécie
- oferecidos
- 2.021
2.021
de produtos e serviços
em seu portfólio.
A melhoria
dos-controles
a Liberar
139 nhas
e
valor nominal.
dia 20/05/2019,Financeiras
foi protocolado
o processo:
usando oCréditos
método de
cálculo linear, com base na taxa anual de 10% para instala2- sem
Apresentação
dasNo
Demonstrações
e descrição
das158467
princi- 1395
Aum.
de capital
2.021 (2.021)
- negócio tem
- permitido
- que -a
e
internos
e
o
treinamento
e
suporte
às
áreas
de
1700
Valor
do
RWARCSIMP
(Risco
de
Crédito)
98.595
junto
ao Bancocontábeis:
Central do As
Brasil
solicitando o aumento
de da
capital
da instituição
pais práticas
Demonstrações
Financeiras
Sociedade
foram ções e móveis e equipamentos de uso, e de 20% para os sistemas de processa- gestão
sems.operacional
- contribua
- eficiência
2.755 opera2.755
do risco
para- o aprimoramento
da
doeRWAOSIMP
8.765a Lucro Líq.
de
R$12.000.000,00
R$16.042.105,26
mediante
capitalização
em moeda
mento deValor
dados
de transporte(Risco
(NotaOperacional)
8). (h) Passivo Circulante e Exigível
elaboradas
de acordopara
com as
práticas contábeis
adotadas
no Brasil, aplicáveis
às 1800
Dest. do
lucro:
cional
e
consequentemente
na
redução
do
comprometimento
do
capital.
Quanto
1950
Margem
sobre
o
Patrimônio
de
Referência
Requerido
4.479
corrente
aprovada
em 09
de agostopelo
de 2019,
16994/2019
BCB/DEORF/
instituições
autorizadas
a funcionar
Bancoofício
Central
do Brasil (BACEN),
que Longo Prazo: Demonstrados por valores conhecidos, considerando nestes os à
legal
- a Sociedade
138 processos -adequados
(138) e comsegurança
da informação
conta
com
da Margem
ou Insuficiência
7.411 Reservas
GTSP1
cujaasintegralização
de 100%
finalizoudanoLeiprimeiro
trimestre
2020.
encargosValor
incorridos
com base
em cálculo “pro rata die”, deduzidos das corresconsideram
diretrizes contábeis
emanadas
nº 6.404/76,
bemde
como
as 1960
Reservacom
especial
patíveis
seu
porte
no
tocante
a
geração
e
guarda
de
backups
e
documenta(Ativos
Ponderados
pelo
Risco)
107.360
2000
RWAS5
Reserva
É constituída
à razão
de 5% doelucro
líquido apurado
em cada pondentes despesas a apropriar, e/ou atualização por correção monetária, quan- de lucro
alteraçõeslegal:
introduzidas
pelas Leis
nº 11.638/07
nº 11.941/09,
para a contabili- descrição
- da estrutura
- gerenciamento
2.617 (2.617)
ção de suas operações. A
de
de risco opePatrimônio
de Referência
Mínimo
o RWA
(17%) a16.104
semestre/exercício
social,
nos termos
do art.
193 da LeidonºConselho
6.404/76,
até o li- 2010
do aplicável.
Incluídos
neste contexto
os Requerido
saldos daspara
contas
Depósitos
Prazo, racional
zação das operações,
associadas
às normas
e instruções
Monetário
Em 30/06/2020
16.042
- nº 4.557/2018,
297
4.244
- relatório
20.583
previsto
no
art.
32
da
Resolução
bem
como
o
2100
Patrimônio
de
Referência
para
o
limite
exposição
por
Cliente
20.583
mite
de 20%
doecapital
social.
Lucros
ou (Prejuízos)
acumulados:
Registra Recursos de Aceites Cambiais, Empréstimos no País - Outras Instituições e OuNacional
(CMN)
do Banco
Central
do Brasil
(BACEN), no
que for aplicável.Fotrabalho, estão disponíveis
em nosso
www.socinal.com.br.
Limite Máximo
para
ExposiçãodedeRenda,
ClientesContribuição Social e demais
5.145 anual fruto desteDEMONSTRAÇÃO
o
saldo
remanescente
dos lucros
(ou prejuízos),
apósemitidas
as reversões,
ajustesde
e 2110
DOS FLUXOS
DEsite
CAIXA
tras Obrigações
(Nota 9).
(i) Imposto
ram
parcialmente
adotadas
nos balanços
as normas
pelo Comitê
de capital - A Socinal estabeleceu suas diretrizes e regras para a esdas Exp.
14.098 V - RiscoEM
destinações.
Ocorrendo
resultado
semestre/exercício
negativo,
este será 2200
30
DE
JUNHO
DE
2020
E
2019
(Em
milhares
de reais) CMN nº
Tributos:Somatório
No 1º semestre
de dos
2020Clientes
e no 1ºc/Exposições
semestre de Concentradas
2019 foram constituídas
Pronunciamentos
Contábeis
(CPC),do
relacionadas
ao processo
de convergência
trutura e o gerenciamento do capital com base no art. 39 da Resolução
1ª Maior
com
contraparte
obrigatoriamente
absorvido
lucros acumulados,
reservas
de lucros 2201
as provisões
para Exposição
o imposto de
renda
à alíquota-base de 15% do resultado3.132
tribu- 4.557/2018. Todo o processo visa: (a) monitoramento e controle
contábil internacional.
Assim,pelos
as informações
contábeis pelas
contidas
nas demonstra01/01dea capital
01/01
a
mantiÍndice
de
Basiléia
19,17%
e
pelafinanceiras
reserva legal,
nessa ordem.
Juros
sobre
capital
próprio/Dividendos:
ções
do semestre
findo em
30 de
junho
de 2020,
foram elaboradas tável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual que exceder Fluxo
deSociedade;
caixa das (b)
atividades
operacionais
30/06/2020
30/06/2019
do
pela
avaliação
da
necessidade
de
capital
para
fazer
face
aos
Conforme
o artigo
20 do estatuto,
os lucros líquidos
terão ea de
destinação
que lhes Cálculo
donoLimite
Mínimo
de Patrimônio
de Referência
pelo
RPS Lucro
R$240 mil
exercício,
e a provisão
para contribuição
socialOptantes
sobre o lucro
líquido
conforme os
pronunciamentos
homologados
pelo BACEN
acordo instruções
líquido
do semestre
2.755e necessidade
2.454
riscos que
a Sociedade
está sujeito; e (c) o planejamento de metas
for
determinada
pela Diretoria,
observandocom
o disposto
na Lei 6.401/76.
Os ju- -ajustado
Resolução
4.606/2017à alíquota de 15%, conforme Regulamento do Imposto de Despesas
foi constituída
específicas
do BACEN,
e em conformidade
o Plano Contábil
das Instituições
(receitas)
que os
nãoobjetivos
afetam oestratégicos
caixa:
de
capital,
considerando
e
mantendo
uma
postura
proaros
sobre o Financeiro
Capital Próprio
foram- COSIF.
instituídos
pela Lei 9.249/95,
que em seu art.
Junho-2020Tributos/Alíquota: Imposto de Renda (15% + adicional
Valor da
Renda e atualizações.
de tiva,
do Sistema
Nacional
A emissão
dessas demonstrações
fi- Mês/Ano
Perda
na baixa de
imobilizado de capital decorrente de possíveis
11 alterações
antecipando
a necessidade
9º,
e alterações,
faculta
às Diretoria
empresas
dedução em
do Lucro
Real eA da
base de Conta
Nome
da ContaSocial Sobre o Lucro Líquido - CSLL 15%; PIS/PASEP
Conta nas
10%) - 25%;
Contribuição
nanceiras
foi aprovada
pela
daaFinanceira
31/08/2020.
AdministraDepreciação
e
Amortizações
90
76
condições
do
mercado.
As
operações
realizadas
pela
Sociedade
se
caracteContribuição
Social
daas
despesa
financeira
devidamente
resultante da
Patrimônio
de Referência
p/o Limite
de Basiléiatrouxe
(PRS5_LB)
20.583
- 0,65%; COFINS
- 4%.
A Lei nº 12.973
de 13/05/2014,
a adaptação
da rizam
ção declara que
todas
informações
relevantes
própriasregistrada
das demonstrações
fi- 1101
Provisão
créditos
60
comopara
“banking”
e de
sualiquidação
tesourariaduvidosa
está dedicada à remuneração
do(1.625)
capital
aplicação
sobre
o patrimônio
a título
de remuneração
aos acionistas.
RWAS5
107.360
Receita Federal
do Brasil às regras do Imposto de Renda e da Contribuição
So- Lucro
nanceiras,da
e TJLP
somente
elas,
estão sendo
evidenciadas
e correspondem
às 2000
líquido
ajustado
2.916
905
próprio
e
a
prestação
de
serviços
aos
clientes.
Tais
operações
não
são
realizadas
O
pagamento
juros sobrena
o sua
Capital
Próprio
deve ser
a partir
do 2010
Patrimônio
para
o RWAas novas
16.104
cial para as
empresasde
doReferência
Lucro RealMínimo
e LucroRequerido
Presumido,
segundo
prá- Variações
utilizadas
pela dos
Administração
gestão.
O Comitê
de reconhecido
Pronunciamentos
Connas
contas
do
Ativo
e
do
Passivo
com
intenção
de
negociação
ou
de
hedge
das
referidas
posições,
portanto,
não
momento
queemitiu
seja declarado
ou proposto
e assim configure
obrigação
presente 1950
Margem
sobre ointroduzidas
Patrimônio de
Referência
Requeridoe 11.941/09,
4.479
ticas contábeis
brasileiras
pelas
Leis nº 11.638/07
que se(Aumento)/Redução
tábeis - CPC
pronunciamentos
relacionados
ao processo
de convergência
de Operações
22.781
(9.679)
enquadram no conceito
de Carteirade
deCrédito
Negociação nos termos
da definição
do
na
data internacional,
do balanço e entretanto
registradonem
em conta
específica
no Patrimônio
Líquido.
O tornaram obrigatórios os padrões
Índice deinternacionais
Basiléia
19,17%
de contabilidade do IFRS
para Banco
contábil
todos foram
homologados
pelo Banco
Cen(Aumento)/Redução
em
Outros
Créditos
1.959
(1.176)
Central do Brasil - BACEN. O gerenciamento de risco das operações da
Patrimônio
estáDesta
assimforma,
apresentado:
todas
as empresas
do 4.553/2017
País. As novas
regras
entraram
em vigor pelo
a partir
de Socinal
tral do BrasilLíquido
(BACEN).
a Socinal na elaboração das demonstrações (i)
Conforme
Resolução
a Socinal
solicitou
e foi aprovado
Banco
(Aumento)/Redução
em
Outros
Valores
e
Bens
(3.394)
são realizados por meio de políticas internas e de seus comitês de contro30/06/2020pelo
30/06/2019
01/01/2015,
não optando
a Sociedade
pela adoção
antecipada
no ano-calendário
financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homologados
(BACEN): Central
do Brasil
em agosto/2019
a migração
de sua
segmentação
de S4 para leAumento/(Redução)
em Executivo
Depósitos de
a prazo
(40.025)
3.164
internos (CCI) e comitê
Negócios (CEN), que
com base nos
norPatrimônio
13.790
de 2014,
por não
enquadrar
emnas
nenhum
fiscal. A
não
- Resolução Líquido
CMN nº 3.566/08 - CPC 01 (R1) - Redução ao 20.583
Valor Recuperável
de S5,
passando
estáse
a se
enquadrar
regrasbenefício
das instituições
deSociedade
porte inferior
a mativos
Aum./(Red.)
Rec. Aceites
e Emissões
Títulos às operações
11.306 e/ou proces6.834
(NP’s)de
monitoram
os diversos
riscosde
inerentes
prevê (um
impactos
significantes
dosPIB
efeitos
da novametodologia
legislação sobre
as suas
de- sos,
Ativos; -Social
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração
dos12.000
Fluxos 0,1%
Capital
16.042
décimo
por cento) do
que utilizem
facultativa
simplifiAumento/(Redução)
Outras Obrigações
(33) Para2.886
incluindo os riscosem
operacionais,
de mercado, liquidez e crédito.
tal se
monstrações
contábeis,
a neutralidade
estabelecida
pelo Re- utiliza de: 1- Modelo proprietário de orçamento e fluxo de caixa,
de Caixa; de
- Resolução
Aumento
Capital CMN nº 3.750/09 - CPC 05 (R1) - Divulgação
- sobre Partes
4.042 cada
para apuração
dosmantendo
requerimentos
mínimostributária
de Patrimônio
de Referência
(7.406)
provisões 2.029
e indigime Tributário
(Nota14.2
10).- Detalhamento das Margens de Caixa
Relacionadas;
- Resolução CMN nº 3.989/11 - CPC 10 (R1) - Pagamento
Basea(-)
Capital a Realizar
(4.042) (PR),
de Nível Ide
e Transição
de Capital(RTT)
Principal.
líquido
(aplicado)
gerado
p/ativs.
operacionais
(4.490)
2.934
cadores de performance; e modelo proprietário de acompanhamento de risco de
30/06/2020
3- Caixa e Equivalentes
de Caixa
do em Ações;
- Resolução CMN nº 4.007/11 - CPC 23 - Políticas
Mu- Requerimento
de e
caixa
das atividades
de investimentos
Relativamente
ao RWA - BASILÉIA III:
A partir de 30/06/2019
1°/10/2013, Fluxo
Reservas
de Lucro
4.541Contábeis,
1.790
mercado
precificação
das carteiras
ativas e passivas a preços de mercado,
Disponibilidades
1.983
5.231
dança
de
Estimativa
e
Retificação
de
Erro;
Resolução
CMN
nº
3.973/11CPC
Aquisiçãode
decenários
Imobilizado
de Uso
(24)
(13)
através
das
Resoluções
nº
4.192
e
4.193
do
CMN,
implantou-se
nova
metodoloReserva Legal
296
122
viabilidade
e teste
de estresse definidos na Circular BACEN
3365/07
Disponibilidades
em
Moeda
Nacional
1.983
5.231
24
Evento
Subsequente;
Resolução
CMN
nº
3.823/09
CPC
25
Provisões,
Caixa
líquido
aplicado
p/ativ.
de
investimentos
(24)As premissas
(13)
Reserva Especial de Lucro
4.245
1.668 gia de apuração do RWA (Risk WeightAsset) com base no Patrimônio de Refe- e usados para mensurar o risco da variabilidade das taxas de juros.
Passivos
Contingentes
Ativos Contingentes;
- Resolução
CMN
nº 4.144/12 - rência.
4- Aplicações
Interfinanceiras
demínimos
Liquidez:
de caixa
dasaatividades
financiamentos
A apuração
dos requisitos
deDemonstrada
capital passacomo
a sersegue:
estabelecida Fluxo
e parâmetros
para
gestão dosde
riscos
de crédito, operacional, socioambiental,
12Demonstração
doseResultados
- 12.1 - Outras
Receitas
Operacionais
Pronunciamento Conceitual Básico (R1);01/01
- Resolução
CMN nº01/01
4.424/15
- CPC 33 como
Aplicações
em Depósitos
Interfinanceiros
30/06/2020
30/06/2019
de Capital
uma porcentagem
do montante
dos ativos ponderados
pelo risco
(RWA, na Aumento
de mercado
e de capital estão disponíveis em nosso site no 2.021
endereço www.soa 30/06/2020
a 30/06/2019
(R1) - Benefícios
a Empregados;
- Resolução CVM nº6.505
4.748/19 - CPC 4613.274
- Men- sigla
Banco
Paulista
500 Caixa
líquidoVIgerado
p/ativ.
de financiamentos
2.021
em
inglês). As novas regras estabelecem três requerimentos -independentes
cinal.com.br.
- Risco
Socioambiental
- Atendendo às disposições
da ResoReceitas
de Prestação
de Serviços
Banco
700I. 4,5% para
2.500o (Red.)
Aum.nºlíquido
caixa e equivals.
caixa
(2.493) que(2.921)
suração do Valor Justo. (a) Apuração do resultado: A Socinal apura o seu resul- a
seremDaycoval
observados continuamente pelas instituições financeiras:
lução CMN
4.327, de 25/04/2014
a qual de
dispõe
sobre as diretrizes
devem
Receitas
serviços
comde
tarifa
de confecção
de fichao cadastral
e comissão
na Capital
Banco Bradesco
do estabelecimento
aumento nas disponibilidades
tado pelo de
regime
contábil
competência,
ajustando
mesmo com
a apuração
ser observadas no
e na implantação da Política de ResponsaPrincipal, que é composto principalmente por ações,3.500
quotas, reservas -e Demonstração
originação
de parcerias
operacionais
firmadas
em- Banco ABC
3.500
-e bilidade
Saldo de
caixa e equiv. deacaixa
no início
do semestre
15.176
7.310
do impostode
decréditos
renda e resultantes
da contribuição
social, incidentes
sobre
o lucro com
tributável
Socioambiental,
Socinal
aprovou
em julho de 2015
sua política
de
lucros
retidos;
II.
6,0%
para
o
Nível
I,
que
é
composto
pelo
Capital
Principal
presas
correspondentes
captadoras
de
crédito
no
mercado
online
e
para
fundos
Banco
Santander
3.000
2.000
Saldo
de
caixa
e
equiv.
de
caixa
no
final
semestre
12.683
10.231
do período. (b) Caixa: O Caixa é representado pelas disponibilidades em depósi- outros instrumentos capazes de absorver perdas com a Sociedade em funciona- gestão do risco socioambiental e adotou odocritério
de atuar com
responsabilidade
de
direitos
creditórios.
12.2
Despesas
Administrativas
Total
10.700
5.000
Variação
no
saldo
de
caixa
e
equivals.
de
caixa
(2.493)
2.921
tos bancários, utilizado diariamente mediante necessidade da Sociedade. mento; e III. 8,625% para o total do PR, que é composto pelo Nível I e por outros social e agir de maneira ética transparente em todas as suas esferas e, através
01/01 aRegistram-se
30/06/2020 01/01
a 30/06/2019
(c) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez:
aqui os
investimen- instrumentos
(1) Referem-se
às operações
com de
prazo
original
igual quando
ou inferior
a 90 dias e de
seu negócio
contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade, zesubordinados
capazes
absorver
perdas
do encerramen6- Outros
Créditos
Despesa
de Água,
Energiano
e Gás
24 prazo com liquidez
26 apresentam elevada
tos dos recursos
aplicados
mercado interbancário de curto
liquidez e risco
insignificante
de enquadrada
mudança denovalor
justo. lando
para que todos os recursos sejam utilizados de maneira
consciente
e susto da Sociedade. Gerenciamento
de risco:
A Socinal,
segmento
Descrição
30/06/2020
30/06/2019
Despesa
de
Aluguéis
21
31
diária (CDI’s). O saldo apresentado é o somatório do valor presente de cada in- S5
5- Operações
Crédito: Demonstrativos
da distribuição
dasem
carteiras
de cré- tentável.
A política
aprovada, a Salariais
estrutura e a gestão destes riscos
estão detalha(Resolução de
4.553/2017)
faz sua gestão integrada
de riscos
conformidade
¹Adiantamento
e
Antecipações
411
411
Despesa
de
Comunicação
31
19
vestimento, calculado “pro rata die” pelos respectivos indexadores e taxas de ju- com
ditos apor
setor e atividade
econômica,
composição
para
Créditos
de das
em nosso asite
www.socinal.com.br em normativos internos.- Os controles
Resolução
4.557/2017
em seu art.
3º, sendoda
(i) Provisão
compatível
com
o modelo
²Adiantamento
Fornecedores
15
Desp.
de (4).
Manutenção
e Conservação
20
ros
Nota
(d) Operações
de Crédito: A carteira é composta
por produtos25
de de
Liquidação
e operações
lançadasepara
e
os
relatórios
anuais
estão
disponíveis
aos
auditores
externos
e
ao
3
negócio,Duvidosa
com a natureza
das operações
comprejuízo.
a complexidade dos produtos, internos
Cheques a Receber
Despesa de Material
9
17 serviços, atividades e processos da instituição; (ii) proporcional à dimensão e à Banco
Central
do
Brasil.
15Outros
assuntos:
A
Administração
vem
acompa4
Impostos e Contribuições a Compensar
1.430
1.614
A Vencer
Despesa de Processamento de Dados
746
560 relevância da
nhando
os
desdobramentos
relacionados
ao
Covid-19,
observando
com
a
devi5
exposição
aos
riscos,
segundo
critérios
definidos
pela
instituição;
e
211
269
Atividade
Econômica
Até38
3M
3 a 12 M 49 12 a 36 M
36 a 60 M 60 a 180M
180M <
Jun-2020
Jun-2019 Devedores Diversos - País
Desp.
Propag.
e Public./Rel. Públicas Vencida
atenção
as orientações
governamentais e da OMS. A Instituição
6
adequada ao
perfil de riscos
da instituição.7.310
É resultado
do esforço constante
Títulos
e Créditos
a Receber
7.020 vem adotan4.720
Setor de
Privado
8.942
19.521342 (iii)
22.405
16.290
38.661
115.550
145.263 da
Desp.
Serviços do Sistema Financeiro 2.421
89
do
medidas
de
prevenção
para
preservarmos
a
segurança
e
a
saúde
de
seus
de
modernização
dos
processos
integrados
há
ações
de
controle
sistêmicos
e
9.072
7.029
Indústriade Serviços de Terceiros
3 25
10
176 Total
Despesa
30 7
assim como a manutenção da operação.
a contemplar
risco de mercado,
crédito, de liquidez,
Comércio
156
513 1 gerenciais,
838 de forma
550
1.509
- risco de3.566
4.288 colaboradoes,
¹ Saldo de distribuição de lucro no mês de encerramento do semestre. ² AdiantaDesp.
de Serv. de Vigil. e Segurança
1
operacional
e
adequação
de
capital
aos
negócios
da
sociedade,
mantendo-os
Diretroria:
Ângela
Maria
Martins
da
Silva
Jorge
Lage
Campo
Vanessa
Outros Serviços
241
372
1.149
2.879
2.270
4.641
11.552
14.555 mento realizado a fornecedores de serviços para infra-estrutura da sede, o qual
Desp. de Serv. Técnicos Especializados
699
1.182
dos limites
legais e prudenciais
de gestão de
riscos Pires Antunes. Contador: Contab Control - V.P. Antunes Consultoria Empre2.180
8.407
17.856 1 dentro
18.688
13.470
32.511 de mercado.
7.310 A área
100.422
126.244
Pessoa de
Física
será dado quitação na conclusão do serviço contratado. ⁴ Representada por imDespesa
Transporte
está
subordinada
ao
comitê
de
controles
internos
da
Sociedade
(CCI)
constituído
ME - CRC RJ:
006087/O-9.
Total
2.421
8.942
19.521
22.405
16.290
38.661
7.310
115.550
145.263 sarial
postosEireli
e contribuições
antecipadas
para compensação futura. ⁵ Representado
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Ativo Circulante
28.609
68.771
por valores a receber de repasses dos órgãos públicos referentes a operações
Aos
Acionistas
e Administradores da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento: Opinião - Examinamos as Financeira são aqueles
pela supervisão
do⁶Saldo
processo
de elaboração
dasBens
demonstrações
consignado.
transferido
da conta
não de Usocontábeis.
recebido,
Ativo
Não Circulante
86.941com responsabilidade
76.492 de crédito
demonstrações
contábeis da SOCINAL S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Financeira”),
das
demonstrações
contábeis
objetivos
são obter
conforme
orientação
do BACEN.
7- Bens- Nossos
não de Uso
Próprio:
Em 30segurança
de Junho
Por Tipo de Pessoa
A Vencerque compreendem Responsabilidades do auditor pela auditoria
o
balanço
patrimonial em 30 de junho de
2020 e as respectivas
razoável
as demonstrações
contábeis,
tomadas
emdemonstrados:
conjunto, estão livres de distorção relevante, independente2020, estão
assim
Tipo
de Pessoa
Vencida
Até 3 M demonstrações
3 a 12 M do
12resultado,
a 36 M das
36mutações
a 60M do
60 patrimônio
a 180M
180M <de que
Jun-2019
Jun-2018
líquido
findo nessa data,
as correspondentes
explicativas, incluindo
mente se-causada15.128
por fraude ou19.019
erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa Saldo
opinião.
SegurançaSaldo
razoável
é um alto
PJ e dos fluxos de caixa para o semestre241
535 bem como
1.662
3.720 notas2.820
6.150
Natureza
30/06/2020
30/06/2019
o PF
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião,
contábeis
referidas apresentam
nível7.310
de segurança,
mas não uma
garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacio2.180
8.407 as demonstrações
17.856
18.688 acima
13.470
32.511
100.422
126.244
Imóveis
8.358
7.248
adequadamente,
em todos os aspectos relevantes,
a posição
e financeira
da SOCINAL16.290
S.A. - Crédito,
Finan- nais 7.310
de auditoria115.550
sempre detectam
as eventuais
distorções
relevantes
distorções
podem ser
decorrentes
de
Total
2.421
8.942patrimonial
19.518
22.408
38.661
145.263
Corresponde
a bens
imóveis existentes.
disponíveisAs
para
venda, ajustados
a valor
de mercaciamento e Investimento em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando,
individualmente
ou
em
conjunto,
possam
influenciar,
dentro
de
uma
do, recebidos de clientes da Sociedade em dação em pagamento e não utilizados
Jun-2020razoável, as decisões
Jun-2019
semestre
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a perspectiva
econômicas
dos usuários
base
referidas demonstrações
contábeis.
Por Região
no desempenho
da tomadas
atividadecom
social.
8- nas
Imobilizado:
O ativo fixo da Sociedade
Risco de acordo com
Provisão
PCLDda auditoria
Carteira
funcionar
- Nossa auditoria
foi conduzida
as normasCarteira
brasi- Como parte
realizadaPCLD
de acordo
as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamenRegião pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião
Jun-2020
Jun-2019
estácom
assim
composto:
leiras
• Identificamos
os riscos
AAtais normas, estão descritas
0% na seção -to profissional
- e mantemos
- ceticismo profissional
- Conta ao longo da auditoria. Além disso:Saldo
Norte e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em- conformidade-com
30/06/2020e avaliamos
Saldo 30/06/2019
a
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
em de distorção
nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos
Nordeste
- demonstrações
- Acontábeis”. Somos independentes
0,50%
65.985
330 relevante
109.751
549 Edificações
3.165
3.165e
relação
à Financeira, de acordo com os princípios éticos relevantes
de Ética Profissional do Contador executamos procedimentos de auditoria em
resposta
a tais riscos,debem
de auditoria apropriada
Móveis
e equipamentos
usocomo obtemos evidência197
193
Centro-Oeste
- previstos no- Código
B
1,00%
22.727
227
15.207
152
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida- e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco
de não detecçãodededados
distorção relevante resultante
Sistema
de processamento
227 de fraude é maior
227
Sul éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
- C obtida é suficiente e3,00%
9.925
298a fraude
des
de auditoria
apropriada16.802
para do que o504
proveniente
de erro, já que
pode
envolver
o
ato
de
burlar
os
controles
internos,
conluio,
falsificação,
(-) Depreciação acumulada
(709)
(556)
Sudeste
115.550
145.263
fundamentar
nossa opinião. Outros assuntos - Outras informações
que
acompanham
as demonstrações
para
a
auditoria
D
10,00% contábeis
3.435omissão ou
344representações
3.976 falsas intencionais.
398 Total • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
2.880
3.029
Total
115.550
145.263
e
o relatório do auditor - A administração da Financeira é
responsável por
essas outras
informações que
compreendem
o para planejarmos
procedimentos
de938
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
E
30,00%
2.867
860
3.127
9Passivo
Circulante
e
Exigível
a
Longo
Prazo:
Os
valores
registrados
nos
Relatório
da
Administração.
Nossa
opinião
sobre
as
demonstrações
contábeis
não
abrange
o
Relatório
da
Administração
e
opinião
sobre
a
eficácia
dos
controles
internos
da
Financeira.
•
Avaliamos
a
adequação
das
políticas
contábeis
utilizadas
e
Por Produto
F conexão com a auditoria
50,00%
1.962a razoabilidade
981 das estimativas
994
497 subgrupos
estão
representados
rubricas
abaixo descritas.
não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
sobre esseJun-2019
relatório. Em
das demonscontábeis
e respectivas
divulgações
feitasnas
pela
administração.
• Concluímos sobre a adeCarteiras
Jun-2020
G
70,00%
436
305
589
412 9.1.contábil
Depósitos
a Prazo
30/06/2020
trações
contábeis, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração
de continuidade
operacional e, com base nas
evidências 30/06/2019
de auditoria
Consignado/Crédito
Pessoal
31.578
44.820 e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório quação do uso, pela administração, da base
RDB
Recibo de
Depósito
21.699
77.727
H
1.336obtidas,1.336
1.694
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso
conhecimento100,00%
obtido na auditoria
se existe uma
incerteza 1.693
relevante
em-relação
a eventos
ouBancário
condições que possam levantar
dúvida significativa
Empréstimos
Operações
Ativa
Vinculadas
15.296
71.224
77.727
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base noTotal
trabalho realizado, concluirmos que
há em relação
operacional da Financeira. Se concluirmos que existe uma21.699
incerteza relevante,
115.550
4.887à capacidade
145.263 de continuidade
4.937 Total
Financiamento
Imobiliário
851
850 esse fato. Não temos nada a relatar a devemos chamar atenção em nosso relatório
distorção
relevante
no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar
de auditoria
contábeis
Passivo
circulantepara as respectivas divulgações nas demonstrações
5.698
15.886
Ativo
Circulante
28.609
1.210
68.771
2.337
Capital
de Giro/Títulos
Descontados/Dir.
Creditório
67.825
este
respeito.
Responsabilidades
da administração
e da
governança28.369
pelas demonstrações contábeis - A adminis- ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas
Passivo
não circulante
16.002
61.841
Ativo
Não Circulante
86.941nas evidências
3.677 de 76.492
2.600
Total da Financeira é responsável pela elaboração e adequada
115.550 apresentação
145.263 das
tração
demonstrações
contábeis de acordo
auditoria obtidas
até aTotal
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
levar a
21.700podem77.727
com
contábeis
adotadas%
noConcentração
Brasil, aplicáveisProvisão
às instituições
autorizadas
a funcionar
pelo Banco
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
Saldoasdapráticas
Carteira
Jun-2020
%Provisão
Operações
Lançadas
para Central
Prejuízodo Financeira a não mais se manter em continuidade
9.2Letras
de
Câmbio
30/06/2020
30/06/2019
Brasil
e pelos
controles internos
que ela determinou
como necessários
para
permitir
a elaboração
de demonstrações con- das demonstrações contábeis, inclusive
divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondenOps. Ativas
Vinculadas
15.295
13,24%
389
0,61%
Saldo
1º Sem. 2019
14.034 as
LC - Recurso
deoAceite
Cambial
95.249
70.003
tábeis
livres
de distorção relevante,
ou erro. Na elaboração das demonstrações tes transações e os eventos de maneira compatível
com
objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os
Total da
Carteira
115.549independentemente
- se causada
4.887 por fraude
3,49%
Baixas
para
Prejuízo
1.426
95.249 e das 70.003
contábeis, a administração é responsávelNºpela
da capacidade
de a Financeira continuar operando, divulgando, responsáveis pela governança a respeito,Total
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
constade avaliação
Ticket Prz.
Origi- Passivo
circulante
14.079
2.816
quando
aplicável,
os assuntos
relacionados
com aMédio
sua continuidade
uso dessa base contábil na elaboração tações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais
deficiências significativas nos controles internos
que identificamos
Ticket Médio
da Carteira
-2019/06
operações
naçãooperacional
Duratione oRenegociadas
não circulante
81.170 Empresarial
67.188
Recuperadas
687 Passivo
das
contábeis, a não ser que
a administração
pretenda liquidar
a Financeira
ou cessar suas operações, ou durante nossos trabalhos. Belo Horizonte,
21 de setembro
de 2020. Consult Audi Auditoria & Consultoria
Ops.demonstrações
Ativas Vinculadas
368
41 24 meses
7 meses
95.249
70.004
não
nenhuma alternativa realista para
evitar o 64
encerramento
Os responsáveis
da Silva - Contador CRCMG 044996/O-4.
Fim 1º Sem.pela
2020governança da - CRCMG - 007153/O-0; Silvio Sebastião
14.773 Total
Totaltenha
da Carteira
1.779
180 mesesdas40operações.
meses Saldo
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01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019 dos acionistas que analisam e deliberam anualmente ou a qualquer momento de
Despesa com Viagens
15
29 forma tempestiva, se for o caso, as ocorrências e os relatórios circunstanciados
Outras Despesas Administrativas
84
326 produzidos pela área de controle internos e risco que está segregada das áreas
91
76 operacionais e de negócios de empresa visando a independência de atuação e
Despesa de Depreciação
Total
1.898
2.709 conflito de interesses. I - Risco de Mercado - A Socinal utiliza de políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado, com limites operacionais e
Composto significativamente por despesas com Processamento de Dados de- de exposição definidos em normativos específicos e aprovados pelo comitê de
vido Locação do Ambiente Nuven e novos sistemas operacionais, Consultoria controles internos e risco, dentro de critérios aceitáveis e compatíveis com a esJurídica, Financeira e despesa de Serviço do Sistema Financeiro devido ao cres- trutura patrimonial da Sociedade, controlados e gerenciados periodicamente pela
cimento operacional na área de serviços e na de intermediação financeira.
área de compliance e risco. A Sociedade, até o presente momento, não tem posi13- Outras Despesas Operacionais 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019 ções ativas em moeda estrangeira, índice de preços ou taxas flutuantes. Seus
Outras Despesas Operacionais
2.788
4.394 ativos de crédito são classificados na carteira bancária de não negociação, a taDespesas relativas a serviços prestados por correspondentes bancários na cap- xas prefixadas e seus passivos são remunerados a taxas pré-fixadas ou atrelados
tação de créditos e de títulos e valores mobiliários. 14- Basiléia - Limites Opera- à variação do CDI (certificado de deposito interbancário). A descrição da estrutura
cionais - Adequação ao novo acordo de capitais (Basiléia III): A Sociedade de gerenciamento de risco de mercado previsto no art. 25º da Resolução CMN nº
cumpre o disposto pelo Conselho Monetário Nacional, por meio das Resoluções 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em
4.192 e 4.193 e os demais conjuntos de normativos que regulam e definem as nosso site www.socinal.com.br. II - Risco de Crédito - As ações que norteiam as
novas regras que buscam aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras políticas de risco de crédito baseiam-se em regras de concessão, limites operade absorver choques, fortalecendo a estabilidade financeira e a promoção do cionais, controles sistêmicos, critérios de classificação de clientes, análise da evocrescimento econômico sustentável. O aumento da quantidade e qualidade do lução da carteira, “credit score” e níveis de inadimplência e taxas de retorno.
capital regulamentar mantido por instituições financeiras visa a reduzir a proba- Adota-se a prática de constituição de provisões para perdas de crédito para cada
bilidade e a severidade de eventuais crises bancárias, e os seus consequentes operação considerando a classificação do cliente e condição de atraso da operacustos para a economia real.
ção. Todas as operações são classificadas por alçada e submetidas ao comitê de
crédito respectivo para avaliação qualitativa e quantitativa, levando em conta os
14.1 - Indicadores de Risco (Basiléia) e Limites Operacionais
Conta Descrição
Saldo aspectos determinantes do risco de crédito do cliente, da operação e do grupo
1100
Patrimônio de Referência (PRS5)
20.583 econômico. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de crédito previs1101
Patrimônio de Referência para o Limite de Basiléia (PRS5_LB) 20.583 to no art. 21º da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto
1102
Patrimônio de Referência para o Limite de Imobilização (PRS5_LI) 20.583 deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. III - Risco
1110.01 Capital Social
16.042 de Liquidez - A política de gestão do risco de liquidez visa administrar e prover a
1110.02 Reservas de Capital, Reavaliação e de Lucros
4.541 solvência da Sociedade estabelecendo os parâmetros mínimos de caixa a serem
1150
Limite para Imobilização (LI)
10.291 observados e mantidos, bem como as ferramentas necessárias para sua gestão
1160
Valor da Situação para o Limite de Imobilização
2.880 em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa mitigar possí1310
Disponibilidades
396 veis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações corretivas. A
1320
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
5.350 descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez previsto no art. 37º
1350
Operações de Crédito
72.398 da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto deste traba1370
Outros Direitos
9.071 lho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. IV - Risco Operacional
Outros Valores e Bens
8.358 - A gestão do Risco Operacional é de grande relevância dentro da Sociedade
11- Patrimônio Líquido: Capital Social: totalmente subscrito e integralizado é 1380
Permanente
2.880 devido aos inúmeros processos manuais e de controle advindos de diversas lide R$16.042.105,26, representado por 12.700.000 ações ordinárias nominativas 1390
Créditos a Liberar
139 nhas de produtos e serviços oferecidos em seu portfólio. A melhoria dos controles
e sem valor nominal. No dia 20/05/2019, foi protocolado o processo: 158467 1395
Valor do RWARCSIMP (Risco de Crédito)
98.595 e internos e o treinamento e suporte às áreas de negócio tem permitido que a
junto ao Banco Central do Brasil solicitando o aumento de capital da instituição 1700
Valor do RWAOSIMP (Risco Operacional)
8.765 gestão do risco operacional contribua para o aprimoramento da eficiência operade R$12.000.000,00 para R$16.042.105,26 mediante capitalização em moeda 1800
Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerido
4.479 cional e consequentemente na redução do comprometimento do capital. Quanto
corrente aprovada em 09 de agosto de 2019, ofício 16994/2019 BCB/DEORF/ 1950
Valor da Margem ou Insuficiência
7.411 à segurança da informação a Sociedade conta com processos adequados e comGTSP1 cuja integralização de 100% finalizou no primeiro trimestre de 2020. 1960
RWAS5 (Ativos Ponderados pelo Risco)
107.360 patíveis com seu porte no tocante a geração e guarda de backups e documentaReserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada 2000
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA (17%) 16.104 ção de suas operações. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco opesemestre/exercício social, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o li- 2010
Patrimônio de Referência para o limite exposição por Cliente
20.583 racional previsto no art. 32 da Resolução nº 4.557/2018, bem como o relatório
mite de 20% do capital social. Lucros ou (Prejuízos) acumulados: Registra 2100
Limite Máximo para Exposição de Clientes
5.145 anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br.
o saldo remanescente dos lucros (ou prejuízos), após as reversões, ajustes e 2110
Somatório das Exp. dos Clientes c/Exposições Concentradas 14.098 V - Risco de capital - A Socinal estabeleceu suas diretrizes e regras para a esdestinações. Ocorrendo resultado do semestre/exercício negativo, este será 2200
1ª Maior Exposição com contraparte
3.132 trutura e o gerenciamento do capital com base no art. 39 da Resolução CMN nº
obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros 2201
Índice de Basiléia
19,17% 4.557/2018. Todo o processo visa: (a) monitoramento e controle de capital mantie pela reserva legal, nessa ordem. Juros sobre capital próprio/Dividendos:
Conforme o artigo 20 do estatuto, os lucros líquidos terão a destinação que lhes Cálculo do Limite Mínimo de Patrimônio de Referência Optantes pelo RPS do pela Sociedade; (b) avaliação da necessidade de capital para fazer face aos
riscos que a Sociedade está sujeito; e (c) o planejamento de metas e necessidade
for determinada pela Diretoria, observando o disposto na Lei 6.401/76. Os ju- - Resolução 4.606/2017
de capital, considerando os objetivos estratégicos e mantendo uma postura proaros sobre o Capital Próprio foram instituídos pela Lei 9.249/95, que em seu art. Mês/Ano Junho-2020
Valor da tiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis alterações
9º, e alterações, faculta às empresas a dedução do Lucro Real e da base de Conta
Nome da Conta
Conta nas condições do mercado. As operações realizadas pela Sociedade se caracteContribuição Social da despesa financeira devidamente registrada resultante da 1101
Patrimônio de Referência p/o Limite de Basiléia (PRS5_LB) 20.583 rizam como “banking” e sua tesouraria está dedicada à remuneração do capital
aplicação da TJLP sobre o patrimônio a título de remuneração aos acionistas. 2000
RWAS5
107.360 próprio e a prestação de serviços aos clientes. Tais operações não são realizadas
O pagamento dos juros sobre o Capital Próprio deve ser reconhecido a partir do 2010
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA
16.104 com intenção de negociação ou de hedge das referidas posições, portanto, não
momento que seja declarado ou proposto e assim configure obrigação presente 1950
Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerido
4.479 se enquadram no conceito de Carteira de Negociação nos termos da definição do
na data do balanço e registrado em conta específica no Patrimônio Líquido. O
Índice de Basiléia
19,17% Banco Central do Brasil - BACEN. O gerenciamento de risco das operações da
Patrimônio Líquido está assim apresentado:
(i) Conforme Resolução 4.553/2017 a Socinal solicitou e foi aprovado pelo Banco Socinal são realizados por meio de políticas internas e de seus comitês de contro30/06/2020 30/06/2019 Central do Brasil em agosto/2019 a migração de sua segmentação de S4 para le internos (CCI) e comitê Executivo de Negócios (CEN), que com base nos norPatrimônio Líquido
20.583
13.790 S5, passando está a se enquadrar nas regras das instituições de porte inferior a mativos (NP’s) monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou procesCapital Social
16.042
12.000 0,1% (um décimo por cento) do PIB que utilizem metodologia facultativa simplifi- sos, incluindo os riscos operacionais, de mercado, liquidez e crédito. Para tal se
Aumento de Capital
4.042 cada para apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência utiliza de: 1- Modelo proprietário de orçamento e fluxo de caixa, provisões e indi(-) Capital a Realizar
(4.042) (PR), de Nível I e de Capital Principal. 14.2 - Detalhamento das Margens de cadores de performance; e modelo proprietário de acompanhamento de risco de
Reservas de Lucro
4.541
1.790 Requerimento Relativamente ao RWA - BASILÉIA III: A partir de 1°/10/2013, mercado e precificação das carteiras ativas e passivas a preços de mercado,
Reserva Legal
296
122 através das Resoluções nº 4.192 e 4.193 do CMN, implantou-se nova metodolo- viabilidade de cenários e teste de estresse definidos na Circular BACEN 3365/07
Reserva Especial de Lucro
4.245
1.668 gia de apuração do RWA (Risk WeightAsset) com base no Patrimônio de Refe- e usados para mensurar o risco da variabilidade das taxas de juros. As premissas
rência. A apuração dos requisitos mínimos de capital passa a ser estabelecida e parâmetros para a gestão dos riscos de crédito, operacional, socioambiental,
12- Demonstração dos Resultados - 12.1 - Outras Receitas Operacionais
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019 como uma porcentagem do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA, na de mercado e de capital estão disponíveis em nosso site no endereço www.soReceitas de Prestação de Serviços
6.505
13.274 sigla em inglês). As novas regras estabelecem três requerimentos independentes cinal.com.br. VI - Risco Socioambiental - Atendendo às disposições da Resoa serem observados continuamente pelas instituições financeiras: I. 4,5% para o lução CMN nº 4.327, de 25/04/2014 a qual dispõe sobre as diretrizes que devem
Receitas de serviços com tarifa de confecção de ficha cadastral e comissão na Capital Principal, que é composto principalmente por ações, quotas, reservas e ser observadas no estabelecimento e na implantação da Política de Responsaoriginação de créditos resultantes de parcerias operacionais firmadas com embilidade Socioambiental, a Socinal aprovou em julho de 2015 sua política de
presas correspondentes captadoras de crédito no mercado online e para fundos lucros retidos; II. 6,0% para o Nível I, que é composto pelo Capital Principal e gestão do risco socioambiental e adotou o critério de atuar com responsabilidade
outros instrumentos capazes de absorver perdas com a Sociedade em funcionade direitos creditórios. 12.2 - Despesas Administrativas
social e agir de maneira ética e transparente em todas as suas esferas e, através
01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2019 mento; e III. 8,625% para o total do PR, que é composto pelo Nível I e por outros de seu negócio contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade, zeDespesa de Água, Energia e Gás
24
26 instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramen- lando para que todos os recursos sejam utilizados de maneira consciente e susDespesa de Aluguéis
21
31 to da Sociedade. Gerenciamento de risco: A Socinal, enquadrada no segmento tentável. A política aprovada, a estrutura e a gestão destes riscos estão detalhaS5 (Resolução 4.553/2017) faz sua gestão integrada de riscos em conformidade
Despesa de Comunicação
31
19 com a Resolução 4.557/2017 em seu art. 3º, sendo (i) compatível com o modelo das em nosso site www.socinal.com.br em normativos internos. Os controles
Desp. de Manutenção e Conservação
20
25 de negócio, com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, internos e os relatórios anuais estão disponíveis aos auditores externos e ao
Despesa de Material
9
17 serviços, atividades e processos da instituição; (ii) proporcional à dimensão e à Banco Central do Brasil. 15- Outros assuntos: A Administração vem acompaDespesa de Processamento de Dados
746
560 relevância da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela instituição; e nhando os desdobramentos relacionados ao Covid-19, observando com a deviDesp. Propag. e Public./Rel. Públicas
38
49 (iii) adequada ao perfil de riscos da instituição. É resultado do esforço constante da atenção as orientações governamentais e da OMS. A Instituição vem adotanDesp. de Serviços do Sistema Financeiro
89
342 de modernização dos processos integrados há ações de controle sistêmicos e do medidas de prevenção para preservarmos a segurança e a saúde de seus
Despesa de Serviços de Terceiros
30
25 gerenciais, de forma a contemplar risco de mercado, risco de crédito, de liquidez, colaboradoes, assim como a manutenção da operação.
Desp. de Serv. de Vigil. e Segurança
1
1 operacional e adequação de capital aos negócios da sociedade, mantendo-os Diretroria: Ângela Maria Martins da Silva - Jorge Lage Campo - Vanessa
Desp. de Serv. Técnicos Especializados
699
1.182 dentro dos limites legais e prudenciais de mercado. A área de gestão de riscos Pires Antunes. Contador: Contab Control - V.P. Antunes Consultoria EmpreDespesa de Transporte
1 está subordinada ao comitê de controles internos da Sociedade (CCI) constituído sarial Eireli ME - CRC RJ: 006087/O-9.
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento: Opinião - Examinamos as Financeira são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
demonstrações contábeis da SOCINAL S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Financeira”), que compreendem Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentelíquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacioadequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SOCINAL S.A. - Crédito, Finan- nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
ciamento e Investimento em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi- Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamenleiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
relação à Financeira, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida- e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos - Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
e o relatório do auditor - A administração da Financeira é responsável por essas outras informações que compreendem o para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e opinião sobre a eficácia dos controles internos da Financeira. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons- a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adetrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há em relação à capacidade de continuidade operacional da Financeira. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante,
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A adminis- ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
tração da Financeira é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Financeira a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações con- das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações tes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Financeira continuar operando, divulgando, responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constaquando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Financeira ou cessar suas operações, ou durante nossos trabalhos. Belo Horizonte, 21 de setembro de 2020. Consult Audi Auditoria & Consultoria Empresarial
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da - CRCMG - 007153/O-0; Silvio Sebastião da Silva - Contador CRCMG 044996/O-4.
9.3- Outras Obrigações
30/06/2020 30/06/2019
(i) Cobrança e Arrecadações Tributárias
2
1.567
(ii) Sociais e Estatutárias
(iii) Fiscais e Previdenciárias
4.024
3.368
IRPJ a recolher
2.155
1,869
CSL a recolher
1.154
1.109
Impostos e contrib. s/serviços de terceiros
49
96
Impostos e contribuição s/salários
133
48
Outros
533
246
(iv) Diversas (a)
2.098
1.409
Total (i+ii+iii)
6.124
6.344
(a) Valores referentes à provisão de férias, repasses e outras obrigações.
10- Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Resumo da apuração do IRPJ e CSLL, conforme RIR/99.
Cálculo IRPJ e CSLL
30/06/2020 30/06/2019
7.0.0.00.000 - Receitas
(+)
19.049
27.214
8.0.0.00.000 - Despesas
(-)
(14.143)
(22.025)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e
das participações societárias
4.906
5.189
6.1.5.80.30 - Juros sobre o capital próprio
Adições
(+)
503
1.679
Exclusões
(-)
Lucro (Prej.) antes da Compensação do Prej.
5.409
6.868
Crédito Baixado como Prejuízo (2016)
Crédito Baixado como Prejuízo (2017)
Saldo Prejuízo Fiscal
Base Tributável (Lucro Real após
Compensação do Prejuízo)
5.409
6.868
IR
15%
811
1.030
IR Adicional
10%
529
675
IRPJ Devido
1.340
1.705
CSLL Devida
15%
811
1.030
Lucro (Prejuízo) do Exercício
2.755
2.454

Privatização da Eletrobras terá tratamento especial
Para governo,
prioridade é a
capitalização para
transformar a estatal
em ‘corporation’

Para justificar a necessidade de modernização do setor energético, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta segunda-feira que a
prioridade da pasta é o projeto de capitalização da Eletrobras e que o processo
de privatização da empresa junto com
a lei que estabelece o novo mercado de
gás. Ao discursar na abertura do encontro anual dos agentes do setor elétrico
- Enase, o ministro afirmou que a privatização da estatal vai ter tratamento especial no Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE).
“A Eletrobras segue como prioridade no
ministério em relação a pauta de capitalização. Esse processo possibilitará a constituição de uma grande corporation brasileira no
setor de energia, como as diversas que existem atuando no mundo e no Brasil.”

O projeto de lei de privatização da Eletrobras, encaminhado ao Congresso Nacional pelo governo, em novembro de 2019,
enfrenta resistência por parte do Senado,
em razão do papel estratégico da empresa
em diversas regiões do país. A Eletrobras é
responsável por 30% da geração de energia
no país e por 50% da transmissão, sendo o
maior ator do país nesse segmento.
A ideia do governo era de fazer a privatização da empresa ainda este ano, mas ainda
não foi criada a comissão especial por onde
a proposta começa a tramitar e nem foi escolhido um relator.
O ministro também citou como prioridade da pasta a aprovação do Projeto de Lei
(PL) 4476/20, que trata da abertura do mercado de gás. O texto está em tramitação no
Senado. Entre outros pontos, a medida fixa a
necessidade de uma autorização no lugar de
concessão pública para o transporte de gás
natural no país.
“A aprovação do PL 4476/20 é muito importante para viabilizarmos o novo mercado
do gás. Essa política considera a oferta interna do gás pode até mais do que dobrar em
2029 e que precisamos viabilizar uma efetiva competição no mercado de gás, inclusive
por meio da desverticalização das atividades,
para que esse aumento de oferta se reflita na
redução do preço de gás e assim de custo
para a economia brasileira”, afirmou.
No encontro virtual, o ministro listou

ações tomadas pela pasta no enfrentamento
da pandemia do novo coronavírus para reduzir os impactos financeiros no setor. Entre
as medidas está a criação da Conta-Covid. A
proposta, aprovada em junho pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), autorizou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) a realizar empréstimos
bancários para cobrir os déficits ou antecipar
receitas das distribuidoras de energia até dezembro de 2020.
O ministro falou ainda sobre o pagamento antecipado de um encargo tarifário, a Conta ACR, responsável no ano
passado por evitar. segundo o ministro,
um aumento maior nas contas de energia
elétrica. Ele ambém ressaltou a Medida
Provisória (MP) 950/20, que concede
descontos nas contas de luz para quem
tem consumo mensal máximo de 220
quilowatt-hora (kWh/mês). Entretanto,
como o texto não foi votado pelo Congresso, a medida perdeu validade em
meados de agosto.
Albuquerque também citou a aprovação no Congresso Nacional do projeto de
lei trata da repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, também
denominado GSF (sigla em inglês de Generation Scalling Factor). Ele resolve um
impasse de débitos do risco hidrológico no
mercado de curto prazo, que acumula R$
8,7 bilhões em valores não liquidados.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30
NIRE - 33 30014041-7
Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 05 de Outubro de 2020, às 16:00
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Recompra
de Ações. 2. Resgate de Ações. Nova Iguaçu, 25 de Setembro de 2020.
Renata Baroni Coelho - Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
05/10/2020
A Presidente da RECICLAMAIS ZONA OESTE – COOPERATIVA DE
TRABALHO E PRODUÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DE BANGU, CNPJ 26.410.210/0001-41, NIRE
33.4.0005527-6 convoca nas formas das disposições estatutárias, todos os cooperados associados a esta Cooperativa para a Assembléia
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 05(cinco) de outubro do ano
2020 a ser realizada em sua sede à Rua Roque Barbosa, 348 – Bangu/
RJ às 10:00 horas. Na data da presente convocação a cooperativa
possui em seu quadro de cooperados 26(vinte e seis) cooperados para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1 – Alteração dos CNAE´s
constantes no CNPJ. Bangu, 05 de outubro de 2020.
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO SEMESTRAL
Cenário Econômico
Havia uma grande expectativa de crescimento da atividade econômica e de aumento da demanda dos mercados internos e externos
para 2020, o que foi alterado com o evento inesperado da pandemia de Covid-19 em todo o mundo.
A crise do Covid-19 levou à uma forte revisão das expectativas de crescimento do Brasil e do mundo. Estímulos fiscais e monetários
dos governos foram acionados, ocasionando uma grande queda das taxas de juros.
Nesse novo cenário, tivemos uma correção de preços dos ativos, o IBovespa caiu 35% no 1T20 e recuperou parte das perdas no
2T20; as moedas de mercados emergentes foram muito prejudicadas; a taxa de câmbio Real/Dólar chegou próxima de R$5,50 no
final no 2T20.
No final do semestre, o relatório Focus indicava queda de 6% do PIB do Brasil para o ano de 2020. Com taxa de desemprego em alta
e expectativa do IPCA bem abaixo da meta, a projeção do IPCA para 2020 estava em 1,55% e encerrou o primeiro semestre de 2020
com alta de 2,13% em 12 meses.
Diante dessas novas projeções, o Copom reduziu a taxa Selic para 2% a.a. ao longo do primeiro semestre. Já no cenário internacional,
o Federal Reserve, nos EUA, cortou a taxa de juros em duas reuniões extraordinárias, reduzindo-a do patamar de 1,50% a 1,75% para
o de 0% a 0,25%. A maioria dos países reduziram as taxas de juros e lançaram pacotes de estímulos fiscais - só os EUA fizeram um
pacote de USD 2 trilhões.
No início do 2S20, aqui no Brasil, os dados de atividade e crédito mostram sinais de recuperação, em grande parte devido aos juros
baixos, estímulo fiscal e programas de auxílio emergencial.
A demanda por crédito para capital de giro continua forte, enquanto a relativa aos investimentos recuou. As taxas de juros mais baixas
e as alterações de prazos são fatores positivos de alta de demanda no segmento de pessoas físicas, com grande aumento das concessões de crédito imobiliário e redução das modalidades de cartão de crédito.
A projeção para o crescimento do crédito em 2020 está em 11,50%, acima dos 7,6% estimados no início do ano.
Como há sinais de que a propagação do Coronavírus pode ser reduzida e vacinas serão utilizadas em breve, esperamos que a recuperação global continue. De qualquer forma, o cenário se mantém muito volátil e recomendando cautela.
Desempenho das Atividades Banco Máxima
Diretrizes
O Banco Máxima iniciou as atividades de 2020 dando sequência às diretrizes anteriores, embasadas nos eventos de capitalização e
mudança de portfólio, que são o alicerce da nova fase de realizações e de sucesso.
Com isso, iniciamos o ano atuando fortemente para o crescimento das atividades de crédito, em especial da carteira de crédito
consignado, com foco nos mercados do Norte e Nordeste. Aliado a isso, outro segmento de destaque continua a ser a carteira de
câmbio, já consolidada em anos anteriores, que operamos através de parcerias estratégicas com a mesa de operações tradicional e
uma plataforma digital.
Apesar de toda adversidade causada pela pandemia de Covid-19, o Banco readequou em tempo recorde – apenas duas semanas –
os processos internos para a prevenção da proliferação do vírus e preservação da saúde e vida de seus colaboradores, mantendo as
atividades operacionais via trabalho 100% remoto - “home-office”.
A Alta Administração e o corpo de Gestores do Banco aderiram integralmente a esta modalidade e, via flexibilização das regras de
recursos humanos, ferramentas eletrônicas e plataformas digitais, mantivemos as reuniões periódicas, o acompanhamento diário
(monitoramento) e as atividades operacionais da Instituição. Cabe ressaltar que houve um nível mínimo de colaboradores infectados
pela Covid-19, sem nenhum caso grave e/ou de falecimento.
Apesar de toda a adversidade imposta pelas situações de mercado, cenário macroeconômico, retração e pandemia, o Banco manteve
o rumo que estava traçado em seu plano de negócios, fazendo os devidos ajustes paras as adequações necessárias.
A Administração segue comprometida a continuar atuando em melhorias operacionais, de governança e de tecnologia, independente
do que já alcançamos, de modo a estar pronta para o crescimento sustentável almejado para os próximos anos, ainda que haja grandes
desafios econômicos globais.
Gestão
Como já abordado em nossos relatórios anteriores, a atual Administração e corpo de Gestão operacional do Banco mantem o foco
nos processos de controle, Compliance, governança e tecnologia. O novo Banco Máxima, com novos produtos e serviços, somente
foi possível com essa reestruturação que privilegia os processos de governança e de fluxos operacionais, que foram implantados e
permanecem em pleno desenvolvimento e com constantes melhorias.
As implementações descritas levaram o Banco a um novo patamar operacional e à confirmação da sustentabilidade e saudabilidade
da Instituição. Com isso, foi possível chegar à atual situação positiva dos seus resultados operacionais, sendo constatado acréscimo
nas receitas recorrentes.
Além disso, o compromisso desta gestão com a qualidade e liquidez dos ativos existentes no Balanço Patrimonial implicou reposicionamento do portfólio do Banco, com o acréscimo dos ativos de crédito e redução significativa de aplicações em fundos de investimentos estruturados.
Com esse novo portfólio, o Banco incrementou significativamente o resultado de intermediação financeira e melhorou o balanceamento de ativos. Além disso, deve-se ressaltar a atuação na área de serviços, com mesa de câmbio e outros serviços financeiros.
Apesar de toda a situação adversa do semestre, o resultado apresentado está demonstrando a capacidade e agilidade do Banco em
tomar decisões estratégicas e seguir em linha com as diretrizes do Plano de Negócios.
Está cada vez mais clara a aderência e a qualidade dos ativos da instituição e os resultados oriundos da recorrência de sua carteira e
das cessões de portfólios de crédito. Deste modo, reforçam-se as perspectivas para o 2S20, e é possível projetar resultados positivos
para o ano de 2020 e para os anos subsequentes.
Adicionalmente a estas expectativas, o Banco permanece empenhado em investir em sua plataforma digital, através da fintech
BBNK que, apesar de ainda não contribuir de forma destacada com os resultados, já permite antever seu potencial, uma vez que, em
seu lançamento, já possui aproximadamente 40 mil contas abertas e 8 mil clientes com contas operacionais ativas. Esta plataforma
inovadora demonstra um potencial efetivo de incremento do número de clientes da instituição, que vai gerar receitas de serviço e de
distribuição de produtos.

Conforme já abordado anteriormente, considerando todo cenário de incertezas pelo advento da Covid-19, que implicou novos desafios para todo o mercado, o Banco teve uma boa performance, dentro de nossas projeções neste semestre. O Banco apresentou um
resultado de R$21.472 - 2020 (R$8.057 – 2019), sendo comparativamente um acréscimo da ordem de 167%, o que demonstra de
forma objetiva a nova realidade da instituição.
Este resultado positivo está atrelado diretamente ao novo ciclo operacional de resultados, que advêm das receitas de atividade fim da
instituição, quais sejam receitas de crédito e cessões de R$258.268 – 2020 (R$ 125.687 – 2019) e de câmbio R$ 45.458 – 2020 (R$
32.835 – 2019). Para estas linhas de negócios temos como projeção de crescimento, até ao final de 2020, o incremento das receitas.
Assim, mantem-se o crescimento do resultado da intermediação financeira de R$163.414 - 2020 (R$ 121.705 – 2019), confirmando
um crescimento saudável da atividade bancária.
Acompanhando o crescimento dos resultados, com a continuidade e implementação de novos produtos que refletem o crescimento
da atividade operacional, ocorreu incremento de custos com pessoal R$ 26.541 – 2020 (R$ 21.020 – 2019) e despesas administrativas R$ 154.862 – 2020 (R$ 65.666 – 2019), esta última diretamente relacionada a implantação de sistemas e prestadores de
serviços para o desenvolvimento dos novos produtos. As despesas estão em linha com o Plano de Negócios, e tendem a se estabilizar
a partir do próximo ano.
Ressaltamos que os investimentos realizados permitem que o Banco já possa absorver o crescimento projetado para a nova base de
clientes e produtos, o que tende a gerar resultados significativos e progressivos até ao final de 2020.
Destacamos, também, a manutenção do forte controle do nível de inadimplência, que, apesar de ter tido incremento de R$10.867
– 2020 (R$ 1.742 – 2019), não corresponde a um acréscimo proporcional, quando comparamos de forma objetiva o saldo da PDD
constituída no balanço com referência ao tamanho total de ativos de crédito do Banco. Relação PDD x Carteira total 1% - 2020
(2,80% - 2019).
Com a apresentação do resultado do semestre, confirmamos o crescimento patrimonial atrelado ao resultado apresentado, assim
demonstrando o novo ciclo operacional do Banco, com o incremento do Patrimônio Líquido –R$235.803 – 2020, respectivamente
(R$219.575 – 2019).
Perspectivas para 2º semestre 2020 – Nova Capitalização

O Banco Máxima, com a apresentação do seu resultado do semestre, consolida uma nova realidade da instituição, apresentando
Performance do Banco
crescimento sustentável das carteiras de crédito, paralelamente às cessões de parte do portfólio do Banco, e em conjunto com as
A seguir, apresentamos de forma gráfica e explicamos os principais indicadores que demonstram a nova realidade do Banco. A base demais receitas recorrentes de serviços da instituição. Em paralelo à eficiência dos resultados do Banco, a Alta Administração permade análise são as demonstrações financeiras consolidadas.
nece com o compromisso de melhorar os níveis de liquidez e qualidade dos seus ativos através da equalização do seu portfólio e da
gestão da governança.
Concomitantemente às expectativas já projetadas, que fazem parte do plano de negócios do Banco Máxima, e a fim de aumentar a
sua matriz de negócios com o crescimento do seu portfólio de serviços financeiros, a instituição está recebendo aporte de capital no
montante de R$ 100 milhões, no segundo semestre de 2020, através da entrada de novo acionista.
Além do aporte a ser realizado neste semestre, os atuais acionistas anunciaram plano de capitalização que chegará ao final com R$400
milhões adicionais.
Com o capital adicional e com as projeções de resultados para os próximos semestres, reforçará a capacidade patrimonial e de atuação
do Banco, reafirmando o posicionamento da instituição junto ao mercado.
Basileia
O Banco, ao final do semestre, apresenta-se devidamente enquadrado em seus limites operacionais com o Índice de Basileia - IB de
10,52% - 2020 (10,82% - 2019), com um Patrimônio de Referência – PR compatível com a capacidade de seus ativos.
Com os novos aportes, o novo Banco Máxima estará apto ao crescimento almejado e a manutenção de índices de capital e Basiléia
ainda mais robustos.
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30/06/2020 E 31/12/2019 (Em milhares de reais - R$)
Individual
Consolidado
Ativo
Nota
2020
2019
2020
2019 Passivo
Circulante
2.056.534 2.202.362 2.034.947 2.217.071
Disponibilidades
5.
43.334
77.044
44.835
78.316 Circulante
Aplicações interfinanceiras de liquidez
6.
196.787
27.881 196.787
27.881 Depósitos
Aplicações em operações compromissadas
190.798
22.003 190.798
22.003 Depósitos à vista
Aplicações em depósitos interfinanceiros
5.989
5.878
5.989
5.878 Depósitos interfinanceiros
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
488.041 1.109.926 503.246 1.113.965 Depósitos a prazo
Carteira própria
7. a)
480.985 1.011.881 496.189 1.015.921
Outros depósitos
Vinculados a compromissos de recompra
7. a)
88.335
88.335
Vinculados à prestação de garantias
7. a)
5.466
7.298
5.466
7.298 Captações no mercado aberto
Instrumentos financeiros derivativos
7. b)
1.591
2.411
1.591
2.411 Carteira própria
Relações interfinanceiras
1.263
428
1.263
428 Carteira de terceiros
Pagamentos e recebimentos a liquidar
697
697
- Recursos de aceites e emissão de títulos
Créditos vinculados
566
428
566
428 Recursos de letras de crédito imobiliário
Operações de crédito
514.946 457.335 514.946 457.335
Operações de crédito - setor privado
8. a)
485.288 377.228 485.288 377.228 Obrigações p/emissão de letras
Operações de crédito vinculadas a cessão
8. a)
2.460
2.573
2.460
2.573 crédito agronegócio
Títulos e creditos a receber
8. a)
37.477
88.400
37.477
88.400 Obrigaçoes por emissao de letras financeiras
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa
8. c)
(10.278)
(10.867)
(10.278)
(10.867) Relações interdependências
Outros créditos
378.354 125.557 332.399 131.055 Recursos em trânsito de terceiros
Carteira de câmbio
9.
57.487
17.625
57.487
17.625 Instrumentos financeiros derivativos
Rendas a receber
83.515
15.000
14.322
20.040 Instrumentos financeiros derivativos
Negociação e intermediação de valores
73
1.010
73
1.010
Impostos e contribuições a compensar
2.303
2.250
2.486
2.646 Outras obrigações
Diversos
10. a) 234.976
89.673 258.031
89.734 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
Outros valores e bens
433.808 404.191 441.469 408.091 Carteira de câmbio
Bens não de uso próprio
417.337 396.851 417.337 396.851 Dep. em garantia de PL exigido
(-) Provisão para desvalorização de outros valores e bens
(4.292)
(4.292)
(4.292)
(4.292) Fiscais e previdenciárias
Despesas antecipadas
20.763
11.632
28.424
15.532
Realizável a longo prazo
2.823.713 1.416.033 2.838.298 1.430.199 Negociação e intermediação de valores
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
503.775 414.989 503.775 414.989 Diversas
Carteira própria
7. a)
224.073 171.905 224.073 171.905 Obrigações por venda e
Vinculados a compromissos de recompra
7. a)
263.642 160.983 263.642 160.983 transferência de ativos financeiros
Vinculados à prestação de garantias
7. a)
10.211
69.344
10.211
69.344 Outras
Instrumentos financeiros derivativos
7. b)
5.849
12.757
5.849
12.757 Exigível a longo prazo
Operações de crédito
2.205.267 895.443 2.205.267 895.443 Depósitos
Operações de crédito - setor privado
8. a)
583.954 405.190 583.954 405.190
Operações de crédito vinculadas a cessão
8. a)
6.719
7.694
6.719
7.694 Depósitos a prazo
Títulos e creditos a receber
8. a) 1.629.030 497.875 1.629.030 497.875 Recursos de aceites e emissão de títulos
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa
8. c)
(14.436)
(15.316)
(14.436)
(15.316) Recursos de letras de crédito imobiliário
Outros créditos
92.234
99.266 106.818 113.432 Outras obrigações
Créditos tributários
10.b)
82.887
90.118
90.708
97.371 Diversas
Devedores por depósito em garantia
16.c)
9.347
9.148
16.110
16.060
Outros valores e bens
22.438
6.335
22.438
6.335 Obrigações por venda e
Despesas antecipadas
22.438
6.335
22.438
6.335 transferência de ativos financeiros
PERMANENTE
124.863
82.784 148.922
48.369 Provisão para passivos contingentes
Investimentos
11.
113.317
34.414 137.375
- Instrum.dívida eleg._capital c/base res.4192/2013
Participações em coligadas e controladas no país
11. a) 113.317
34.414 132.595
- Patrimônio líquido
Imobilizado de uso
12. a)
11.546
12.334
11.546
12.334 Capital social
Instalações, móveis e equipamentos de uso
15.442
14.899
15.442
14.899 De domiciliados no país
Depreciações acumuladas
(3.896)
(2.564)
(3.896)
(2.564)
Intangíveis
36.035
36.035 Reservas de lucros
Gastos com aquisição e desenvolvimento de logiciais
12. b)
36.035
36.035 Ajuste de avaliação patrimonial
Total do ativo
5.005.110 3.701.179 5.022.167 3.695.639 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
13.

14.

17.

7. b)

9.
15.a)
15.b)

13.
17.
15.b)
16.c) d)
18.
18. a)
18. b)

Individual
Consolidado
2020
2019
2020
2019
2.025.860 1.725.889 2.042.917 1.720.349
1.050.956 1.246.745 1.050.352 1.235.991
59.417
38.611
58.813
38.362
10.506
991.418 1.197.629 991.418 1.197.629
121
121
263.274 254.019 263.274 254.019
263.274 249.017 263.274 249.017
5.002
5.002
249.861
51.165 249.861
51.165
190.235
22.798 190.235
22.798
59.625
75.565
75.565
7.145
7.145
378.719
594
63.272
22.621
838
291.393

28.367
75.898
75.898
6.284
6.284
91.773
1.089
31.115
32.443
27.126

59.625
75.565
75.565
7.145
7.145
396.380
594
63.272
5.157
27.676
1.346
298.334

28.367
75.898
75.898
6.284
6.284
96.988
1.089
31.115
37.027
520
27.237

3.426
2.508
3.426
2.508
287.968
24.618 294.908
24.729
2.743.447 1.755.715 2.743.447 1.755.715
2.587.618 1.369.265 2.587.618 1.369.265
2.587.618 1.369.265 2.587.618 1.369.265
86.953 313.566
86.953 313.566
86.953 313.566
86.953 313.566
68.876
72.884
68.876
72.884
68.876
72.884
68.876
72.884
6.719
7.964
6.719
7.964
9.992
11.945
9.992
11.945
52.165
52.975
52.165
52.975
235.803 219.575 235.803 219.575
180.425 180.425 180.425 180.425
180.425 180.425 180.425 180.425
52.520
31.047
52.520
31.047
2.858
8.102
2.858
8.102
5.005.110 3.701.179 5.022.167 3.695.639
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Banco Máxima S.A.

CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE FINDO EM 30/06/2020 E 2019 (Em milhares de reais - R$)
Individual
Consolidado
Nota 2020 2019 2020 2019
Individual
Consolidado Lucro Líquido do Período
21.472 8.057 21.472 8.057
Nota
2020
2019
2020
2019 Outros Resultados Abrangentes que serão reclassificados subsequentemente
Receitas da intermediação financeira
313.675 224.790 310.953 224.305 para lucros ou prejuízos quando condições específicas forem atendidas:
Operações de crédito
258.268 125.687 171.046 125.687 Outros Resultados Abrangentes que não serão reclassificados
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
41.371
71.104
38.893
70.628 para Lucro Líquido:
21.472 8.057 21.472 8.057
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
(31.165)
(4.845) (31.665)
(4.845) Resultado Abrangente do Período
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Resultado de operações de câmbio
45.201
32.844
45.458
32.835
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros
87.222
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
Despesas da intermediação financeira
(147.641) (102.600) (147.540) (102.600)
FINDOS EM 30/06/2020 E 31/12/2019 (Em milhares de reais - R$)
Operações de captação no mercado
(136.774) (111.274) (136.672) (111.274)
Individual
Consolidado
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros
- Atividades operacionais
Nota
2020
2019
2020
2019
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa
(10.867)
8.674 (10.867)
8.674 Lucro/prejuízo líquido ajustado
5.281
8.101
(1.018)
4.451
Resultado bruto da intermediação financeira
166.034 122.190 163.413 121.705 Lucro/prejuízo líquido do semestre
21.472
8.058
21.472
8.057
Receitas (despesas) operacionais
(145.174) (99.323) (142.650) (97.932) Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa
(2.189) (8.674)
(2.189) (8.674)
1.144 13.898
1.241 14.805
Receitas de prestação de serviços
443
539
2.608
1.579 Impostos diferidos
1.332
839
1.420
839
Rendas de tarifas bancárias
2.399
1.458
2.399
1.458 Depreciação e amortização
(6.047)
(119)
(6.047) (3.718)
Despesas de pessoal
(23.999) (19.692) (26.541) (21.020) Provisão para contingências
534
1.572
(7.429)
Outras despesas administrativas
(151.852) (62.474) (154.862) (65.666) Resultado de participação em controladas
Resultado de participação em controladas
291
Despesas tributárias
19.a)
(15.263)
(7.529) (16.552)
(7.814) Prejuízo (lucro) na alienação de imobilizado / investimento
(680)
8
(680)
8
Resultado de participação em controladas
11.a)
(534)
(1.572)
7.429
- Ajuste a valor de mercado
(10.286) (24.890)
(9.096) (24.276)
Despesa com linha temporária especial de liquidez - BC
(125)
(125)
- Outras provisões
- 17.409
- 17.409
Outras receitas operacionais
50.323
10.004
50.325
13.603 Variação de ativos e passivos
9.519 (26.972)
66.935 (24.166)
(168.907)
8.096 (168.907)
8.096
Outras despesas operacionais
(6.566) (20.060)
(7.331) (20.073) (Aumento) redução de aplicações interfinanceiras de liquidez
543.384 (267.429) 531.030 (260.587)
Resultado operacional
20.860
22.865
20.763
23.772 (Aumento) redução de títulos e valores mobiliários
(287.870) (27.995) (287.870) (27.995)
Resultado não operacional
19.b)
(532)
489
(532)
489 (Aumento) redução de operações de crédito
(1.324.284) (70.052) (1.273.348) (69.335)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações
20.328
23.354
20.231
24.261 (Aumento) redução de outros créditos
(Aumento) redução de outros valores e bens
(45.721) (151.506)
(49.481) (150.855)
Imposto de renda e contribuição social
20.
1.144
(13.898)
1.241
(14.805) Aumento (redução) de relações interfinanceiras e interdependências
(832) 128.167
(832) 128.167
Imposto de renda e contribuição social diferidos
1.144
(13.898)
1.241
(14.805) (Aumento) redução de instrumentos financeiros derivativos
861
2.889
861
2.889
Participações no resultado
(1.399)
(1.399) Aumento (redução) de depósitos
1.022.564 331.579 1.032.715 332.044
Lucro líquido do semestre
21.472
8.057
21.472
8.057 Aumento (redução) de recursos de aceites e emissões de títulos
(27.917) (5.165)
(27.917) (5.165)
Aumento (redução) em captações no mercado aberto
9.256 38.537
9.256 38.537
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Aumento (redução) de outras obrigações
288.985 (14.093) 301.429 (19.961)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente das atividades operacionais
14.800 (18.872)
65.917 (19.715)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 30/06/2020 E 2019
Atividades de investimento
(Em milhares de reais - R$)
Aquisição / alienação de imobilizado de uso
136
7.419
136
7.419
Capital social Reservas de lucros Ajustes de avaliação Lucro/Prejuizos
Aquisição / alienação de intangivel
36.035
36.035
realizado
Legal Outras
patrimonial
acumulados
Total Aquisição coligadas
(79.213)
- (126.632)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
150.425
862
9.093
(8.294) 152.086 Aumento de Capital em controladas
(1.400)
Reserva de Lucros
- 23.439
(23.439)
- Aquisição Propriedade para Investimento
(4.869)
Aumento/redução de Capital
30.000
30.000 Caixa líquido (aplicado em) proveniente de atividades de investimento
(44.442)
7.419
(95.330)
7.419
MTM de títulos disponíveis para venda
3.190
3.190 Atividades de financiamento
Lucro do semestre
8.057
8.057 Ajuste a mercado de títulos disponivel para venda
(4.068)
3.190
(4.068)
3.190
Saldos em 30 de junho de 2019
180.425 24.301
12.283
(23.676) 193.333 Aumento de capital
- 30.000
- 30.000
Saldos em 31 de dezembro de 2019
180.425
3.958 27.089
8.102
- 219.575 Caixa líquido (aplicado em) proveniente de atividades de financiamento
(4.068) 33.190
(4.068) 33.190
MTM de títulos disponíveis para venda
(5.244)
(5.244) Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa
(33.710) 21.737
(33.481) 20.894
Lucro do semestre
21.472
21.472 Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do semestre
5.
77.044 38.421
78.316 40.042
Saldos em 30 de junho de 2020
180.425
3.958 27.089
2.858
21.472 235.803 Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre
5.
43.334 60.158
44.835 60.935
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS FINDAS EM 30/06/2020 E 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
• 1. Contexto operacional. O Banco Máxima S.A. (“Banco Máxima” ou “Banco”) é uma empresa de capital fechado que desenvolve riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação, tais como: (i) venda incondicional do ativo financeiro; (ii)
as atividades de banco comercial por meio das carteiras comerciais e de câmbio autorizadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. venda do ativo financeiro em conjunto com opção de recompra pelo valor justo desse ativo no momento da recompra; e (iii) venda do
Suas controladas atuam em diversos segmentos do mercado com destaques para as atividades de administração fiduciária, no ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de venda cujo exercício seja improvável de ocorrer; • Operações com retenmercado de câmbio e de corretagem e nos segmentos de seguros, capitalização e de previdência. As atividades são conduzidas no ção substancial dos riscos e benefícios: o cedente retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação, tais como: (i) venda do ativo financeiro em conjunto com compromisso de recompra do mesmo ativo a
contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, atuando no mercado de forma integrada.
fixo ou o preço de venda adicionado de quaisquer rendimentos; (ii) contratos de empréstimo de títulos e valores mobiliários; (iii)
• 2. Plano de capitalização. O Banco Máxima S.A., ao final do ano 2019, obteve as aprovações de capital e troca de controle da preço
Instituição. Com isso, o Banco finalizou o plano de capitalização e plano de negócios e estratégico da Instituição, que foram diretrizes venda do ativo financeiro em conjunto com contrato de swap de taxa de retorno total que transfira a exposição ao risco de mercado
traçadas a partir da entrada dos novos Acionistas e Administradores, homologados em 2018 e 2019. Deste modo, a implementação de volta ao cedente; (iv) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de venda cujo exercício seja provável de
na nova estrutura de capital e operacional do Banco conseguiu finalizar a adequação do capital prudencial da Instituição, compatível ocorrer; e (v) venda de recebíveis para os quais o vendedor ou o cedente garanta por qualquer forma compensar o comprador ou o
com as linhas de negócio e de risco. O Banco iniciou efetivamente uma nova fase de sua operação em 2020 e já está vislumbrando cessionário pelas perdas de crédito que venham a ocorrer, ou cuja venda tenha ocorrido em conjunto com a aquisição de cotas subornovas áreas de atuação. Face ao exposto, o Banco está recebendo nova capitalização (adicional), no segundo semestre de 2020. dinadas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) comprador; e • Operações sem transferência ou retenção
Esta capitalização adicional é no montante de R$ 100 milhões, com origem em novo acionista estratégico, para fazer frente ao substancial dos riscos e benefícios: devem ser classificadas as operações em que o cedente não transfere nem retém substancialprojeto inovador da instituição que visa à consolidação das atuais linhas de negócio e expansão de sua base para operações para mente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação. A provisão para operações de crédito de
atuação nas linhas de mercado de capitais e de administração fiduciária que será exercida por empresa do grupo que possui habili- liquidação duvidosa segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do BACEN. j) Despesas antecipadas. São
controladas por contrato e contabilizadas na rubrica de “Despesas antecipadas”. A apropriação dessa despesa ao resultado do período
tação para exercício desta função.
é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos contratos e registrada na rubrica “Outras despesas administrativas”. k) Outros
• 3. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras do Banco Máxima S.A. e de suas controladas ativos circulante e realizável a longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos
são de responsabilidade da Administração. Foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas do e as variações monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de realização. l) PerConselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil manente. É demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: • A participação em controladas é avaliada pelo método
das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas da equivalência patrimonial; • A participação em não controladas é avaliada pelo método de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado
pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra- correspondem aos bens e direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com
ções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização para essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para a entidade; • A
a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria do Banco em 30/09/2020.
depreciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método linear, considerando taxas que contemplam a vida útil e
30/06/2020 econômica dos bens; • O Ativo Intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados
Total do Capital Patrimônio Lucro Líquido/ à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados
Subsidiárias
Atividade Ativo Social
Líquido
(Prejuízo) de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico. m) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (impairment). É reconhecida uma perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade geradora
Máxima S/A Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários
Corretora 26.402 33.588
25.184
(144) de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxos de
Máximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Securitizadora 3.455 20.700
5.178
(1.758) caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do período.
Máxima Patrimonial Ltda.
Prestadora de serviços 24.539 1.950
5.453
(260) Os valores dos ativos não financeiros, exceto os créditos tributários são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma
Segpar Participações S/A
Holding 24.539 77.272
79.966
5.696 indicação de perda por impairment. n) Operações compromissadas. Compra (venda) de ativos financeiros com base em um contra31/12/2019 to de revenda (recompra) a preço fixo são reconhecidas no Balanço Patrimonial consolidado como financiamento concedido (recebiTotal do Capital Patrimônio Lucro Líquido/ do), com base na natureza do devedor (credor), sob a rubrica “Captações no mercado aberto”. o) Passivos circulante e exigível a
Subsidiárias
Atividade Ativo Social
Líquido
(Prejuízo) longo prazo. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações moneMáxima S/A Corretora de Câmbio,
tárias ou cambiais incorridos até as datas dos balanços. p) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a
Títulos e Valores Mobiliários
Corretora 25.919 33.588
32.802
(3.175) mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo
Máxima Patrimonial Ltda.
Prestadora de serviços 24.799 1.950
(28.081)
32.141 com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº
Máximainvest Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Securitizadora 3.912 17.950
5.606
(1.489) 25, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de
• 4. Principais práticas contábeis. As Demonstrações Financeiras do Banco Máxima são elaboradas e estão apresentadas de acordo evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determicom as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN nada a probabilidade de quaisquer julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo provável de perdas.
e das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando aplicável, e evidenciam todas as informações rele- A determinação da provisão necessária para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base na opinião dos seus
vantes próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na assessores legais. Estão provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos como provável a probabilidade de perda. As
sua gestão. Não foram adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC relacionadas ao processo de provisões requeridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada
convergência contábil internacional, aprovadas pela CVM, mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de divulga- ação. As ações que julgamos como possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, havendo apenas a divulgação das ações
ção das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela CVM que não conflitaram com a regulamentação do Conselho relevantes; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais relacionados a obrigaMonetário Nacional - CMN e BACEN, e as que foram referendadas pelo BACEN. As principais práticas contábeis utilizadas são as ções tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a constitucionalidade que, independente da avaliaseguintes: a) Consolidação. Nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, os saldos e os resultados das transações entre o Banco ção acerca da probabilidade de sucesso, os montantes discutidos são integralmente provisionados e atualizados de acordo com a leMáxima e suas subsidiárias foram eliminados. b) Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de gislação vigente. q) Provisão para imposto de renda e contribuição social. As provisões para imposto de renda e contribuição social
competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocor- são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda 15%, acrescidos de adicional de 10% para o lucro tributável excedenrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemente de seu recebimento ou pagamento. As receitas e te a R$ 240 (no período), e contribuição social 20%. Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida
despesas de natureza financeira são apropriadas observando-se o critério pro rata temporis, substancialmente com base no método Provisória nº 675, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, de 15% para 20% sobre os lucros tribuexponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas à moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. c) táveis gerados no período compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018 e 15% a partir de 01 de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda de 2019, em relação às instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos
estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação I ao VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001. Adicionalmente, são constituídos créditos
seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pelo Banco Máxima para tributários sobre as diferenças temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a compensação
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. d) Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de desses créditos. r) Participações no resultado. O Banco Máxima adota o programa nos lucros e resultados homologado pelo Sindiliquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. e) Títulos e valores cato dos Bancários. s) Uso de estimativas. A preparação das Demonstrações Financeiras requer que a Administração efetue estimamobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários do Banco Máxima são classificados tivas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e
nas categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e “títulos mantidos até o vencimento”. Os títulos classificados despesas e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão para operações de créditos de liquidação
na categoria “títulos para negociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemen- duvidosa; determinação de prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão de provisões para passivos continte negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajus- gentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas. t) Lucro por ação. É calculado com base na quantidade de
tados pelo valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada conta de receita ou despesa no resultado do período. Os ações do capital social integralizado na data das Demonstrações Financeiras.
títulos classificados na categoria “títulos disponíveis para venda” são aqueles que a Administração não tem intenção de manter até o • 5. Caixa e equivalentes de caixa
vencimento nem foram adquiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor
Individual
Consolidado
de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e são ajustados pelo valor de mercado, sendo esses ajus30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
tes lançados no patrimônio líquido na rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributários. Os títulos classifi43.334
77.044
44.835
78.316
cados na categoria “títulos mantidos até o vencimento” são aqueles que a Administração tem intenção de e capacidade financeira de Disponibilidades (Caixa)
244
326
244
326
manter até o vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e deságio, Caixa
529
556
quando aplicáveis, são apropriados ao resultado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na categoria Depósito bancário
1.102
5.689
1.102
5.689
“para negociação” estão apresentados no ativo circulante, independente do seu vencimento. f) Instrumentos Financeiros Derivati- Reserva bancária
41.988
71.030
42.961
71.745
vos. De acordo com a Circular BACEN nº 3.082/02, e a Carta-Circular BACEN nº 3.026/02, os instrumentos financeiros derivativos Moeda estrangeira
(1)
196.787
27.881
196.787
27.881
compostos pelas operações com opções, a termo, futuros e swaps são contabilizados obedecendo aos seguintes critérios: • Opera- Aplicações interfinanceiras de liquidez
240.121
104.925
241.623
106.197
ções com opções: Os prêmios pagos ou recebidos são contabilizados no ativo ou passivo, respectivamente, até o efetivo exercício da Total de caixa e equivalentes de caixa
opção, e contabilizado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo efetivo exercício da opção, ou como receita ou (1) Refere-se a operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação foi igual ou inferior a 90 dias.
despesa no caso de não-exercício; •Operações de futuro: os valores dos ajustes diários são contabilizados em conta do ativo ou • 6. Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro
passivo e apropriados diariamente como receita ou despesa; •Operações de swap: os valores relativos ao diferencial a receber ou a de 2019, estão compostas como segue:
pagar são contabilizados em conta de ativo ou passivo, respectivamente, e apropriados como receita ou despesa pro rata dia até a data
Individual e Consolidado
do balanço; •Operações a termo: pelo valor final do contrato deduzido da diferença entre esse valor e o preço à vista do bem ou di30/06/2020
31/12/2019
reito, reconhecendo as receitas e despesas em razão da fluência dos contratos até a data do balanço. Os instrumentos financeiros
Até 3 meses
Total Até 3 meses
Total
derivativos são classificados de acordo com a intenção da Administração, na data do início da operação, levando-se em consideração Papel/vencimento
se sua finalidade é para proteção contra risco (hedge) ou não. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger expo- Aplicações em operações compromissadas
sições a risco ou para modificar as características de ativos e passivos financeiros e que sejam: (i) altamente correlacionados no que se Posição bancada
21.497
21.497
refere às alterações no seu valor de mercado em relação ao valor de mercado do item que estiver sendo protegido, tanto no início LFT
126.027
126.027
quanto ao longo da vida do contrato; e (ii) considerados efetivos na redução do risco associado à exposição a ser protegida são classi- LTN
43.274
43.274
17.002
17.002
ficados como hedge de acordo com sua natureza: •Hedge de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de hedge e NTN
os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes Posição financiada
valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do período; •Hedge de fluxo de caixa - os ativos e passivos financeiros LFT
5.001
5.001
objeto de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as Aplicações em depósitos interfinanceiros
correspondentes valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, reconhecidos em conta destacada do patrimônio CDI Pós
5.989
5.989
5.878
5.878
líquido sob o título de “Ajustes de avaliação patrimonial”. A parcela não efetiva do hedge é reconhecida diretamente no resultado do Total de aplicações interfinanceiras de liquidez
196.787
196.787
27.881
27.881
período. Os instrumentos financeiros derivativos que não atendam aos critérios de hedge contábil estabelecidos pelo BACEN, principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valo- • 7. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. a) Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e
rizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente no resultado do exercício. g) Requisitos Mínimos no Processo de Apreça- valores mobiliários, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, estava apresentada como segue:
mento de Instrumentos Financeiros (Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos) A Resolução do CMN
Individual
nº 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015), dispõe sobre requisitos mínimos a serem obser30/06/2020
vados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado e quanto à adoção de ajustes pruValores atualizados pelo mercado
denciais pelas instituições financeiras. Os instrumentos financeiros de que tratam a Resolução incluem: • Títulos e valores mobiliários
Até 3 De 3 a 12 De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 15
Valor de
classificados nas categorias “títulos para negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular BACEN nº 3.068, de 8 de Papel/vencimento
meses meses
anos
anos
anos
Total
curva
novembro de 2001; • Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular BACEN nº 3.082, de 30 de janeiro de 2002; e • Títulos disponíveis para venda:
Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da sua classificação na carteira de negociação, Carteira própria bancada:
estabelecida na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007. De acordo com esta resolução, o Banco Máxima passou a esta- Certificado de recebíveis imobiliários
2.210 44.318 29.976
76.504
69.172
belecer procedimentos para a avaliação da necessidade de ajustes no valor dos instrumentos financeiros citados acima, observando Subtotal
2.210 44.318 29.975
76.504
69.172
os critérios de prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread de risco de crédito no registro Total de títulos disponíveis para venda
2.210 44.318 29.975
76.504
69.172
do valor a mercado destes instrumentos. h) Operações de crédito e provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa. Títulos para negociação (1):
As operações de crédito são classificadas quanto ao nível de risco de acordo com critérios que levam em consideração a conjuntura Carteira própria bancada:
econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores, observando os pa- LFT
9.177
- 26.174 60.314 41.038 136.703 137.717
râmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classificação em LTN
112
8.729
8.841
8.816
nove níveis (de AA a H). As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu nível de risco, NTN
3.905
7.407
11.312
11.277
somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações classificadas no nível H (100% de provisão) Cotas de fundos de investimento
416.979
- 416.979 416.979
permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos Treasury Bills - USA
- 54.717
54.717
54.717
em conta de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no Subtotal
426.268 54.717 26.174 72.948 48.445 628.552 629.506
mesmo nível em que estavam classificadas no momento da renegociação. As renegociações de operações de crédito que haviam sido Carteira própria financiada
baixadas contra prejuízo e que estavam em contas de compensação são classificadas como nível H, sendo que os eventuais ganhos LFT
- 114.769 145.863
3.009 263.641 265.185
provenientes das renegociações somente são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. A provisão para operações Subtotal
- 114.769 145.863
3.009 263.641 265.185
de crédito de liquidação duvidosa atende ao requisito mínimo estabelecido pela Resolução anteriormente referida, conforme demons- Vinculados a prestação de garantias:
trado na nota explicativa nº 8. i) Baixa de ativos financeiros. Conforme determinado pela Resolução BACEN nº 3.533/08, a baixa de LFT
2.003
3.463
4.890
5.324
15.680
15.680
um ativo financeiro se dá quando os direitos contratuais relativos ao fluxo de caixa do ativo financeiro expiram ou quando ocorre a Subtotal
2.003
3.463
4.890
5.324
15.680
15.680
venda ou a transferência deste ativo financeiro. A venda ou a transferência de um ativo financeiro deve ser classificada nas seguintes Total de títulos para negociação
428.271 58.180 145.833 224.135 51.454 907.873 910.371
categorias: • Operações com transferência substancial dos riscos e benefícios: o cedente transfere substancialmente todos os Total de títulos
428.271 58.180 148.043 268.453 81.430 984.377 979.543
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 30/06/2020 E 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)
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Banco Máxima S.A.

CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00

Papel/vencimento
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários
Subtotal
Total de títulos disponíveis para venda
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT
LTN
Cotas de fundos de investimento
Ações de companhias abertas
Treasury Bills - USA
Subtotal
Carteira própria financiada
LFT
Subtotal
Vinculados a prestação de garantias:
LFT
Subtotal
Total de títulos para negociação
Total de títulos

Individual b) Por vencimento:
31/12/2019
Valores atualizados pelo mercado
Até 3 De 3 a 12 De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 15
Valor de Prazo
meses meses
anos
anos
anos
Total
curva Até 3 meses
De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anos
2.536 40.161 31.819
74.516 149.031 De 3 a 5 anos
2.536 40.161 31.819
74.516 149.031 De 5 a 15 anos
2.536 40.161 31.819
74.516 149.031 Total
1.340
958.093
959.433

110
39.758
39.868

34.400
34.400

35.108
35.108

39.661
39.661

48.675
48.675

95.473
95.473

65.510
65.510

5.759
5.759
1.004.853
1.004.853

Papel/Vencimento
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários
Subtotal
Total de títulos disponíveis para venda
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT
LTN
NTN
Cotas de fundos de investimento
Treasury Bills - USA
Subtotal
Carteira própria financiada
LFT
Subtotal
Vinculados a prestação de garantias:
LFT
Subtotal
Total de títulos para negociação
Total de títulos

-

249.319
249.319

1.539 64.247
5.097
1.539 64.247
5.097
90.082 194.120 105.715
90.082 196.656 145.876

-

-

2.210
2.210
2.210

44.318
44.318
44.318

29.976
29.976
29.976

76.504
76.504
76.504

9.177
112
432.183
441.472

54.717
54.717

26.174
26.174

60.314
8.729
3.905
72.948

41.038
7.407
48.445

136.703
8.841
11.312
432.183
54.717
643.756

- 114.769 145.863
- 114.769 145.863

3.009
3.009

263.641
263.641

2.003
2.003
443.475
443.475

3.463
4.890
3.463
4.890
58.180 145.833
58.180 148.043

Valor
8.795
2.193
266
11.254

A vencer
Prazo
Valor
%
Valor
Até 3 meses
186.488
22,13
35.988
De 3 a 12 meses
218.205
25,89
4.362
De 1 a 3 anos
282.664
33,54
128
De 3 a 5 anos
104.779
12,43
De 5 a 15 anos
50.694
6,01
249.329 Total
842.831
100,00
40.478
249.329
c) Carteira de crédito e garantias prestadas e responsabilidades por nível de risco e provisionamento:

Individual e Consolidado
31/12/2019
Total
Provisão
576.646
2.883
129.518
1.295
97.807
2.934
47.726
4.773
21.722
6.517
3.493
1.746
1.210
847
5.187
5.187
883.309
26.183

30/06/2020
Total
Provisão
1.270.318
772.385
3.862
511.716
5.117
134.183
4.025
21.105
2.111
2.058
617
1.688
844
4.454
3.118
5.020
5.020
2.722.928
24.714

Nível
A vencer
Vencidos
A vencer
Vencidos
AA
1.265.067
5.251
A
769.193
3.192
552.697
23.948
B
509.601
2.115
121.414
8.104
C
133.628
555
96.841
966
D
21.018
87
43.581
4.145
E
2.049
9
20.696
1.026
F
1.681
7
3.043
450
G
4.436
18
893
317
H
4.999
21
3.665
1.523
76.504 Total
2.711.673
11.254
842.831
40.478
76.504
76.504 d) Movimentação da provisão para operações de crédito e outros créditos de liquidação duvidosa, conforme Resolução
nº 2.682/99:

137.717
8.816
11.277
432.183
54.717
644.710

Individual e Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
26.183
38.377
208
(4.297)
(1.677)
(7.897)
24.714
26.183

Descrição
Saldo inicial
Constituição/Reversão
Baixas para prejuízo
Saldo final

e) Recuperação de crédito. No exercício findo em 30/06/2020 foram recuperados créditos anteriormente baixados como
265.185
265.185 prejuízo no montante de R$ 1.981 milhões (R$ 8.893 milhões no exercício findo em 31/12/2019). f) Renegociação de
contratos. Em 30/06/2020 existiam contratos renegociados no valor de R$ 91.999 milhões (R$ 35.375 milhões em
5.324
15.680
15.680 31/12/2019). Para estes contratos foram atribuídos os mesmos ratings das operações anteriores às renegociações.
5.324
15.680
15.680
224.135 51.454 923.077 925.575 • 9. Carteira de câmbio
268.453 81.430 999.581 994.747
Individual e Consolidado
Outros Créditos
Outras Obrigações
Consolidado
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
31/12/2019
57.487
17.625
Valores atualizados pelo mercado Câmbio comprado a liquidar
63.272
31.115
De 3 a 5 De 5 a 15
Valor de Câmbio vendido a liquidar
57.487
17.625
63.272
31.115
anos
anos
Total
curva Total
• 10. Outros créditos – diversos. a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que seguem:

Até 3 De 3 a 12 De 1 a 3
Papel/Vencimento
meses meses
anos
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários
2.536 40.161 31.819
74.516
61.936
Subtotal
2.536 40.161 31.819
74.516
61.936
Total de títulos
disponíveis para venda
2.536 40.161 31.819
74.516
61.936
Títulos para negociação (1):
Carteira própria bancada:
LFT
1.340
- 34.400 35.108 40.461
111.309 112.256
LTN
110
110
107
Cotas de fundos de investimento
962.132
962.132 962.132
Treasury Bills - USA
- 39.758
39.758
39.758
Subtotal
963.472 39.868 34.400 35.108 40.461 1.113.309 1.114.253
Carteira própria financiada
LFT
39.661 48.675 95.473 65.510
249.319 249.329
Subtotal
39.661 48.675 95.473 65.510
249.319 249.329
Vinculados a prestação de garantias:
LFT
5.759
1.539 64.247
5.097
76.642
76.645
Subtotal
5.759
1.539 64.247
5.097
76.642
76.645
Total de títulos para negociação
1.008.892 90.082 194.120 105.715 40.461 1.439.270 1.440.227
Total de títulos
1.008.892 90.082 196.656 145.876 72.280 1.513.786 1.502.163
(1)
Os títulos classificados na categoria "para negociação" estão demonstrados pelo prazo do papel. b) Instrumentos financeiros
derivativos. i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco das carteiras é efetuado utilizando-se de metodologias,
tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. Com base nessas informações, a tesouraria providencia os
instrumentos financeiros derivativos necessários, de acordo com a política de riscos de mercado e liquidez previamente definidas pela
Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas utilizados na apuração do valor de mercado. Para
a apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, o Banco Máxima utiliza as taxas referenciais de mercado
divulgadas principalmente pela BM&FBovespa e Bloomberg. Para derivativos que não têm preços diretamente divulgados por bolsas,
os preços justos são obtidos por meio de modelos de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir de preços
divulgados de ativos de maior liquidez. Destes preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem
de dados de entrada para os modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão e títulos pouco líquidos. iii) Valores
registrados em contas patrimoniais e de compensação, segregados nas categorias indexador, valores de referência, faixas de
vencimento, valores de custo e de mercado. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, as posições dos instrumentos
financeiros derivativos são as seguintes:

Adiantamentos e antecipações salariais
Adiantamentos para pagamento por nossa conta
Adiantamento por conta de imobilizações
Devedores diversos - País e exterior
Total

Adiantamentos e antecipações salariais
Adiantamentos para pagamento por nossa conta
Adiantamento por conta de imobilizações
Devedores diversos - País e exterior
Total

Individual
30/06/2020
31/12/2019
Curto
Longo
Curto
Longo
prazo
prazo
Total
prazo
prazo
677
677
95
537
537
549
180
180
233.581
- 233.581
89.029
234.975
- 234.975
89.672
Consolidado
30/06/2020
31/12/2019
Curto
Longo
Curto
Longo
prazo
prazo
Total
prazo
prazo
677
677
117
549
549
560
180
180
256.626
- 256.626
89.057
258.032
- 258.032
89.734
3.044

iv) Instrumentos financeiros derivativos por indexador
Valor de
Referencia

Valor a
Receber

Valor a
Pagar

141.804
46.532
95.272
30.000
30.000
171.804

7.440
5.849
1.591
7.440

(7.145)
(7.145)
(7.145)

30/06/2020

Valor de
Resultado Referencia
(31.165)

310.659
94.531
216.128
50.000
50.000
360.659

Individual e Consolidado
31/12/2019
Valor a
Valor a
Receber
Pagar Resultado
15.168
12.757
2.411
15.168

(6.284)
(6.284)
(6.284)

(4.845)

v) Instrumentos financeiros derivativos por vencimento

Valor de referência - Compensação
Swap
Total

Até 3 De 3 a 12
meses
meses
125.272
125.272
-

De 1 a 3
anos
-

Valor de referência - Compensação
Swap
Total

Até 3 De 3 a 12
meses
meses
251.128
30.000
251.128
30.000

De 1 a 3
anos
25.000
25.000

Individual e Consolidado
30/06/2020
De 3 a 5 De 5 a 15
anos
anos
Total
25.932
20.600
171.804
25.932
20.600
171.804
Individual e Consolidado
31/12/2019
De 3 a 5 De 5 a 15
anos
anos
Total
54.531
360.659
54.531
360.659

Total
95
549
89.029
89.672

Total
117
560
89.057
89.734

(b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 30/06/2020 e 31/12/2019, os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contribuição social, estavam compostos como segue:
Créditos tributários
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa
Outros
Prejuízo Fiscal / Base Negativa
Total

IRPJ
21.833
24.216
46.049

Créditos tributários
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa
Outros
Prejuízo Fiscal / Base Negativa
Total

IRPJ
21.833
29.104
50.937

30/06/2020
CSLL
Total
17.466 39.299
19.372 43.588
36.838 82.887

IRPJ
28.747
27.577
56.324

30/06/2020
CSLL
Total
IRPJ
17.466 39.299 28.747
22.305 51.409 32.110
39.771 90.708 60.857
30/06/2020
CSLL
Total
IRPJ
(5.929) (13.341) (14.886)
(5.929) (13.341) (14.886)

Individual e Consolidado
30/06/2020
31/12/2019 Obrigações fiscais diferidas
IRPJ
Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo
Total Marcação a Mercado
(7.412)
Total
(7.412)
1.591
5.849 7.440
2.411
12.757 15.168
30/06/2020
1.591
5.849 7.440
210
12.757 15.168
Obrigações fiscais diferidas
IRPJ
CSLL
Total
IRPJ
(7.674) (6.139) (13.813) (14.886)
(7.145)
- (7.145)
(6.284)
- (6.284) Marcação a Mercado
(7.674) (6.139) (13.813) (14.886)
(7.145)
- (7.145)
(6.284)
- (6.284) Total
(5.554)
5.849
295
(3.873)
12.757 8.884 Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas

Instrumentos financeiros derivativos
Ativo
Swap - diferencial a receber
Total a receber
Passivo
Swap - diferencial a pagar
Total a pagar
Valor líquido

Swap
Risco de mercado
Posição ativa:
Juros
Ações
Posição passiva:
Juros
Valor líquido

A vencer
%
7,86
10,28
9,56
5,84
66,46
100,00

40.461 111.309 222.618
110
220
- 958.093 1.916.186
39.758
39.758
40.461 1.109.270 2.178.782

76.642
76.645
76.642
76.645
40.461 1.435.231 2.504.756
72.280 1.509.747 2.653.787
Consolidado
30/06/2020
Valores atualizados pelo mercado
Até 3 De 3 a 12 De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 15
Valor de
meses meses
anos
anos
anos
Total
curva

-

Valor
213.088
278.882
259.337
158.076
1.802.290
2.711.673

Individual e Consolidado
30/06/2020
Vencidos
Total
%
Valor
%
21,73 221.883
8,15
5,42 281.075
10,32
0,66 259.603
9,53
- 158.076
5,81
- 1.802.290
66,20
27,81 2.722.928
100,00
Individual e Consolidado
31/12/2019
Vencidos
Total
%
Valor
%
88,90 222.476
25,19
10,78 222.567
25,20
0,32 282.792
32,02
- 104.779
11,86
50.694
5,74
100,00 883.309
100,00

Créditos tributários
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final
Obrigações fiscais diferidas
Saldo inicial
Constituição
Reversão
Saldo final

Individual
Consolidado
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
90.118
120.175
97.371
126.357
(7.231)
(30.057)
(6.663)
(28.986)
82.887
90.118
90.708
97.371
Individual
Consolidado
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
(23.818)
(29.065)
(23.818)
(29.905)
10.477
5.247
10.005
6.087
(13.341)
(23.818)
(13.813)
(23.818)

Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas
Créditos tributários
Até 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
De 4 a 5 anos
De 5 a 10 anos
Total

Individual
31/12/2019
CSLL
Total
17.247 45.994
16.547 44.124
33.794 90.118
Consolidado
31/12/2019
CSLL
Total
17.247 45.994
19.267 51.377
36.514 97.371
31/12/2019
CSLL
Total
(8.932) (23.818)
(8.932) (23.818)
Consolidado
31/12/2019
CSLL
Total
(8.932) (23.818)
(8.932) (23.818)

IRPJ
3.057
5.088
7.325
9.852
10.680
14.935
50.937

30/06/2020
Individual e Consolidado
CSLL
Total
2.426
5.483
3.953
9.041
5.716
13.041
7.663
17.515
8.257
18.937
11.756
26.691
39.771
90.708
30/06/2020
Individual e Consolidado
CSLL
Total
696
1.566
452
1.017
856
1.926
935
2.104
604
1.359
2.596
5.841
6.139
13.813

Obrigações fiscais diferidas
IRPJ
Até 1 ano
870
De 1 a 2 anos
565
1.070
• 8. Carteira de crédito, garantias prestadas e títulos com risco de crédito. As informações da carteira de operações de De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
1.169
crédito expandida, em 30/06/2020 e 31/12/2019 estão assim sumariadas:
De 4 a 5 anos
755
3.245
a) Por tipo de operação:
Individual e Consolidado De 5 a 10 anos
7.674
Descrição
30/06/2020
31/12/2019 Total
Financiamentos Habitacionais
52.514
132.235 • 11. Investimentos. a) Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP
Empréstimos (Corporate)
327.282
239.477
Home Equity
22.171
26.016
30/06/2020
Conta Garantida
61.550
39.040
Máxima S/A Corretora
Máxima
Máximainvest
Segpar
Financiamento Imobiliário
26.148
29.597
de Câmbio, Títulos e Patrimonial
Securitizadora de
Participações
Cessão carteira FIDC
9.179
10.267
Valores Mobiliários
Ltda. Créditos Financeiros S/A
S/A(1)
Total
Crédito Pessoal
29.520
27.012 Participação - %
100,00
100,00
100,00
93,00
(1)
Títulos e Credito a Receber
1.644.506
586.275 Quantidade de cotas possuídas
1.070.585
1.950.000
20.700.000
11.451.453
Cartão de Crédito
74.118
123.283 Capital social
33.588
1.950
20.700
71.863
Consignado
475.940
165.759 Patrimônio líquido
25.184
5.453
5.178
74.368
Total
2.722.928
1.378.961 Resultado líquido do exercício
(144)
(260)
(1.758)
5.297 3.135
25.039
5.193
3.420
79.665 113.317
Individual e Consolidado Valor do investimento
(1) Títulos e crédito a receber
Resultado de participação
Direitos creditórios
(144)
(260)
(1.758)
1.628
(534)
Federal
1.270.318
165.680 em controladas
Estadual
314.027
306.942
31/12/2019
Subtotal
1.584.345
472.622
Máxima S/A Corretora
Máximainvest
Precatórios
de Câmbio, Títulos e
Máxima
Securitizadora de
Municipal
37.463
Valores Mobiliários Patrimonial Ltda. Créditos Financeiros S/A
Total
Subtotal
37.463
- Participação - %
100,00
100,00
100,00
Total
1.621.808
472.622 Quantidade de cotas possuídas
1.070.585
2.650.000
19.300.000
33.588
1.950
19.300
Títulos e Créditos a Receber está composto prioritariamente por valores a receber oriundos de Precatórios e de Direitos Capital social
Patrimônio líquido
29.410
4.214
5.354
Creditório, relacionados a processos transitados em julgado, cujo risco e precificação estão estabelecidos por laudos peri- Resultado líquido do exercício
(124)
153
(1.601) (1.572)
ciais jurídicos e contábeis, que suportam os registros contábeis e compõem a análise interna atrelada, sobretudo a questões Valor do investimento
25.184
5.453
3.777 34.414
Resultado de participação em controladas
(124)
153
(1.601) (1.572)
processuais e avaliação de risco do cedente, para a aquisição e definição do preço.

Os valores a receber, precificação, contempla a previsibilidade de recebimento atrelada ao deságio relativo a renda preten- (1) Em 25/05/2020, através do ofício 10367/2020-BCB/Deorf/GTRJA, o Banco Central autorizou a participação na empresa
dida durante o fluxo previsto para liquidação. Adicionalmente, foi avaliada o risco de crédito de cada ativo sendo atribuido Segpar até o limite de 93% de seu patrimonio liquido. A Segpar Participações S.A. tem como objeto social participar exclusiprovisionamentos “rating” para cada saldo dos ativos de crédito.
vamente, como acionista “Holding”, no capital social de sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros
O valor presente contábil apresentado está calculado com base no preço de aquisição, acrescido da apropriação mensal de Privados - SUSEP. A Segpar possui 100% do capital das empresas Investprev Seguros e Previdencia S/A, Investprev Seguradorenda relativa a correção objeto da ação, descontando o deságio, bem como dos índices de atualização monetária e demais ra S/A (“Seguradora”) e indiretamente pela Seguradora na Invest Capitalização S/A. A SUSEP através da carta homologatória
eletrônica nº 8/2020/SUSEP, em 29/06/20, deferiu o pleito, para providencias em até 180 dias.
encargos legais, de acordo com a legislação vigente aplicável ao caso.
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• 12. Imobilizado e intangível
a) Imobilizado de uso
Instalações
Móveis e equipamentos de uso
Benfeitoriaas em imóveis de terceiros
Comunicação
Direito de uso
Sistema de processamento de dados
Total

Instalações
Móveis e equipamentos de uso
Sistema de comunicação
Sistema de processamento de dados
Total
b) Intangível
Intangível
Total
• 13. Depósitos

Sem vencimento
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
De 181 a 360 dias
Acima de 360 dias
Total

Depósitos
à vista
59.417
59.417

Depósitos
à vista
Sem vencimento
38.611
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
De 181 a 360 dias
Acima de 360 dias
Total
38.611
• 14. Captações no mercado aberto

• 17. Recursos de aceites e emissão de títulos

Depreciação Anual - %
10
10
10
10
10
20

Custo
1.763
1.862
186
17
10.845
768
15.442

Depreciação Anual - %
10
10
10
20

Custo
1.648
1.840
10.642
768
14.898

30/06/2020
Individual e Consolidado
Depreciação Acumulada Valor Líquido
(343)
1.420
(394)
1.468
(2)
184
(6)
11
(2.930)
7.916
(221)
547
(3.896)
11.546
31/12/2019
Individual e Consolidado
Depreciação Acumulada Valor Líquido
(260)
1.387
(301)
1.539
(1.859)
8.783
(144)
624
(2.564)
12.334

30/06/2020
Individual Consolidado
-

31/12/2019
Individual Consolidado
36.035
36.035
36.035
36.035

Individual
Depósitos
interfinanceiros
-

Depósitos
à vista
58.813
58.813

Depósitos
a prazo
72.369
75.619
81.958
126.709
634.764
2.587.618
3.579.036

Individual
Depósitos
Depósitos
a prazo interfinanceiros
111.569
10.506
215.324
37.716
194.212
638.809
1.369.265
2.566.894
10.506

Depósitos
à vista
38.362
38.362

Depósitos
a prazo
111.569
215.324
37.716
194.212
638.809
1.369.265
2.566.894

Depósitos
a prazo
72.369
75.619
81.958
126.709
634.764
2.587.618
3.579.036

30/06/2020
Consolidado
Depósitos
interfinanceiros
31/12/2019
Consolidado
Depósitos
interfinanceiros
-

Individual
Consolidado
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Carteira Própria
LFT - Letras financeiras do tesouro
LFT - Letras financeiras do tesouro
Total
• 15. Outras obrigações
a) Fiscais e previdenciárias

263.274
263.274

Curto
Prazo
694
2.611
5.975
13.341
22.621

Longo
Prazo
-

249.017
5.002
254.019

263.274
263.274

249.017
5.002
254.019

30/06/2020
Consolidado
Longo
Prazo
Total
4.346
729
2.775
6.013
13.813
27.676

Individual

Curto
Total
Prazo
Impostos e contribuições sobre lucros
4.346
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
694
729
Impostos e contribuições sobre salários
2.611
2.775
Outros
5.975
6.013
Impostos e contribuições diferidos
13.341
13.813
Total
22.621
27.676
31/12/2019
Individual
Consolidado
Curto
Longo
Curto
Longo
Prazo
Prazo
Total
Prazo
Prazo
Total
Impostos e contribuições sobre lucros
4.359
4.359
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
1.026
1.026
1.084
1.084
Impostos e contribuições sobre salários
2.787
2.787
2.950
2.950
Outros
4.813
4.813
4.815
4.815
Impostos e contribuições diferidos
23.818
23.818
23.818
23.818
Total
32.443
32.443
37.027
37.027
b) Diversas
30/06/2020
Individual
Consolidado
Curto
Longo
Curto
Longo
Prazo
Prazo
Total
Prazo
Prazo
Total
Obrigações venda e transf. Ativos financ.
3.426
6.719
10.145
3.426
6.719
10.145
Provisão despesas de pessoal
2.909
2.909
3.074
3.074
Outras provisões
3.721
3.721
3.928
3.928
Outros pagamentos
1.436
1.436
1.436
1.436
Provisão passivos contingentes
9.992
9.992
9.992
9.992
Valores a pagar sociedades ligadas
555
555
Credores diversos - país
279.902
- 279.902 285.915
- 285.915
Instrum.Dívida eleg._Capital c/base res.4192/2013
52.165
52.165
52.165
52.165
Total
291.394
68.876 360.269 298.334
68.876 367.210
31/12/2019
Individual
Consolidado
Curto
Longo
Curto
Longo
Prazo
Prazo
Total
Prazo
Prazo
Total
Obrigações Venda e Transf. Ativos Financ.
2.508
7.964
10.472
2.508
7.964
10.472
Provisão Despesas de Pessoal
3.941
3.941
4.003
4.003
Outras Provisões
2.946
2.946
2.946
2.946
Outros Pagamentos
1.297
1.297
1.297
1.297
Provisão Passivos Contingentes
11.945
11.945
11.945
11.945
Credores Diversos - País
16.433
16.433
16.482
16.482
Instrum.dívida eleg._capital c/base res.4192/2013
52.975
52.975
52.975
52.975
Total
27.126
72.884 100.010
27.238
72.884 100.121
• 16. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias. a) Ativos contingentes. Em
30/06/2020 e 31/12/2019, não existiam ativos contingentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias. Em
30/06/2020 e 31/12/2019, não existiam obrigações legais. c) Contingências classificadas como prováveis são regularmente provisionadas e para os exercícios findos em 30/06/2020 e 31/12/2019 totalizam:
Individual
Consolidado
Provisão
Depósitos Judiciais
Provisão
Depósitos Judiciais
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019

Contingências
trabalhistas
4.304
2.179
Contingências
fiscais
1.468
8.000
Contingências
cíveis
4.220
1.766
Total
9.992
11.945
d) Movimentação das provisões passivas:

2.852

2.653

4.304

2.179

4.322

4.123

4.669

4.669

1.468

8.000

5.892

5.892

1.826
9.347

1.826
9.148

4.220
9.992

1.766
11.945

5.896
16.110

6.045
16.060

30/06/2020
Trabalhistas Fiscais Cíveis
Total Trabalhistas
Saldo inicial
2.179 8.000
1.766 11.945
1.405
Constituição (reversão)
2.125 (6.532) 2.454 (1.953)
774
Saldo final
4.304 1.468
4.220 9.992
2.179
e) Seguem as principais ações e processos cujas perdas foram consideradas como possíveis:
Trabalhistas
Fiscais
Civeis
Saldo final

Fiscais
8.198
(198)
8.000

30/06/2020
5.617
68.981
71.737
146.335

Consolidado
31/12/2019
Cíveis
Total
1.518 11.121
248
824
1.766 11.945
Individual
31/12/2019
516
45.178
57.286
102.980

Individual e Consolidado
30/06/2020
Até
De 3 a
De 1 a
De 3 a
De 5 a
3 meses 12 meses
3 anos
5 anos
15 anos
Total
Letras de crédito imobiliário
102.903
87.332
86.953
277.188
Total
102.903
87.332
86.953
277.188
Individual e Consolidado
31/12/2019
Até
De 3 a
De 1 a
De 3 a
De 5 a
3 meses 12 meses
3 anos
5 anos
15 anos
Total
Letras de crédito imobiliário
10.366
12.432
303.447
10.119
336.364
Letras de crédito agrícola
2.994
25.373
28.367
Total
13.359
37.805
303.447
10.119
364.731
• 18. Patrimônio líquido. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 30/06/2020 o capital social subscrito e integralizado é de R$ 180.425 e está dividido no total de 42.054.190 ações nominativas, divididas em 40.879.190 ações ordinárias e
1.175.000 ações preferenciais, todas sem valor nominal. b) Reserva de lucros. A conta de reserva de lucros do Banco Máxima é
composta por reserva legal e reserva estatutária. O saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social do Banco
Máxima, e qualquer excedente deve ser capitalizado ou distribuído como dividendo. O Banco Máxima não possui outras reservas
de lucros. Reserva legal - Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Banco Máxima deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício
social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do capital integralizado do Banco Máxima. Reserva estatutária
- Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, desde que determine a sua finalidade, o percentual dos
lucros líquidos a ser destinado para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de
recursos para tais reservas não pode ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. c) Dividendos e juros sobre o capital
próprio. Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado nos termos da legislação
societária, sujeito à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.
• 19. Demonstração de resultado
a) Despesas tributárias
Individual
Consolidado
30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
ISS
210
128
288
167
COFINS
9.038
4.004
9.139
4.042
PIS
1.469
651
1.485
657
Outras
4.547
2.745
5.640
2.949
Total
15.263
7.529
16.552
7.814
b) Resultado não operacional. No exercício findo em 30/06/2020, o valor negativo de R$ 532 mil no Individual e no Consolidado
(R$ 489 mil no Individual e no Consolidado em 30/06/2019) corresponde principalmente ao resultado na venda de bens recebidos
em dação de pagamento registrados em nosso Bens Não de Uso Próprio.
• 20. Imposto de renda e contribuição social. Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido:
Individual
Consolidado
30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019
Lucro/prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), da contribuição social (CSLL) e deduzidas as participações no resultado
20.328
23.354
20.232
24.261
Juros sobre o capital próprio
Lucro/prejuízo antes da tributação
20.328
23.354
20.232
24.261
Alíquota vigente (Nota 4q)
45%
40%
45%
40%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
com a alíquota vigente
(9.148)
(9.342)
(9.104)
(9.704)
Diferenças permanentes
10.292
36.191
10.345
34.642
Outros ajustes
10.292
36.191
10.345
34.642
Imposto de renda e contribuição social
1.144
26.849
1.241
24.938
• 21. Transações entre partes relacionadas. Partes Relacionadas. As operações realizadas entre partes relacionadas, basicamente
com as empresas discriminadas na nota 3, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas
datas e condições de mercado e estão representadas por:
Ativos (Passivos)
Receitas (Despesas)
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 30/06/2019
Banco Máxima S.A
Máxima S.A Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários
(352)
(10.745)
Depósitos à vista
(352)
(239)
Depósito interfinanceiro
(10.506)
(6)
Máxima Patrimonial Ltda.
(500)
(524)
Depósitos à vista
(500)
(524)
Máximainvest Cia.Securitizadora de Créditos financeiros S.A
(205)
(10)
Depósitos à vista
(205)
(10)
Segpar Participações S/A
(48)
Depósitos à vista
(48)
Invest Capitalização S/A
(3)
(19)
Depósitos à vista
(3)
(19)
Investprev Seguradora S/A
(7)
(18)
Depósitos à vista
(7)
(18)
Investprev Seguros e Previdência S/A
(98)
(22)
Depósitos à vista
(98)
(22)
• 22. Gestão de riscos e de capital. a) Introdução e visão geral. O Banco Máxima está exposto aos riscos de crédito, mercado,
liquidez e operacional, os quais são continuamente monitorados e geridos pela área de riscos e pela Alta Administração da Instituição.
Estrutura de gerenciamento de risco. A estrutura de gerenciamento de riscos do Banco Máxima está de acordo com as regulamentações no Brasil, e em linha com as melhores práticas de mercado. O controle dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional e
subscrição é realizado de forma centralizada, visando assegurar que os riscos sejam administrados de acordo com o apetite de risco,
as políticas e os procedimentos estabelecidos. O objetivo do controle centralizado é prover ao Conselho e aos Executivos uma visão
global das exposições do Banco Máxima, de forma a otimizar e agilizar as decisões corporativas. b) Risco de crédito. Definição. Risco
de crédito é a exposição a perdas no caso de inadimplência total ou parcial das contrapartes no cumprimento de suas obrigações
financeiras com o Banco Máxima. O gerenciamento de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além do estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, bem como a eficácia da política de crédito. Gerenciamento
do risco de crédito. Atribuições: • Desenvolver e manter a classificação de risco do Banco Máxima para categorizar as exposições de
acordo com o grau de risco de perda financeira enfrentada e focar o gerenciamento nos riscos inerentes. O sistema de classificação
de risco é usado para determinar exposições de crédito. A estrutura de classificação de risco atual inclui graus de risco de crédito e a
disponibilidade de garantias ou outra ferramenta para mitigar o risco de crédito. • Oferecer aconselhamento, orientação e técnicas
especializadas para promover as melhores práticas, por todo o Banco Máxima, no gerenciamento do risco de crédito. Análise e concessão de crédito: • Avaliar os riscos envolvidos nas operações e a capacidade dos clientes em liquidar suas obrigações nas condições
contratadas. • Formular Políticas de Crédito em conjunto com todas as unidades do Banco Máxima, incluindo exigências de garantia,
avaliação de crédito, classificação de risco e apresentação de relatórios, procedimentos legais e documentais, assim como cumprimento com exigências normativas e estatutárias. • Estabelecer a estrutura para aprovação e renovação de linhas de Crédito. Os limites são
definidos e aprovados pelo Comitê de Crédito. • Revisar e avaliar o risco de Crédito. A área de crédito avalia toda a exposição de crédito
em excesso aos limites estabelecidos, antes que as linhas de crédito sejam liberadas para os clientes pela unidade de negócios em questão. As renovações e revisões das linhas de crédito estão sujeitas ao mesmo processo de revisão. • Limitar concentrações de exposição
por contrapartes, áreas geográficas e setores da economia e por faixas de classificação de crédito, liquidez de mercado e país. Controles
e gestão de riscos de crédito: • Atuar de maneira preventiva no monitoramento dos clientes ativos visando antecipar movimentos de
inadimplência na carteira de operações que envolvam risco de crédito, dar suporte às decisões e estratégias comerciais e fornecer dados que permitam aos Comitês de Crédito e Executivo acompanhar o cumprimento do Planejamento Estratégico do Banco Máxima.
c) Risco de liquidez. Definição. O risco de liquidez está associado às obrigações decorrentes dos seus passivos financeiros. Gestão
de risco de liquidez. A gestão de liquidez visa precaver o Banco Máxima de possíveis movimentos de mercado que gerem problemas
de liquidez. Nesse sentido, o Banco Máxima monitora suas carteiras no que tange aos prazos, volumes e liquidez de seus ativos. É
efetuado um controle diário através de relatórios onde se monitoram os seguintes itens: • O descasamento de vencimentos entre os
fluxos de pagamentos e recebimentos de todo conglomerado; • Concentração dos depositantes e dos depósitos com liquidez diária.
d) Risco de mercado. Definição. Riscos de Mercado estão ligados a possíveis perdas monetárias em função de flutuações de variáveis
que tenham impacto em preços e taxas negociadas nos mercados. As oscilações de variáveis financeiras, como preços de insumos
e produtos finais, índices de inflação, taxas de juros e taxas de câmbio, geram potencial de perda para praticamente todas as empresas e, portanto, representam fatores de risco financeiro. Os riscos de mercado podem ser classificados em diferentes modalidades,
como o risco de taxa de juros, risco cambial, risco de preço de commodities e preço de ações. Cada modalidade representa o risco de
ocorrerem perdas em função de oscilações na variação em sua respectiva variável. Gestão de risco de mercado. A gestão do risco
de mercado é feita de forma centralizada e tem como responsabilidade principal monitorar e analisar o risco de mercado oriundo das
posições assumidas pelo Banco Máxima vis a vis o apetite ao risco definido pelo ALCO e aprovado pelo Conselho de Administração.
A gestão de risco de mercado é efetuada diariamente pela área de Risco. e) Índice de Basiléia. O Banco, em 30 de junho de 2020,
atingiu o índice de 10,52% (10,82% em 31 de dezembro de 2019), calculado a partir do “Consolidado Prudencial”. Em 31/03/2020, o
Banco Máxima publicou suas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019, com o indice de basileia de 11,76%, que após
revisão foi observado a necessidade de ajuste prudencial, apurando o indice para 10,82%. O Banco não sofreu nenhuma modificação
patrimonial e de resultado, mantendo o indice de Basileia dentro dos limites estabelecidos pela regulamentação vigente.
Consolidado Prudencial
30/06/2020
Patrimônio de Referência
250.372
Rwa (Risk weighted assets)
2.379.150
Índice de Basileia
10,52%
f) Índice de Imobilização. De acordo com a Resolução nº 2.283/96 do BACEN, o limite de imobilização permitido é de 50,00%. Em
30 de junho de 2020, o índice de imobilização foi de 38,50% (7,52% em 31 de dezembro de 2019).
• 23. Outros assuntos. A partir de março de 2020 com a declaração do estado de pandemia em relação ao novo Coronavírus
(Covid-19), o Banco Máxima adotou medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como a implantação do trabalho
remoto. Além disso, minimizou os impactos que possam surgir para os clientes e fornecedores e consequentemente, sua operação,
mantendo plena capacidade operacional para desempenhar as funções administrativas e comerciais, com agilidade e flexibilidade.
Também manteve monitoramento tempestivo da qualidade de crédito e situação financeira dos clientes por meio do Comitê Estratégico com os membros do Comitê Executivo, tendo como principais pontos de discussão: (i) liquidez e captação, focando na análise
dos prazos; (ii) análise da carteira de crédito, mapeando as possíveis interrupções nos repasses dos entes federados; (iii) capital, com
simulações periódicas da Basileia.
ASSINATURA
A DIRETORIA
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos acionistas do
Banco Máxima S.A. e suas controladas
• Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Banco Máxima S.A. (Banco) e suas controladas,
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
• Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Máxima S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
• Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Máxima S.A. em 30 de junho de 2020, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
• Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
• Ênfase
Crédito tributário
Chamamos a atenção para a nota explicativa 10(b), onde estão apresentados créditos tributários oriundos de prejuízos fiscais,
bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias nos montantes de R$43.588 mil e R$ 51.409 mil correspondentes aos balanços patrimoniais individual e consolidado, respectivamente. Tais créditos foram reconhecidos tendo

como base projeções financeiras e planos de negócios atuais aprovados pela Administração do Banco, incluindo estudos da
conjuntura atual e cenários futuros de premissas utilizadas na elaboração das referidas projeções. A realização destes créditos tributários considera a materialização dessas projeções e planos de negócios aprovados pela Administração do Banco.
Tais créditos foram reconhecidos tendo como base normativa a Resolução CMN nº 3.059/02, no que tange ao histórico de
lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social, uma vez que o Banco sofreu modificações
de controle acionário durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Nossa opinião não contém ressalva relacionada
a esse assunto.
Investimentos
Chamamos a atenção para a nota explicativa 11, onde o Banco informa a aquisição de controle através da participação de
93% no capital social da companhia Segpar Participações S.A. durante o 1º semestre de 2020, holding no capital social de
sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Tal aquisição foi autorizada pelo
Banco Central do Brasil em 25/05/2020 através do Ofício 10367/2020‒BCB/DEORF/GTRJA e deferida em 29/06/2020,
através da Carta Homologatória Eletrônica Nº 8/2020/SUSEP. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
• Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração,
obtido antes da data deste relatório.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler
as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma relevante,
inconsistentes com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas antes da data
deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato.
• Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
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Banco Máxima S.A.

CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de o Banco e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco e suas controladas ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
• Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles

internos da empresa.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa
a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes,
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020.
UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

Resultados preliminares indicam
resposta imune da vacina da J&J
Resultados
preliminares das
fases um e dois de
testes clínicos da
vacina produzida
pela farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson indicam que a fórmula
é segura e induziu resposta
imune contra o coronavírus,
mesmo após a aplicação de
uma única dose. Nas fases
um e dois, a vacina é aplicada em grupos menores
de pessoas. Elas antecedem
a terceira e última fase de
testes clínicos, que envolve
milhares de voluntários e é
a última etapa antes da aprovação final da vacina.

Os resultados foram divulgados pela companhia
em estudo publicado na
plataforma de pesquisa
medRxiv, na última sexta-feira (25), mas ainda não
foram revisados por outros
cientistas e, portanto, não
foram publicados em uma
revista científica. A publicação dos resultados em
uma revista científica garante maior transparência
no processo de desenvolvimento da vacina e é prática comum na comunidade
científica. Outras vacinas
em fases mais avançadas
também já compartilharam
seus resultados preliminares em publicações, inclusive a russa Sputnik – que
foi alvo de desconfianças.
Os pesquisadores descobriram que 99% dos participantes com idades entre

18 e 55 anos desenvolveram
anticorpos um mês após serem vacinados. A análise
descobriu que a maioria dos
efeitos colaterais, como febre, dor de cabeça, fadiga,
dores no corpo e no local da
injeção, foram leves e desapareceram após alguns dias.
De acordo com a empresa,
796 pessoas participaram
das duas primeiras fases, que
foram conduzidas de forma
simultânea.
O estudo dividiu os voluntários em dois grupos, de
acordo com a faixa etária – o
primeiro com pessoas de 18
a 55 anos de idade e o segundo com voluntários de
65 anos ou mais – e avaliou
a segurança e os efeitos colaterais da vacina. Utilizando o
método de ensaio clínico de
dupla ocultação, nem os pacientes, nem os pesquisado-

res sabem em quem foi administrada a vacina e quem
recebeu o placebo. A vacina,
chamada Ad26.COV2.S, utiliza a mesma tecnologia que
as vacinas de Ebola, Zika,
HIV e RSV da Johnson &
Johnson, e será administrada
em apenas uma dose.
O fato de o ensaio examinar a eficácia de uma única
dose da vacina, em vez de
duas doses, deve acelerar os
resultados, de acordo com
Paul Stoffels, diretor científico da Johnson & Johnson.
A empresa iniciará em
breve os testes clínicos da
fase três, que será conduzida em mais de 200 locais
nos Estados Unidos e vários
países ao redor do mundo,
inclusive o Brasil. A fase final de testagem envolverá 60
mil voluntários, sendo 7 mil
participantes no país.

Fusões e aquisições com
holandesas no Brasil se
mantêm estáveis no semestre
Segundo a pesquisa trimestral de fusões
e aquisições, realizada
pela KPMG, o número
de operações envolvendo empresas holandesas no Brasil se manteve
estável no primeiro semestre deste ano, com
uma transação, igual ao
mesmo período de 2019.
Entretanto, o percentual
holandês, que representava 0,5% das operações
entre janeiro e julho do
ano passado, teve um
leve crescimento, indo
para 0,7%, totalizando
141 operações realizadas
com estrangeiros.
De acordo com o levantamento, as fusões
e aquisições no Brasil
tiveram a participação
de empresas de 26 países. Da única operação

envolvendo holandesas
este ano, de janeiro a
junho, foi realidade
pela entrada de capital no Brasil, originada
pela compra de ativos
brasileiros pelos holandeses.
“A estabilidade no número de fusões e aquisições das empresas holandesas no Brasil, dá
a confiança de que os
negócios entre os países
podem aquecer nessa
retomada que está acontecendo gradativamente
durante a pandemia. É
preciso ficar atento às
oportunidades que vão
aparecer agora no último trimestre”, aponta o
sócio-líder escritório da
Holanda da KPMG no
Brasil, Alexandre Fujimoto.

amar papel é fácil

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides.
Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na
Europa em 2008 por membros das indústrias de base florestal, celulose,
papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante
iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do papel,
da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece
equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses
recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são
recicláveis e biodegradáveis.

Fonte: Two Sides e Toluna, 2019.

Porque é eficiente no aprendizado
e retenção de conteúdo, além de
ser agradável, relaxante e prático.
60% dos brasileiros entendem
melhor o que é impresso!

Apoio:

LOVE

PAPER
www.lovepaper.org.br

www.twosides.org.br
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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
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Apresentamos o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários relativo ao período findo em 30/06/2020, elaboradas de acordo com a Resolução nº 4.720 de 30/05/2019 e Circular
nº 3.959 de 04/09/2019 do BACEN e atendem os propósitos específicos da referida resolução. Resultado e Patrimônio Líquido. O prejuízo líquido da Companhia alcançou R$ 144 mil no período e o patrimônio líquido totalizou R$ 25 milhões. Ativos.
Os ativos totalizaram R$ 26,4 milhões e estavam substancialmente formados por R$ 1,3 milhões em Caixa e Equivalentes de Caixa, R$ 10,2 milhões de Títulos de Valores Mobiliários e R$ 7,8 milhões em créditos tributários. Agradecimentos. Agradecemos aos nossos acionistas e clientes o indispensável apoio e confiança e, aos nossos funcionários, a determinação e o comprometimento que têm sido fundamentais para a obtenção de resultados diferenciados. São Paulo, 30/09/2020. A Diretoria
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30/06/2020 E 31/12/2019 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Nota 2020 2019 Passivo
Circulante
11.818 11.903 Circulante
Disponibilidades
4.
1.354
986
Aplicações interfinanceiras de liquidez
- 10.506 Outras obrigações
Aplicações em depósitos interfinanceiros
5.
- 10.506 Fiscais e previdenciárias
TVM e instrumentos financeiros derivativos
6. 10.250
Carteira própria
10.250
- Negociação e intermediação de valores
Outros créditos
214
411 Diversas
Adiantamentos e Antecipações Salariais
22
Rendas a receber
21
- Outras
Adiantamentos para pagamento n/conta
7.a.
12
10 Patrimônio líquido
Impostos e contribuições a compensar
181
350 Capital social
Diversos
8.b.
29
Realizável a longo prazo
14.584 14.016 De domiciliados no país
Outros créditos
14.584 14.016 Reservas de capital
Créditos tributários
7.b. 7.821 7.253
Devedores por depósito em garantia
6.763 6.763 Lucros ou prejuízos acumulados
Total do ativo
26.402 25.919 Total do passivo e patrimônio líquido

Nota

8. a.
10.
8. b.
11.

2020 2019
1.363
735
1.363
664
673
144
508
520
182
71
182
71
25.039 25.184
33.588 33.588
33.588 33.588
66
66
(8.615) (8.470)
26.402 25.919

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINDOS EM 30/06/2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)
•1. Contexto operacional. A Máxima S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores • 4. Caixa e equivalentes de caixa
Mobiliários (“Máxima Corretora”) é uma empresa de capital fechado que desenvol- Disponibilidades (caixa)
30/06/2020 31/12/2019
ve a atividade de corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários. As atividades Depósitos bancários
381
270
são conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo Máxima, atuando Moeda estrangeira
973
716
no mercado de forma integrada.
1.354
986
Total de caixa e equivalentes de caixa
• 2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações financei- • 5. Aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liras da Máxima Corretora S.A. são de responsabilidade da Administração. Foram quidez, em 30/06/2020 e 31/12/ 2019, estão compostas como segue:
elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas
30/06/2020
31/12/2019
do Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do
Até 3
Até 3
Brasil - BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Papel/vencimento
meses Total meses Total
Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 e Aplicações em depósitos interfinanceiros
as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando apli- CDI Pré
- 10.506 10.506
cável, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações Total de aplicações interfinanceiras de liquidez
- 10.506 10.506
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
Administração na sua gestão. A autorização para a conclusão destas demonstra- • 6. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.
ções financeiras foi dada pela Diretoria da Máxima Corretora S.A em 30/09/2020. a) Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em
• 3. Principais práticas contábeis. As Demonstrações Financeiras da Máxima 30/06/2020 e 31/12/ 2019, estava apresentada como segue:
30/06/2020
Corretora são elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contáValores atualizados pelo mercado
beis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BanValor
co Central do Brasil – BACEN e das sociedades por ações e da Comissão de Valode
Até 3
De 3 a De 1 a De 3 a De 5 a
res Mobiliários – CVM, quando aplicável, e evidenciam todas as informações
meses 12 meses 3 anos 5 anos 15 anos Total curva
relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as quais es- Papel/Vencimento
(1)
tão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Não foram Títulos para negociação :
adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Carteira própria:
relacionadas ao processo de convergência contábil internacional, aprovadas pela Cotas de fundos de
- 10.250 10.250 9.070
CVM, mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de divulga- investimento
- 10.250 10.250 9.070
ção das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela CVM que não Total de Títulos
31/12/2019
conflitaram com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e
Valores atualizados pelo mercado
BACEN, e as que foram referendadas pelo BACEN. As principais práticas contáValor
beis utilizadas são as seguintes: a) Apuração do resultado. As receitas e despesas
de
Até 3
De 3 a De 1 a De 3 a De 5 a
são apropriadas pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e
meses 12 meses 3 anos 5 anos 15 anos Total curva
despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que Papel/Vencimento
(1)
ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemen- Títulos para negociação :
te de seu recebimento ou pagamento. As receitas e despesas de natureza finan- Carteira própria:
ceira são apropriadas observando-se o critério pro rata temporis, substancialmen- Cotas de fundos de
te com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou investimento
Total de Títulos
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. (1)
Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão demostrados
b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são representados
por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, aplicações interfi- pelo prazo do papel. Em 30/06/2020 e 31/12/ 2019 não havia títulos na cananceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data tegoria “mantidos até o vencimento”. b) Instrumentos financeiros derivativos.
da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignifican- i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco das carteiras é efetuado
te de mudança de valor justo, que são utilizados pela Máxima Corretora para ge- utilizando-se de metodologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e
renciamento de seus compromissos de curto prazo. c) Aplicações interfinancei- Cenários de stress. Com base nessas informações, a tesouraria providencia os insras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez são apresentadas pelo trumentos financeiros derivativos necessários, de acordo com a política de riscos
valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balan- de mercado e liquidez previamente definidas pela Administração. ii) Critérios de
ços. d) Títulos e valores mobiliários. De acordo com a Circular nº 3.068/01, do avaliação e mensuração, métodos e premissas utilizados na apuração do valor
BACEN, os títulos e valores mobiliários da Máxima Corretora são classificados nas de mercado. Para a apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros
categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e “títulos derivativos, a Máxima Corretora utiliza as taxas referenciais de mercado divulgamantidos até o vencimento”. Os títulos classificados na categoria “títulos para ne- das principalmente pela BM&FBovespa e Bloomberg. Para derivativos que não
gociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem têm preços diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por
ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo meio de modelos de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas
atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo a partir de preços divulgados de ativos de maior liquidez. Destes preços são exvalor de mercado, sendo esses ajustes registrados à adequada conta de receita ou traídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem de dados de
despesa no resultado do período. Os títulos classificados na categoria “títulos dis- entrada para os modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão
poníveis para venda” são aqueles para os quais a Administração não tem intenção e títulos pouco líquidos.
de mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo de serem • 7. Outros créditos – diversos
ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que seguem:
atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e são ajustados
30/06/2020
31/12/2019
pelo valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio líquido na ruCurto Longo
Curto Longo
brica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributários. Os títuprazo prazo Total prazo prazo Total
los classificados na categoria “títulos mantidos até o vencimento” são aqueles para Rendas a receber
21
21
os quais a Administração tem intenção e capacidade financeira de mantê-los até o Adiantamentos e antecipações salariais
22
22
vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos Adiantamentos para pagamento
rendimentos auferidos. O ágio e deságio, quando aplicável, são apropriados ao por nossa conta
12
12
10
10
resultado em função dos prazos de vigência dos títulos. Os títulos classificados na Devedores diversos - país e exterior
29
29
categoria “para negociação” estão apresentados no ativo circulante, independente Total
33
33
61
61
do seu vencimento. e) Despesas antecipadas. São controladas por contrato e con- b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 2020 e 31/12/2019, os
tabilizadas na rubrica de “Despesas antecipadas”. A apropriação dessa despesa ao créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contriresultado do período é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos contratos buição social, estavam compostos como seguem:
e registrada na rubrica “Outras despesas administrativas”. f) Outros ativos circu30/06/2020
31/12/2019
lante e realizável a longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, inIRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
cluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos, Créditos tributários
4.888 2.933 7.821 4.533 2.720 7.253
deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajustes ao valor de rea- Prejuízo fiscal / Base negativa
4.888 2.933 7.821 4.533 2.720 7.253
lização. g) Permanente. É demonstrado ao custo, combinado com os seguintes Total
30/06/2020
31/12/2019
aspectos: • A participação em controladas é avaliada pelo método da equivalência
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
patrimonial; • A participação em não controladas é avaliada pelo método de custo; Obrigações fiscais diferidas
(295) (177) (472)
• Os bens do Ativo Imobilizado correspondem aos bens e direitos que tenham por Marcação a mercado
(295) (177) (472)
objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com Total
essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas
30/06/2020 31/12/2019
benefícios e controles dos bens para a entidade; • A depreciação do imobilizado é Créditos tributários
7.253
4.976
calculada e registrada com base no método linear, considerando taxas que con- Saldo inicial
568
2.277
templam a vida útil e econômica dos bens; • O Ativo Intangível corresponde aos Constituição
direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manu- Reversão
7.821
7.253
tenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com Saldo final
30/06/2020 31/12/2019
vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um Obrigações fiscais diferidas
(540)
período estimado de benefício econômico. h) Passivos circulante e exigível a lon- Saldo inicial
2.612
go prazo. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, Constituição
(472)
(2.072)
quando aplicável, os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos Reversão
(472)
até as datas dos balanços. i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. Saldo final
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingen- Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas
tes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os
30/06/2020
critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 3.429/10, que Créditos tributários
IRPJ
CSLL
Total
aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da seguinte forma: • Ativos con- Até 1 ano
98
59
157
tingentes: não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando De 1 a 2 anos
585
351
936
da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as De 2 a 3 anos
719
431
1.150
quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determinada a proba- De 3 a 4 anos
1.096
658
1.754
bilidade de quaisquer julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, as- De 4 a 5 anos
1.433
860
2.293
sim como do intervalo provável de perdas. A determinação da provisão necessária De 5 a 10 anos
957
574
1.531
para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base na opinião Total
4.888
2.933
7.821
dos seus assessores legais. Estão provisionadas as contingências para aquelas
30/06/2020
ações que julgamos como provável a probabilidade de perda. As provisões reque- Obrigações fiscais diferidas
IRPJ
CSLL
Total
ridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças Até 1 ano
33
20
53
relacionadas ao andamento de cada ação. As ações que julgamos como possíveis De 1 a 2 anos
22
13
35
a probabilidade de perda não são provisionadas, havendo apenas a divulgação das De 2 a 3 anos
41
25
66
ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a pro- De 3 a 4 anos
45
27
72
cessos administrativos ou judiciais relacionados a obrigações tributárias e previ- De 4 a 5 anos
29
17
46
denciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a constitucionalidade De 5 a 10 anos
125
75
200
que, independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, os montantes Total
295
177
472
discutidos são integralmente provisionados e atualizados de acordo com a legisla- • 8. Outras obrigações
ção vigente. j) Provisão para imposto de renda e contribuição social. As provi30/06/2020
31/12/2019
sões para imposto de renda e contribuição social são constituídas às alíquotas vi- a) Fiscais e previdenciárias
Curto Longo
Curto Longo
gentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos de adicional de 10% para o
prazo prazo Total prazo prazo Total
lucro tributável excedente a R$120 (no período), e contribuição social - 20%. Em
13
- 13
06/10/2015 foi publicada a Lei nº 13.169, conversão da Medida Provisória nº Impostos e contribuições sobre lucros
675, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Impostos e contribuições sobre
34
34
58
- 58
de 15% para 20% sobre os lucros tributáveis gerados no período compreendido serviços de terceiros
- 130
70
- 70
entre 01/09/2015 e 31/12/2018 e 15% a partir de 01/01/2019, em relação às Impostos e contribuições sobre salários 130
37
37
3
3
instituições financeiras, pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitaliza- Outros
472
- 472
ção e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do §1º do art. 1º da Lei Complemen- Impostos e contribuições diferidos
673
- 673 144
- 144
tar nº 105, de 10/01/2001. Adicionalmente, são constituídos créditos tributários Total
30/06/2020
31/12/2019
sobre as diferenças temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis b) diversas
Curto Longo
Curt Longo
futuros suficientes para a compensação desses créditos. k) Uso de estimativas. A
prazo prazo Total prazo prazo Total
preparação das Demonstrações Financeiras requer que a Administração efetue
182
- 182
71
- 71
estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montan- Credores diversos - País
182
- 182
71
- 71
tes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transa- Total
ções, tais como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão para opera- • 9. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias.
ções de créditos de liquidação duvidosa; determinação de prazo para realização a) ativos contingentes. Em 30/06/2020 e 31/12/2019, não existiam ativos
dos créditos tributários; constituição e reversão de provisões para passivos con- contingentes. b) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias. Em 30/06/2020
tingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas. e 31/12/2019, não existiam Obrigações Legais. c) Contingências. Classificadas
l) Lucro por ação. É calculado com base na quantidade de ações do capital social como prováveis são regularmente provisionadas e para os exercícios findos em
30/06/2020 e 31/12/2019 totalizam:
integralizado na data das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 30/06/2020
E 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)
Receitas da intermediação financeira
Resultado de operações com tvm
Resultado de operações de câmbio
Resultado bruto da intermediação financeira
Receitas (despesas) operacionais
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Resultado operacional
Resultado antes da tributação sobre o
lucro e participações
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Prejuízo/lucro líquido do semestre
Quantidade de ações
Prejuízo/lucro líquido por ação - R$

Nota

2020
1.538
1.282
257
1.538
(1.779)
2.165
(1.464)
(1.198)
(1.155)
2
(130)
(241)

12.a.
12.b.

2019
(668)
(659)
(9)
(668)
1.451
1.041
(432)
(2.460)
(283)
3.599
(14)
783

(241)
783
96
(907)
13.
96
(907)
(144)
(124)
1.070.585 1.070.585
(0,1349) (0,0869)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
FINDOS EM 30/06/2020 E 2019 (Em milhares de reais - R$)
Lucro líquido/prejuízo do período
Outros resultados abrangentes que serão reclassificados subsequentemente para lucros ou prejuízos
quando condições específicas forem atendidas:
Outros resultados abrangentes que não serão
reclassificados para lucro líquido:
Resultado abrangente do período

Nota

2020
(144)

2019
(124)

-

-

(144)

(124)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
FINDOS EM 30/06/2020 E 2019 (Em milhares de reais - R$)
Atividades operacionais
Lucro/prejuízo líquido ajustado
Lucro/prejuízo líquido do semestre
Variação de ativos e passivos
(Aumento) redução de aplicações
interfinanceiras de liquidez
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários
(Aumento) redução de outros créditos
Aumento (redução) de outras obrigações
Caixa líquido (aplicado em) proveniente
das atividades operacionais
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do semestre
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre

Nota

2020 2019
(144) (124)
(144) (124)
512
116
10.506
(10.250) 2.733
(371) 1.432
628 (4.049)

4.
4.

368
(8)
368
(8)
986 1.147
1.354 1.139

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
FINDOS EM 30/06/2020 E 2019 (Em milhares de reais - R$)

Saldos em 31/12/2018
Prejuízo do semestre
Saldos em 30/06/2019
Saldos em 31/12/2019
Prejuízo do semestre
Saldos em 30/06/2020

Capital Reservas
Ajustes de Prejuízos
social de lucros
avaliação acumurealizado Legal Capital patrimonial
lados
33.588
66
- (4.120)
(124)
33.588
66
- (4.244)
33.588
66
- (8.470)
(144)
33.588
66
- (8.614)

Total
29.534
(124)
29.410
25.183
(144)
25.039

Provisão
Depósitos Judiciais
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Contingências trabalhistas
1.470
1.470
Contingências fiscais
1.223
1.223
Contingências cíveis
4.070
4.070
Total
6.763
6.763
d) Movimentação das provisões passivas:
30/06/2020
31/12/2019
TrabaTrabaFiscais lhistas Cíveis Total Fiscais lhistas Cíveis Total
Saldo inicial
3.341 258
- 3.599
Constituição (reversão)
- (3.341) (258)
- (3.599)
Saldo final
• 10. Negociação e intermediação de valores
30/06/2020 31/12/2019
Fundos mútuos de investimentos
9
9
Instituições de mercado
7
7
Pessoas físicas e jurídicas
484
496
Clubes de investimento
8
8
Total
508
520
• 11. Patrimônio Líquido. a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em
30/06/2020 o capital social subscrito e integralizado é de R$33.588 e está dividido em 1.070.585 ações nominativas. b) Reserva de lucros. A conta de reserva
de lucros da Máxima Corretora é composta por reserva legal e reserva estatutária.
O saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social da Máxima
Corretora, e qualquer excedente deve ser capitalizado ou distribuído como dividendo. A Máxima Corretora não possui outras reservas de lucros. Reserva legal
- Nos termos da Lei n° 11.638/07, a Máxima Corretora deve destinar 5% do lucro
líquido de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá
exceder 20% do capital integralizado da Máxima Corretora. Reserva estatutária
- Nos termos da Lei n° 11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, desde
que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado
para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A
destinação de recursos para tais reservas não pode ser aprovada em prejuízo do
dividendo obrigatório.
• 12. Demonstração de resultado
30/06/2020 30/06/2019
a) Outras despesas administrativas
Aluguéis
6
Comunicações
29
180
Processamento de dados
551
358
Propaganda e publicidade
41
35
Publicações
9
Serviço do sistema financeiro
83
560
Serviço de terceiros
88
463
Serviço técnico especializado
382
859
Outras
9
4
Total
1.198
2.459
b) Despesas tributárias
30/06/2020 30/06/2019
Tributos Federais
959
201
ISS
79
38
COFINS
101
38
PIS
16
6
Total
1.155
283
• 13. Imposto de Renda e Contribuição Social. Reconciliação das despesas de
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:
30/06/2020 30/06/2019
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ),
da contribuição social (CSLL) e deduzidos as
participações no resultado
(241)
783
Juros sobre o capital próprio
Lucro/Prejuízo antes da tributação
(241)
783
Alíquota vigente
40%
40%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
com a alíquota vigente
96
(313)
Diferenças permanentes
(594)
Outros ajustes
(594)
Imposto de renda e contribuição social
96
(907)
• 14. Estão de Riscos e de Capital. a) Introdução e visão geral. A Máxima Corretora está exposta aos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional, os quais
são continuamente monitorados e geridos pelas áreas de Riscos, Compliance e
Alta Administração da Instituição.
• 15. Outros Assuntos. A partir de março de 2020 com a declaração do estado
de pandemia em relação ao novo Coronavírus (Covid-19), a Máxima Corretora
adotou medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como a
implantação do trabalho remoto. Além disso, minimizou os impactos que possam
surgir para os clientes e fornecedores e, consequentemente, sua operação, mantendo plena capacidade operacional para desempenhar as funções administrativas e comerciais, com agilidade e flexibilidade.
ASSINATURAS
A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva
Contador - CRC RJ-081.990/O-2
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Administradores da MÁXIMA S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
ável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da MÁXIMA S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as cor- auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da
da MÁXIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS em 30 de junho de 2020, o desempenho auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
no Brasil aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planeConselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Corretora das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração, obtido antes da data deste
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
ou expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das de- incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
monstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler as outras informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
se essas outras informações estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstrações contábeis ou com nosso nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, com base no opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas antes da data deste relatório, até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusisomos requeridos a comunicar esse fato.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela elaboração e ve as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e pelos controles internos que ela determinou como entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos
capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti- aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração deravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020.
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerraUHY BENDORAYTES & CIA. Auditores Independentes CRC 2RJ 0081/O-8
mento das operações.
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razo-
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