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O mundo mudou, mas o lugar
subjetivo que é dado a cada mulher
ainda não. Por Arlete Salante, página 2

Poder Judiciário finalizou 2019 com 77,1 mi
de processos aguardando solução.
Por Luciana G.Gouvêa, página 2

O caráter cítrico mais discreto do
hemisfério norte ganhou sensualidade
tropical. Por Míriam Aguiar, página 4

Número de
empregos
nos EUA tem
pouca melhora
Os empregadores dos EUA
criaram 379 mil postos de trabalho em fevereiro, mas a taxa de
desemprego caiu apenas 0,1 ponto, ficando em 6,2%, informou
o Departamento do Trabalho na
sexta-feira. O número veio melhor do que esperava o mercado
financeiro, levando a uma valorização do dólar. A maior parte dos
novos empregos ocorreu em lazer
e hotelaria.
Apesar da melhora no mercado
de trabalho devastado pela pandemia, cerca de 10 milhões de pessoas permaneceram desempregadas
em fevereiro, bem acima do nível
anterior, de 5,7 milhões, mostrou
o relatório.
O relatório semanal de pedidos
de auxílio-desemprego divulgado na quinta-feira mostrou que o
número total de pessoas que reivindicam benefícios em todos os
programas – estaduais e federais
– na semana encerrada em 13 de
fevereiro diminuiu em 1 milhão,
mas permaneceu elevado em 18
milhões, informa a agência de notícias Xinhua.

Resolução
da Aneel vai
encarecer
energia elétrica

Pandemia piorou um quadro que já era ruim

A

pandemia tem trazido
desafios novos para os
jovens brasileiros, fazendo com que muitos não tenham
acesso às atividades escolares e
estejam em risco de abandonarem a escola. Foi o que apontou
a pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, realizada
pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) em parceria
com diversas entidades. O estudo, realizado em maio de 2020,
mostrou que três em cada 10 jovens já tinham pensado em não
retornar às aulas desde o início
da pandemia.

As consequências e os custos
da evasão escolar para os jovens
e o país são imensos. Anualmente,
o Brasil perde R$ 220 bilhões devido à evasão escolar, de acordo
com o estudo “Consequências da
Violação do Direito à Educação”,
realizado pelo Insper (Instituto de
Ensino e Pesquisa), em parceria
com a Fundação Roberto Marinho, e disponível na Plataforma
Gente.
As consequências dessa realidade podem ser medidas em
quatro dimensões: empregabilidade e remuneração, efeitos que
a remuneração tem para a socie-

dade, qualidade de vida e violência. A pessoa que não chega
a se formar na educação básica
recebe remunerações entre 20%
e 25% inferiores ao que receberia se tivesse concluído.
O estudo mostrou também
perda econômica no valor estimado de R$ 54 mil para a sociedade quando o jovem não conclui
a educação básica. Isso sem citar
que a educação é uma das formas
de se promover a cultura da paz.
Na prática, para cada ponto percentual de redução na evasão, há
550 homicídios a menos a cada
ano.

Investimento em pesquisa chinês
aumentará 7% ao ano até 2025

A

Li Xuerem/Xinhua

Abertura da legislatura, com o presidente Xi Jiping

China atrai 100 empresas
estrangeiras por dia
Internacional 7
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Alívio da pobreza
ecológica
enriquece a
população

Investimento estrangeiro na China
contraria tendência e cresce em 2020

Por Gu Zhongyang e
Yu Jingxian

Por Luo Shanshan

Usando trajes coloridos, caminhando entre as altas montanhas do rio Dulong, Li Yuhua,
uma guarda-florestal ecológico no condado de Gongshan,
província de Yunnan, China,
aprecia seu trabalho: “Há um
subsídio de 800 yuans por mês,
não atrasa o desenvolvimento
da economia florestal e auxilia a
família, e a vida cotidiana segue
em frente”
Li Yuhua cultiva grama e
frutas, materiais medicinais chineses e cria abelhas. Em 2020,
sua renda ultrapassou 100.000
yuans. No condado de Gongshan, mais de 4 mil guardas-florestais ecológicos, como Li
Yuhua, conseguiram empregos
e saíram da pobreza. Mais de
380.666 hetares de florestas no
condado foram totalmente protegidas.
As áreas de silvicultura e produção de grama da China, áreas ecologicamente importantes,
áreas frágeis e áreas profundamente empobrecidas são altamente acopladas. Elas não são
apenas o principal campo de batalha para o alívio da pobreza,
mas também a principal frente
para a construção de florestas e
gramas.
Segundo Li Chunliang, vice-diretor da Administração Nacional de Florestas e Pastagens
da China, o país realizou a compensação ecológica e a redução
da pobreza nessas áreas. Um total de 1,102 milhão de guardas-florestais ecológicos foram selecionados e contratados entre
a população pobre, tirando 3
milhões de pessoas da pobreza.
Além disso, a área de proteção e gestão de recursos florestais e de gramíneas aumentou
recentemente em quase 60 milhões de hectares, alcançando
uma realidade ganha-ganha para
a proteção ecológica, a redução
da pobreza e o aumento de renda.
Com isso, todas as metas e
tarefas de redução da pobreza
ecológica puderam ser completadas, auxiliando mais de 20
milhões de pessoas a saírem
da pobreza e aumentarem suas
rendas.
O turismo trouxe de volta a
“fartura na mesa”, a água verde
e as montanhas verdes se tornaram montes de ouro e prata.
Atualmente, há muitos hóspedes
num pátio na vila de Yueba, na
cidade de Guangyuan, província
de Sichuan. O proprietário Yang
Xiulin está ocupado cumprimentando com um sorriso no rosto.
O local é uma pensão, e a esposa
de Yang é a cozinheira. Em 2020,
a renda da família foi de cerca de
100.000 yuans.
A cidade de Guangyuan conseguiu equilibrar saúde florestal
e turismo. A vila de Yueba, com
pântanos alpinos e densas florestas virgens, tornou-se um destino popular entre os turistas. Em
2019, a aldeia recebeu mais de
300.000 turistas e a renda per capita anual de mais de 500 funcionários foi de 28.000 yuans.
Por Gu Zhongyang e Yu Jingxian são
jornalistas do Diário do Povo.

Han Jiajun / Diário do Povo

China divulgou nesta
sexta-feira um projeto de
plano de desenvolvimento econômico e social para os próximos cinco anos e esclareceu os
objetivos de longo prazo até 2035,
estabelecendo prioridades políticas
para um novo estágio de desenvolvimento apresentado como crucial
para o país alcançar a modernização socialista.
O documento, que está sendo
revisado pela sessão anual em andamento da legislatura do país,
listou as principais metas sociais e
econômicas para o período do 14º
Plano Quinquenal (2021-2025).
No ano passado, o produto interno bruto do país alcançou 101,6
trilhões de iuans (cerca de US$
15,6 trilhões). O número é 1.232
vezes maior do que em 1953,
quando a China começou a implementar seu primeiro Plano Quinquenal.
Pela primeira vez, frases como
“inteligência artificial”, “tecnologia genética” e “rede do futuro”
aparecem, destacando a determinação da China em fazer grandes
avanços na ciência e tecnologia.
Os gastos do país com pesquisa
e desenvolvimento devem crescer
mais de 7% ao ano nos próximos
cinco anos. Como muitos outros
objetivos listados pelo esboço –
do desenvolvimento impulsionado
pela inovação, bem-estar das pessoas, à conservação ecológica – o
indicador é uma “meta antecipada”
em vez de obrigatória, segundo a
agência de notícias Xinhua.

O

uso real de capital estrangeiro em setores não
financeiros na China
foi de 999,98 bilhões de yuans,
um aumento anual de 6,2%. Em
média, mais de 100 empresas de
capital estrangeiro foram estabelecidas todos os dias no país.
Face à complexidade da situação
internacional e ao impacto severo da nova epidemia do novo coronavírus, a China experimentou
aumento de capital estrangeiro
em 2020.
Apesar das dificuldades, o desenvolvimento da Merck na China em 2020 não foi travado: ela
foi das primeiras empresas em
Shanghai a retomar o trabalho e
a produção e a colocar em prática o mais recente plano de investimento na área de materiais de
alto desempenho, ciências da vida e medicina: todos os três segmentos de negócios mantiveram
um crescimento constante.
“O ano de 2020 será um ano
cheio de incertezas para a economia global, mas o mercado
chinês demonstra forte resiliência. A epidemia foi rapidamente
controlada e uma série de políticas de assistência foram lançadas,
estabilizando a confiança das empresas que investem na China”,
afirmou Li Ye, vice-presidente da
Merck Investments (China) Co.,
Ltd.
Em 2020, no contexto de um
forte declínio no investimento direto transnacional global, a China
tem a visão única de atrair investimento estrangeiro. Dede abril,
alcançou crescimento positivo na
absorção de capital estrangeiro
durante nove meses consecutivos. O aumento do uso efetivo
de capital estrangeiro nos primeiros 7 meses passou de negativo

Vista da área portuária iluminada de Qianwan do Porto Qingdao, de província Shandong

para positivo, e a escala de capital
estrangeiro utilizado ao longo do
ano atingiu um recorde.
Uma pesquisa recente realizada pelo Ministério do Comércio
da China atesta que quase 60%
das empresas com financiamento estrangeiro alcançaram crescimento ou mantiveram sua receita
operacional e lucros em 2020.
Quase 95% das empresas estão
otimistas ou cautelosamente otimistas sobre as perspectivas.
“O crescimento da China na
atração de investimentos contra a
tendência é inseparável das conquistas no planejamento geral de
prevenção e controle epidemiológico e desenvolvimento socioeconômico”. Cao Hongying,
vice-presidente executivo da Associação Chinesa de Empresas
com Investimento Estrangeiro,
disse que a China adotou medidas fortes e políticas de apoio para controlar a epidemia primeiro
e só depois retomar o trabalho.
O país assumiu a liderança na
concretização do crescimento
econômico de negativo para positivo, tornando-se a única gran-

comércio e 27 itens nos portos
de livre comércio.
O catálogo de indústrias que
incentivam o investimento estrangeiro foi revisado; um total de 127 itens foram adicionados, e o acordo de parceria
econômica abrangente regional
foi assinado com sucesso; as
negociações do acordo de investimento China-UE foram
concluídas.
Além disso, o Ministério do
Comércio da China criou uma
classe especial para projetos-chave com financiamento estrangeiro; acompanhou e atendeu 697 projetos-chave com
financiamento estrangeiro e
ajudou a resolver mais de 3 mil
questões difíceis, como a escassez de materiais de prevenção
epidemiológica; alfândega conveniente desalfandegamento e
trabalho coordenado a montante e a jusante, retomado por
empresas com fundos estrangeiros; 16 lim funcionários estrangeiros entraram no país.

de economia do mundo a fazê-lo, proporcionando uma base
sólida e garantia de estabilização
do investimento estrangeiro, tornando-se um porto seguro para o
investimento transnacional.
A epidemia global continua a
se espalhar, mas os projetos da
Samsung na China ainda decorrem de maneira ordenada. “Isso
se deve ao forte apoio e garantia do governo chinês. Por meio
das pistas verdes e rápidas, usaremos 24 aeronaves para transportar mais de 5.500 engenheiros estrangeiros para retomar o
trabalho em 2020, garantindo
a construção de grandes novos
projetos”, afirmou Huang Degui,
presidente da Samsung China.
O ritmo de abertura da China
continua acelerando e seu ambiente de negócios continua sendo otimizado. Três novas zonas
piloto de livre comércio foram
adicionadas; a lista negativa para
acesso ao investimento estrangeiro foi ainda mais reduzida; e as
restrições foram reduzidas para
33 itens na versão nacional, 30
itens na versão das zonas de livre

Luo Shanshan é jornalista do Diário do Povo.

Inovação tecnológica é a força motriz da recuperação da economia
Por He Yin

Chen Fuming / Diário do Povo Online

A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) foi criticada nesta
sexta-feira no webinário realizado pelo Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB) por ter editado a
Resolução Normativa 888/2020.
A medida alterou as condições do
fornecimento de energia destinada à iluminação pública.
Ela obriga as distribuidoras de
energia a recolher o Custeio da
Iluminação Pública dos Municípios (Cosip), que era facultativo
aos municípios, e repassar os recursos às prefeituras. “Essa operação financeira tem um custo que
vai acabar sendo repassado pelas
concessionárias ao consumidor,
por meio de reajuste na tarifa”,
alertou o diretor Jurídico e Institucional da Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Wagner Luiz Ferreira da Silva Junior. No início de
fevereiro, a Abradee conseguiu na
Justiça o efeito suspensivo da resolução. A Aneel recorreu.

Custo anual da evasão
escolar é de R$ 220 bi

O

lhando para o mundo,
é possível perceber que
uma nova revolução tecnológica e transformação industrial está em ascensão, trazendo
mudanças profundas para o desenvolvimento humano e proporcionando um novo caminho para
resolver os problemas e atender
aos desafios do desenvolvimento
global.
Atualmente, o mundo enfrenta
vários desafios, como a pandemia
da Covid-19, e está particularmente ciente de que a ciência e a
tecnologia têm um impacto profundo no futuro e no destino do
país e na felicidade e bem-estar
das pessoas.
A inovação tecnológica é a força motriz da recuperação da economia mundial. Um relatório divulgado pelo Fórum Econômico
Mundial apontou que durante o
período de prevenção e controle
da epidemia, 10 principais tendências tecnológicas se aceleraram
ainda mais, incluindo compras
online e distribuição robótica, pagamento digital e sem contato, escritório remoto, educação remota,
atendimento médico remoto, en-

Profissional da saúde aplica a vacina contra a Covid-19
em um homem, na cidade de Jian, província de Jiangxi

tretenimento online e cadeia de
fornecimento 4.0, impressão 3D,
robôs e drones, tecnologia da informação e comunicação 5G.
A China tem tomado a inovação como a primeira força motriz
para liderar o desenvolvimento
e entregar respostas inovadoras
que têm atraído a atenção mundial, demonstrando o grande poder da inovação. O foguete Longa
Marcha 5B fez seu voo inaugural,
a sonda Tianwen-1 viajou para
Marte, o sistema global de navegação por satélite Beidou-3 foi
inaugurado, o submersível tripulado Fendouzhe completou o teste
a 10.000 metros de profundidade

na fossa das Marianas, a primeira
unidade de energia nuclear da China usando a tecnologia Hualong
One foi conectada com sucesso
à rede energética, o protótipo de
computador quântico Jiuzhang
atinge a “superioridade quântica”
e a cápsula de sonda Chang’e-5
regressou com amostras lunares.
O brilhante desempenho da inovação científica e tecnológica da
China continua a surpreender o
mundo.
O diretor do McKinsey Global
Institute, Jonathan Woetzel, indicou em uma publicação nas redes
sociais que, nos últimos 10 anos,
a Ásia representou 52% do cres-

Projeto especial Monitor Mercantil – Diário do Povo

cimento da renda das empresas
técnicas globais, 43% do lançamento de fundos, 51% das despesas de pesquisa e desenvolvimento e 87% das aplicações de
patentes. A cooperação é a chave para o aumento das tecnologias asiáticas.
A China contribui com sua
sabedoria e força para a implementação desde o projeto de reator experimental a fusão nuclear; se junta à Covax e promove
as vacinas como bens públicos
globais; divulgará métodos de
gerenciamento de dados das
amostras lunares e compartilhará com cientistas de todo o
mundo; o Radiotelescópio Esférico de 500 Metros de Abertura (FAST, na sigla em inglês) da
China, o maior rádio telescópio
de disco único, estará disponível
para serviço global a partir de 1º
de abril.
A China fortaleceu a cooperação internacional de inovação
em ciência e tecnologia com
ações práticas para promover
soluções para problemas globais
e melhorar o bem-estar da humanidade, ganhando apreciação
da comunidade internacional.
He Yin é jornalista do Diário do Povo.

O uso real de capital estrangeiro em setores não financeiros na
China foi de 999,98 bilhões de
yuans, um aumento anual de 6,2%.
Em média, mais de 100 empresas
de capital estrangeiro foram estabelecidas todos os dias no país.
Em 2020, no contexto de um
forte declínio no investimento direto transnacional global, desde
abril a China alcançou crescimento positivo na absorção de capital
estrangeiro durante nove meses
consecutivos. A escala de capital
estrangeiro utilizado ao longo do
ano atingiu um recorde.
O Projeto Especial do Monitor Mercantil com o Diário do
Povo está na página 7

FMI: orçamento
deve atender
direitos das
mulheres
As mulheres sofreram mais o
impacto econômico e social da
pandemia. Com muitos governos preparando orçamentos para
o próximo ano fiscal, existe uma
oportunidade para combater essa
desigualdade, defendem os pesquisadores do Fundo Monetário
Internacional (FMI) Antoinette
Sayeh, Jiro Honda, Carolina Renteria e Vincent Tang, em texto
publicado às vésperas do Dia Internacional de Mulher, que é comemorado em 8 de março.
No Chile, 76% das mulheres
relataram passar mais tempo em
tarefas domésticas desde o início
do Covid-19. O México viu um
aumento de 53% nas ligações de
emergência relacionadas à violência contra as mulheres. O Fundo
Malala estima que 20 milhões de
meninas em países em desenvolvimento podem nunca mais voltar
para a sala de aula após o fechamento de escolas relacionadas à
pandemia.
Os integrantes do FMI explicam que é crucial alocar recursos
suficientes para as políticas de gênero para transformar objetivos
em ações. Por exemplo, o programa do FMI no Egito incluiu
medidas para apoiar alocações
orçamentárias mais elevadas para
transferências de dinheiro direcionadas (muitas para mulheres)
e para melhorar os serviços públicos de creche.
Quase todos os países têm metas de igualdade de gênero, mas
uma pesquisa do FMI revela que
apenas metade tem estruturas legais para realizá-las.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6918
R$ 5,8430
R$ 6,7811
R$ 0,8759
R$ 307,00

ÍNDICES
IGP-M

2,53% (fevereiro)
2,58% (janeiro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Mulheres
Por Arlete Salante

D

e uma forma ou de outra, me
identifico e compreendo as mulheres que encontro. Em maior
ou menor intensidade já vivi, agi ou pensei do mesmo modo. Onde uma sofre a
outras também sofrem, onde uma erra
as outras também erram, onde uma encontra a liberdade verdadeira, as outras
também encontram, e assim vem a autorrealização.
A psicologia feminina, por ordem da
natureza, faz uma constituição diversa,
com força peculiar e graça. São muitas as
facetas que compõem cada mulher, além
das exigências do meio externo que potencializam a ambiguidade, tornando-as
um tema controverso, um mistério para
os homens e para as próprias mulheres.
Filósofos como Aristóteles, Hipócrates, São Tomás e Santo Agostinho contribuíram para rebaixamento social da
mulher ao inferir, cada um na sua época
à condição de inferior da mulher pelo
tamanho dos músculos, pela incapacida-

de de raciocínio e até pela falta de alma
Tudo isso sem falar da origem bizarra a
partir de uma costela.
Como se não bastasse a condição histórica de inferiorização, Adão se delicia
com a maçã juntamente com Eva, mas
ela carrega a culpa milenar. Mesmo relativizando o mito de origem, porque é
sabido que a Bíblia e dois mil anos de
história foram, até o momento, escritos
por homens, o estigma de culpa prevalece no inconsciente coletivo e se desloca
para situações atuais. A exemplo disso, as
mulheres que trabalham fora se culpam
por não estar com os filhos.
A riqueza feminina, incompreendida
pelas próprias mulheres, as coloca ainda
infantis diante dos homens, sem respostas para as infames acusações. Muitas
acreditam ainda que a razão de suas vidas seja apenas em função da família, de
alguns homens, ou de um só. Estas não
confiam na própria força ou não encontraram a sua alma, foram educadas para
depender psicologicamente. O resultado
é frustração e insegurança veladas, passa-

da de mãe para filha por gerações.
Qual a visão da mulher hoje? Se ainda
há tantos resquícios de comportamento, conforme determinação da igreja no
período medieval, quando foram determinadas regras de convivência entre os
sexos? Até quando os homens comandarão a sociedade em espaços públicos e as
mulheres no plano da submissão doméstica? Ainda que nos espaços profissionais
haja uma presença equilibrada, a cultura
vigente precisa evoluir muito.
O mundo mudou, mas o lugar subjetivo que é dado a cada mulher ainda
não mudou dentro das sociedades, das
empresas, das famílias e das religiões. A
começar pelas próprias mulheres e pela
educação feminina. Por séculos, se impõe os mesmos modos e obrigações que
as suas mães tiveram, repete-se o padrão
sem compreender que, antes de haver
um sexo (feminino ou masculino), existe
um ser de inteligência. E inteligência não
tem sexo!
Arlete Salante é psicóloga.

A ultrapassada (e inconstitucional)
tese de legítima defesa da honra
Por Adriana Filizzola
D’Urso

R

ecentemente, o ministro Dias
Toffoli, do Supremo Tribunal
Federal, decidiu, em caráter liminar, que a tese de legítima defesa da
honra, utilizada para justificar feminicídios e aceita, especialmente no passado,
pelos jurados no plenário do Tribunal do
Júri, é inconstitucional.
Referida tese, que por muito tempo
foi sustentada pelos advogados criminalistas, embora atualmente em franco desuso, objetivava um resultado favorável
que levasse à absolvição de seus clientes
ou à redução da pena, pois o homicídio
praticado estaria justificado na proteção
da honra daquele que o cometeu.
De fato, a sociedade machista e os
conselhos de sentença normalmente
formados por homens (pois as mulheres
donas de casa, pelo que previa a legislação, podiam ser dispensadas) contribuíram para o sucesso da tese da legítima
defesa da honra, absolvendo muitos acusados de feminicídio, quando sequer um
tipo penal específico existia ou assim era
denominado.
Destaca-se, neste contexto, o caso
do assassinato de Ângela Diniz por seu
companheiro Doca Street, ocorrido em
1976, no Rio de Janeiro. Ao tentar justificar o crime, Doca alegou ter ciúmes
de Ângela, dizendo que, no fundo, havia matado por amor, o que ensejou a
imediata reação do movimento feminista
com o slogan: “Quem ama não mata”.
Seus advogados conseguiram, em um
primeiro julgamento, o reconhecimento
da legítima defesa da honra e Doca foi
condenado a uma pena de dois anos de
reclusão, com suspensão condicional da

pena e, dessa forma, não foi preso.
Desde então, a tese da legítima defesa da honra vinha sendo utilizada para
absolver acusados de feminicídio ou
diminuir consideravelmente sua pena,
obviamente perdendo força com o desenvolvimento social e a diminuição do
machismo, de modo que a jurisprudência demonstra que os jurados passaram
a não reconhecer com tanta facilidade
(como outrora) referida tese.
Em recente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº
779, o Partido Democrático Trabalhista
(PDT) questionou, perante o Supremo
Tribunal Federal, esta tese da legítima
defesa da honra, diante de sua utilização
para absolvição de acusados de feminicídio.
A decisão liminar do ministro Toffoli
entendeu que (i) a tese da legítima defesa
da honra é inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
CF), da proteção à vida e da igualdade
de gênero (art. 5º, caput, da CF); (ii) a
interpretação conforme a Constituição
Federal dos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal
e ao art. 65 do Código de Processo Penal, obriga a exclusão legítima defesa da
honra do âmbito do instituto da legítima
defesa e, (iii) fica obstado à defesa que
sustente, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem
como no julgamento perante o tribunal
do júri, sob pena de nulidade do ato e do
julgamento.
A decisão, de início, pelo conteúdo
que encerra, merece ser aplaudida, pois
rechaça e declara inconstitucional uma
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tese tão absurda e ultrapassada.
Por outro lado, sob a ótica da ampla
defesa, o terceiro item (iii) da decisão,
deve ser visto com reservas, pois, data
venia, ultrapassa os limites legais e afronta a plenitude do Direito de Defesa, garantida pela Constituição Federal, ao impedir que o advogado criminalista possa
sustentar referida tese em plenário.
Com a própria evolução da sociedade
e o reconhecimento da inconstitucionalidade de referida tese, a legítima defesa
da honra será, na prática, de uma vez por
todas, banida de nossos Tribunais do Júri, uma vez que será totalmente inócua,
caso suscitada. Isto fará com que os advogados deixem de argui-la, já que não
mais repercutirá entre os jurados e não
ensejará a absolvição desejada.
Cabe, portanto, à sociedade, representada pelo Conselho de Sentença (jurados
e juradas), refutar a absurda tese. Por outro lado, o direito de um advogado sustentar o que bem entender no interesse
da defesa de seu cliente não pode ser tolhido. A defesa não pode ser cerceada,
limitada, amputada, mutilada, especialmente durante os trabalhos no plenário
do Tribunal do Júri.
Assim sendo, provavelmente, este
ponto específico da decisão liminar não
deverá ser confirmado no julgamento final (de mérito) deste caso, que será examinado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que, de forma alguma,
diminui a importância desta decisão, que
confirma a necessidade da constante e
inesgotável luta contra o feminicídio.
Adriana Filizzola D’Urso é advogada criminalista,
membro do Instituto de Juristas Brasileiras e da
Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras
Jurídicas.
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A importância
de conhecer os
direitos e deveres
Por Luciana G.Gouvêa

N

ossa Constituição Federal é também chamada Carta Magna, e é a lei de maior valia em nosso território nacional, ou seja,
qualquer outra lei, decreto, regimento, regulamento, estatuto, norma administrativa ou contrato deve
estar de acordo com as determinações da Constituição Federal, caso contrário, a norma menor, que
pode ser um simples contrato assinado, se estiver
infringindo as determinações da Norma Maior (a
Constituição Federal), pode então ser considerada
inconstitucional pelo Poder Judiciário.
São direitos considerados invioláveis na Constituição Federal: a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado ainda, o direito de
indenização por danos materiais e morais, decorrente
de sua violação, assim, caso alguma infringência à Lei
Maior tenha causado prejuízos aos envolvidos esses
cidadãos podem reclamar os danos materiais indenizáveis – aqueles prejuízos possíveis de serem calculados, desde o que se perdeu até o que se deixou de
ganhar, devido ao evento danoso, e/ou a indenização
por danos morais – que trata da dor emocional que a
ocorrência veio causar, do medo, da vergonha sentida, de acordo com a gravidade da situação.
É uma pena, mas, além dos cidadãos brasileiros
estarem desacostumados a exercer seus direitos, o
Poder Judiciário, quando recebe essas reclamações,
acaba julgando seus processos judiciais muito demoradamente, infringindo outro direito constitucional, aquele que determina serem “assegurados
a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5º.,
LXXVIII, da CF).
De acordo com o relatório Justiça em Números
do CNJ, o Poder Judiciário finalizou o ano de 2019
com 77,1 milhões de processos aguardando alguma
solução definitiva, com taxa de congestionamento
de 69%, ou seja, em cada 100 processos apenas 31
são solucionados definitivamente e isso, considerando que de cada 100 mil habitantes apenas 12
mil ingressaram com ação judicial em 2019. Não é
razoável um processo judicial levar mais de 2 anos
para solução, esse dano ao cidadão que fica na espera sem ter satisfeito seu direito, também merece
ressarcimento, se faz justa a indenização.
É certo, os cidadãos devem saber dos seus direitos e deveres para poderem reclamar quando
necessário porque, se existem direitos, na contrapartida há deveres e obrigações que descumpridos
podem gerar indenização possível de penalizar e
assim educar cidadãos, empresas e o próprio Estado a buscar funcionar melhor, de acordo com a
própria Lei Maior, a sua Constituição Federal.
Vale lembrar, as leis estão dispostas no site do
governo (http://www4.planalto.gov.br/legislacao),
inclusive a Constituição Federal; há cartilhas de direitos no site da Ordem dos Advogados do Brasil
– OAB (oab.org.br/publicacoes-cartilhas); nos de
defesa do consumidor; em muitos outros; e existe
mais de 1 milhão de advogados na nossa pátria mãe
gentil, portanto, vale o esforço de todos nós brasileiros na busca de informação quanto às leis, aos
deveres e direitos a fim de todos estarmos responsáveis nessa mudança para melhor do nosso Brasil!
Luciana G.Gouvêa, advogada, coordenadora
jurídica da TV Nossa Justiça.
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Indicadores de emprego
apresentaram piora em fevereiro
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Cortes poupam petroleiras
e ‘bolsa refrigerante’

O

s cortes exigidos por Paulo Guedes para dar uma
merreca para os mais necessitados mostra quão
falacioso é o discurso de que é preciso acabar com os
benefícios fiscais. A maior parte das isenções vai para as
empresas do Simples e para a Zona Franca. Outros são
importantes ferramentas setoriais que permitem o Brasil
concorrer com importados e fazer produtos com maior
valor agregado.
O pretendido fim do Regime Especial da Indústria
Química (Reiq) motivou protesto do Sistema CFQ/CRQs,
composto pelo Conselho Federal de Química (CFQ) e por
21 Conselhos Regionais de Química. O Reiq existe desde
2013 e se trata de medida de desoneração de PIS/Cofins
sobre a indústria química de 1ª e 2ª gerações, responsável
pela produção de matérias-primas para os demais elos da
cadeia produtiva.
“Destaque-se que o Reiq nem de longe se trata de
privilégio do setor químico. Em qualquer país desenvolvido a indústria química é vista como estratégica”,
explica José de Ribamar Oliveira Filho, presidente do
Conselho Federal de Química (CFQ). “O Brasil exporta químicos e absolutamente não é viável onerar a
produção nacional de tributos em nível muito superior
ao praticado nos principais concorrentes.” Segundo
dados da Associação Brasileira da Indústria Química
(Abiquim), o fim do Regime ameaça o fechamento de
até 80 mil postos de emprego no país. Os impactos são
estimados em R$ 7,5 bilhões em produção e em R$ 2,5
bilhões de valor adicionado.
Não é que falte ao Ministério da Economia local para
cortar. As alterações feitas pela Lei 13.586, de 2017,
que concede isenções fiscais para empresas de petróleo
estrangeiras, provocarão uma perda de arrecadação do
Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) superior a R$ 1 trilhão em 25
anos.
Outro lugar possível de corte é o “bolsa refrigerante”: decreto assinado por Jair Bolsonaro e Paulo
Guedes em benefício da indústria de refrigerantes
custará R$ 1,8 bilhão em recursos federais ao longo dos
próximos três anos. Coca-Cola e Ambev ficarão com
R$ 1,6 bilhão.

Rápidas
No Dia da Mulher, esta segunda-feira, a Fundação
Joaquim Nabuco (Fundaj) reúne empreendedoras
para falar sobre Economia Criativa, às 11h, no canal da Fundaj no YouTube *** A PUCPR promove a
Semana da Mulher 2021, até sexta, online. A palestra
“O feminino no Direito” contará com a ministra do
STF Cármen Lúcia. Programação em eventum.pucpr.
br/semanadamulherpucpr2021 *** O CAMP Centro
abre as inscrições para a capacitação “Sebrae Delas”,
destinado a potenciais empreendedoras. O projeto é
gratuito, online, ao vivo, e acontecerá entre 22 e 26 de
março. Inscrições: sympla.com.br/220321-sebrae-delasnoite__1141146 *** Fernanda Arantes, da Mandalli Advogados, irá mediar live promovida pelo Geta (Grupo
de Estudos de Tributação do Agronegócio) no próximo
dia 9, no canal do Geta *** A FGV Energia promove
também nesta segunda o webinário “Energia, Política e
Economia no Feminino”. O encontro reunirá mulheres
que são líderes em suas áreas de atuação, com ênfase
no setor de energia.

Vacinação lenta prejudica trabalhadores

O

s dois indicadores de mercado
de trabalho da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV) apresentaram piora na passagem de janeiro
para fevereiro. O Indicador
Antecedente de Emprego
(Iaemp) recuou 0,6 ponto
e chegou a 82,9 pontos, em
uma escala de zero a 200.
O Iaemp busca antecipar
tendências do mercado de
trabalho com base em entrevistas com consumidores

e com empresários dos serviços e da indústria.
“Depois de um período
de recuperação do Iaemp,
que durou até o fim do ano
passado, o início de 2021
mostra que esse não será
um processo simples e que
ainda há muitos obstáculos.
O cenário ainda é muito incerto e o recrudescimento
da pandemia torna ainda
mais difícil a retomada de
setores chaves para o emprego, como, por exemplo,

o setor de serviços. Enquanto não for possível observar efeitos positivos da
vacinação, é difícil pensar
em resultados positivos para o mercado de trabalho”,
disse o economista Rodolpho Tobler, da FGV.
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD)
subiu 0,5 ponto, para 99,3
pontos. O ICD, que mede
a percepção do consumidor sobre o desemprego, é
medido em uma escala in-

vertida de 200 a 0, em que,
quanto maior a pontuação,
pior é o desempenho.
Já as ofertas de emprego
em teletrabalho dispararam
no ano passado. É o que revela levantamento realizado
pela Vagas.com. De acordo
com a companhia, o volume de vagas ofertadas pelas empresas em regime de
trabalho flexível aumentou
309% em 2020, saltando de
594 posições em 2019 para
2428 no ano passado.

Produção industrial cresceu 0,4% na virada do ano
A produção industrial
brasileira começou 2021
com um resultado positivo,
ao crescer 0,4% na passagem de dezembro para janeiro, segundo a Pesquisa
Industrial Mensal, divulgada nesta sexta-feira, no Rio
de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O setor também cresceu 0,8%
na média móvel trimestral
e 2% na comparação com
janeiro do ano passado. No
acumulado de 12 meses, no
entanto, a produção teve
queda de 4,3%.
De maio de 2020 a janeiro de 2021, a produção
acumulou crescimento de

42,3% e eliminou a perda de
27,1% registrada em março
e abril, início do isolamento
social devido à pandemia de
covid-19. O setor ainda está
em um patamar 12,9% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.
Na passagem de dezembro para janeiro, 11 das 26
atividades pesquisadas tiveram alta, com destaque para
os alimentos, que cresceram
3,1%. Outros segmentos
que tiveram taxas de crescimento importantes foram
indústrias extrativas (1,5%),
produtos diversos (14,9%),
celulose, papel e produtos
de papel (4,4%), veículos
automotores, reboques e

carrocerias (1,0%) e móveis
(3,6%).
Estabilidade
Os artigos de vestuário
e acessórios mantiveram-se
estáveis, enquanto 14 atividades tiveram queda, sendo
as maiores delas observadas na metalurgia (-13,9%),
equipamentos de informática, produtos eletrônicos
e ópticos (-10,6%), coque,
produtos derivados do petróleo e biocombustíveis
(-1,4%), outros equipamentos de transporte (-16,0%),
máquinas e equipamentos
(-2,3%), produtos do fumo (-11,3%), manutenção,

reparação e instalação de
máquinas e equipamentos
(-4,9%) e produtos têxteis
(-2,5%).
Das quatro grandes categorias econômicas, duas
tiveram alta na passagem de
dezembro para janeiro: bens
de capital, isto é, as máquinas e equipamentos usadas
no setor produtivo (4,5%) e
os bens de consumo semi e
não duráveis (2%). Os bens
intermediários, ou seja, os
insumos industrializados
usados no setor produtivo
recuaram 1,3%, já os bens
de consumo duráveis caíram 0,7%.

Cultura sem apoio em centros com medidas restritivas
Os projetos culturais que
buscam patrocínio oficial
sequer passarão por análise, caso sejam de locais
onde os governos, devido
à pandemia de Covid-19,
tenham adotados medidas
restritivas de circulação. Essa a novidade que a Secretaria Nacional de Fomento
e Incentivo à Cultura editou

numa portaria publicada no
“Diário Oficial da União”
desta sexta-feira.
O texto diz que propostas culturais que envolvam
interação presencial com o
público só serão analisadas
se estiver em um estado ou
município sem restrição
de circulação, toque de recolher, lockdown ou outras

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ.-33.259.722/0001-14
Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores Sócios,
na Rua Sete de Setembro, 55 - Sala 1901, Centro/RJ., os documentos de
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social
encerrado em 31/12/2020. RJ, 10/03/2021.
Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 8 de Abril de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ09.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA
todos os empregados do Banco do Brasil S/A, sócios ou não sócios,
que atuem na base territorial deste sindicato, para se reunirem em
Assembléia Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/
virtual durante o período das 08:00 horas até às 20:00 horas do dia 10
de março de 2021, na forma disposta no site www.bancariosrio.org.br
(página oficial do Sindicato na Internet), onde estarão disponíveis todas
as informações necessárias para deliberação acerca da proposta de
Acordo Coletivo de Trabalho emergencial (Pandemia COVID 19) a ser
celebrado com o Banco do Brasil S/A, com vigência de dois anos a partir
da data da sua assinatura. Rio de Janeiro, 08 de março de 2021
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

ações que impeçam a execução do projeto.
A portaria pode ser revista
dependendo da manutenção
ou não das medidas restritivas nos entes da federação.
Parte dos estados, o Distrito
Federal e as maiores capitais
estão com medidas restritivas
para tentar barrar o avanço
da pandemia. A portaria ex-

clui os projetos de todos esses locais.
O mais grave, segundo os
produtores culturais, é que a
medida seria uma forma de
pressionar pelo fim dessas
ações de proteção à população, no momento em que
cresce o número de pessoas
infectadas e as mortes pelo
coronavírus.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD,
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples,Não Conversíveis em Ações,em Série Única,da Espécie
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14,
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente
digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia
13/04/21, às 15h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente
através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar em
Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal
da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do RJ/RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM nº 583,
arts 11, (ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário,
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar
a contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exarada em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas
disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.
br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos
Processos de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário,
pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a
Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica
Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles
que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.
br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para
os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes
- cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia
digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 08/03/21. Pentágono S.A. DTVM.
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Da França para o
mundo: a Sauvignon
em múltiplas versões

Q

uando a Sauvignon Blanc passou a ser trabalhada
para vinhos varietais no Novo Mundo, ela fazia
parte de um grupo de cepas com alta credibilidade
internacional. Dois modelos principais, apresentados nos
artigos anteriores, serviam de inspiração: a Sauvignon do
Vale do Loire e a de Bordeaux. A primeira, de climas mais
frios, resulta em vinhos frescos, de perfil mais leve, com
alta acidez, aromas herbáceos, florais e minerais. A segunda, oriunda de clima mais caloroso, dá um vinho de estilo
mais frutado e corpulento, envolvendo, em alguns casos,
passagem por madeira. Pois bem, podemos dizer que o
Novo Mundo é uma projeção desses perfis em ambientes
com alguns elementos semelhantes, com direito às adaptações culturais e inovações.
Nos EUA, a partir do final dos anos 1960, o conceituado produtor Robert Mondavi e outros californianos
começaram a reproduzir na “América” o modelo francês
em vinhos varietais da Cabernet Sauvignon e Chardonnay, com sucesso. O vinho da Sauvignon Blanc, com sua
acidez viva, obteve um estranhamento dos novos consumidores, acostumados ao paladar açucarado da indústria
alimentar moderna. Isso levou à “criação” de um estilo
de Sauvignon que se aproximava, por um lado, do perfil mais caloroso de Bordeaux, e, de outro, dos brancos
amanteigados da Chardonnay. Apelidaram esse vinho de
Fumé Blanc que, ao mesmo tempo, remetia ao francês
mais “chique” da Sauvignon Blanc – o Pouilly-Fumé, cujo
perfil ácido e mineral estaria exatamente oposto ao que se
propunha ali.
Boa estratégia de marketing – a contradição entre os
defumados da barrica e os da mineralidade não provocou
estranhamento no público norte-americano, que se afeiçoou ao Fumé Blanc. Com o passar do tempo, esse estilo
se refinou; o Fumé Blanc ficou mais elegante, e a versão
mais fresca da Sauvignon ganhou seu lugar na região de
Oregon, noroeste dos EUA, e em partes mais frescas da
Califórnia.
Pouco depois, outra região do Novo Mundo adotou o
modelo do Loire com muito êxito: a Nova Zelândia. O
clima frio, com forte influência marítima, associado a altos
índices de luminosidade, tornou a Sauvignon fresca, acidulante, mas ao mesmo tempo aromaticamente explosiva.
O caráter cítrico mais discreto do hemisfério norte ganhou sensualidade, revelando uma gama atraente de frutas
tropicais (maracujá, manga, goiaba, melão) e notas herbáceas fragrantes. A Nova Zelândia virou uma referência em
Sauvignons e estimulou mudanças em outras regiões.
O Chile que, historicamente, já plantava a Sauvignon
em seus Vales Centrais de clima mediterrânico – fazendo vinhos mais calorosos e menos aromáticos, após a
revolução da vitivinicultura nos anos 1990, começou a
buscar territórios mais próximos do mar para aclimatá-las
(Casablanca, Itata, Bío-Bío, Leyda, San Antonio, Elquí e
Limarí).
Na África do Sul não foi diferente. Após o período
difícil do Apartheid, a renovação de uma das vitiviniculturas mais precocemente desenvolvidas do Novo Mundo
levou à busca de melhores clones da Sauvignon Blanc e o
deslocamento das produções rumo às regiões com maior
influência marítima. Stellenbosch tinha produções de vinhos Sauvignon Blanc de clima quente e agora as regiões
que se destacam são Elgin, Walker Bay e Cape Point.
Nos dois casos, Chile e África do Sul, há um entendimento de que os vinhos, embora busquem o caráter mais
fresco da Sauvignon, trazem uma fruta mais discreta, com
certa finesse que colocam os vinhos entre o perfil neozelandês e o francês. Mas, na própria Nova Zelândia, há diferenças entre os vinhos da Ilha do Sul e da Ilha do Norte
– esta, de clima mais quente, estaria a meio caminho entre
o Fumé Blanc e os Sauvignons bordaleses.
Inscrições abertas para o PASSAPORTE 1 CAFA
BORDEAUX ONLINE. Saiba mais: miriamaguiar.com.br/
blog - Instagram: @miriamaguiar.vinhos
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Veículos: queda de 14,6% nas
vendas e de 3,5% na produção

A

s vendas de veículos registraram uma queda
de 14,6% em fevereiro
deste ano na comparação
com o mesmo mês de
2020, segundo o balanço divulgado hoje pela
Associação Nacional de
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).
Foram emplacados 153,6
mil veículos em fevereiro, o número representa
uma queda de 0,9% em
comparação com janeiro.
Os carros de passeio tiveram uma queda ainda

maior em relação a fevereiro do ano passado, 21,2%,
com a comercialização de
120,8 mil unidades. Os caminhões, por outro lado,
tiveram um crescimento de
20,1% nas vendas de fevereiro, com o emplacamento de 7,4 mil unidades. O
que representa também um
aumento de 6% em relação
à comercialização em janeiro.
A produção de veículos teve queda de 3,5%
em fevereiro na comparação com o mesmo mês de
2020, com a fabricação de

197 mil unidades. Foi o
pior resultado para o mês
desde a crise de 2016. No
segmento de carros de passeio, a retração ficou em
10,6%, com a produção
de 155 mil automóveis.
Os caminhões registraram
uma alta na produção de
29,3%, com a fabricação
de 11,8 mil unidades.
As exportações também
tiveram queda em fevereiro, sendo 12,2% menores
do que no mesmo mês de
2020, com a venda de 33
mil veículos para o exterior. No entanto, em valo-

res, houve um crescimento
de 10,4%, alcançando os
US$ 607,9 milhões. Isso
porque, segundo o presidente da Anfavea, as vendas
foram melhores nos setores
de veículos pesados que
têm valores mais altos.
O número de trabalhadores nas montadoras sofreu uma retração de 2,4%
em fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado, o que
significa a perda de 2,6 mil
postos. Atualmente, a indústria emprega 104,7 mil
pessoas.

Rio tem a quarta cesta básica mais cara do país
Em janeiro e fevereiro
de 2021, o custo médio da
cesta básica de alimentos
diminuiu em 12 cidades e
aumentou em outras cinco,
de acordo com a Pesquisa
Nacional da Cesta Básica
de Alimentos, realizada
mensalmente pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
em 17 capitais.
As maiores reduções foram registradas em Campo
Grande (-4,67%), Brasília

(-3,72%), Belo Horizonte
(-3,16%), Vitória (-2,46%)
e Goiânia (-2,45%). A capital onde ocorreu a maior
alta no mês foi João Pessoa
(2,69%), mas a cesta mais
cara foi a de Florianópolis
(R$ 639,81), seguida pela
de São Paulo (R$ 639,47),
Porto Alegre (R$ 632,67),
Rio de Janeiro (R$ 629,82)
e Vitória (R$ 609,27).
Em 12 meses, ou seja,
entre fevereiro de 2020 e
o mesmo mês de 2021, o
preço do conjunto de ali-

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE: 33300294694
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”),
a ser realizada no dia 16 de março de 2021, às 09:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: alteração da composição do Conselho
de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 08 de março de 2021.
OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA COOPLAR
CNPJ 22.750.309/0001-31 / NIRE 33400054164
O Presidente da Cooperativa COOPLAR, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede devido
ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
20 de março de 2021, em primeira convocação às 09h00min com
a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01 (um)do número total
de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para
deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2.
Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos
Membros do Conselho Fiscal. São Gonçalo/RJ, 08 de Março de 2021.
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE MAGALHÃES
DIRETOR PRESIDENTE

PATRYS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF n.º 09.349.908/0001-80 - NIRE 332.1066142-6
PATRYS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. com sede na
Av. das Américas, 4.200, bloco 5, Sala 501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
CEP: 22640-102, RJ, inscrita no CNPJ/MF n.º 09.349.908/0001-80, com contrato
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
(JUCERJA) sob NIRE 332.1066142-6 (“Sociedade”), vem através da presente
publicação retificar o item (a) da Cláusula 1.2 da 30ª TRIGÉSIMA ALTERAÇÃO
DA SOCIEDADE, para fazer constar o texto correto, visto que no texto publicado
anteriormente constou, equivocadamente ¨DULCE PUGLIESE DE GODOY
BUENO¨, onde deveria constar ZANDA S.à.r.l¨. Sendo assim, a Cláusula correta
tem a seguinte redação: I. DA REDUÇÃO DE CAPITAL DA SOCIEDADE.
1.1. Considerando que os sócios quotistas verificaram que o capital social é
desproporcional para as atividades atualmente exercidas pela Sociedade,
resolvem, de comum acordo, reduzir o capital social no valor do montante ainda
não integralizado, que é de R$51.538.000,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos
e trinta e oito mil reais), nos termos em que facultam os arts. 1082, II c/c 1084,
ambos do Código Civil vigente, passando o capital social da Sociedade de
R$327.937.346,00 (trezentos e vinte e sete milhões, novecentos e trinta e sete
mil, trezentos e quarenta e seis reais) para o valor de R$276.399.346,00 (duzentos
e setenta e seis milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta
e seis reais). 1.2. Em função da redução acima mencionada, foi aprovado o
cancelamento de 51.538.000 (cinquenta e um milhões, quinhentas e trinta e oito
mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, a ser suportado pelos
sócios quotistas, conforme segue: (a) cancelamento de 25.253.620 (vinte e cinco
milhões, duzentas e cinquenta e três mil, seiscentas e vinte) quotas de titularidade
da sócia ZANDA S.à.r.l, qualificada acima; (b) cancelamento de 13.142.190 (treze
milhões, cento e quarenta e duas mil e cento e noventa) quotas de titularidade da
sócia HIGHLANDS S.à.r.l., qualificada acima; e (c) cancelamento de 13.142.190
(treze milhões, cento e quarenta e duas mil e cento e noventa) quotas de titularidade
do sócio PEDRO DE GODOY BUENO, qualificado acima.

mentos básicos teve alta
em todas as capitais da
pesquisa, mas foi no Sul
que a cesta acumulou as
maiores taxas. Em Florianópolis, subiu 29,74%,
em Porto Alegre, 28,37%,
e em Curitiba, 27,88%.
Nos dois primeiros meses 2021, as capitais do
Sul também acumulam
as maiores altas: Curitiba, 6%; Florianópolis,
3,94%; e Porto Alegre,
2,76%. A maior queda
no mesmo período foi de

-4,32%, em Campo Grande.
Com base na cesta mais
cara que, em fevereiro, foi
a de Florianópolis, o Dieese estima que o salário
mínimo necessário deveria
ser equivalente a R$ 5,37
mil, o que corresponde a
4,89 vezes o mínimo vigente, de R$ 1,1 mil. O
cálculo é feito levando em
consideração uma família
de quatro pessoas, com
dois adultos e duas crianças.

CONDOMINIO SHOPPING CENTER DA GAVEA
CNPJ nº 28.248.938/0001-44
Convocação: Caro(a) Cliente: Por instruções e em nome do (a) Síndico (a),
convocamos e solicitamos o seu comparecimento na Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 18 de março de 2021, às 15h00 min em
primeira convocação ou, na falta de número legal, às 15h30 min em segunda
convocação com quórum convencionado, no Teatro Clara Nunes, loja 370,
da Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, a fim de
deliberar sobre: 1) Aprovação das contas: 1.1 Aprovação das contas do Condomínio do período de março/2020 a fevereiro/2021; 1.2 Aprovação das contas da empresa Estacionamento do Condomínio do Edifício do Shopping Center da Gávea S.A. relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020; 2) Aprovação de orçamentos: 2.1 Aprovação do novo orçamento de
receitas e despesas do Condomínio para 2021/2022; 2.2 Aprovação do valor
do fundo de promoções para 2021/2022; 3) Eleição: 3.1 Eleição do Síndico
do Condomínio e dos Diretores da empresa Estacionamento do Condomínio
do Edifício do Shopping Center da Gávea S.A., bem como deliberação sobre
a remuneração anual dos cargos; 3.2 Eleição dos membros do Conselho Administrativo/Consultivo do Condomínio; 4) Autorização da assembleia para a
participação do Condomínio como representante dos condôminos na Assembleia Geral Ordinária da empresa Estacionamento; 5) Autorização para o Condomínio (na figura do Síndico) representar os interesses dos condôminos em
ação judicial a ser proposta, que visa a discussão sobre a taxa de coleta de lixo
cobrada, anualmente, pelo município do Rio de Janeiro; 6) Deliberação sobre
a distribuição dos resultados do Estacionamento do Condomínio do Edifício
do Shopping Center da Gávea S.A. relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020 e respectiva distribuição de dividendos; 7) Assuntos
gerais. As pessoas que comparecerem na qualidade de representante de condôminos deverão apresentar as respectivas procurações com firma reconhecida, nos termos do artigo 654 - parágrafo 2º do Código Civil. Esclarecemos
aos senhores condôminos ou seus representantes que, de acordo com o Art.
1335 inciso III do Código Civil, não poderão votar nas deliberações da assembleia e delas participar, se não estiverem em dia com o pagamento das cotas
vencidas. Antecipando os nossos agradecimentos e desde já contando com
a presença à assembleia, subscrevemo-nos. Atenciosamente, Zenilce Vidal.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

FATO RELEVANTE

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco,
n.º 290, sala 101, parte, Leblon, CEP 22.430-060 (“Companhia”), com seus
atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92,
em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e em complemento aos fatos relevantes divulgados pela
Companhia em 2 de julho de 2020, 3 de agosto de 2020, 12 de agosto de
2020, 19 de agosto de 2020, 14 de setembro de 2020, 15 de setembro de
2020, 29 de outubro de 2020, 23 de dezembro de 2020, 26 de janeiro de
2021 e 1º de fevereiro de 2021, e ao comunicado ao mercado divulgado
pela Companhia em 17 de julho de 2020, todos relacionados à oferta pública
de aquisição de ações por aumento de participação (“Oferta”) lançada pela
Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (“Ofertante”), vem comunicar aos
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, foi realizado na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) o leilão
da Oferta, no âmbito do qual a Ofertante adquiriu, nos termos do edital da
Oferta (“Edital”), 1.262.866 (um milhão, duzentos e sessenta e duas mil,
oitocentas e sessenta e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente 10,31% (dez inteiros e trinta e um
centésimos por cento) do seu capital social.
A Companhia informa ainda que, também nos termos do Edital, como a OPA
foi aceita por acionistas representantes de mais de 2/3 (dois terços) das
ações em circulação (conforme definido no Edital), os titulares das ações
em circulação remanescentes poderão exercer, pelo prazo de até 3 (três)
meses (isto é, até o dia 4 de junho de 2021), o direito de venda superveniente referido no item 3.10 do Edital, observando os termos, condições e
procedimentos previstos no documento.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os seus acionistas
e o mercado em geral informados acerca dos assuntos aqui tratados.
Rio de Janeiro, 4 de março de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores
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SP: lojistas temem mais
falências e desemprego
com fase vermelha

C

om o início das
medidas restritivas, anunciada da
fase vermelha do Plano São
Paulo, nesta quarta-feira (3),
impedindo a abertura do comércio lojista em shopping
centers e nas ruas comerciais da cidade, o Sindicato
dos Lojistas do Comércio
de São Paulo (Sindilojas-SP)
divulgou nota oficial em
que diz entender “que tais
medidas não terão a eficácia
almejada para solução dos
problemas provocados pela
pandemia nesse novo surto
da doença em nosso país.”
“A entidade tem ciência da
gravidade da situação provocada pelo coronavírus, e que
tem trazido enormes prejuízos emocionais e de muito
sofrimento para as famílias
brasileiras, bem como, para
as empresas, que segundo a
Confederação Nacional do
Comércio, foram fechados 75
mil estabelecimentos somente no ano de 2020 no Brasil,
e no estado de São Paulo esse
número chegou ao patamar
de 21 mil empresas. O sindicato tem reiteradamente
manifestado às autoridades
que o comércio formal pode
trabalhar, respeitando com
rigor todos os protocolos sanitários assinados pelo Sindilojas-SP, e nesse aspecto tem
auxiliado as empresas sobre a
necessidade do integral cumprimento das regras voltadas
para a contenção da pandemia difundidas pelas autoridades sanitárias”, diz o texto.
Para a entidade, “simplesmente fechar o comércio

na atual circunstância só aumentará o desemprego e a
falência das empresas, que
já vivem a dura situação de
retração das vendas, diminuição da sua equipe e faturamento insuficiente, mas as
autoridades estão insensíveis
a essa situação. O SindilojasSP já manifestou sobre a urgência de aprovação da PEC
emergencial e das medidas de
suspensão e prorrogação de
contratos de trabalho, bem
como, a suspensão de impostos, neste período de pandemia, como soluções para
atenuar a inadimplência de
empresas do comércio. Em
2021, impetrou mandado de
segurança coletivo contra o
fechamento das lojas nos finais de semana e ainda aguarda julgamento pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo, que
a princípio não acatou a liminar. Ainda, na esfera do Judiciário, impetrou ações coletivas contra shopping centers,
que estavam irredutíveis em
negociar a redução dos valores mensais nos contratos de
locação, problema que deve
se agravar agora com mais
esta paralisação das lojas não
consideradas essenciais.”
Mais atenção
Segundo a entidade, “as
lojas satélites nos shoppings centers precisam de
mais atenção por parte dos
empreendedores, pois a expectativa é de aumento na
inadimplência no pagamento de alugueis e muitas fecharão suas portas.”

Três perguntas: As mulheres, o
mercado financeiro e os investimentos
Por Jorge Priori

A

s mulheres seguem lutando pelo seu espaço, conquistado com garra,
inteligência e competência.
Contudo, o mercado financeiro, tanto para trabalho
como investimentos, ainda
é tido como um universo
masculino.
Por exemplo, segundo
a B3, de 2018 a out/2020
o número de investidoras
pessoa física passou de 179
mil para 809 mil. O crescimento de 351% é muito
expressivo, mas a participação feminina no universo total de investidores
passou apenas de 22,06%
para 25,47%. Ou seja, a
participação das mulheres
nesse tipo de investimento
possui um grande potencial
de crescimento, mas ele
tem que ser trabalhado de
forma a atrair a atenção e
interesse feminino.
Em celebração ao Dia
Internacional da Mulher,
8 de março, conversamos
com Laura Bartelle, especialista em investimentos
e sócia da 051 Capital,
escritório especializado em
gestão financeira e patrimonial, sobre o motivo das

mulheres ainda serem minoria na bolsa de valores; a
diferença entre os perfis de
investimentos entre homens e mulheres; se ainda
existe o estereótipo de que
investimentos não são para
mulheres e como isso pode
ser mudado.
A B3 fechou out/2020
com 3.174.090 investidores pessoa física. As
mulheres tiveram uma
participação de apenas
25,47% desse total. Na
sua opinião, por quais
motivos as mulheres são
minoria na bolsa?
Acredito que três questões explicam essa minoria
feminina:
– Decisões financeiras
são culturalmente realizadas por homens;
– Sobra menos para as
mulheres investirem se
comparado aos homens.
Primeiro porque temos
um gap na renda: homens
ganham mais que mulheres.
Segundo porque as mulheres costumam gastar mais
que os homens;
– Mulheres são mais
conservadoras e avessas a

riscos. Num país com taxas
de juros historicamente
elevadas, não havia um
incentivo para se driblar o
medo e encontrar opções
melhores. Isso está mudando.
Na sua opinião, quais
são as diferenças entre
os perfis de mulheres e
homens nos investimentos?
Comparado aos homens, as mulheres são mais
conservadoras, têm menos
necessidade de competir e
são menos propensas ao
excesso de confiança. Isso
tudo pode auxiliar muito
no processo de investimento. O desafio é enfrentar
o medo de perder. Compreender o mercado e se
familiarizar é o caminho
para ganhar clareza sobre
os riscos e não se paralisar
por eles.
Os homens têm mais
apetite ao risco, vontade de
vencer e coragem. Homens
e mulheres trabalhando
juntos podem gerar um
bom equilíbrio.
Você acha que existe

ainda hoje um estereótipo de que investimentos
não são para mulheres?
O que pode ser feito para
mudar esse cenário?
Acredito que isso está
mudando muito. Eu trabalho no mercado desde 2005
e antes eu escutava diariamente “nossa, o mercado
não tem nada a ver com
você”. Hoje em dia isso
não acontece, e para minha
surpresa, as mulheres estão
muito mais interessadas do
que há 15 anos atrás.
As redes sociais ajudam
nesse processo, com cada
vez mais influenciadoras na
área financeira se tornando
referência e inspirando as
mulheres a conhecerem
esse mundo.
Para que a mudança
continue, é necessário
valorizar as referências
femininas que já temos no
mercado. Isso auxilia na
criação de tendência e na
percepção de que o mercado também é feminino.
Outro ponto é o mercado usar mais abordagens
direcionadas às mulheres
e com isso se tornar mais
convidativo.

PREPONA SISTEMAS DE TESTAGEM E AVALIAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 04.007.427/0001-72 - NIRE nº 3330026654-2

Relatório da Diretoria: Apresentamos aos Srs. acionistas o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31/12/2020 e 2019. Rio de Janeiro, 26/02/2021. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Demonstrações dos Resultados em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$)
2020
2019
2020
2019 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Ativo
6.910.145 8.950.928 Receita operacional líquida
(178.100) 2.695.400
4.188.156 8.510.072 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Circulante
3.426.233 5.853.908
(1.563.464) (1.291.311) Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades:
Caixa e Equivalentes de Caixa
3.252.577 5.793.119 Custo dos serviços prestados
437.498
395.374
Lucro
bruto
2.624.692 7.218.761 Depreciação e amortização
Contas a Receber
5.910
50
259.398 3.090.774
Impostos a Recuperar
163.888
56.533 Despesas operacionais
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Outros ativos
3.858
4.206 Despesas administrativas
(2.785.879) (3.347.321) Contas a receber
(5.860) 1.466.647
Não Circulante
3.483.912 3.097.020
Impostos a recuperar
(107.355)
(56.533)
Despesas
tributárias
(11.537)
(23.138)
Outros ativos a receber
30.518
63.934
Outros ativos
348
7.399
Depreciações
e
amortizações
(66.164)
(165.261)
Imobilizado
199.023 264.157
Outros valores a receber
33.416
100.440
Intangível
3.254.371 2.768.929 Outras despesas (receitas) operacionais
(11.145) (137.465) Fornecedores
(444)
(95.688)
2020
2019
(2.874.725) (3.673.185) Obrigações com pessoal
(275.742)
32.331
Passivo
6.910.145 8.950.928
Impostos e contribuições a recolher
(198.305)
33.920
Lucro
operacional
antes
do
resultado
financeiro
(250.033)
3.545.576
Circulante
280.485
754.976
Recursos líquidos gerados (aplicados)
Fornecedores
35.830
36.274 Resultado financeiro
nas atividades operacionais
(294.544) 4.579.290
Obrigações com Pessoal
121.443
397.185 Receitas financeiras
89.474
236.223 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Impostos e Contribuições a Recolher
123.212
321.517 Despesas financeiras
(17.541)
(16.089) Compra de bens intangíveis
(856.776) (565.147)
Patrimônio Líquido
6.629.660 8.195.952 Lucro antes do imposto de renda
Compra de bens imobilizados
(1.030)
(39.889)
Capital Social
6.539.753 6.539.753 e contribuição social
(178.099) 3.765.711 Baixa de imobilizado
8.538
Reservas de Capital
95.719
95.719
Recursos líquidos aplicados nas
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
(1.070.311)
Reserva de Lucros
- 1.560.480
(857.806) (596.498)
(178.100) 2.695.400 atividades de investimento
Prejuízos Acumulados
(5.812)
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Fluxo de caixa atividades de financiamento
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 ( Em reais)
Distribuição de dividendos
(1.388.192) (1.767.400)
Capital Reserva
Reserva de Lucros
Lucro/Prejuízos
Recursos líquidos aplicados nas
social de Capital
Legal Retenção de lucros
Acumulados
Total atividades de financiamento
(1.388.192) (1.767.400)
Saldos em 01/01/2019
6.441.245
76.348 750.358
7.267.951 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (2.540.542) 2.215.392
Lucro líquido do exercício
2.695.400
2.695.400 Disponibilidades de caixa no início do exercício
5.793.119 3.577.727
Reserva legal
37.518
37.518 Disponibilidades de caixa no final do exercício
3.252.577 5.793.119
Dividendos
- (750.358)
(1.172.437) (1.922.795) Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (2.540.542) 2.215.392
Opções de ações outorgadas
98.508
19.371
117.879
Flávio José Chermont Vieira
Transferência de lucros acumulados para reserva de lucros
- 134.770
1.388.192
(1.522.962)
DiretorFinanceiro e Administrativo.
Saldos em 31/12/2019
6.539.753
95.719 172.288
1.388.192
8.195.952
Marco Tyler-Williams
Dividendos
(1.388.192)
- (1.388.192)
Diretor Superintendente.
Prejuízo do exercício
(178.100)
(178.100)
Absorção do prejuízo do exercício com reserva legal
- (172.288)
172.288
Rafael Atalla Moreira
Saldos em 31/12/2020
6.539.753
95.719
(5.812) 6.629.660
Contador - CRC RJ 115.927/O-4
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Diretores e Acionistas da Prepona Sistemas de Testagem e Avaliação S.A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Exami- auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
namos as demonstrações contábeis da Prepona Sistema de Testagem e Avaliação S.A. (“Companhia”), que compreendem o relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualbalanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin- com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Prepona Sistema de Testagem disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se caue Avaliação S.A., em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (“CPC evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
Pronunciamento Técnico PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas”). Base para opinião. Nossa auditoria resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevancom tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre
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. Responsabilidades da administração e da governança pelas a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
demonstrações contábeis. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos
(“CPC Pronunciamentos Técnicos PME (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e pelos controles internos que chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modiela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in- ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis,
com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneiadministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar ra compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2021.
pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
Mário Vieira Lopes
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0
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China visa avanço do PIB
de mais de 6% em 2021
E
nquanto as expectativas do Brasil descem
ladeira abaixo, a China visa expandir seu produto interno bruto (PIB) em
mais de 6% anualmente em
2021. O objetivo para o PIB
é um dos principais objetivos
elaborados no relatório de
trabalho governamental pronunciado pelo premiê Li Keqiang ao legislativo nacional,
que iniciou sua sessão anual
nesta sexta-feira.
“Ao estabelecer o objeti-

vo, levamos em consideração
a recuperação da atividade
econômica”, disse Li, acrescentando que “uma meta
de mais de 6% fará que todos nós dediquemos energia
completa para promover a
reforma, a inovação e o desenvolvimento de alta qualidade.”
Neste ano, o país visa
criar mais de 11 milhões de
novos empregos urbanos,
baixar a proporção déficitPIB para 3,2% e expandir

a demanda doméstica e o
investimento efetivo, que
ajudarão a economia a voltar firmemente à vitalidade
pré-pandemia. A taxa de
crescimento do PIB da China foi de 6% em 2019.
Segundom a agência Xinhua, em 2021, a China buscará o desenvolvimento de
alta qualidade, avançará com
a reforma estrutural do lado
de oferta, e consolidará e expandirá os êxitos da resposta
à Covid-19 e desenvolvimen-

to econômico e social, entre
outras principais tarefas elaboradas no relatório.
“Esses esforços permitirão que nós tenhamos
um bom início do período
do 14º Plano Quinquenal
(2021-2025) e comemoremos o 100º aniversário do
Partido Comunista da China com realizações notáveis
no desenvolvimento”, disse
Li no relatório, em meio
a rodadas de aplauso no
Grande Palácio do Povo.

CVM investiga uso de informação
privilegiada com ações da Petrobras
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) abriu
processo para investigar
suposto uso de informação privilegiada nos
negócios com ações da
Petrobras, no episódio envolvendo anúncio de troca
no comando da companhia. A autarquia divulgou
a informação nesta sextafeira. “O assunto objeto
de seu questionamento está sendo analisado no processo administrativo CVM
19957.001646/2021-76”,
respondeu a autarquia em
comunicado à Reuters,
acrescentando que não comenta casos específicos.

Entre o fechamento da
sessão do dia 18 de fevereiro – antes de o presidente
Jair Bolsonaro indicar que
nomearia um sucessor para o presidente-executivo
da estatal, Roberto Castello
Branco e do dia 22, quando
o governo já havia oficializado a indicação do sucessor, o general Joaquim Silva
e Luna, a ação preferencial
da companhia desabou
26,7%. Nos dias seguintes,
o papel recuperou-se parcialmente.
A investigação sobre
uso de informação privilegiada, conhecida no jargão
do mercado como insider

trading, busca a determinar
se algum investidor usou
essa condição para negociar e ter lucro no mercado.
A CVM já abriu seis
processos para investigar
diferentes assuntos ligados ao episódio, entre eles
o motivo de a empresa
não ter divulgado fato relevante previamente sobre
o assunto, a reclamação de
investidor de ingerência
do acionista controlador
e não submissão prévia da
proposta do governo ao
conselho de administração
da empresa.
A Associação Brasileira

de Investidores (Abradin),
que representa investidores
minoritários, informou na
quarta-feira apresentação à
CVM de uma representação pedindo a investigação
de um operador que teria
feito movimentação suspeita com ações da Petrobras
PETR4.SA no mercado de
opções.
A operação, segundo o
presidente da Abradin, teria
ocorrido entre uma reunião
em Brasília em que se teria
definido a saída do presidente da Petrobras e a indicação do general Joaquim
Silva e Luna para assumir o
comando da companhia.

BC: Crescimento da economia é incerto
A incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima
da usual, sobretudo para
o primeiro trimestre deste
ano, concomitantemente
ao esperado arrefecimento
dos efeitos dos benefícios
emergenciais”, diz Boletim
Regional, publicação trimestral do Banco Central
divulgada nesta sexta-feira.
Publicação apresenta as
condições da economia por
regiões e por alguns estados
do país.
Segundo o documento, a
evolução recente dos indicadores de atividade reforça
o cenário de continuidade
da recuperação da economia brasileira, após os fortes impactos da pandemia
de Covid-19. Entretanto,
ainda há incertezas diante
do aumento do número de
casos da doença.
De acordo com o BC,
as informações referentes
ao último trimestre do ano
passado evidenciam expansão, apesar da redução parcial dos programas governamentais de recomposição
de renda. “Os dados, no
entanto, não contemplam
os possíveis impactos negativos do recente aumento
no número de casos da Covid-19.
O Norte do país, ape-

sar do menor crescimento
(0,7%) no quarto trimestre
do ano passado, apresentou
desempenho superior ao
das demais regiões no ano,
com o Índice de Atividade
Econômica Regional (IBCR) da região em alta de
0,4%. Em12 meses, a atividade econômica no Pará
expandiu 1,7%, enquanto
no Amazonas retraiu 2,8%.
De acordo com o BC, a
acomodação da economia
da região refletiu, especialmente, a retração das vendas
do comércio varejista, em
ambiente de queda da renda
da população, com redução
dos benefícios emergenciais
e aumento dos preços acima do esperado.
Na Região Nordeste, o índice de atividade econômica
avançou 1,8% no quarto trimestre de 2020, mas no ano
recuou 2,1%. Segundo o
BC, o crescimento da economia no quarto trimestre
foi favorecido pela recuperação da mobilidade e pela reabertura de atividades
econômicas, o que permitiu
ampliação expressiva dos
serviços e da indústria, em
contexto de dinamismo do
crédito.
No Centro-Oeste, as variações trimestrais da atividade econômica ao longo
do ano passado foram re-

lativamente mais suaves,
refletindo as especificidades
de sua estrutura produtiva,
ligada a atividades agrícolas
que não sofreram restrição
ao funcionamento durante
a pandemia. No quarto trimestre, o ritmo de atividade registrou aceleração de
2,1%, em sentido oposto ao
desempenho das demais regiões, fechando o ano com
alta de 0,2%.
Na Região Sudeste, os
indicadores analisados pelo Banco Central mostram
a manutenção do processo
de recuperação no último
trimestre do ano passado,
embora em ritmo mais moderado. O Índice de Atividade Econômica Regional
do Sudeste cresceu 2,6%.
Ainda assim, no ano, houve
retração de 1,3%.
No Sul, o conjunto de
informações
disponíveis
sugere continuidade do
processo de recuperação,
que segue, a exemplo das
demais economias, dependente da evolução na pandemia de covid-19. Após
forte expansão na maioria
dos indicadores econômicos no terceiro trimestre
de 2020, o quarto trimestre
apresentou recomposição
mais gradativa da atividade,
com crescimento de 2,5%.
No ano, o índice caiu 2,1%.

“Além disso, a redução
dos programas de manutenção da renda e a ampliação
da taxa de desemprego concorreram para arrefecer o
processo de retomada. Essa
trajetória pode ser impactada pela ampliação do número de casos de covid-19,
a partir do final de 2020,
que reduziu a previsibilidade associada à evolução da
pandemia e consequente
aumento da incerteza sobre
a atividade”, explica o BC
no boletim.
A expansão no quarto
trimestre ocorreu em praticamente todas as atividades da região, com maior
magnitude na indústria de
transformação – destaque
para veículos, metalurgia,
máquinas e equipamentos,
calçados e confecções – e
nos serviços de alojamento
e alimentação.
De acordo com o BC, relativamente ao período précrise (janeiro e fevereiro de
2020), a alta de 1,6% refletiu, em boa parte, a recuperação da produção industrial, mesmo em cenário de
falta de insumos e matériasprimas. Por outro lado, as
atividades de serviços mais
afetadas pelo distanciamento social, como hotelaria,
bares e restaurantes, não retornaram ao nível anterior.

ANP lança Programa
de Monitoramento da
Qualidade do Biodiesel
A diretoria da Agência Nacional de Petróleo
(ANP) aprovou nesta quinta-feira (4) a realização de
consulta, seguida de audiência pública, sobre a minuta de resolução que visa
criar o Programa de Monitoramento da Qualidade
do Biodiesel (PMQBio). A
iniciativa da agência tem o
objetivo de contribuir para
a garantia da qualidade do
produto ao longo de toda a
cadeia de abastecimento.
Em 2005, o biodiesel foi
introduzido na matriz brasileira, com uso voluntário, e,
em 2008, de maneira mandatória com proporção de
2%. Desde então, o teor
de biodiesel no óleo diesel
rodoviário vem sendo ampliado gradualmente até os
atuais 13% (B13) em vigor,
devendo chegar a 15% em
2023.
A ANP decidiu, entre
outras medidas em andamento, implantar o PMQBio. O programa irá monitorar o cumprimento das
especificações de qualidade,
com o objetivo de assegurar
que os combustíveis vendidos pelos agentes econômicos atendam aos limites
exigidos para os parâmetros
físico-químicos.
O PMQBio terá formato similar ao novo PMQC.
Está prevista a coleta de
amostras de biodiesel nos
agentes econômicos seguida de análises físico-químicas, permitindo a produção de dados estatísticos
sobre a qualidade dos pro-

dutos e a identificação de
eventuais não conformidades. O modelo proposto
prevê a realização de, no
mínimo, duas coletas anuais aleatórias de amostras
em distribuidores de combustíveis líquidos e produtores de biodiesel, através
do financiamento privado
dos agentes econômicos
envolvidos, a exemplo do
procedimento previsto na
Resolução ANP nº 790, de
2019, que trata do novo
modelo do PMQC.
Segundo a ANP, as amostras coletadas serão analisadas em laboratórios privados vencedores de licitação
a ser realizada pela ANP e
contratados pelos agentes
econômicos. Estudos realizados pela Agência mostram que o PMQBio não
deverá apresentar impacto
nos preços dos combustíveis ao consumidor.
Os resultados das análises serão publicados em
boletim semestral, dando
a publicidade à situação da
qualidade do biodiesel e
diesel A no país. Os resultados não conformes serão
comunicados à fiscalização
da ANP e órgãos conveniados. A minuta de resolução
será submetida a consulta
pública pelo prazo de 45
dias e, em seguida, a audiências públicas. Os documentos poderão ser consultados em: https://www.gov.
br/anp/pt-br/assuntos/
consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audienciapublica.

Corretora chama
de ‘irresponsável’
atuação na Petrobras
Gestão “irresponsável”
diante da pandemia de
Covid-19. Essa é a avaliação sobre o atual comando do país feito pela corretora Planner, em carta
enviada a investidores. Na
crítica ao governo de Jair
Bolsonaro, feita por uma
instituição responsável pela administração de uma
carteira de investimentos
de mais de R$ 20 bilhões,
são destacadas as recentes
mudanças na direção da
Petrobras.
“Em uma saraivada de
desmandos e arroubos, em
conduta típica de arrasaquarteirão, destronou o
Presidente da Petrobras
em um episódio tão organizado e delicado como
um macaco em uma sala
de cristais. Não foi um ca-

so isolado, e também não
foi só mais um desatino
do Comandante-em-Chefe.
Foi claramente um ponto
de inflexão, quando se deixou desavergonhadamente
para trás qualquer resquício
do que um dia seus eleitores
imaginaram poderia ser um
governo com agenda econômica liberal”, ressalta o
comunicado;.
No material, que faz parte do relatório mensal de
análise macroeconômica da
gestora do grupo, a Planner
Redwood, também confirma o que há muito se percebe quando se olha para
Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, perdeu prestígio no governo
e, segundo a corretora, está
“desmoralizado” e “humilhado”.
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Investimento estrangeiro na China
contraria tendência e cresce em 2020

Por Gu Zhongyang e
Yu Jingxian

Por Luo Shanshan

Por Gu Zhongyang e Yu Jingxian são
jornalistas do Diário do Povo.

O

uso real de capital estrangeiro em setores não
financeiros na China
foi de 999,98 bilhões de yuans,
um aumento anual de 6,2%. Em
média, mais de 100 empresas de
capital estrangeiro foram estabelecidas todos os dias no país.
Face à complexidade da situação
internacional e ao impacto severo da nova epidemia do novo coronavírus, a China experimentou
aumento de capital estrangeiro
em 2020.
Apesar das dificuldades, o desenvolvimento da Merck na China em 2020 não foi travado: ela
foi das primeiras empresas em
Shanghai a retomar o trabalho e
a produção e a colocar em prática o mais recente plano de investimento na área de materiais de
alto desempenho, ciências da vida e medicina: todos os três segmentos de negócios mantiveram
um crescimento constante.
“O ano de 2020 será um ano
cheio de incertezas para a economia global, mas o mercado
chinês demonstra forte resiliência. A epidemia foi rapidamente
controlada e uma série de políticas de assistência foram lançadas,
estabilizando a confiança das empresas que investem na China”,
afirmou Li Ye, vice-presidente da
Merck Investments (China) Co.,
Ltd.
Em 2020, no contexto de um
forte declínio no investimento direto transnacional global, a China
tem a visão única de atrair investimento estrangeiro. Dede abril,
alcançou crescimento positivo na
absorção de capital estrangeiro
durante nove meses consecutivos. O aumento do uso efetivo
de capital estrangeiro nos primeiros 7 meses passou de negativo

Vista da área portuária iluminada de Qianwan do Porto Qingdao, de província Shandong

para positivo, e a escala de capital
estrangeiro utilizado ao longo do
ano atingiu um recorde.
Uma pesquisa recente realizada pelo Ministério do Comércio
da China atesta que quase 60%
das empresas com financiamento estrangeiro alcançaram crescimento ou mantiveram sua receita
operacional e lucros em 2020.
Quase 95% das empresas estão
otimistas ou cautelosamente otimistas sobre as perspectivas.
“O crescimento da China na
atração de investimentos contra a
tendência é inseparável das conquistas no planejamento geral de
prevenção e controle epidemiológico e desenvolvimento socioeconômico”. Cao Hongying,
vice-presidente executivo da Associação Chinesa de Empresas
com Investimento Estrangeiro,
disse que a China adotou medidas fortes e políticas de apoio para controlar a epidemia primeiro
e só depois retomar o trabalho.
O país assumiu a liderança na
concretização do crescimento
econômico de negativo para positivo, tornando-se a única gran-

comércio e 27 itens nos portos
de livre comércio.
O catálogo de indústrias que
incentivam o investimento estrangeiro foi revisado; um total de 127 itens foram adicionados, e o acordo de parceria
econômica abrangente regional
foi assinado com sucesso; as
negociações do acordo de investimento China-UE foram
concluídas.
Além disso, o Ministério do
Comércio da China criou uma
classe especial para projetos-chave com financiamento estrangeiro; acompanhou e atendeu 697 projetos-chave com
financiamento estrangeiro e
ajudou a resolver mais de 3 mil
questões difíceis, como a escassez de materiais de prevenção
epidemiológica; alfândega conveniente desalfandegamento e
trabalho coordenado a montante e a jusante, retomado por
empresas com fundos estrangeiros; 16 lim funcionários estrangeiros entraram no país.

de economia do mundo a fazê-lo, proporcionando uma base
sólida e garantia de estabilização
do investimento estrangeiro, tornando-se um porto seguro para o
investimento transnacional.
A epidemia global continua a
se espalhar, mas os projetos da
Samsung na China ainda decorrem de maneira ordenada. “Isso
se deve ao forte apoio e garantia do governo chinês. Por meio
das pistas verdes e rápidas, usaremos 24 aeronaves para transportar mais de 5.500 engenheiros estrangeiros para retomar o
trabalho em 2020, garantindo
a construção de grandes novos
projetos”, afirmou Huang Degui,
presidente da Samsung China.
O ritmo de abertura da China
continua acelerando e seu ambiente de negócios continua sendo otimizado. Três novas zonas
piloto de livre comércio foram
adicionadas; a lista negativa para
acesso ao investimento estrangeiro foi ainda mais reduzida; e as
restrições foram reduzidas para
33 itens na versão nacional, 30
itens na versão das zonas de livre

Luo Shanshan é jornalista do Diário do Povo.

Inovação tecnológica é a força motriz da recuperação da economia
Por He Yin

Chen Fuming / Diário do Povo Online

Usando trajes coloridos, caminhando entre as altas montanhas do rio Dulong, Li Yuhua,
uma guarda-florestal ecológico no condado de Gongshan,
província de Yunnan, China,
aprecia seu trabalho: “Há um
subsídio de 800 yuans por mês,
não atrasa o desenvolvimento
da economia florestal e auxilia a
família, e a vida cotidiana segue
em frente”
Li Yuhua cultiva grama e
frutas, materiais medicinais chineses e cria abelhas. Em 2020,
sua renda ultrapassou 100.000
yuans. No condado de Gongshan, mais de 4 mil guardas-florestais ecológicos, como Li
Yuhua, conseguiram empregos
e saíram da pobreza. Mais de
380.666 hetares de florestas no
condado foram totalmente protegidas.
As áreas de silvicultura e produção de grama da China, áreas ecologicamente importantes,
áreas frágeis e áreas profundamente empobrecidas são altamente acopladas. Elas não são
apenas o principal campo de batalha para o alívio da pobreza,
mas também a principal frente
para a construção de florestas e
gramas.
Segundo Li Chunliang, vice-diretor da Administração Nacional de Florestas e Pastagens
da China, o país realizou a compensação ecológica e a redução
da pobreza nessas áreas. Um total de 1,102 milhão de guardas-florestais ecológicos foram selecionados e contratados entre
a população pobre, tirando 3
milhões de pessoas da pobreza.
Além disso, a área de proteção e gestão de recursos florestais e de gramíneas aumentou
recentemente em quase 60 milhões de hectares, alcançando
uma realidade ganha-ganha para
a proteção ecológica, a redução
da pobreza e o aumento de renda.
Com isso, todas as metas e
tarefas de redução da pobreza
ecológica puderam ser completadas, auxiliando mais de 20
milhões de pessoas a saírem
da pobreza e aumentarem suas
rendas.
O turismo trouxe de volta a
“fartura na mesa”, a água verde
e as montanhas verdes se tornaram montes de ouro e prata.
Atualmente, há muitos hóspedes
num pátio na vila de Yueba, na
cidade de Guangyuan, província
de Sichuan. O proprietário Yang
Xiulin está ocupado cumprimentando com um sorriso no rosto.
O local é uma pensão, e a esposa
de Yang é a cozinheira. Em 2020,
a renda da família foi de cerca de
100.000 yuans.
A cidade de Guangyuan conseguiu equilibrar saúde florestal
e turismo. A vila de Yueba, com
pântanos alpinos e densas florestas virgens, tornou-se um destino popular entre os turistas. Em
2019, a aldeia recebeu mais de
300.000 turistas e a renda per capita anual de mais de 500 funcionários foi de 28.000 yuans.

Han Jiajun / Diário do Povo

Alívio da pobreza
ecológica
enriquece a
população

O

lhando para o mundo,
é possível perceber que
uma nova revolução tecnológica e transformação industrial está em ascensão, trazendo
mudanças profundas para o desenvolvimento humano e proporcionando um novo caminho para
resolver os problemas e atender
aos desafios do desenvolvimento
global.
Atualmente, o mundo enfrenta
vários desafios, como a pandemia
da Covid-19, e está particularmente ciente de que a ciência e a
tecnologia têm um impacto profundo no futuro e no destino do
país e na felicidade e bem-estar
das pessoas.
A inovação tecnológica é a força motriz da recuperação da economia mundial. Um relatório divulgado pelo Fórum Econômico
Mundial apontou que durante o
período de prevenção e controle
da epidemia, 10 principais tendências tecnológicas se aceleraram
ainda mais, incluindo compras
online e distribuição robótica, pagamento digital e sem contato, escritório remoto, educação remota,
atendimento médico remoto, en-

Profissional da saúde aplica a vacina contra a Covid-19
em um homem, na cidade de Jian, província de Jiangxi

tretenimento online e cadeia de
fornecimento 4.0, impressão 3D,
robôs e drones, tecnologia da informação e comunicação 5G.
A China tem tomado a inovação como a primeira força motriz
para liderar o desenvolvimento
e entregar respostas inovadoras
que têm atraído a atenção mundial, demonstrando o grande poder da inovação. O foguete Longa
Marcha 5B fez seu voo inaugural,
a sonda Tianwen-1 viajou para
Marte, o sistema global de navegação por satélite Beidou-3 foi
inaugurado, o submersível tripulado Fendouzhe completou o teste
a 10.000 metros de profundidade

na fossa das Marianas, a primeira
unidade de energia nuclear da China usando a tecnologia Hualong
One foi conectada com sucesso
à rede energética, o protótipo de
computador quântico Jiuzhang
atinge a “superioridade quântica”
e a cápsula de sonda Chang’e-5
regressou com amostras lunares.
O brilhante desempenho da inovação científica e tecnológica da
China continua a surpreender o
mundo.
O diretor do McKinsey Global
Institute, Jonathan Woetzel, indicou em uma publicação nas redes
sociais que, nos últimos 10 anos,
a Ásia representou 52% do cres-

Projeto especial Monitor Mercantil – Diário do Povo

cimento da renda das empresas
técnicas globais, 43% do lançamento de fundos, 51% das despesas de pesquisa e desenvolvimento e 87% das aplicações de
patentes. A cooperação é a chave para o aumento das tecnologias asiáticas.
A China contribui com sua
sabedoria e força para a implementação desde o projeto de reator experimental a fusão nuclear; se junta à Covax e promove
as vacinas como bens públicos
globais; divulgará métodos de
gerenciamento de dados das
amostras lunares e compartilhará com cientistas de todo o
mundo; o Radiotelescópio Esférico de 500 Metros de Abertura (FAST, na sigla em inglês) da
China, o maior rádio telescópio
de disco único, estará disponível
para serviço global a partir de 1º
de abril.
A China fortaleceu a cooperação internacional de inovação
em ciência e tecnologia com
ações práticas para promover
soluções para problemas globais
e melhorar o bem-estar da humanidade, ganhando apreciação
da comunidade internacional.
He Yin é jornalista do Diário do Povo.

8 Financeiro

Relatório da Administração
Apresentamos as demonstrações financeiras da Genial Institucional CCTVM S.A. (“Genial Institucional”) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Bacen,
relativas ao exercício findo em 31/12/20. A Genial Institucional CCTVM S.A. (“Corretora”) atua, principalmente, nos mercados de câmbio títulos e valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros, no
balcão e na B3 S.A – Brasil, Bolsa e Balcão. Em 09/03/20, foi aprovada pelo Bacen, importante passo para nossa operação, a reorganização societária, conforme detalhada na nota explicativa 15, que é parte
integrante das nossas demonstrações financeiras e que acompanham este relatório. Ao final do exercício, os ativos da Genial Institucional totalizavam R$446,9 milhões, o patrimônio líquido montava R$89,5
milhões e o resultado apresentou lucro de R$3,2 milhões (R$6,8 milhões em 2019), alcançando o faturamento de R$72 milhões (R$67 milhões em 2019), crescimento de 7,45%. Tal performance se deve a
capacidade de geração de receita, impulsionada pelo aumento da nossa base de clientes e o monitoramento constante dos custos, permitindo seu histórico de lucratividade. Apesar da crise financeira global,
motivada pelo Corona Vírus (COVID-19), o mercado de corretagem não foi afetado de forma brusca no decorrer da pandemia e acabou sendo favorecido pela redução da taxa de juros a níveis históricos no
Brasil e pelo crescimento da demanda gerada por clientes pessoas físicas, tornando o mercado de bolsa de valores bastante atrativo. Diante disso, acreditamos em um 2021 forte com o mercado de ações
repleto de oportunidades de negócios, considerando que os indicadores de atividade econômica já apontam para uma recuperação, com sinalização positiva da produção industrial, do varejo e de outros
setores. Agradecemos aos nossos acionistas e colaboradores que nesse período transitório de enfrentamentamento do Covid, mantiveram nossas operações em pleno funcionamento, atendendo aos nossos
clientes através de diversos canais de comunicação disponíveis, tendo como prioridade a saúde de todos e colaboração com as autoridades para o bem comum, sem perder o foco nos nossos princípios que
são nossos pilares. Aos nossos clientes obrigado pelo apoio e confiança que contribuiram para as nossas realizações. A Administração.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos resultados exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 e semestre findo em
31/12/2020 (Em milhares de Reais, exceto, lucro líquido por lote de mil ações)
Ativo
Notas 31/12/2020 31/12/2019
438.726
329.860
Circulante
Semestre
208
381
Disponibilidades
4
findo em
50.261
54.430 Receitas de intermediação financeira
Aplicações interfinanceiras de liquidez
4e5
Notas 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
5
469
1.325
2.425
Aplicações em operações compromissadas
50.261
– Rendas de aplicações financeiras de liquidez
Aplicações em depósitos interfinanceiros
–
54.430 Resultado de operações com títulos e
valores
mobiliários
7
(201)
(187)
15.645
387.515
274.799
Instrumentos financeiros
Resultado com instrumentos financeiros derivativos 7
195
735
(132)
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
29.493
20.238 Despesas da intermediação financeira
financeiros derivativos
(34)
(57)
(33)
Carteira própria
7
987
772 Operações de empréstimos e repasses
Vinculados à prestação de garantia
6e7
28.503
19.466 (-) Reversão/(provisão) para perdas
16.a
51
31
(84)
Instrumentos financeiros derivativos
7
3
– esperadas associadas ao risco de crédito
480
1.847
17.821
358.022
254.561 Resultado bruto da intermediação financeira
Outros créditos
4.494
10.133
(3.126)
Negociação e intermediação de valores
8
344.573
248.559 Outras receitas (despesas) operacionais
16.a
33.219
72.041
67.049
Rendas a receber
639
569 Receitas de prestação de serviços
Depreciação e amortização
10 e 11
(1.508)
(2.908)
(2.542)
(-) Provisão para perdas esperadas associadas ao
Despesas
de
pessoal
16.b
(7.581)
(15.472)
(13.604)
risco de crédito
(280)
(313)
16.c
(13.141)
(23.713)
(19.578)
Créditos tributários
13.2
4.911
1.429 Despesas administrativas
16.d
(3.206)
(6.983)
(7.530)
Diversos
9
8.179
4.317 Despesas tributárias
17.a
47
204
512
742
250 Outras receitas operacionais
Outros ativos
Outras
despesas
operacionais
17.b
(3.336)
(13.036)
(27.433)
Despesas antecipadas
742
250
(3.035)
(3.035)
140
50
3.277 Despesas de provisões
Realizável a longo prazo
14
(3.035)
(3.035)
140
50
3.277 Provisões para passivos contingentes
Instrumentos financeiros
Resultado
não
operacional
–
–
3
50
3.277
Outros créditos
–
3.277 Resultado antes da tributação sobre o lucro
Créditos tributários
13.2
e
participações
1.939
8.945
14.838
Diversos
9
50
–
649
(2.143)
(4.348)
8.149
8.528 Tributos sobre o lucro
Permanente
13.1
(258)
(1.445)
(1.913)
4.919
2.576 Provisão para imposto de renda
Imobilizado de uso
10
Provisão
para
contribuição
social
13.1
(166)
(903)
(1.191)
Imóveis de uso
5.325
3.324
Provisões para ativo/passivo diferido
13.2
1.073
205
(1.244)
Outras imobilizações de uso
3.359
– Participações estatutárias no resultado
19
(3.570)
(3.570)
(3.610)
Depreciações acumuladas
(3.765)
(748) (Prejuízo)/Lucro líquido do semestre / exercício
(982)
3.232
6.880
3.230
5.952
Intangível
11
78.087.397 78.087.397 78.087.397
Outros ativos intangíveis
1.794
4.625 Quantidade de ações
Lucro
líquido
por
lote
de
mil
ações
R$
(0,0126)
0,0414
0,0881
Amortizações acumuladas
(1.192)
(2.514)
Ágio
12.129
12.129
Demonstrações dos resultados abrangentes exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 e
(9.501)
(8.288)
Amortizações acumuladas
semestre findo em 31/12/2020 (Em milhares de Reais)
446.925
341.665
Total do ativo
Semestre findo
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Passivo
em 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
357.389
255.361 Lucro / (prejuízo) líquido do semestre/exercício
Circulante
(982)
3.232
6.880
4
– Outros resultados abrangentes no semestre/exercicio
Instrumentos financeiros
–
–
–
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
Lucro / (prejuízo) abrangente do semestre/exercício
(982)
3.232
6.880
4
–
financeiros derivativos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Instrumentos financeiros derivativos
4
–
357.385
255.361 Os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira própria estão classificados na categoria de títulos
Depósitos e demais instrumentos financeiros
354.350
255.361 para negociação.
Outras obrigações
31/12/2020
Negociação e intermediação de valores
8
345.483
247.551
Valor de Valor de Sem vencimento/ Com vencimento/
Sociais e estatutárias
12.a
3.568
2.166
custo mercado
até 360 dias acima 360 dias
Fiscais e previdenciárias
1.209
1.447 Títulos paranegociação
1.041
987
987
–
Diversas
12.b
4.090
4.197 Títulos de Renda Variável
875
821
821
–
3.035
– Ações de cias abertas
Provisões
166
166
166
–
Provisões para passivos contingentes
14
3.035
– Recebimentos por empréstimos
28.503
17.506
10.997
89.536
86.304 Vinculados a Prestação de Garantias (a) 28.503
Patrimônio líquido
15
Capital social
58.725
58.725 Títulos de Renda Fixa
10.997
10.997
–
10.997
30.811
27.579 LFT
Reservas de lucros
446.925
341.665 Cotas de fundos de investimentos
Total do passivo e patrimônio líquido
Fundo Invest. Liquidez da Câmara
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais)
B3 Multimercado Investimento no Exterior 17.506
17.506
17.506
–
1. Contexto operacional: A Genial Institucional CCTVM S.A. (“Corretora”) atua no mercado de câmbio Instrumentos financeiros derivativos
3
3
3
–
títulos e valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros, no balcão e na B3 S.A – Brasil, Derivativos
3
3
3
–
29.547
29.493
18.496
10.997
Bolsa e Balcão e SELIC. A partir de dezembro de 2010 a prestação de serviços de intermediação no Total
segmento B3 da B3 S.A – Brasil, Bolsa e Balcão passou a ser direta em função da obtenção de direito de
31/12/2019
negociação irrestrita. A Corretora está sediada Rua Surubim, nº 373, Térreo, na cidade e estado de SP. As
Valor de Valor de Sem vencimento/ Com vencimento/
operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no Títulos para negociação
custo mercado
até 360 dias
acima 360 dias
770
772
772
–
mercado financeiro nacional, acarretando ganho de sinergia dentre as empresas do Grupo. A Corretora Títulos de Renda Variável
48
50
50
–
tem como controladora a Genial Investimentos CVM S.A., e o Grupo é controlado pela Holding Plural S.A.. Ações de companhias abertas
722
722
722
–
2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram Recebimentos por empréstimos
Vinculados
a
Prestação
de
Garantias
(a)
19.466
19.466
19.466
–
elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e as normas e
instruções do CMN e em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Títulos de Renda Fixa
2.366
2.366
2.366
–
Nacional - Cosif, instituído pelo Bacen. A partir de janeiro de 2020 a Resolução CMN nº 4.720/2019 e a LFT
Circular Bacen nº 3.959/2019 (revogada pela Resolução BCB nº 2 em 12/08/20) estabeleceram critérios Cotas de fundos de investimentos
Fundo
Invest.Liquidez
da
Camara
gerais para elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras pelas instituições financeiras e
17.100
17.100
17.100
–
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen, incluindo a apresentação da Demonstração do BM&Fbovespa (FILC)
20.236
20.238
20.238
–
Resultado Abrangente e a apresentação das contas do Balanço Patrimonial por ordem de liquidez e Total
(a)
Em
31/12/2020
e
2019,
os
títulos
encontram-se
depositados
em
garantia
de
operações,
de
acordo
com
exigibilidade e comparativas ao final do exercício social imediatamente anterior. A adoção das novas
normas não impactou os critérios até então adotados pela Corretora. A preparação das demonstrações composição da Nota Explicativa nº 6 e atendem aos preceitos da Circular Bacen 3.068, inclusive quanto
financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras a intenção de negociação, conforme prática descrita na Nota Explicativa nº 3.e. O valor de mercado dos
autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer que a Administração da Corretora baseia-se em estimativas e títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins diários informados pela ANBIMA. O resultado
julgamentos para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, com TVMs atribuídos as operações da Corretora em títulos públicos e renda variável no exercício findo
bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados em 31/12/20 foi um prejuízo de R$187 (lucro de R$ 15.645 em 2019). Os resultados alcançados com
finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, derivativos nos exercícios foram:
Semestre findo
em 31/12/2020 31/12/2020
31/12/2019
podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras
(52)
(27)
(86)
referem-se à marcação a mercado de títulos e valores mobiliários e provisão para contingências. A Futuros
242
761
(46)
Administração revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. As demonstrações Opções
5
1
–
financeiras foram elaboradas no curso normal de negócios. A administração não identificou nenhuma Termo
195
735
(132)
incerteza relevante sobre a capacidade da Corretora em continuar suas atividades nos próximos 12 Total
8.
Negociação
e
intermediação
de
valores:
meses. A Administração autorizou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras em 25/02/21.
3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Moeda funcional e de apresentação: As Descrição
31/12/2020 31/12/2019
demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Ativo
106.262
230.893
Corretora. b. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade Devedores conta de liquidação pendentes
238.311
17.666
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem Caixa de registro e liquidação
344.573
248.559
liquidez imediata, com vencimento ou carência igual ou inferior a 90 dias, e não estão sujeitos a risco Total
Passivo
significativo de mudança de valor e incluem caixa e aplicações interfinanceiras de liquidez. Aplicações Caixa de registro e liquidação
2.215
27.743
interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos incorridos Credores conta de liquidação pendentes
342.755
219.001
até a data do balanço, e retificadas por provisão ao valor de mercado quando aplicável. c. Apuração de Credores por empréstimos de ações
166
723
resultado: As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério Outras obrigações por negociação
347
84
345.483
247.551
pro rata dia para as de natureza financeira. d. Segregação de curto e longo prazo: Os demais ativos e Total
passivos são apresentados pelos seus valores de realização ou liquidação na data do balanço. Os saldos Referem-se a valores a liquidar com clientes e instituições do mercado pelas operações realizadas
realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, nos últimos pregões na B3 S.A – Brasil, Bolsa e Balcão, cuja liquidação ocorre em até dois dias úteis.
respectivamente. e. Instrumentos financeiros - Títulos e valores mobiliários e instrumentos 9. Outros créditos - Diversos:
financeiros derivativos: Títulos e valores mobiliários: Nos termos da Circular Bacen nº 3.068, de Descrição
31/12/2020 31/12/2019
8/11/01 e regulamentação complementar, os TVMs são classificados nas seguintes categorias: (i) Títulos Impostos a compensar
4.489
3.991
para negociação: Os títulos para negociação são apresentados no ativo circulante, independentemente Provisão de pagamentos a receber (*)
3.502
dos respectivos vencimentos. Compreendem os títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e Adiantamentos
15
3
50
frequentemente negociados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resultado da valorização ou Depósitos em garantia
65
146
desvalorização computado ao resultado. A Corretora tem como estratégia de atuação adquirir títulos e Sociedades ligadas (Nota Explicativa nº 18)
108
177
valores mobiliários e mantê-los para negociação, proporcionando, desse modo, rentabilidade de suas Diversos
8.229
4.317
disponibilidades e participação transitória no mercado de derivativos sem, contudo, assumir posições que Total
comprometam a sua solidez patrimonial, liquidez ou que venham a representar risco de crédito. As ações Circulante
8.179
4.317
de companhias abertas são registradas pelo custo de aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, Realizável a longo prazo
50
ajustados pela valorização da cotação média do último dia em que foram negociadas na B3 S.A – Brasil, (*) Refere-se a compensação pela utilização de plataforma tecnológica envolvendo algoritmo provedor
Bolsa e Balcão. Os resultados das operações constituídos dos ajustes por variações são reconhecidos de liquidação permitindo aos clientes maior liquidez e melhores condições de preço para o mercado, em
diariamente no resultado e estão apresentados nas demonstrações do resultado. As cotas de fundos de negociações no âmbito da B3. 10. Imobilizado: Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e
investimento são atualizadas diariamente com base no valor da cota divulgado pelos Administradores dos 2019, a Corretora apresentou as seguintes movimen tações em seu imobilizado:
fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e desvalorização das cotas de fundos de
Movimentação
investimento estão apresentadas nas demonstrações do resultado. (ii) Títulos mantidos até o
Saldo
Aquisi- Transfe- DepreSaldo
Taxa 31/12/2019
ções rências ciação 31/12/2020
vencimento: TVMs para os quais haja intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o Descrição
Mobiliário
716
–
–
–
716
vencimento. Esses títulos são avaliados pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos
10%
(168)
–
–
(73)
(241)
até a data do balanço, os quais devem ser lançados no resultado do período. (iii) Títulos disponíveis para (-) Depreciação acumulada
Equipamentos
de
informática
2.608
2.001
–
–
4.609
venda: TVMs que não se enquadrem nas demais categorias, e que são avaliados pelos seus valores de
20%
(580)
–
–
(692)
(1.272)
mercado, em contrapartida à destacada conta de patrimônio líquido denominada “ajuste ao valor de (-) Depreciação acumulada
–
–
3.359
–
3.359
mercado - TVMs e derivativos”, líquidos dos efeitos tributários. Instrumentos financeiros derivativos: As Benfeitoria
20%
–
–
(1.580)
(672)
(2.252)
operações com instrumentos financeiros derivativos são contabilizadas da seguinte forma: Os ajustes (-) Depreciação acumulada
Total
2.576
2.001
1.779
(1.437)
4.919
diários das operações realizadas no mercado futuro são registrados como receita ou despesa efetiva
Movimentação
quando auferidas ou incorridas. Os prêmios pagos ou recebidos nas operações realizadas no mercado de
Saldo
AquisiDepreSaldo
opções são registrados em contas patrimoniais pelos valores efetivamente pagos ou recebidos e Descrição
Taxa 31/12/2018
ções Baixas ciação 31/12/2019
ajustados a mercado em contrapartida do resultado. Os valores de referência desses contratos são Instalações, móveis e equipamentos
716
–
–
–
716
registrados em contas de compensação. Os valores de mercado das operações de termo são registrados (-) Depreciação acumulada
10%
(95)
–
–
(73)
(168)
individualmente em contas patrimoniais ativas ou passivas, em contrapartida às respectivas contas de Equipamento de processamento de dados
1.259
1.349
–
–
2.608
receitas e despesas. f. Imobilizado de uso / intangível: O imobilizado de uso é registrado pelo custo de (-) Depreciação acumulada
20%
(216)
–
–
(364)
(580)
aquisição e ajustado pela depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com Total
1.664
1.349
–
(437)
2.576
base nas taxas anuais que contemplam a vida-útil econômica dos bens à taxa de 20% a.a. para sistema 11. Intangível: Durante os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019, a Corretora apresentou as seguintes
de processamento de dados e 10% a.a. para as demais contas. O intangível está representado por movimentações em seu intangível:
software e benfeitorias em imóveis de terceiros, sendo amortizados à taxa de 20% a.a. e ágio de
Movimentação
incorporação da Holding Flow Ltda. (Nota Explicativa nº 11). O ágio é apurado com base na diferença entre
Saldo Aquisi- Transfe- AmortizaSaldo
o valor pago na data de aquisição e o valor contábil líquido. O ágio, cujo fundamento é baseado na Descrição
Taxa 31/12/2019
ções rências
ção 31/12/2020
previsão de resultados futuros da empresa adquirida, é amortizado em consonância com os prazos de Benfeitoria
3.359
–
(3.359)
–
–
projeções que o justificaram ou, quando baixado o investimento, por alienação ou perda, antes de (-) Amortização acumulada
20%
(2.514)
–
2.514
–
–
cumpridas as previsões. g. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Um ativo está Sistema de processamento
1.266
528
–
–
1.794
desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. De acordo com a Resolução nº de dados
20%
–
–
(934)
(258)
(1.192)
3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e (-) Amortização acumulada
12.129
–
–
–
12.129
divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora testa, no mínimo Ágio na aquisição de investimento
20%
(8.288)
–
–
(1.213)
(9.501)
anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício as (-) Amortização acumulada
5.952
528
(1.779)
(1.471)
3.230
eventuais perdas apuradas. Com base em análise de seus ativos em 31/12/20, a Corretora concluiu que Total
Movimentação
houve evidências que indicaram a necessidade de constituição de provisão para perdas consideradas
Saldo
AquisiAmortizaSaldo
permanentes no montante de R$ 280 (R$313 em 31/12/19). h. Ativos e passivos contingentes e
Taxa 31/12/2018
ções
Baixas
ção 31/12/2019
obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das Descrição
1.144
122
–
–
1.266
contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Software
3.347
12
–
–
3.359
Resolução nº 3.823/09 do CMN: h1. Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto Benfeitoria
(-) Amortização acumulada
20%
(1.622)
–
–
(892)
(2.514)
quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões Ágio na aquisição de investimento
12.129
–
–
–
12.129
judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente (-) Amortização acumulada
20%
(7.075)
–
–
(1.213)
(8.288)
certo e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. h2. Passivos Total
7.923
134
–
(2.105)
5.952
contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
Ágio: Como parte do processo de reestruturação societária e de acordo com o protocolo e justificação
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre
de 01/03/13, a Genial Institucional CCTVM incorporou reversamente a Holding Flow Ltda. tendo
que a perda for avaliada como provável e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
sido aprovada em AGE de mesma data. O ágio de R$ 12.129, bem como outros ativos e passivos
suficiente segurança. h3. Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judiciais
passaram a compor as demonstrações financeiras da Corretora por ocasião da incorporação.
relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade,
que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus montantes A amortização do ágio será efetuada por 10 anos. O ágio tem por fundamento a perspectiva de
reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. i. Demais ativos e passivos: São rentabilidade futura da referida Corretora. A avaliação do ágio é revisada com o intuito de avaliar se
apresentados pelos seus valores de realização ou liquidação na data do balanço. j. Lucro líquido por as circunstâncias indicam que o valor contábil do ativo é recuperável ou não. Para os exercícios findos
ação: O resultado por ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação na data do em 31/12/2020 e 2019, a administração não identificou evidências claras de desvalorização e entende
balanço. k. Resultado recorrente e não recorrente: Considera-se resultado não recorrente: I. o resultado que não há ajustes a serem feitos a título de provisão para impairment. 12. Outras obrigações:
31/12/2020 31/12/2019
que não esteja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da instituição; Diversas: a. Sociais e estatutárias
3.568
2.166
e II. não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. l. Provisão para IR e CS: A Participações societárias
Total
3.568
2.166
provisão para IR é, quando devida, constituída mensalmente com base nos rendimentos tributáveis, à
31/12/2020 31/12/2019
alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o resultado tributável anual que exceder R$240. A CS é, quando b. Diversas
Provisão
de
pagamentos
a
efetuar
(*)
1.256
1.776
devida, constituída à alíquota de 20% apurada sobre o resultado tributável ajustado na forma da legislação
226
207
em vigor. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais Valores a pagar sociedades ligadas
Provisão
para
despesas
de
pessoal
(**)
1.289
1.090
de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa
Credores
diversos
1.319
1.124
de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado,
4.090
4.197
com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. m. Total
Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão (*) Refere-se a contratos de rebates com a Deustch, Jefferies, Securities e Larrain nos quais a Corretora
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de intermedia os investidores que não residem no país possam aplicar recursos externos e negociar títulos e
Caixa, emitido pelo CPC. n. Eventos subsequentes: Evento subsequente ao período a que se referem às valores mobiliários nos mercados financeiro e de capitais brasileiros. (**) Devido a pandemia do Covid-19,
demonstrações financeiras é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre a data final do o Governo Federal emitiu a MP nº927 de 22/03/20 e a Portaria nº139 de 03/04/20, que dispõem sobre
período a que se referem às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas medidas trabalhistas para o enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). A MP nº 927 permitiu algumas
demonstrações. Dois tipos de eventos podem ser identificados: Os que evidenciam condições que já medidas, dentre as quais o diferimento do recolhimento do FGTS. Essa MP não foi votada e convertida
existiam na data final do período a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao em Lei pelo Congresso Nacional e perdeu a validade em 20/07/20, entretanto produziu efeitos de
período contábil a que se referem às demonstrações que originam ajustes). Os que são indicadores de 22/03/20 até 19/07/20. A Portaria nº139, prorrogou o prazo para o recolhimento de tributos federais,
condições que surgiram subsequentemente ao período contábil a que se referem às demonstrações como as contribuições previdenciárias relativas às competências março e abril de 2020, que deverão
financeiras (evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações que não ser pagas no prazo de vencimentos das contribuições devidas nas competências julho e setembro de
31/12/2020
31/12/2019 2020, respectivamente. 13. IR e CS. 13.1. Demonstração da conciliação entre o IR e CS à taxa efetiva
originam ajustes). 4. Caixa e equivalentes de caixa:
Disponibilidades
208
381 e nominal.
Caixa
2
3
Reconciliação do IR e da CSSL
31/12/2020 31/12/2019
Depósitos bancários
206
378 Resultado antes da Tributação e Participações
8.945
14.838
Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5)
50.261
54.430 Participações dos empregados no resultado
(3.570)
(3.610)
Total caixa e equivalentes de caixa
54.469
54.811
Lucro antes dos Impostos
5.375
11.228
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de liquidez estão sendo
Despesa de IR e CS - Alíquota vigente
apresentadas por tipo de papel e vencimento como segue:
2.150
4.491
Posição Bancada
31/12/2020
31/12/2019 Corrente - Alíquota Vigente
134
48
Ajustes Permanentes
Até 90 dias
Aplicações em operações compromissadas
Outros
134
48
Letras do Tesouro Nacional - LTN
50.261
– Ajustes Temporários
3.094
67
Certificados de Depósitos Interfinanceiros
–
54.430 Ajustes temporários sobre produtos
59
67
Total
50.261
54.430
Contingências e Tributos suspensos
3.035
–
Em 31/12/20, as aplicações interfinanceiras de liquidez referem-se a operações compromissadas Lucro antes das Compensações
8.603
11.343
lastreadas em títulos públicos, com vencimento em 04/01/21. Em 31/12/19, as aplicações interfinanceiras Compensação
(2.581)
(3.403)
de liquidez eram compostas por aplicações financeiras com o Plural S.A. Banco Múltiplo, a uma taxa de
6.022
7.940
100% do CDI, com vencimento em 03/01/20. No exercício findo em 31/12/20, o resultado de aplicações Lucro do Exercício
36
48
Incentivos Fiscais
interfinanceiras de liquidez geraram ganhos de R$ 1.325 (R$ 2.425 em 2019).
PAT
Programa
de
Alimentação
do
Trabalhador
36
48
31/12/2020
31/12/2019
6. Garantias: Segmento Bovespa:
(2.143)
(4.348)
Valor exigido Depósito Valor exigido Depósito Despesa efetiva de IR e CS
(2.348)
(3.104)
B3 S.A.
efetuado B3 S.A.
efetuado Corrente
Garantia de Operaçãocom Carteira Própria
Diferido
205
(1.244)
LFT
547
547
1.256
1.256 13.2. Origem dos créditos tributários de IR e CS diferidos: A Corretora possui créditos tributários
Garantia Operações Formador de Mercado
integralmente registrados, passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições
LFT
1.876
1.876
1.108
1.110 estabelecidas pela legislação vigente.
Garantia Operações
Movimentação do IR e CS Diferidos
LFT
8.477
8.574
1.108
1.110
CompenRever- ConstiCotas de Fundos de Investimentos
31/12/2019
sação
são
tuição
31/12/2020
Fundo Invest.Liquidez da Câmara
Ativo fiscal constituído
4.706
(1.032)
(1.529)
2.766
4.911
B3 Multimercado Investimento no Exterior
17.506
17.506
17.100
17.100 Prejuízos fiscais
2.862
(645)
–
–
2.217
Total
28.406
28.503
19.464
19.466 Base negativa de CS
1.717
(387)
–
–
1.330
7. TVMs e instrumentos financeiros derivativos: Apresentamos a seguir a composição da carteira de Ajuste Temporários
125
–
(1.380)
2.581
1.326
2
–
(149)
185
38
títulos, por categoria, tipo de papel e prazo de vencimento, ajustados aos respectivos valores de mercado. Diferenças temporárias - MTM
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019 e semestre findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais)
Capital Reservas
Lucro Líquido /
social de lucros
(prejuízos) acumulados
Total
58.725
20.699
– 79.424
Saldos em 1 de janeiro de 2019
Lucro líquido do semestre
–
–
6.880
6.880
Reserva legal
–
344
(344)
–
–
6.536
(6.536)
–
Reserva estatutária
58.725
27.579
– 86.304
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Mutações do exercicio
–
6.880
–
6.880
58.725
31.793
– 90.518
Saldos em 1 de julho de 2020
Prejuízo do semestre
–
–
(982)
(982)
Reserva legal
–
(49)
49
–
–
(933)
933
–
Reserva estatutária
30.811
– 89.536
Saldos em 31 de dezembro de 2020 58.725
Mutações do semestre
–
(982)
–
(982)
58.725
27.579
– 86.304
Saldos em 1 de janeiro de 2020
Lucro líquido do exercício
–
–
3.232
3.232
Reserva legal
–
162
(162)
–
–
3.070
(3.070)
–
Reserva estatutária
30.811
– 89.536
Saldos em 31 de dezembro de 2020 58.725
Mutações do exercício
–
3.232
–
3.232
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019 e semestre findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais)
Semestre
findo em
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
(982)
3.232
6.880
(Prejuízo)/Lucro líquido do semestre/exercício
Ajustes do lucro/(prejuízo) do semestre/exercício:
Imposto de renda e contribuição social
424
2.348
3.104
Constituição de créditos tributários
(1.073)
(205)
1.244
Depreciação e amortização
1.508
2.908
2.542
Participação dos empregados
3.570
3.570
3.610
Reversão/provisão para perdas esperadas associadas
ao risco de crédito
(51)
(31)
84
Constituição de provisões para contingências
3.035
3.035
140
Variação de ativos e obrigações
(Aumento) em instrumentos financeiros - ativo
(294)
(9.255)
(1.469)
(Aumento)/redução em outros ativos
(79.113)
(100.429)
13.514
Aumento em instrumentos financeiros - passivo
(104)
4
–
Aumento em depósitos e demais instrumentos financeiros
78.741
96.659
(16.423)
Impostos pagos
–
(79)
(2.738)
(3.570)
(3.570)
–
Participação dos empregados
Caixa líquido (consumido) / gerado pelas atividades
operacionais
2.091
(1.813)
10.488
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de intangível
(524)
(528)
(132)
(1.221)
(2.001)
(1.349)
Aquisição de imobilizado
(1.745)
(2.529)
(1.481)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento
346
(4.342)
9.007
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício
50.123
54.811
45.804
50.469
50.469
54.811
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício
346
(4.342)
9.007
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
Com base nas projeções de rentabilidade devidamente aprovadas pelos órgãos da administração, a
Corretora estima que os créditos tributários, oriundos de prejuízo fiscal e base negativa de CS serão
realizados como segue:
Saldo Prejuízo FisAtivo Ativo Valor Valor Presente
cal /BaseNegativa
IRPJ
CSLL
Ativo Presente
(SELIC)
Exercício
2021
2.134
533
320
853
820
4,00%
2022
3.090
772
463
1.235
1.120
5,00%
2023
3.645
911
547
1458
1.224
6,00%
Total
8.869
2.216
1.330
3.546
3.164
14. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingências são avaliadas com base
nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer de assessores jurídicos
quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações. Para
as contingências classificadas como “prováveis”, são constituídas provisões reconhecidas no Balanço
Patrimonial na rubrica “Provisões para riscos fiscais” e “Provisões para passivos contingentes”.
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Fiscais
Trabalhistas
Cíveis
Outros
Garantia Provisão Garantia Provisão Garantia Provisão Garantia Provisão
Em 31/12/19
–
–
–
–
–
–
–
–
Constituições
–
–
50
3.035
–
–
–
–
Em 31/12/20
–
–
50
3.035
–
–
–
–
Abaixo segue demonstração dos tipos de processos com probabilidade “possível” em que a Corretora
figura no polo passivo.
Passivos Contingentes - Risco Possível
Fiscais
Trabalhistas
Cíveis
Outras
Em 31/12/19
1.273
5.684
31
Em 31/12/20
1.273
2.742
32
O passivo fiscal contingente no montante de R$1.273, em caso de perda, terá o ônus suportado pelos
antigos controladores. 15. Patrimônio líquido. 15.1. Capital social: O capital social em 31/12/2020 e
2019 é R$ 58.725 está representado por 78.087.397 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor
nominal e totalmente subscritas e integralizadas, representado pelo controlador Genial Investimentos
Corretora de Valores S.A.. Devido a reorganização societária ocorrida em 31/08/18, o Plural S.A Banco
Múltiplo deixou de ser seu acionista controlador direto devido a incorporação da Corretora pela Genial
Investimentos Corretora de Valores S.A. que passou a ser sua controladora direta. Tais deliberações foram
aprovadas pelo Bacen em 09/03/20. 15.2. Dividendos: Aos acionistas é assegurado pelo Estatuto Social
um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos da legislação em vigor.
A Administração optou por não provisionar dividendos mínimos obrigatórios conforme estatuto para os
exercícios findos em 31/12/2020 e 2019. 15.3. Reserva de lucros: A reserva legal é constituída ao final
de cada semestre na forma prevista nos normativos do Bacen, pela parcela de 5% do lucro líquido do
semestre, limitada a 20% do capital social. O montante destinado a este título foi de R$162 (R$344 em
2019). O saldo remanescente do lucro apurado no exercício foi utilizado para constituição de reserva
estatutária no valor de R$3.070 (R$6.536 em 2019).
16. Resultado operacional. a. Receita de prestação de serviços
Semestre findo
em 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
Receita de comissão e colocação de títulos
985
2.336
7.219
Receita com corretagem em operações na bolsa
29.184
62.685
53.458
Receita de serviços diferenciados
–
–
28
Receita de administração de fundos de investimento
–
–
171
Receita com outros serviços
3.050
7.020
6.173
Total
33.219
72.041
67.049
(-) Reversão /(provisão) para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito (*)
51
31
(84)
Total
33.270
72.072
66.965
(*) Refere-se a reversões de provisões para perdas em operações de créditos.
Semestre findo
b. Despesas de pessoal
em 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
Proventos
(4.147)
(8.765)
(7.066)
Encargos sociais
(1.564)
(3.054)
(2.725)
Benefícios e treinamento
(933)
(1.769)
(1.652)
Remuneração de estagiários
(24)
(57)
(101)
Honorários da diretoria
(913)
(1.827)
(2.060)
Total
(7.581)
(15.472)
(13.604)
Semestre findo
c. Despesas administrativas
em 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
Processamento de dados
(4.319)
(8.397)
(7.626)
Despesas de serviços técnicos especializados
(2.026)
(2.883)
(1.193)
Serviços do sistema financeiro
(3.859)
(6.843)
(5.592)
Comunicação
(813)
(1.560)
(1.003)
Aluguel
(825)
(1.424)
(1.168)
Despesas de viagens no país e exterior
(11)
(105)
(392)
Publicações e promoção relações públicas
(47)
(164)
(321)
Despesas de transportes
(9)
(15)
(27)
Despesas com manutenção e conservação
(289)
(610)
(451)
Outros
(943)
(1.712)
(1.805)
Total
(13.141)
(23.713)
(19.578)
Semestre findo
em 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
d. Despesas tributárias
COFINS
(1.387)
(3.042)
(3.474)
PIS
(225)
(494)
(565)
Impostos Sobre Serviços (ISS)
(1.538)
(3.337)
(3.168)
Outras
(56)
(110)
(323)
Total
(3.206)
(6.983)
(7.530)
17. Outras despesas e receitas operacionais. a. Outras receitas operacionais
Semestre findo
em 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
Reversão de provisão
–
16
8
Recuperação de encargos e despesas
5
54
32
Custos compartilhados (Nota 18)
–
–
225
Outras
42
134
247
Total
47
204
512
Semestre findo
em 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019
b. Outras despesas operacionais
Repasses com intermediação de operações (*)
(2.193)
(10.548)
(25.875)
Variação cambial
(5)
(8)
(11)
Custos compartilhados (Nota 18)
(854)
(1.484)
(1.260)
Outras
(284)
(996)
(287)
Total
(3.336)
(13.036)
(27.433)
(*) Refere-se a repasses de receitas de operações com títulos e valores mobiliários nos mercados
financeiros e de capitais brasileiro, compra, venda, operações de aluguel, bem como outras modalidades
de operações admitidas. 18. Transações com partes relacionadas: As operações entre partes
relacionadas, nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 estão apresentadas da seguinte forma:
Outras partes
Controladores
relacionadas
Total
Ativo
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Disponibilidades
185
236
–
–
185
236
Aplicações em depósitos
interfinanceiros
–
54.430
–
–
–
54.430
Aplicações em operações
compromissadas
50.261
–
–
–
50.261
–
Negociação e intermediação
de valores
49.970
28.429
69
–
50.039
28.429
Diversos
65
146
–
–
65
146
Passivo
Negociação e intermediação
de valores
(33.965) (24.655)
–
(3) (33.965) (24.658)
Diversas
226
(207)
–
–
226
(207)

Resolução CMN n° 4.557/2017 e com a circular n° 3.354/2007 do Bacen, a Instituição segrega as suas
operações, inclusive instrumentos financeiros derivativos da seguinte forma: i. Carteira de negociação
(Trading Book): constituída por posições próprias realizadas com a intenção de negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem negociadas antes de
seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não contenham cláusula de
inegociabilidade. ii. Carteira de não negociação (Banking Book): contém as operações não classificadas
na Carteira de Negociação, tendo como característica principal a intenção de manter tais operações até
seu vencimento. Para determinar a sensibilidade do capital aos impactos de movimentos de mercado na
Carteira de Negociação (Trading), foram realizadas simulações considerando 3 cenários:
Cenário Pessimista A
Cenário Otimista A
PRÉ
200 PRÉ
(200)
IPCA
200 IPCA
(200)
Câmbio
5% Câmbio
(5%)
Ações
(5%) Ações
5%
Cenário Pessimista B
Cenário Otimista B
PRÉ
250 PRÉ
(250)
IPCA
250 IPCA
(250)
Câmbio
6,25% Câmbio
(6,25%)
Ações
(6,25%) Ações
6,25%
Cenário Pessimista C
Cenário Otimista C
PRÉ
300 PRÉ
(300)
IPCA
300 IPCA
(300)
Câmbio
7,50% Câmbio
(7,50%)
Ações
(7,50%) Ações
7,50%
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados da análise de sensibilidade para a Carteira
de Negociação (Trading) do Conglomerado Prudencial, composta por TVMs:
Cenário A
Cenário B
Cenário C
Fator de Risco
Variação
Resultado
Resultado
Resultado
PRE
Aumento
(76)
(95)
(114)
Ações
Redução
(1.648)
(2.060)
(2.472)
Câmbio
Redução
(5)
( 6)
(8)
IPCA
Aumento
(767)
(933)
(1.093)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a desvalorização em
decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas no mercado, não representa impacto financeiro
e contábil significativo sobre o resultado do Conglomerado. A carteira é composta por operações de créditos, captações e alguns TVMs. b. Risco operacional: O gerenciamento de risco operacional abrange
identificação e controle das possibilidades de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Como parte integrante
da estrutura de controles internos, o framework de risco operacional é divulgado em política, e prevê os
procedimentos para identificação, avaliação, mitigação, monitoramento e reportes relacionados aos riscos operacionais, bem como os papéis e responsabilidades dos órgãos que participam dessa estrutura.
A metodologia utilizada pela Conglomerado está em linha com o framework definido nos documentos
Integrated Framework: Application Techniques, publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission; e no Principles for the Sound Management of Operational Risk,
emitido pelo Basel Committee on Banking Supervision. Outra questão relevante no contexto de risco
operacional é o Plano de Continuidade de Negócios onde a estratégia da instituição é que a empresa
se mantenha operacional, atendendo seus clientes e suas obrigações sem interrupção, ainda que as
dimensões da Contingência sejam graves e esta operação seja feita em regime parcial, dado que serão
alocados em novos locais um número de profissionais menor que os que realizam as tarefas cotidianas.
Os eventos de perdas e incidentes de risco são monitorados, identificados e armazenados em sistema
proprietário conforme determinado pela Resolução 4.557/2017. c. Risco de crédito: O risco de crédito
é interpretado pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador
ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nas condições acordadas, assim como
à desvalorização de contrato de crédito derivado da deterioração na classificação de risco do tomador,
à diminuição de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de
recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da contraparte. O gerenciamento de risco de crédito da Instituição possui um processo contínuo e progressivo de
mapeamento, desenvolvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises das operações
efetuadas, mantendo a integridade e a independência dos processos. A Instituição controla a exposição
ao risco de crédito, que decorre principalmente de operações de crédito e instrumentos financeiros derivativos. Ainda, há o risco de crédito em obrigações financeiras relacionadas a compromissos de crédito
ou prestação de garantias financeiras. Com o objetivo de não comprometer a qualidade da carteira são
observados todos os aspectos pertinentes ao processo de concessão de crédito, concentração, exigência de garantias, prazos, dentre outros. O processo para definição de limites de crédito para contrapartes
financeiras e não financeiras é disciplinado pela Política de Gerenciamento de Risco de Crédito e pelo
Manual de Crédito que abordam de forma detalhada diversos aspectos do tomador do crédito e do grupo
econômico a que pertence, incluindo a atividade da empresa (modelo de negócio, foco de mercado,
posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia, operacionais, obtenção e custo de matéria-prima,
etc.), da sua capacidade financeira para repagar a obrigação financeira (análise horizontal e vertical
dos últimos três exercícios, alavancagem financeira, estrutura de custos, consistência de geração de
caixa das operações, liquidez), características da indústria em que opera (regulação, região de atuação,
estrutura de custos, elasticidade de demanda e preços, mudanças estruturais, barreiras de entrada,
etc.), bem como aspectos da governança (acordos de acionistas, experiência dos executivos e conselho
de administração, órgãos de suporte ao conselho de administração, controles de riscos, estratégia da
empresa, políticas financeira e de riscos, transparência). O processo poderá, eventualmente, incluir a
análise da estrutura de uma dívida específica da contraparte e seus fatores mitigadores de risco, com
expectativa de perda relativa em caso de inadimplemento. A adequação do limite de crédito ao tipo de
negócio da empresa e suas necessidades de financiamento serão analisadas. Recursos utilizados para
elaboração do cadastro dos clientes incluem consulta à SERASA e SISBACEN tanto da empresa como
de seus sócios. O processo converge para um rating interno e recomendação da área de Análise de
Crédito, positiva (com ou sem restrições) ou negativa, para a proposta de limite encaminhada pela área
comercial, recomendação esta que será avaliada pelo Comitê de Crédito para decisão final. Os limites
de crédito são reavaliados pelo menos uma vez ao ano ou quando necessário por conta de mudanças
no perfil de crédito da empresa ou da indústria na qual opera. A política de provisionamento adotada
pela Instituição está alinhada com as diretrizes do IFRS e do Acordo da Basiléia. Com isso, as provisões
para operações de crédito são constituídas a partir do momento em que houver sinais de deterioração da
carteira, tendo em vista um horizonte de perda adequado às especificidades de cada tipo de operação.
Consideram-se como impairment os créditos com atraso superior a 90 dias, créditos renegociados com
atraso superior a 60 dias e operações corporate com classificação interna inferior a um certo nível.
As baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem vencido ou após 540 dias, no caso de
empréstimos com vencimento acima de 36 meses. d. Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de
liquidez busca utilizar as melhores práticas para garantir o equilíbrio entre ativos negociáveis e passivos
exigíveis - evitando descasamentos entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento do conglomerado, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de
liquidação de seus direitos e obrigações. Utilizamos modelos de projeções e de estresse das variáveis
que afetam o fluxo de caixa e o nível de reserva. e. Gestão de Capital: Define-se o gerenciamento de
capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; ii.
Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; iii. Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição.
O objetivo da Instituição no que tange ao gerenciamento de capital é antecipar a necessidade de capital
decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado através de uma postura prospectiva. 23.
Limites operacionais: As instituições financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio de referência
compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, conforme Resolução CMN nº 4.193/2013 e
legislação complementar. Os limites operacionais são administrados no nível do controlador Plural S.A.
- Banco Múltiplo. A situação do Banco, em relação ao risco da exposição das operações financeiras,
está assim representada:
Patrimônio de Referência
31/12/2020
31/12/2019
Índice de Basiléia
11,93%
13,20%
Limite de imobilização
39.188
38.522
Valor da situação para o limite de imobilização
20.399
18.044
Índice de imobilização
26,03%
23,42%
Margem
18.789
20.478
Patrimônio de Referência (PR)
78.375
77.044
Patrimônio de Referência para comparação com o RWA
78.375
77.044
Total da parcela R BAN
478
460
Total da parcela RWA CPAD (Crédito)
194.225
213.149
Total da parcela RWA MPAD (Mercado)
93.627
67.817
Total da parcela RWA CAM
917
8.047
Total da parcela RWA JUR1
3.166
19.738
Total da parcela RWA JUR2
43
49
Total da parcela RWA JUR3
22.353
12.396
Total da parcela RWA ACS
67.148
27.587
Total da parcela RWA OPAD
369.135
302.709
RWA total (crédito+mercado+operacional)
656.987
583.675
A resolução nº. 4.193/13 dispõe sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos de
Patrimônio de Referência, de nível I e de Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas de risco, foram obse
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Resultado
Rendas de aplicações financeiras
de liquidez
520
2.425
–
–
520
2.425
Receita de prestação de serviços
5.820
453
–
–
5.820
453
Outras receitas operacionais
–
225
–
–
–
225
Outras despesas operacionais
(1.484)
(1.260)
–
–
(1.484)
(1.260)
O pessoal-chave da administração foi remunerado durante os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
da seguinte forma:
31/12/2020
31/12/2019
Proventos
1.827
2.060
Encargos sociais
411
463
Total
2.238
2.523
De acordo com o CPC 33 (R1), a remuneração total dos Diretores durante o exercício findo em
31/12/2020 e 2019 é considerada benefício de curto prazo. De acordo com a Administração não existem
outros benefícios de curto prazo. 19. Participações estatutárias: O resultado de participações dos
empregados sobre o lucro para o exercício encerrado em 31/12/20 foi de R$ 3.570 (R$ 3.610 em 2019).
20. Resultado líquido por ação: Resultado atribuído aos detentores de ações ordinárias (básico e
31/12/2020
31/12/2019
diluído)
Operações
Operações
continuadas
Total continuadas
Total
Lucro atribuído aos detentores de ações ordinárias
3.232 3.232
6.880 6.880
(+-) Aj. ao lucro atrib. aos detentores de
ações ordinárias
Lucro atribuído aos detentores de ações ordinárias
3.232
3.232
6.880 6.880
Média ponderada de ações ordinárias (básico e diluido)
31/12/2020
31/12/2019
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro
78.087.397
78.087.397
Efeito das ações emitidas
–
–
Média ponderada de ações ordinárias
78.087.397
78.087.397
Lucro básico por lote de mil ações
0,04
0,09
A Corretora não identificou efeitos diluidores que afetem o cálculo e apresentação do lucro líquido por ação.
21. Resultados recorrentes e não recorrentes: Em conexão com a Resolução BCB nº2/2020, a Corretora considerou como resultado não recorrente no exercício o prejuízo no montante de R$ 3.035 relacionado a provisão para passivos contingentes. O resultado remanescente, representado pelo lucro de R$
6.257, foi considerado pela Corretora como resultado recorrente do exercício. 22. Gerenciamento de
riscos: A gestão de risco está sujeita aos padrões do acionista controlador, Banco Plural S.A. - Banco
Múltiplo. Desse modo, atua como instrumento para maximizar o valor para os acionistas e para as partes
interessadas buscando estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio entre as metas de
crescimento e de retorno dos investimentos e os riscos a elas associados. A descrição detalhada de
cada estrutura que compõe o gerenciamento de riscos está disponível em forma de políticas no site
da Instituição (https://www.bancoplural.com/pt-BR/Company/RiskManagement). As estratégias de gerenciamento de riscos e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras atendem plenamente ao
disposto pela Resolução nº 4.557 do CMN e podem ser resumidos, como segue: a. Risco de mercado:
A gestão de risco de mercado é responsável por identificar, avaliar, monitorar e mitigar as exposições
decorrentes de posições detidas em ações, taxa de juros, câmbio e mercadorias (commodities). O risco
de mercado é monitorado através do cálculo diário do Value at Risk (VaR), uma ferramenta estatística
que mensura a perda potencial da instituição em 1 dia com 95% de nível de confiança. Também é utilizada a análise de sensibilidade das carteiras com o objetivo de mensurar o risco em cenários adversos.
A precisão da metodologia de risco de mercado é testada através de testes (back-testing) que validam a
aderência das estimativas. O nível de confiança de 95,0% significa, por exemplo, que existe a possibilidade de uma em vinte ocorrências da perda realizada ser abaixo do VaR estimado. Com isso, perdas de
negociação em um único dia menor do que o VaR apresentados são esperados de ocorrer, em média,
cerca de uma vez por mês. A tabela a seguir contém a média mensal do VaR da carteira proprietária do
Conglomerado para os períodos findos em:
30/12/2020
30/12/2019
VaR (R$ mil)
(879)
(347)
O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira por meio das parcelas que
compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme determina a Resolução nº 4.193/2007 e a Circular
n° 3.365 do Bacen. I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n° 475/2008): Alinhado às melhores
práticas de mercado, o Conglomerado gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando identificar,
avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para
isto, a Instituição considera os limites de riscos estabelecidos pela Administração e possíveis cenários R
para atuar de forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos. Em conformidade com a
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Relatório da Administração
Apresentamos as demonstrações financeiras consolidadas do Plural S.A. - Banco Múltiplo (“Banco”) de acordo com em tecnologia e mão de obra qualificada que propiciaram o lançamento de projetos como: Gtrader que é a primeira
as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Bacen, relativas ao exercício findo em plataforma de “Click and trade” do Brasil a ser hospedada dentro do data center da B3, Meta Trader 5 considerada
31/12/20. O Plural é um Banco Múltiplo com foco em operações estruturadas de financiamento, assessoria financeira a plataforma de negociação eletrônica mais rápida e estável do Brasil e uma das mais utilizadas no mundo, Trader
e asset management, além de contar com forte atuação no mercado de Distress Asset e Real State, possuindo Cockpit que é nossa plataforma de gestão riscos, além da nova versão do nosso app, com design moderno, novas
capacidade ímpar de distribuir produtos de todas as suas áreas de atuação no atacado e no varejo. As Sociedades do funcionalidades e extremamente amigável, o que contribuiu com crescimento enorme da base de clientes e na
Conglomerado atuam integradamente no mercado financeiro, buscando sinergias e complementariedade dos negócios. captação líquida, um feito bastante diferenciado para um período de pandemia. A Genial Investimentos vem buscando
O Conglomerado conta, operacionalmente, com as Corretoras Genial Investimentos e Genial Institucional, as Gestoras inicialmente o equilíbrio de seus resultados e com o retorno dos investimentos realizados tende a alcançar números
Plural Investimentos e Plural Gestão de Recursos, além da Genial Seguros. Em 09/03/20, foi aprovada pelo Bacen, cada vez melhores, unindo a transformação digital e a satisfação de seus clientes, utilizando para isso ferramentas e
importante passo para nossa operação, a reorganização societária, conforme detalhada na nota explicativa 15, que produtos inovadores. A Genial Institucional auferiu lucro de R$3,2 milhões (R$6,8 milhões em 2019), mantendo seu
é parte integrante das nossas demonstrações financeiras e que acompanham este relatório. os ativos consolidados histórico de lucratividade. Apesar da crise financeira global, motivada pelo Corona Vírus (COVID-19), nossos negócios
do “Banco” totalizavam R$2,6 bilhões, o patrimônio líquido montava R$89,8 milhões, o índice de basileia 13,20% não foram afetados de forma brusca e acreditamos em um 2021 forte para o mercado de capitais principalmente,
e o resultado incorrido foi de prejuízo de R$6,7 milhões (lucro de R$186 mil em 2019). Apesar de um 1º semestre com diversas ofertas vindas de IPOs, follow ons, Fundos imobiliários, entre outros. A atividade econômica já aponta
influenciado pelo início da pandemia pelo corona vírus no Brasil, com muitos negócios envolvendo mercado de capitais para uma recuperação, com sinalização positiva da produção industrial, do varejo e de outros setores. Em 17/02/21,
represados, realizamos excelentes operações e ao longo do 2º semestre alcançamos números bastante expressivos. foi aprovada pelo Bacen a alteração da razão social do Banco, passando a operar sob a marca Genial. Com isso,
Individualmente, o Banco alcançou o lucro de R$5,7 milhões (R$5 milhões em 2019). As receitas de prestação de o Plural S.A - Banco Múltiplo agora é Banco Genial S.A. Essa mudança une o histórico de uma marca vencedora
serviços alcançaram o maior patamar do Conglomerado Prudencial R$299,6 milhões (R$232,2 milhões em 2019). As (Plural) com o despojamento de outra voltada para o mundo moderno, tecnológico, disponibilizando ferramentas e
Corretoras do Grupo, Genial Investimentos e Genial Institucional, aparecem entre as maiores corretoras em volume produtos de ponta para nossos clientes. Agradecemos aos nossos acionistas e colaboradores que nesse período
de negócios do Brasil, apresentando performance sustentável no mercado de bolsa de valores. As Corretoras juntas transitório de enfrentamentamento do Covid, mantiveram nossas operações em pleno funcionamento, atendendo aos
alcançaram, no exercício, o faturamento de R$143,7 milhões (R$79,6 milhões em 2019), em corretagem, crescimento nossos clientes através de diversos canais de comunicação disponíveis, tendo como prioridade a saúde de todos e
de, aproximadamente, 80,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Genial Investimentos encerrou o colaboração com as autoridades para o bem comum, sem perder o foco nos nossos princípios que são nossos pilares.
exercicio com prejuízo de R$11,2 milhões (R$6 milhões em 2019). Tal resultado reflete, principalmente, os investimentos Aos nossos clientes obrigado pelo apoio e confiança que contribuiram para as nossas realizações. A Administração.
Balanços patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil)
Demonstrações dos resultados exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 e semestre findo em 31/12/2020
(Em R$ Mil, exceto o lucro/(prejuízo) por ação)
Controladora
Consolidado
Ativo
Nota 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Semestre
Circulante
1.558.599 688.630 1.978.971 982.340
Controladora
Consolidado
findo em
Disponibilidades
5
12.785
4.163
20.780
19.434
Nota
31/12/20 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Aplicações interfinanceiras de liquidez
5 e 6 871.932
57.076 871.940
57.076 Receitas da intermediação financeira
33.350
45.466
74.178
60.675
96.315
Aplicações no mercado aberto
865.002
42.004 865.010
42.004 Rendas de aplicações financeiras de liquidez
4.054
7.232
12.395
7.232
12.395
Aplicações em moeda estrangeira
6.930
15.072
6.930
15.072 Resultado de títulos e valores mobiliários
7
8.952
7.735
20.450
20.897
42.327
Instrumentos financeiros
669.299 624.893 1.078.474 900.746 Resultado de instrumentos financeiros derivativos
8
2.312
(1.878)
2.672
(1.141)
2.540
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
590.091 541.636 639.870 572.467 Operações de crédito
2.304
5.155
4.444
6.465
4.836
Carteira própria
7
59.372 250.592
72.982 254.459 Operações de câmbio
10
15.728
27.222
34.217
27.222
34.217
Vinculados a compromisso de recompra
7
157.873 172.248
157.873 172.248 Despesas da intermediação financeira
(11.167) (20.300)
(35.540)
(12.689)
(26.910)
Vinculados à prestação de garantias
7
360.599 118.796 396.765 145.760 Operações de captação no mercado
18
(6.897) (15.955)
(32.247)
(8.148)
(23.422)
Instrumentos financeiros derivativos
8
12.247
–
12.250
– Operações de empréstimos e repasses
–
(2)
(7)
(59)
(41)
Relações interfinanceiras
14.341
1.119
14.341
1.119 (–) Rev./prov. p/perdas esperadas associadas
Operações de crédito
9
24.024
48.707
30.771
49.381
ao risco de créd.
(4.270)
(4.343)
(3.286)
(4.482)
(3.447)
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
9
(5.268)
(1.888)
(5.268)
(1.886) Resultado bruto da intermediação financeira
22.183
25.166
38.638
47.986
69.405
Outros créditos
46.111
35.319 398.760 279.665 Outras receitas /(despesas) operacionais
(376) (19.545)
(23.516)
(26.562)
(43.488)
Carteira de câmbio
10
23.678
3.978
23.678
3.978 Receitas de prestação de serviços
11 e 25
34.405
60.810
58.881
299.603
232.261
Rendas e serviços a receber
11
9.320
19.115
21.581
27.587 Despesas de pessoal
26.a
(18.001) (35.460)
(33.775) (103.302)
(84.755)
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de outros
Despesas administrativas
26.b
(11.841)
(22.801)
(20.190) (130.884)
(87.157)
créditos
11
(3.144) (2.342)
(3.772)
(2.830) Despesas tributárias
(4.813)
(7.829)
(7.256)
(31.193)
(24.207)
Negociação e intermediação de valores
12
6.521
4.208 331.342 229.842 Resultado de participações em coligadas
Títulos e créditos a receber
13
42
349
42
349 e controladas
15
(2.062) (12.484)
(4.912)
(983)
(1.439)
Créditos tributários
–
–
4.911
4.706 Depreciação e amortização
16 e 17
(280)
(2.171)
(10.229)
(6.084)
(13.624)
Diversos
14
9.694
10.011
20.978
16.033 Outras receitas operacionais
27
7.693
11.592
5.542
20.011
8.915
Outros ativos
4.583
2.498
7.777
5.084 Outras despesas operacionais
27
(5.477)
(11.202)
(11.577)
(73.730)
(73.482)
Bens de não uso próprio
5.600
5.600
5.600
5.600 Despesas de provisões
(21)
(184)
217
(3.158)
947
Provisão para redução ao valor recuperável de outros ativos
(1.200) (3.182)
(1.200)
(3.182) Provisões para passivos contingentes
23
(21)
(184)
217
(3.158)
947
Despesas antecipadas
183
80
3.377
2.666 Resultado não operacional
–
–
–
–
3
Realizável a longo prazo
644.611
56.700 645.883
57.839 Resultado antes da tributação sobre o lucro
Instrumentos financeiros
644.611
56.700 645.883
57.839 e participações
21.786
5.437
15.339
18.266
26.867
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
14.411
40.471
14.411
40.487 Tributos sobre o lucro
(6.218)
(6.218)
(3.148)
(8.361)
(7.496)
Carteira própria
7
–
16.900
–
16.916 Provisão para imposto de renda
22
(3.402)
(3.402)
(1.937)
(4.847)
(3.850)
Instrumentos financeiros derivativos
8
14.411
23.571
14.411
23.571 Provisão para contribuição social
22
(2.816)
(2.816)
(1.211)
(3.719)
(2.402)
Operações de crédito
9
630.248
15.773 630.248
15.773 Ativo fiscal diferido
22
–
–
–
205
(1.244)
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
9
(162)
(1)
(162)
(1) Participações estatutárias no resultado
19
(5.947)
(5.947)
(12.005)
(16.633)
(19.185)
Outros créditos
114
457
1.386
1.580 Resultado líquido do semestre/exercício
9.621
(6.728)
186
(6.728)
186
Diversos
14
114
457
1.386
1.580 Quantidade de ações no final do semestre/
Permanente
64.261
78.788
28.305
32.021 exercício
2.368.044 2.368.044 2.368.044 2.368.044 2.368.044
Investimentos
15
59.306
71.790
12.496
13.479 Resultado líquido do semestre/exercício por
Investimentos em participações em coligadas e controladas
59.306
71.790
12.496
13.479 ação - R$
4,06
(2,84)
0,08
(2,84)
0,08
Imobilizado de uso
16
322
271
7.903
4.566
Demonstrações dos resultados abrangentes exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Imóveis de uso
444
316
12.005
9.333
e semestre findo em 31/12/2020 (Em R$Mil)
Outras imobilizações de uso
–
–
5.594
–
Semestre
Depreciações acumuladas
(122)
(45)
(9.696)
(4.767)
findo em
Controladora
Consolidado
Intangível
17
4.633
6.727
7.906
13.976
31/12/20 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Outros ativos intangíveis
3.841
3.841
7.497
13.410
9.621
(6.728)
186
(6.728)
186
Amortizações acumuladas
–
–
(3.013)
(6.163) Lucro/(prejuízo) liquido do semestre/exercício
Ágio
63.014
63.014
75.143
75.143 Variação de ajuste de aval. patri. de ativos financ. disponíveis
89
416
454
416
454
Amortizações acumuladas
(62.222) (60.128) (71.721) (68.414) para venda
Total do ativo
2.267.471 824.118 2.653.159 1.072.200 IR/CSLL diferidos sobre marcação a merc. de ativ. financ.
disponíveis p/ venda
(40)
(187)
(182)
(187)
(182)
Controladora
Consolidado
9.670
(6.499)
458
(6.499)
458
Passivo
Nota 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 Lucro/(prejuízo) líquido abrangente do semestre/exercício
Circulante
1.326.680 524.055 1.711.905
817.315
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Instrumentos financeiros
768.947 171.469 506.690
171.469
e semestre findo em 31/12/2020 (Em R$ Mil)
Captações no mercado aberto
18
749.565 171.469
487.304
171.469
Lucros/
Recursos de aceites e emissão de títulos
18
5.870
–
5.870
–
Aumento
Ajuste de
Prejuízos
Patrimônio
Instrumentos financeiros derivativos
8
13.512
–
13.516
–
Capital
de
Avaliação
acumuLíquido
Depósitos e demais instrumentos financeiros
557.733 352.586 1.205.215 645.846
Social
capital
Patrimonial
lados
Consolidado
Relações interfinanceiras
6.984
14.768
6.984
14.768 Saldos em 1º de janeiro de 2019
136.786
8.000
1.429
(48.645)
97.570
Pagamentos e compensações a liquidar
6.984
14.768
6.984
14.768 Lucro líquido do exercício
–
–
–
186
186
Outras obrigações
550.611 337.583 1.193.841 629.716 Aumento de capital
7.000
(7.000)
–
–
–
Depósitos
18
499.637 296.277 349.174
87.752 Outros resultados abrangentes
–
–
(1.157)
–
(1.157)
Carteira de câmbio
10
23.700
5.156
23.700
5.156 Saldos em 31 de dezembro de 2019
143.786
1.000
272
(48.459)
96.599
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
430
1.421
432
1.436 Mutações do exercício
7.000
(7.000)
(1.157)
186
(971)
Negociações e intermediação de valores
12
18
8.485 769.009
487.696 Saldos em 1º de julho de 2020
144.786
–
180
(64.808)
80.158
Fiscais e previdenciárias
20
6.075
3.666
11.760
11.291 Lucro líquido do semestre
–
–
–
9.621
9.621
Sociais e estatutárias
19
5.935
7.203
14.786
10.553 Outros resultados abrangentes
–
–
49
–
49
Diversas
21
14.816
15.375
24.980
25.832 Saldos em 31 de dezembro de 2020
144.786
–
229
(55.187)
89.828
Provisões
138
235
4.390
1.362 Mutações do semestre
–
–
49
9.621
9.670
Provisões para passivos contingentes
23
138
235
4.390
1.362 Saldos em 1º de janeiro de 2020
143.786
1.000
272
(48.459)
96.599
Exigível a longo prazo
850.963 203.464 851.426 158.286 Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
(6.728)
(6.728)
Instrumentos financeiros
614.401
25.350 614.401
25.350 Aumento de capital
1.000
(1.000)
–
–
–
Recursos de aceites e emissão de títulos
18
600.093
– 600.093
– Outros resultados abrangentes
–
–
(43)
–
(43)
Instrumentos financeiros derivativos
8
14.308
25.350
14.308
25.350 Saldos em 31 de dezembro de 2020
144.786
–
229
(55.187)
89.828
Depósitos e demais instrumentos financeiros
236.562 178.114
237.025 132.936
1.000
(1.000)
(43)
(6.728)
(6.771)
Outras obrigações
236.562 178.114
237.025 132.936 Mutações do exercício
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
Depósitos
18
236.108 176.329 236.108
132.019
e semestre findo em 31/12/2020 (Em R$ Mil)
Diversas
21
454
1.785
917
917
Patrimônio líquido
24
89.828
96.599
89.828
96.599
Semestre
Capital social
144.786 143.786 144.786 143.786
findo em
Controladora
Consolidado
Aumento de capital
–
1.000
–
1.000 Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/20 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Outros resultados abrangentes
229
272
229
272 Lucro/(Prejuízo) do semestre/exercício
9.621
(6.728)
186
(6.728)
186
Prejuízos acumulados
(55.187) (48.459) (55.187) (48.459) Ajustes do lucro/(prejuízo) do semestre/exercício:
Total do passivo e patrimônio líquido
2.267.471 824.118 2.653.159 1.072.200 Constituição de créditos tributários
–
–
–
(205)
1.244
Imposto de renda e contribuição social
6.218
6.218
3.148
8.566
6.252
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas (Em R$ Mil)
Participações dos empregados
5.947
5.947
7.203
16.633
10.553
1. Contexto operacional: O Plural S.A. Banco Múltiplo (“Banco”) está constituído sob a forma de banco múltiplo e tem Resultado de participações societárias
2.062
12.484
4.912
983
1.439
como objetivo a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras comerciais e de investimen- Reversão/provisão para perdas esperadas associadas
to, além de operações de câmbio e administração de carteiras de TVMs, podendo ainda deter participação, como sócia ao risco de crédito
4.270
4.343
3.286
4.482
3.447
ou acionista, em sociedades no país ou no exterior, inclusive instituições financeiras e demais instituições autorizadas Constituição de provisões para contingências
21
184
(217)
3.158
(947)
a funcionar pelo BACEN. O Banco está sediado na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, RJ/RJ e possui local princi- Depreciação e amortização
280
2.171
10.229
6.084
13.624
pal de seus negócios na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, na cidade e estado de SP. Em 08/08/19, o Bacen aprovou Lucro líquido ajustado antes das variações de ativos
a alteração da denominação do Banco para Plural S.A. Banco Múltiplo conforme ato de 29/04/19. As operações são e passivos
28.419
24.619
28.747
32.973
35.798
conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro nacional, Variação de ativos e passivos:
acarretando ganho de sinergia dentre as empresas do Grupo Financeiro Plural. O Banco tem como controlador a (Aumento) em instrumentos financeiros
(830.892) (636.704) (290.579) (770.090) (279.520)
Plural Nova Holding Financeira Ltda (“Nova Holding Financeira”), e o Grupo é controlado pela Holding Plural S.A.. 2. (Aumento)/redução em outros ativos
(2.156)
(2.084)
1.257
(2.693)
123
Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de Aumento em depósitos e demais instrumentos financeiros 296.797
261.393
23.503
651.917
24.606
acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária e as normas e instruções do CMN e do Bacen e Aumento em instrumentos financeiros
925.199 1.184.059
127.829
921.799
129.965
em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Cosif, instituído pelo Bacen. Participações dos empregados
(6.412)
(6.412)
(4.802)
(13.000)
(8.632)
Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas do Banco, foram adotados, quando aplicável, os critérios Impostos pagos
(528)
(1.264)
(1.944)
(1.343)
(1.944)
para consolidação em conformidade com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades
instituído pela Circular n° 1.273, de 29/12/87. A partir de janeiro de 2020 a Res. CMN nº 4.720/2019 e a Circular Bacen operacionais
410.427
823.607
(115.989) 819.563
(99.604)
nº 3.959/2019 (revogada pela Res. BCB nº 2 em 12 de agosto de 2020) estabeleceram critérios gerais para elaboração Fluxo de caixa das atividades de investimento
e divulgação das Demonstrações Financeiras pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcio- Aquisição de imobilizado de uso
(41)
(128)
(290)
(2.824)
(2.928)
nar pelo Bacen, incluindo a apresentação da Demonstração do Resultado Abrangente e a apresentação das contas Aquisição de intangível
–
–
–
(528)
(991)
do Balanço Patrimonial por ordem de liquidez e exigibilidade e comparativas ao final do exercício social imediatamente Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(41)
(128)
(290)
(3.352)
(3.919)
anterior. A adoção das novas normas não impactou os critérios até então adotados pelo Banco. A preparação das de- Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 410.386
823.479
(116.279) 816.211 (103.523)
monstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/
autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer que a Administração do Banco baseia-se em estimativas e julgamentos exercício
474.331
61.238
177.518
76.510
180.033
para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/
informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, exercício
884.717
884.717
61.239
892.721
76.510
quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais esti- Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 410.386
823.479
(116.279) 816.211 (103.523)
mativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se à marcação a mercado de instrumentos financeiros, Transações não monetárias
provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências. A Administração revisa as estimativas e Ajuste MTM - Título Disponível para Venda
(49)
43
1.157
92
1.157
premissas pelo menos semestralmente. As demonstrações financeiras foram elaboradas no curso normal de negócios.
A administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade do Banco e da continuidade das ativos financeiros são registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são apurados diariamente
atividades nos próximos 12 meses. A Administração autorizou a emissão e divulgação das demonstrações financeiras e reconhecidos no resultado, em contrapartida de contas patrimoniais e ajustados ao seu valor de mercado. Os ajustes
em 25/02/21. 3. Demonstrações financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas (“Conso- diários das operações realizadas no mercado futuro são registrados como receita ou despesa efetiva quando auferidas
lidado”), referem-se ao Conglomerado Financeiro e incluem o Banco, suas controladas diretas abaixo relacionadas, ou incorridas. Os prêmios pagos ou recebidos nas operações realizadas no mercado de opções são registrados em
que preparam demonstrações financeiras na mesma data, observando as mesmas práticas contábeis do Banco. As contas patrimoniais pelos valores efetivamente pagos ou recebidos e ajustados a mercado em contrapartida do resuldemonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com os critérios de consolidação emanados tado. Os valores de referência desses contratos são registrados em contas de compensação. Os valores de mercado
pelo BACEN, tendo sido eliminadas as participações, os saldos das contas de ativo e passivo, as receitas, as despesas das operações de “swap” e de termo são registrados individualmente em contas patrimoniais ativas ou passivas, em
e lucros não realizados entre as empresas, bem como foram destacadas as parcelas do lucro líquido e do patrimônio contrapartida às respectivas contas de receitas e despesas. (g) As operações de crédito são demonstradas pelo custo
líquido, referentes as participações de não controladores. A seguir estão apresentadas as controladas indiretas conso- de aquisição ou de liberação, acrescidos de juros contratualmente pactuados. (h) A provisão para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito e de outros créditos é estimada com base em análise das operações e dos riscos espelidadas nas demonstrações financeiras:
Empresas
Participação cíficos apresentados em cada carteira, de acordo com os critérios estabelecidos pela Res. nº 2.682/99 do CMN. Para
as operações de crédito contratadas com clientes cuja responsabilidade total seja inferior a R$50, é adotado um moGenial Institucional CCTVM S.A.
100%
delo interno de avaliação, conforme facultado pela Res. 2.697/00. São registradas a valor presente, calculadas “pró rata
Genial Investimentos CVM S.A.
100%
A conciliação do patrimônio líquido e do lucro/prejuízo acumulado está apresentada na Nota Explicativa nº 15 Investi- dia” com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados, sendo atualizado até o 59° dia de atraso nas emmentos - participações societárias em controladas - controladora. 4. Principais práticas contábeis: (a) As demons- presas financeiras, observada a expectativa do recebimento. A partir do 60° dia, o reconhecimento no resultado ocorre
trações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional quando do efeito recebimento das prestações. As operações em atraso classificadas como nível “H” são baixadas após
do Banco e de suas controladas. (b) Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com- 180 dias contra a provisão existente e registrada em conta de compensação, onde permanecerá pelo prazo mínimo
promissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem liquidez imediata, com vencimento de cinco anos. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas
ou carência igual ou inferior a 90 dias, e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de valor e incluem caixa e anteriormente à renegociação e, no caso de já terem sido baixadas contra provisão, são classificadas como nível H;
aplicações interfinanceiras de liquidez. Aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, os ganhos são reconhecidos na receita quando do efetivo recebimento. (i) As contas patrimoniais representativas de
acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, e retificadas por provisão ao valor de mercado quando moedas estrangeiras são reajustadas com base nas taxas fornecidas pelo Bacen para fins de balancetes e balanços,
aplicável. (c) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata onde o saldo em moeda nacional reajustado corresponde, em natureza (devedora e credora) e valor, ao saldo em modia para as de natureza financeira. (d) Os demais ativos e passivos são apresentados pelos seus valores de realização eda estrangeira, convertido às taxas mencionadas. A variação cambial apurada em cada uma das contas patrimoniais
ou liquidação na data do balanço. Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses são classificados é registrada no resultado. (j) As participações em controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial
no ativo e passivo circulantes, respectivamente. (e) Nos termos da Circular Bacen nº 3.068, de 08/11/01 e regulamen- nas demonstrações financeiras da controladora. (k) O ativo imobilizado de uso (bens corpóreos) está registrado pelo
tação complementar, os TVMs são classificados nas seguintes categorias: I. Títulos para negociação: Os títulos para valor de custo de aquisição. A depreciação é calculada com base na vida útil do bem, geralmente 10 anos para mónegociação são apresentados no ativo circulante, independentemente dos respectivos vencimentos. Compreendem os veis, calculado pelo método linear às taxas de 10% a.a., e para os demais itens a 5 anos sendo calculado a 20% a.a.
títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São avaliados pelo valor de mercado, (l) O intangível é composto por licenças adquiridas de programas de computador e de software, e amortizado pelo
sendo o resultado da valorização ou desvalorização computado ao resultado. II. Títulos mantidos até o vencimento: método linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimada, considerando os benefícios econômicos
TVMs para os quais haja intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses títulos são futuros a serem gerados. (m) O ágio é apurado com base na diferença entre o valor pago na data de aquisição e
avaliados pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais devem ser o valor contábil líquido. O ágio, cujo fundamento é baseado na previsão de resultados futuros da empresa adquilançados no resultado do período. III. Títulos disponíveis para venda: TVMs que não se enquadrem nas demais cate- rida, é amortizado em consonância com os prazos de projeções que o justificaram ou, quando baixado o investigorias, e que são avaliados pelos seus valores de mercado, em contrapartida à destacada conta de patrimônio líquido mento, por alienação ou perda, antes de cumpridas as previsões. (n) Redução ao valor recuperável de ativos não
denominada “ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos dos efeitos tributários. As ações de Cias abertas são registradas financeiros (impairment) é registrada quando o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. De acordo
pelo custo de aquisição, inclusive corretagens e emolumentos, ajustados pela valorização do preço médio do último dia com a Res. nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre procedimentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração
em que foram negociadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e balcão (“B3 S. A.”). Os resultados das operações constituídos dos e divulgação de perdas em relação ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment), o Banco testa, no
ajustes por variações são reconhecidos diariamente no resultado e estão apresentados nas demonstrações individuais mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício as eventue consolidadas do resultado. As ações de Cias fechadas são registradas pelo custo de aquisição e são marcadas a ais perdas apuradas. Com base em análise de seus ativos, o Banco conclui que não há evidências que indiquem
mercado com contra partida no Patrimônio Líquido. (f) As operações com instrumentos financeiros derivativos são a necessidade de constituição de provisão para perdas consideradas permanentes. (o) Depósitos, captações no
contabilizadas da seguinte forma: Os contratos de operações realizados no mercado a termo de moedas - NDF e de mercado aberto e recursos de aceites e emissão de títulos são demonstrados pelos valores das exigibilidades e
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consideram os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em
base “pró rata” dia. (p) A provisão para IR é, quando devida, constituída mensalmente com base nos rendimentos tributáveis, à alíquota de 15%, acrescida
de 10% sobre o resultado tributável anual que exceder R$240. A CS é, quando
devida, constituída à alíquota de 20% apurada sobre o resultado tributável
ajustado na forma da legislação em vigor. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e
passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos e passivos são
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que
o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto
(e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. (q) O resultado por
ação é calculado com base na quantidade de ações em circulação na data do
balanço. (r) Resultado recorrente e não recorrente. Considera-se resultado não
recorrente: I. o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da instituição; e II. não esteja previsto
para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. (s) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias. O reconhecimento, a
mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Res. nº 3.823/09
do CMN: 1. Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto
quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 2. Passivos
contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos assessores
jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a
complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com
suficiente segurança. 3. Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: decorrem
de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de
contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente
da avaliação acerca da probabilidade de perda, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. (t) As demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa foram preparadas e estão
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. (u) Evento subsequente
ao período a que se referem às demonstrações financeiras é aquele evento,
favorável ou desfavorável, que ocorre entre a data final do período a que se
referem às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão
dessas demonstrações. Dois tipos de eventos podem ser identificados: • Os
que evidenciam condições que já existiam na data final do período a que se
referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao período contábil a que se referem às demonstrações que originam ajustes). • Os que são
indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período contábil a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes).
5. Caixa e equivalentes de Caixa:
Controladora
Consolidado
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Caixa
–
–
7
11
Depósitos bancários
11.756 3.815 19.744 19.075
Depósitos em moeda estrangeira
1.029
348
1.029
348
12.785 4.163 20.780 19.434
Aplicações no mercado aberto (NE nº 6) 865.002 42.004 865.009 42.004
6.930 15.072
Aplicações em moeda estrangeira (NE nº6) 6.930 15.072
871.932 57.076 871.940 57.076
Total
884.717 61.239 892.720 76.510
6. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de
liquidez referem-se a operações compromissadas lastreadas em títulos públicos. As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por aplicações
financeiras em outras instituições, a uma taxa de 100% do CDI em aplicações
pós-fixadas, com vencimentos variados, sendo o mais distante em 01/09/25,
entretanto, as operações compromissadas são liquidadas conforme vencimento da operação (04/01/21) (2019: 02/01/20) e não do papel.
Aplicações no mercado aberto:
Controladora
Consolidado
Por posição/título
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Posição Bancada
Letras do Tesouro Nacional – LTN
152.744 40.004 400.020 40.004
Letras Financeiras do Tesouro – LFT
114.983 2.000 114.983
2.000
Notas do Tesouro Nacional – NTN B
5.202
–
5.202
–
Posição Financiada
Letras do Tesouro Nacional – LTN
247.268
–
–
–
Notas do Tesouro Nacional – NTN B
344.805
– 344.805
–
Aplicações em moeda estrangeira
6.930 15.072
6.930 15.072
Total
871.932 57.076 871.940 57.076
7. TVMs: Os TVMs integrantes da carteira própria do Banco e de suas controladas estão apresentados por tipo de papel e prazo de vencimento contratual
da carteira: a. Títulos disponíveis para venda:
Controladora/ Consolidado – 31/12/2020
Valor de mercado
Sem venciValor de
mento/ Acima de
mercado Custo até 360 dias 360 dias Total 31/12/19
Títulos de renda variável
102
331
- 331
6.878
Ações de Cias fechadas
102
331
- 331
6.878
Controladora – 31/12/2020
b. Títulos para negociação
Valor de mercado
Valor de
Sem venmercimento/
cado
até Acima de
Custo 360 dias 360 dias
Total 31/12/19
Carteira própria (livres)
41.655
40.170 18.871 59.041 260.614
Títulos de renda fixa
20.639
1.914 18.871 20.785 239.499
Letras Financeiras do Tesouro 19.808
1.914 17.971 19.885 190.901
Letras do Tesouro Nacional
12
–
12
12
11.940
Notas do Tesouro Nacional NTN - B
819
–
888
888 10.659
Cédula de Crédito Bancário
- CCB
–
–
–
–
5.124
Certificado de Recebíveis do
Agronegócio - CRA
–
–
–
–
3.975
Debêntures
–
–
–
– 16.900
Cotas de fundos de
investimentos (i)
12.114
9.502
– 9.502
6.402
Brasil Plural Special
Situations FIM CP
2.364
3.374
– 3.374
3.550
FIP ABL Shopping
8.250
4.576
– 4.576
1.568
FII Green Towers
1.500
1.552
–
1.552
–
PLCR11 – Plural Recebíveis
FII
–
–
–
–
1.284
Títulos de renda variável
8.902
28.754
– 28.754
14.713
Ações de Cias abertas
8.902
28.754
– 28.754
10.473
Recebimento por empréstimos
–
–
–
–
4.240
Vinculados a compromisso
de recompra
157.728
76.220 124.014 157.873 172.248
Títulos de renda fixa
157.728
33.859 124.014 157.873 172.248
Letras Financeiras do Tesouro 157.728
33.859 124.014 157.873 129.998
Letras do Tesouro Nacional
–
–
–
–
5.445
Notas do Tesouro Nacional
–
–
–
–
36.805
Vinculados à prestação de
garantias
358.866 42.361 318.238 360.599 118.796
Títulos de renda fixa
343.798 24.867 318.238 343.105 101.708
Letras Financeiras do Tesouro 343.798 24.867 318.238 343.105 101.708
Cotas de fundos de investimentos15.068
17.494
– 17.494
17.088
Fundo de Investimento
Liquidez da Câmara – B3
Multimercado Invest. no
Exterior
15.068
17.494
– 17.494
17.088
Total
558.249 116.390 461.123 577.513 551.658
Consolidado – 31/12/2020
Valor de mercado
Sem
venciValor de
mento/até Acima de
mercado
Custo 360 dias 360 dias Total 31/12/19
Carteira própria (livres)
52.390
44.992
27.659 72.651 264.497
Títulos de renda fixa
26.954
2.086
27.659 29.745 242.609
Letras Financeiras do Tesouro 20.097
1.914 18.260 20.174 190.954
Letras do Tesouro Nacional
12
–
12
12 11.940
Notas do Tesouro
Nacional - NTN
850
–
920
920 10.704
Certificado de depósito
bancário – CDB
500
142
318
460
546
Cédula de crédito
bancário - CCB
–
–
–
–
5.124
Letras de Câmbio - LC
83
15
64
79
87
Letras Crédito Agronegócio
- LCA
15
15
–
15
2
Letras de Crédito Imobiliário
- LCI
–
–
–
–
72
Certificado de recebíveis do
agronegócio - CRA
2.950
–
2.970 2.970 6.098
Certificado de recebíveis
imobiliário - CRI
2.435
–
2.448 2.448
166
Debêntures
12
–
2.667 2.667 16.916
Cotas de fundos de investimentos 15.762
13.164
– 13.164
6.402
Brasil Plural Special Situations
FIM CP
2.364
3.374
– 3.374 3.550
Brasil Plural Credito Privado
Triple A FIRF.
1.000
1.014
– 1.014
–
FIP ABL Shopping
8.250
4.576
– 4.576
1.568
FII Green Towers
1.500
1.552
– 1.552
–
Plural Small Caps - FIA
2.646
2.646
– 2.646
–
PLCR11 – Plural Recebíveis
FII
–
–
–
–
1.284
Outros
2
2
–
2
–
Títulos de renda variável
9.674
29.742
– 29.742 15.486
Ações de Cias abertas
8.952
29.576
– 29.576 10.524
Recebimentos por empréstimos 722
166
–
166 4.962
Vinculados a compromisso
de recompra
157.728
33.859 124.014 157.873 172.248
Títulos de renda fixa
157.728
33.859 124.014 157.873 172.248
Letras Financeiras do Tesouro157.728
33.859 124.014 157.873 129.998
Letras do Tesouro Nacional
–
–
–
– 5.445

Valor de mercado
31/12/2019
Sem
% de pro- Atividade Nível
venciValor de
visiona- Econômide VenA
Promento/até Acima de
mercado Modalidade
mento
ca Risco cidas vencer Saldo visão
Custo 360 dias 360 dias Total 31/12/19 Empréstimos - CCB
0% Serviços
AA
– 23.939 23.939
–
Notas do Tesouro Nacional –
Empréstimos - CCB
0%
PF
AA
– 18.496 18.496
–
NTN-B
–
–
–
– 36.805 Empréstimos - CCB
0.5%
PF
A
–
77
77
–
Vinculados à prestação
Empréstimos - CCB
1%
PF
B
–
114
114
1
de garantias
392.609
59.867 336.898 396.765145.760 Empréstimos - CCB
3% Serviços
C 396 19.586 19.982 599
Títulos de renda fixa
362.541
24.867 336.898 361.765 111.572 Empréstimos - CCB
10%
PF
D
–
190
190
19
Letras Financeiras do Tesouro362.541
24.867 336.898 361.765 111.572 Empréstimos - CCB
30% Serviços
E 297
291
588 176
Cotas de fundos de
500 1.094 1.094
Empréstimos - CCB
100% Serviços
H 594
investimentos (i)
30.068
35.000
– 35.000 34.188
1.287 63.193 64.480 1.889
Fundo de Investimento Liquib. Por vencimento
dez da Câmara B3 Multimer31/12/2020
cado Investimento no Exterior 30.068
35.000
– 35.000 34.188
À Vencer
Total
602.727 138.718 488.571 627.289 582.505
De 181 a
Após
(i) Refere-se a aquisição de cotas de fundos do Fundo de Investimento LiquiVencidas Até 180 dias
360 dias
360 dias
Total
dez da Camara B3 Multimercado Investimento no Exterior para constituição Empréstimos - CCB
7.560
7.789
8.675
630.248 654.272
de garantia mínima não operacional na B3 S.A , conforme ofício nº 110/2017.
31/12/2019
As cotas estão calcionadas a favor da Câmara BM&F BOVESPA. O valor de
À Vencer
mercado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins diDe 181 a
Após
ários informados pela ANBIMA. Os títulos privados são registrados pelo seu
Vencidas Até 180 dias
360 dias
360 dias Total
valor de custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos e ajustado Empréstimos - CCB
1.287
26.117
21.303
15.773 64.480
ao valor de mercado. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, B3 c. Por concentração de risco
S.A. e SELIC. Os títulos de rendas variáveis representadas pelas ações de Maiores devedores
31/12/2020
% 31/12/2019
%
Cias fechadas no montante de R$ 331 (R$ 6.878 em 2019) são avaliadas pelo Maior devedor
600.115
92%
11.593 18%
valor de mercado com contrapartida no patrimônio líquido, estão classifica- 10 seguintes maiores devedores
52.323
8%
50.494 78%
das como disponível para venda e estão líquidas dos efeitos tributários. As 20 seguintes maiores devedores
1.834
–
2.393
4%
aplicações em cotas de fundos de investimento são registradas pelo custo de
654.272 100%
64.480 100%
aquisição, atualizado diariamente pela variação no valor das cotas informa- Durante o exercício findo em 31/12/20 foram renegociadas e/ou renovadas 21
dos pelos Administradores dos respectivos fundos investidos. O resultado com operações de crédito (13 operações de crédito em 2019), no montante de R$
TVMs atribuídos as operações do Banco em títulos públicos, ações e cotas de 24.838 (R$ 7.329 em 2019). d. Provisão para créditos de liquidação duvifundos de investimentos no exercício findo em 31/12/20 foi de lucro R$ 7.735 dosa: Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa: A
(lucro de R$ 20.450 em 2019) e no consolidado lucro de R$ 20.897 (R$42.327 movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:
31/12/2020 31/12/2019
em 2019). 8. Instrumentos financeiros derivativos: O Banco e as demais
(1.889)
(4.299)
instituições do Consolidado Operacional participam de operações envolvendo Saldo inicial
(10.119)
(5.025)
instrumentos financeiros derivativos que se destinam a atender às necessida- Constituição de provisão
6.578
7.435
des próprias e de seus clientes. Os instrumentos financeiros derivativos são Reversão de provisão
(5.430)
(1.889)
classificados de acordo com a intenção da administração na data do início da Saldo final
(5.268)
(1.888)
operação, levando em consideração se a finalidade é para proteção contra Circulante
Não circulante
(162)
(1)
risco (hedge) ou não. São classificados de acordo com os critérios definidos
Efeito no resultado
(3.541)
2.410
pelo Bacen na Circular n° 3.082/2002. Os critérios utilizados para apuração
No exercício findo de 31/12/20 foi registrado um crédito baixado como prejuizo
do valor de mercado das operações com instrumentos financeiros derivativos no montante de R$ 1.094 (em 31/12/19 não foi registrado crédito baixado como
são: • Futuros: valor do ajuste diário das operações; • Opções: preço médio prejuízo). e. Financiamento de conta margem: As operações em conta marde negociação no dia da apuração, ou quando disponível; e • Swaps e Ter- gem são as operações de financiamento realizadas com pessoas físicas, na
mo: estima-se o fluxo de caixa de cada uma das partes descontadas a valor compra de novas ações no mercado à vista, regulamentadas pela Instrução
presente, conforme as correspondentes curvas de juros. A administração dos CVM nº 51/86, de clientes de Home Broker. A remuneração destas operações
riscos envolvidos nestas operações é efetuada por meio de políticas rígidas são de até 4% a.m. O limite de crédito concedido no produto conta margem
de controle, e técnicas de monitoramento. Os limites de exposição ao risco são possui garantia mínima de 140%. Em 31.12.20, o saldo dessa conta é de R$
avaliados periodicamente pela área de Risco e área de Crédito, e por tipos de 6.747 (R$674 em 2019). 10. Carteira de câmbio
Controladora/
instrumento e concentração de contraparte. a. Por valor de custo e mercado
Consolidado
Controladora
31/12/2020
31/12/20
31/12/19
Ativo Passivo
Acima
11.574 12.186
Custo MercadoAté 360 de 360
Total Câmbio comprado/vendido a liquidar
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio 12.289
11.514
SWAP
(185)
–
Posição ativa
18.694 26.446 12.035 14.411 23.571 (-) Adiantamento em moeda nacional recebida
23.678 23.700
18.840
27.731 13.423 14.308 25.346 Total
Posição passiva
Controladora/
Non Deliverable Foward - NDF
Consolidado
Posição comprada – ativa
211
212
212
–
–
31/12/2019
93
89
89
–
4
Posição vendida – passiva
Ativo Passivo
Consolidado
2.366
2.798
31/12/20
31/12/19 Câmbio comprado/vendido a liquidar
Direitos sobre vendas/obrigações para compras de câmbio
2.809
2.358
Acima
(1.197)
–
Custo MercadoAté 360 de 360
Total (-) Adiantamento em moeda nacional recebida
3.978
5.156
Total
SWAP
Posição ativa
18.694 26.446 12.035 14.411 23.571 As receitas auferidas envolvendo a carteira de câmbio em 31.12.20 foram de
18.840
27.731 13.423 14.308 25.346 R$27.222 (R$34.217 em 2019). Garantias: Em 31.12.20, as garantias ofePosição passiva
recidas em operações de câmbio realizadas com intermediação da B3 S.A.
Non Deliverable Foward - NDF
Posição comprada – ativa
211
212
212
–
– estão representadas por títulos públicos federais no montante de R$343.105
93
89
89
–
4 (R$ 101.708 em 2019). 11. Rendas e serviços a receber: Em 31.12.20, o
Posição vendida – passiva
Banco possuía registrado como rendas e serviços a receber o montante de
Opções
Posição ativa
4
3
3
–
– R$ 9.320 (R$ 19.115 em 2019) e no consolidado R$21.581 (R$27.587 em
4
4
4
–
– 2019) provenientes de assessoria técnica que são os serviços prestados de
Posição passiva
b. Registrados em contas de compensação e patrimoniais: Os valores de intermediação e estruturação de operações. Além disso, em seu consolidanotional das operações com instrumentos financeiros são registrados em con- do, possuem as taxas de distribuição e administração de fundos de investimentos. As receitas auferidas no exercício com prestação de serviços, contas de compensação e os ajustes/prêmios em contas patrimoniais. As pontas forme a Nota Explicativa nº 25, totalizaram R$ 60.810 (R$58.881 em 2019)
a receber e a pagar são apresentadas separadamente para os derivativos de na controladora e R$299.603 no consolidado (R$232.261 em 2019). A moSwap, Non-Deliverable
vimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:
Forward (NDF) no quadro abaixo:
Controladora
Controladora
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020 31/12/2019
Acima
Saldo inicial
(2.342)
(645)
Até 360 de 360
Total
Total Constituição de provisão
(1.450)
(3.286)
SWAP
648
1.589
Reversão de provisão
DI x TR
56.224
– 56.224
311.472 Saldo final
(3.144)
(2.342)
DI x VCP
104.989 100.000 204.989
117.485
Consolidado
Non-Deliverable Forward
31/12/2020 31/12/2019
Posição ativa
1.895
–
1.896
100
(2.830)
(973)
Posição passiva
1.500
–
1.500
1 Saldo inicial
Constituição de provisão
(1.992)
(4.135)
Consolidado
984
2.278
31/12/2020
31/12/2019 Reversão de provisão
Baixa de provisão
66
2.278
Acima
(3.772)
(2.830)
Até 360 de 360
Total
Total Saldo final
12. Negociação e intermediação de valores
SWAP
31/12/2020
31/12/2020
DI x TR
56.224
– 56.224
311.472
Controladora
Consolidado
DI x VCP
104.989 100.000 204.989
117.485
Ativo Passivo
Ativo Passivo
Non-Deliverable Forward
5.978
18 238.312
2.327
Posição ativa
1.895
–
1.896
100 Caixa de registro e liquidação
Posição passiva
1.500
–
1.500
– Devedores/credores - liquidações pendentes
–
– 92.488 766.169
Opções
–
–
–
166
Posição ativa
391
–
391
– Credores por empréstimo de ações
543
–
542
347
Posição passiva
441
–
441
– Outras obrigações
Total
6.521
18 331.342 769.009
c. Valor notional por contraparte
31/12/2019
31/12/2019
Controladora
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
Ativo Passivo
Ativo Passivo
Câmara de InstituiCaixa de registro e liquidação
4.208
– 17.666 27.784
liquidação/
ções
Devedores/credores - liquidações penbolsa
Finandentes
–
– 212.176 449.503
de valores
ceiras Empresas Total
Total Credores por empréstimo de ações
–
4.245
–
4.968
SWAP
Outras obrigações
–
4.240
–
5.442
Posição ativa
– 100.000
4.989104.989
161.472 Total
4.208
8.485 229.842 487.696
– 156.224
–156.224
267.485
Posição passiva
13. Títulos e créditos a receber
Non-Deliverable
Controladora/ Consolidado
Forward
31/12/2020
31/12/2019
Posição ativa
–
–
1.895 1.895
100
42
349
Posição passiva
–
–
1.500 1.500
– Com características de concessão de crédito (*)
Total
42
349
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019 (*) Referem-se à cessões de crédito que possuem características de operações de crédito.
Câmara de Instituiliquidação/
ções
14. Outros créditos - Diversos
Controladora
Consolidado
bolsa
Finan31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
de valores
ceiras Empresas Total
Total Impostos antecipados e
SWAP
contribuições a compensar
2.183
2.066
8.404
7.092
Posição ativa
– 100.000
4.989104.989 200.000 Depósitos em garantia
114
457
1.384
1.581
Posição passiva
– 156.224
–156.224 300.000 Valores a receber de sociedades
Non-Deliverable
ligadas (nota 28)
244
1.883
365
1.416
Forward
Adiantamento salarial
78
75
295
243
Posição ativa
–
–
1.895 1.895
– Projetos (*)
942
1.080
946
1.080
Posição passiva
–
–
1.500 1.500
500 Provisão de pagamentos a
Opções
receber (**)
–
–
3.502
–
Posição ativa
–
–
391
391
– Outros
6.247
4.907
7.468
6.201
Posição passiva
–
–
441
441
– Total
9.808
10.468
22.364
17.613
9.694
10.011
20.978
16.033
As operações envolvendo Swaps estão registradas na CETIP S.A. - Balcão Circulante
114
457
1.386
1.580
Organizado de Ativos e Derivativos. Em 31/12/2020 e 2019 os compromissos Não circulante
assumidos decorrentes dessas operações estão indexados a CDI, moeda e (*) Refere-se a despesas reembolsáveis de projetos em andamentos. (**)
taxa pré-fixada, cujos vencimentos ocorrerão a longo prazo. Os resultados com Refere-se a contratos de rebates nos quais as Corretoras intermediam os investidores aplicarem recursos e negociar TVMs nos mercados financeiro e
derivativos alcançados nos exercícios foram:
de capitais brasileiros. 15. Investimentos - Participações societárias em
Controladora
Consolidado
controladas - Controladora: Em 30/04/19 ocorreu a cisão parcial da GeSemestre findo
nial Corretora de Seguros no valor de R$6.513 com versão da parcela cinem 31/12/20
31/12/20 31/12/19
31/12/20 31/12/19 dida para a OESP Mídia e Transportes S.A. Com a cisão, a Geração FutuSwaps
(1.974)
2.039
941
2.038
941 ro Seguros e Participações passou a ser a única sócia da Genial Corretora
Non-Deliverable
de Seguros. A controlada Plural Gestão de Recursos distribuiu ao acionista
Forward
(1.493)
89
(53)
89
(53) Genial Investimentos Holding, a título de dividendos, os valores de R$ 50
Termos
–
–
–
1
– e R$ 30 em 25/04/19 e 15/08/19, respectivamente. Em 26/06/19, a Genial
Futuros
5.779
(4.006)
1.784
(4.030)
1.699 Gestão de Recursos alterou a denominação social para Plural Investimentos
–
–
–
761
(47) Gestão de Recursos Ltda. Em 21/08/19, a Brasil Plural Gestão de Recursos
Opções
2.312
(1.878)
2.672
(1.141)
2.540 Ltda alterou a denominação social para Plural Gestão de Recursos Ltda. Em
Total
A garantia depositada na B3 S.A.em 31/12/20 é de R$ 12.864 (R$ 12.547 em 2019). 02/12/19, a Genial Corretora de Seguros incorporou reversamente sua con9. Operações de crédito: As operações de crédito são classificadas em níveis troladora Geração Futuro Seguros e Participações com a versão da totalidade risco de acordo com os critérios estabelecidos pela Res. 2.682/99 do CMN. de do acervo líquido da mesma no montante de R$1.161, sendo destinados
Essa classificação leva em consideração entre outras, uma análise periódi- R$1.061 para reserva de capital e R$100 para aumento de capital da Cia, e
ca da operação, dos atrasos, do histórico do cliente e das garantias obtidas, sua consequente extinção. Em função do processo de reorganização sociequando aplicável. A provisão para perdas em operações de crédito é efetuada tária envolvendo o conglomerado Plural S.A, foram deliberados e aprovados
com base na classificação do cliente nos níveis de risco definidos pela referida pela administração os seguintes atos: 1) Alteração da denominação social
da Geração Futuro Corretora Valores S.A. para Genial Investimentos CVM
Res.. a. Por modalidade de crédito e setor de atividade
S.A. com aprovação do Bacen em 09/07/18; 2) Protocolo e justificação da
31/12/2020
reorganização societária ocorrida, em 31/08/18, com as deliberações: a) InAtividade
corporação pelo Plural S.A Banco Múltiplo (“Banco”) de 1.000.098 ações da
% de proNível
Genial Investimentos Holding S.A. no valor de R$1.000; b) Conferência de
visiona- Econômide VenA
Provi- 999.999 quotas do capital social da Plural Gestão de Recursos Ltda no valor
Modalidade
mento
ca Risco cidas vencer Saldo são de R$1.000 para a Genial Investimentos Holding S.A.; c) Incorporação pela
Empréstimos - CCB
0% Serviços
AA
– 620.490 620.490
– Genial Investimentos Holding Financeira S.A. de 29.133.542 ações no valor
Empréstimos - CCB
0%
PF
AA
– 9.480 9.480
– de R$ 2.728 da Genial Investimentos CVM S.A.; d) Incorporação pela GeEmpréstimos - CCB
0.5% Serviços
A
– 15.938 15.938
80 nial Investimentos Corretora de Valores MobiliáriosS.A. de 78.087.385 ações
Empréstimos - CCB
0,5%
PF
A
–
254
254
1 no valor de R$ R$78.601 do capital social da Genial Institucional CCTVM; e)
Empréstimos - CCB
1% Serviços
B
24
314
338
3 Conferência de 81.329.619 quotas do capital social da Genial Investimentos
Empréstimos - CCB
1%
PF
B
–
61
61
1 Holding Financeira S.A, no valor de R$ 81.330 e 9.999 quotas da Plural InEmpréstimos - CCB
10%
PF
D
–
126
126
12 vestimentos Gestão de Recursos Ltda no valor de R$ 5.243 para a Genial
Empréstimos - CCB
70%
PF
G 7.506
– 7.506 5.254 Investimentos Holding Financeira S.A; Os atos de “a” a “e” foram arquiva30
49
79
79 dos, sendo protocolados novamente, com o mesmo teor, em 30/04/19 e foram
Empréstimos - CCB
100%
PF
H
7.560 646.712 654.272 5.430 aprovadas pelo Bacen em 09/03/20. A partir dessa aprovação, o Plural S.A.
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Banco Múltiplo incorporou a totalidade das ações da Genial Investimentos
Holding S.A com consequente alteração do seu capital social que passou de
R$ 143.786 para R$144.786. O Bacen aprovou nessa mesma data, a incorporação pela Genial Investimentos CVM S.A. da totalidade das ações da Genial
Institucional CCTVM S.A. (anteriormente denominada Brasil Plural CCTVM),
com o consequente aumento do seu capital social, no valor de R$ R$78.601,
passando de R$29.000 para R$107.601. Após as operações, o Banco passa
a controlador direto da Genial Investimentos Holding S.A, com a seguinte estrutura:

A movimentação dos investimentos, conforme organograma acima, em
31.12.2020 e 2019 é:
PatriLucro
mônio líquido/ Partici- Saldo em Equiva- Saldo em
Investimento direto
líquido (prejuízo) pação 31/12/2019 lência 31/12/2020
Genial Investimentos
Holding S.A.
59.306 (12.484) 99,9%
71.790 (12.484)
59.306
Plural S.A. Banco
Múltiplo
59.306 (12.484) 99,9%
71.790 (12.484)
59.306
PatriLucro/
Saldo
Saldo
mônio (prejuízo) Particiem Equivem
Investimentos indiretos
líquido líquido pação 31/12/19 alência 31/12/20
Plural Invest Gestão de
Recursos Ltda
3.756
1.074 99,9%
2.683 1.073
3.756
Plural Gestão de Recursos Ltda 6.230
(2.303) 99,9%
8.610 (2.301) 6.309
Genial Invest Holding Financ.
S.A
49.273
(11.248) 99,9% 60.513 (11.237) 49.276
Genial Invest. Holding S.A.
59.259 (12.477)
71.806 (12.465) 59.341
Genial Investimentos CVM S.A. 49.272
(11.240)100,0% 88.507 (11.240) 77.267
Genial Invest Holding
Financeira S.A
49.272
(11.240)
88.507 (11.240) 77.267
Genial Institucional CCTVM S.A. 89.536
3.232 100% 86.305 3.232 89.537
Genial Corretora de Seguros
S.A.
2.462
239 100%
2.201
239
2.440
Genial Investimentos CVM S.A. 91.998
3.471
88.507 3.471 91.977
PatriLucro Parti- Saldo Equi- Saldo
mônio líquido/
ciem
vaem
Investimento direto
líquido (prejuízo) pação 31/12/18 lência 31/12/19
Genial Investimentos
Holding S.A.
71.790
(4.913)99,9% 76.702 (4.912) 71.790
Plural S.A. Banco Múltiplo
71.790
(4.913)99,9% 76.702 (4.912) 71.790

171.469
351.707

18.324

274.044

Total
72.749
252.567
147.290
171.469
644.075

Segregação por
segmento
Depósito à vista
Depósito à prazo
Letra de crédito imobiliário
Captações no mercado
aberto
Total

Descrição
Benfeitoria
(-) Amortização acumulada
Sistema de processamentos de dados
(-) Amortização acumulada
Marcas e patentes
Ágio na aquisição de
investimento
(-) Amortização acumulada
Total

Consolidado
Movimentação
Saldo Aquisi- TransfeAmor- Saldo
Taxa 31/12/19 ções rência Baixas tização 31/12/20
5.441
- (5.441)
20%

(3.430)
4.128

-

3.430

528

-

(2.734)
3.841

-

75.143

-

(1.000)

(934)
-

1.000
-

-

-

-

3.656

(345)
-

-

-

(3.013)
3.841
75.143

- (3.307) (71.721)
(2.945)
- (3.652) 7.906
Consolidado
Movimentação
Saldo em AquisiAmortiSaldo
Descrição
Taxa 31/12/2018
ções Baixas zação 31/12/2019
Software
3.972
156
4.128
Benfeitorias
4.606
835
5.441
Amortização acumulada 20%
(4.802)
(1.361)
(6.163)
Marcas e patentes
3.841
3.841
Ágio
75.143
75.143
Amortização acumulada
(57.017)
- (11.397)
(68.414)
Total
25.743
991
- (12.758)
13.976
A avaliação dos referidos ágios é revisada com o intuito de analisar se as circunstâncias indicam que o valor contábil do ativo é recuperável ou não. Para
os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019, a administração não identificou
evidências claras de desvalorização e entende que não há ajustes a serem
feitos a título de provisão para impairment.
18. Captação de recursos
31/12/2020
31/12/2019
Contro- Conso- Contro- Consoladora
lidado ladora lidado
Depósitos
735.745 585.282 472.606 219.771
Depósitos à vista
341.271 341.032 72.749 72.481
Depósitos interfinanceiros
150.224
- 252.567
Depósitos a prazo
244.250 244.250 147.290 147.290
Captações no mercado aberto
749.565 487.304 171.469 171.469
Carteira própria
157.494 142.501 171.469 171.469
Letras Financeiras do Tesouro
157.494 142.501 129.681 129.681
Letras do Tesouro Nacional
- 5.425 5.425
Notas do Tesouro Nacional
- 36.363 36.363
Carteira de terceiros
592.071 344.803
Notas do Tesouro Nacional – NTN B
247.268
Letras do Tesouro Nacional
344.803 344.803
Recursos de aceites e emissão de títulos
605.963 605.963
Recursos de Letra de Crédito Imobiliário (*)
605.963 605.963
Total
2.091.273 1.678.549 644.075 391.240
(*) A Letra de Crédito Imobiliário (LCI) é remunerada por um percentual do
CDI e é um título de crédito nominativo, lastreado por direitos creditórios originários de alienações fiduciárias de bens imóveis, emitido exclusivamente por
instituições financeiras públicas ou privadas. A LCI é emitida pelo Banco sob
a forma escritural na CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, sob a Lei nº
3.614/2012.
Controladora
Até 360 Acima de 360 31/12/2020 31/12/2019
Faixas de vencimento
Depósitos à vista
341.271
341.271
72.749
Depósitos Interfinanceiros
150.224
150.224
252.567
Depósitos à prazo
8.142
236.108
244.250
147.290
Letra de crédito imobiliário
5.870
600.093
605.963
749.565
749.565
171.469
Captações no mercado aberto
1.255.072
836.201 2.091.273
644.075
Total
Consolidado
Até 360 Acima de 360 31/12/2020 31/12/2019
Faixas de vencimento
Depósitos à vista
341.032
341.032
72.481
Depósitos à prazo
8.142
236.108
244.250
147.290
Letra de crédito imobiliário
5.870
600.093
605.963
487.304
487.304
171.469
Captações no mercado aberto
842.348
836.201 1.678.549
391.240
Total

Pessoas
jurídicas
303.661
204.694
600.093
487.304
1.858.013

31/12/2020
Consolidado
Pessoas Pessoas
físicas ligadas
8.209
29.162
26.326
13.230
5.870
34.535

(68.414)
13.976

-

528

Pessoas
Total jurídicas
341.032
66.681
244.250 113.557
605.963
-

- 487.304
48.262 1.678.549

171.469
351.707

31/12/2019
Consolidado
Pessoas Pessoas
físicas ligadas
3.574
2.226
14.750
18.983
18.324

21.209

Total
72.481
147.290
171.469
391.240

dendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido, ajustado nos termos
Movimentação do IR e CS Diferidos
31/12/2019 Compensação Reversão Constituição 31/12/2020 da legislação em vigor. Não houve distribuição de dividendos em 31.12.20.
Ativo fiscal
25. Receitas de prestação Semestre
constituído
4.706
(1.032) (1.529)
2.766
4.911 de serviços:
findo em
Controladora
Consolidado
Prejuízos fiscais
2.862
(645)
–
–
2.217
31/12/202031/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Base negativa de CS
1.717
(387)
–
–
1.330 Comissão de colocação
Ajuste Temporários
125
–
(1.380)
2.581
1.326 de títulos
4.602
4.602
12.375
38.337
30.676
Diferenças temporárias - MTM 2
–
(149)
185
38 Administração de fundos
16.001
29.991
18.986
81.247
81.610
Com base nas projeções de rentabilidade devidamente aprovadas pelos ór- de investimentos
5.337
11.578
17.066
14.200
23.893
gãos da administração, a controlada Genial Institucional CCTVM estima que Assessoria técnica (i)
40
69
60 143.774
79.686
os créditos tributários, oriundos de prejuízo fiscal e base negativa de CS serão Corretagem de bolsa
Outros serviços
8.425
14.570
10.394
22.045
16.396
realizados como segue:
Total
34.405
60.810
58.881 299.603 232.261
SALDO PREJUÍZO
VALOR
FISCAL /BASE ATIVO - ATIVO VALOR PRESENTE (i) Os valores de receita com Assessoria Técnica em 2020 e 2019 referem-se
NEGATIVA
IRPJ CSLL ATIVO PRESENTE (SELIC)
EXERCÍCIO
aos serviços prestados de intermediação e estruturação de operações. 26.
2021
2.134
533
320 853
820
4,00% Despesas operacionais:
2022
3.090
772
463 1235
1.120
5,00%
Semestre
2023
3.645
911
547 1458
1.224
6,00% a. Despesas de pessoal:
Controladora
Consolidado
findo em
TOTAL
8.869 2.216 1.330 3.546
3.164
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
A Controladora Plural S.A. – Banco e Controlada Genial Investimentos CVM Honorários da diretoria
(2.219)
(4.403)
(3.769)
(7.323)
(6.839)
não realizaram o registro contábil de ativo ou passivo tributário em conformi- Benefícios
(2.650)
(5.281)
(5.239) (13.701) (12.208)
dade com Res. 3.059/12 do Bacen que define as regras para as instituições Encargos sociais
(3.609)
(7.123)
(6.719) (20.570) (17.073)
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen para efe- Proventos
(9.313) (18.174) (17.337) (60.276) (46.669)
tuar o registro contábil de créditos tributários decorrente de prejuízo fiscal de Treinamentos/estagiários
(210)
(479)
(711)
(1.432)
(1.966)
IR, de base negativa de CS sobre o lucro líquido e aqueles decorrentes de Total
(18.001) (35.460) (33.775) (103.302) (84.755)
diferenças temporárias.
Semestre
Prejuízo
Base
Ajustes
Consolidado
b. Despesas administrativas:
findo em Controladora
Fiscal Negativa Temporários MTM Total
31/12/20 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Ativos fiscais não
Despesas com
constituídos
32.894
23.249
1.502 6.233 63.878 processamento de dados
(2.831) (5.224) (4.398) (69.007) (31.213)
Controladora
17.720
14.144
1.183 6.134 39.181 Despesas de aluguéis
(2.224) (4.635) (4.828) (9.676) (8.666)
Genial Investimentos CVM
15.174
9.105
319
99 24.697 Despesas de arrendamentos
(12)
(22)
–
(439)
(82)
23. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingências Despesas com
são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando contribuições filantrópicas
–
–
(2)
(350)
(2)
em consideração o parecer de assessores jurídicos quando houver probabi- Despesas com comunicações
(235)
(460)
(399) (2.877) (2.402)
lidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações. Despesas manutenção e material
(508)
(958)
(424) (2.077) (1.475)
Para as contingencias classificadas como “prováveis”, são constituídos provi- Despesas promoções
sões reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica “Provisões para riscos e relações públicas
(39)
(162)
(358) (1.045) (1.360)
Despesas de publicações
(8)
(106)
(103)
(221)
(201)
fiscais” e Provisões para passivos contingentes”.
Despesas de serviços
Provisões, Passivos Contingentes E Ativos Contingentes
do sistema financeiro
(1.202) (2.174) (2.386) (12.383) (10.220)
Fiscais* Trabalhistas
Cíveis
Outros
(1)
(11)
(12)
(16)
(12)
Ga- Provi- Ga- Provi- Ga- Provi- Ga- Provi- Despesas de seguros
(5)
(116)
(286) (1.301) (1.419)
rantia são rantia são rantia são rantia são Despesas de serviço de terceiros
(106)
(219)
(171)
(339)
(309)
Em 31/12/19
355 201 102
–
–
–
–
33 Despesas de transportes
Constituições
16 262
10
–
–
–
–
31 Despesas de propaganda
–
–
(16) (9.064) (9.921)
Reversões
(372) (333)
–
–
–
–
–
(58) e publicidade
Atualizações
1
–
2
–
–
–
–
– Despesas de serviços
(3.249) (5.353) (3.635) (14.416) (10.875)
Em 31/12/20
– 130 114
–
–
–
–
6 técnicos especializados
(118)
(552)
(883) (1.125) (2.341)
Em 31/12/19
355 201 352 1.127 873
–
–
33 Despesa com viagens
Controladora
355 201 102
–
–
–
–
33 Outras despesas
administrativas
(1.303) (2.809) (2.289) (6.548) (6.659)
Genial Investimentos
(11.841) (22.801) (20.190)(130.884) (87.157)
–
– 250 1.127 873
–
–
– Total
CVM
16 682 147 5.086
11
–
–
31
Constituições
Semestre
Controladora
16 262
10
–
–
–
–
31 27. Outras despesas e
Consolidado
receitas operacionais:
findo em Controladora
Genial Institucional
31/12/20 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
CCTVM
–
–
50 3.035
–
–
–
–
Despesas operacionais
Genial Investimentos
– 420
87 2.051
11
–
–
– Repasses com intermediação de
CVM
(5.084) (9.590) (8.712) (69.862) (69.037)
(372) (333)
– (2.380)
(1)
–
–
(58) operações (a)
Reversões
– (1.094) (1.491) (1.378) (1.491)
Controladora
(372) (333)
–
–
–
–
–
(58) Perdas em outros créditos (b)
(5.084) (10.684) (10.203) (71.240) (70.528)
Genial Investimentos
–
–
– (2.380)
(1)
–
–
– Outras despesas operacionais
CVM
1
–
2
–
–
–
–
– Custos administrativos
Atualizações
compartilhados (c)
–
–
(650)
–
(650)
1
–
2
–
Controladora
– 550 501 3.833 883
–
–
6 Despesas financeiras
Em 31/12/20
(16)
(49)
(170)
(49)
(170)
Controladora
– 130 114
–
–
–
–
6 sobre obrigações
Outras
(377)
(469)
(826) (2.441) (3.207)
Genial Institucional
(393)
(518) (1.646) (2.490) (4.027)
CCTVM
–
–
50 3.035
–
–
–
–
Total
(5.477) (11.202) (11.849) (73.730) (74.555)
Genial Investimentos
– 420 337 798 883
–
–
– (a) Refere-se a intermediação financeiras de operações, principalmente correCVM
Abaixo segue demonstrado os tipos de processos com probabilidade “possí- tagem. (b) Refere-se a reversões de provisões para perdas em outras operações de créditos para reconhecimento do prejuízo efetivo da operação e está
vel” em que a Controladora e suas controladas figuram no polo passivo.
apresentada pelo net. (c) Refere-se a custos administrativos compartilhados
Passivos Contingentes - Risco Possível
Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras entre o Plural Banco e a Plural Gestão de Recursos.
Semestre
Em 31/12/2019
6.821
2.193
350
–
Consolidado
findo em Controladora
31/12/20 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
9.071
1.755
39
– Receitas
Em 31/12/2020
1.955
2.785
27
2.803
729
Em 31/12//2019
13.557
14.514 3.032
372 Reversão de provisão (a)
Controladora
6.821
2.193
350
– Recuperação de encargos e
19
126
2
499
376
Genial Institucional CCTVM
1.273
5.898
31
– despesas
Receitas financeiras
3.863
5.211
1.974 10.552
3.363
5.463
6.423 2.651
372 Custos administrativos
Genial Investimentos CVM
15.669
14.462 1.911
126 compartilhados (b)
Em 31/12//2020
1.853
3.467
3.532
4.365
4.100
Controladora
9.071
1.755
39
– Outras
3
3
7
1.792
347
Genial Institucional CCTVM
1.273
2.742
32
– Total
7.693 11.592
5.542 20.011
8.915
5.325
9.965 1.840
126
Genial Investimentos CVM
(a) Refere-se a reversões de provisões. (b) Refere-se a custos administrativos
24. Patrimônio líquido - Controlador: Em 30/04/19, em função da in- compartilhados entre o Plural Banco, Plural Gestão de Recursos, Genial Insticorporação das ações da Genial Investimentos Holding S.A., o Banco teve
seu capital aumentado no valor de R$1.000 passando de R$143.786 para tucional CCVM, BRPP Gestão de Produtos Estruturados, Plural Investimentos
R$144.786, onde foram emitidas 21.889 novas ações, sendo representa- Gestão de Recursos, Genial Investimentos CVM, Genial Corretora de Seguros
do por 2.368.044 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e e Genial Energy Comercializadora de Energia Elétrica. 28. Transações com
totalmente subscritas e integralizadas. Essa operação foi aprovada pelo Ba- partes relacionadas: As operações entre partes relacionadas, nos exercícios
cen em 09/03/20. Aos acionistas é assegurado pelo Estatuto Social um divi- findos em 31/12/2020 e 2019 estão apresentadas da seguinte forma:
Controladora

Reconciliação das despesas de captação com o resultado
Controladora
Consolidado
Semestre
findo em
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Despesas depósitos
interfinanceiros
(736)
(4.530)
(8.825)
(6)
Despesas depósitos à
prazo
(1.836)
(4.036)
(16.999)
(4.036)
(16.999)
Recursos de Letra de
Crédito Imobiliário
(152)
(163)
(411)
(163)
(411)
Recursos de Letra de
Agronegócio
Despesas de contribuição com FGC
(345)
(544)
(338)
(544)
(338)
Despesas captações no
mercado aberto
(3.828)
(6.682)
(5.674)
(3.399)
(5.674)
Total
(6.897)
(15.955) (32.247)
(8.148)
(23.422)
Controladora
Consolidado
19. Sociais e estatutárias
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Participaçoes societárias
5.935
7.203
14.786
10.553
Total
5.935
7.203
14.786
10.553
No exercício findo em 31.12.20, a Cia distribuiu o resultado no montante de
R$6.412 (2019: R$4.802), a título de participação nos lucros para seus funcionários, de acordo com o instrumento particular aprovado junto ao Sindicato da
categoria, remanescendo em 31.12.20 um saldo a pagar.
Controladora
Consolidado
20. Fiscais e previdenciárias
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
IR retido na fonte de fundos (*)
1
20
194
Impostos e contribuições sobre salários
1.215
1.236
3.389
3.095
Impostos e contribuições sobre
serviços de terceiros
61
55
588
574
Impostos e contribuições sobre o lucro
1.976
737
1.976
814
2.822
1.638
5.787
6.613
Outros
Total
6.075
3.666
11.760
11.291
(*) Refere-se a impostos retidos pela fonte de fundos administrados pelo Grupo Plural.
Controladora
Consolidado
21. Outras obrigações - diversas
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Obrigações por aquisições de bens
e direitos
1.034
2.365
1.034
2.365
Provisões para pagamentos (*)
4.288
3.625
14.294
12.944
Débitos com ligadas
972
553
350
539
Outros
8.976
10.617
10.219
10.901
Total
15.270
17.160
25.897
26.749
Circulante
14.816
15.375
24.980
25.832
Exigível a longo prazo
454
1.785
917
917
(*) Devido a pandemia do Covid-19, o Governo Federal emitiu a MP nº927 de
22/03/20 e a Portaria nº139 de 03/04/20, que dispõem sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). A MP nº 927 permitiu
algumas medidas, dentre as quais o diferimento do recolhimento do FGTS.
Essa MP não foi votada e convertida em Lei pelo Congresso Nacional e perdeu
a validade em 20/07/20, entretanto produziu efeitos de 22/03/20 até 19/07/20.
A Portaria nº139, prorrogou o prazo para o recolhimento de tributos federais,
como as contribuições previdenciárias relativas às competências março e abril
de 2020, que deverão ser pagas no prazo de vencimentos das contribuições
devidas nas competências julho e setembro de 2020, respectivamente. 22. IR
e CS: Demonstração da conciliação entre o IR e CS à taxa efetiva e nominal:
RECONCILIAÇÃO DO IR E DA CSSL SOBRE O LUCRO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes da Tributação
e Participações
5.437
15.339
18.266
26.867
Participações estatutárias
sobre o lucro
(5.947) (12.005) (16.633) (19.185)
Resultado de Equivalencia
Patrimonial em Controladas
–
–
(8.008)
795
Prejuízo/Lucro antes dos Impostos
(510)
3.334
(6.375)
8.477
Despesa de IR e CS - Alíquota vigente
Corrente - Alíquota Vigente
(230)
1.334
(2.869)
3.391
Ajustes Permanentes
14.829
8.873
12.936
5.612
Resultado de Equivalencia
Patrimonial de Controladas
12.484
4.913
8.991
643
Outras
2.345
3.960
3.945
4.969
Ajustes Temporários
5.795
(675)
8.908
(2.561)
Ajustes temporários sobre produtos
5.892
(438)
6.030
(297)
Outras
–
–
(60)
(2.027)
Contingencias e Tributos suspensos
(97)
(237)
2.938
(237)
Lucro Antes das Compensações
20.114
11.532
15.469
11.528
Compensação
(6.034)
(3.460)
(8.615)
(6.862)
Lucro Real do Exercício
14.080
8.072
20.101
16.012
Incentivos Fiscais
84
48
120
96
PAT - Programa de Alimentação
do Trabalhador
84
48
120
96
Despesa efetiva de IR e CS
(6.218)
(3.148)
(8.361)
(7.496)
Corrente
(6.218)
(3.148)
(8.566)
(6.252)
Diferido
–
–
205
(1.244)
Origem dos créditos tributários de IR e CS diferidos: A controlada Genial Institucional CCTVM possui créditos tributários registrados, passíveis de
compensação com lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela
legislação vigente.

Consolidado

- 749.565
198.725 2.091.273

31/12/2019
Controladora
Pessoas Pessoas
físicas ligadas
3.574
2.494
- 252.567
14.750
18.983
-

Controladora

34.535

Pessoas
Total jurídicas
341.271
66.681
150.224
244.250 113.557
605.963
-

Consolidado

Segregação por
Pessoas
segmento
jurídicas
Depósito à vista
303.661
Depósito Interfinanceiro
Depósito à prazo
204.694
Letra de crédito imobiliário 600.093
Captações no mercado
aberto
749.565
Total
1.858.013

31/12/2020
Controladora
Pessoas Pessoas
físicas ligadas
8.209
29.401
- 150.224
26.326
13.230
5.870

PatriLucro/
Saldo
Incor- Saldo
mônio (prejuízo) Particiem Equiva- poraem
Investimentos indilíquido líquido pação 31/12/18 lência ção 31/12/19
retos
Plural Invest Gestão de
Recursos Ltda
2.682
(845) 99,9%
3.527
(844)
2.683
Plural Gestão de Recursos Ltda
8.533
2.033 99,9%
6.579
2.031
8.610
Genial Invest Holding
Financeira S.A
60.507
(6.089) 99,9% 66.596 (6.083)
- 60.513
Genial Investimentos
Holding S.A.
71.722
(4.901)
76.702 (4.896)
- 71.806
Genial Investimentos
CVM S.A.
60.513
(6.085)100,0% 84.236
4.271
- 88.507
Genial Invest Holding
Financeira S.A
60.513
(6.085)
84.236
4.271
- 88.507
Genial Institucional
CCTVM S.A.
86.305
6.881 100% 79.424
6.881
- 86.305
Genial Corretora de
Seguros S.A.
2.223
282 100%
(90) 2.991
2.201
Geração Futuro Seguros e Part. Ltda
- 99,9%
4.812 (2.521) (2.291)
Genial Investimentos
CVM S.A.
88.529
7.163
84.236
4.271
- 88.507
A Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda, Plural Gestão de Recuros
Ltda e Genial Corretora de Seguros Ltda são investidas indiretas do Plural
S.A. Banco Múltiplo, e não são consideradas para fins de consolidação conforme regras estabelecidas pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional – COSIF. 16. Imobilizado de uso: Durante os exercícios
findos em 31/12/2020 e 2019, o Banco apresentou, de modo consolidado, as
seguintes movimentações em seu imobilizado:
Movimentação
Saldo em Aquisi- Transfe- Depre- Saldo em
Descrição
Taxa 31/12/2019 ções rências ciação 31/12/2020
Mobiliário
10%
1.538
435
1.973
(-) Depreciação acumulada
(564)
(160)
(724)
Equipamentos de comunicação e segurança
772
772
(-) Depreciação acumulada 10%
(693)
(18)
(711)
Equipamento de informática
7.023 2.236
9.259
(-) Depreciação acumulada
(3.510)
- (1.159)
(4.669)
Benfeitoria
153
5.441
5.594
(2.496) (1.095)
(3.591)
(-) Depreciação acumulada 20%
Total
4.566 2.824
2.945 (2.432)
7.903
Movimentação
Saldo em AquisiDepre- Saldo em
Descrição
Taxa 31/12/2018 ções Baixas ciação 31/12/2019
Móveis e equipamentos de uso
1.240
298
1.538
(-) depreciação acumulada
10%
(462)
- (102)
(564)
Sistema de comunicação
729
43
772
(-) depreciação acumulada
20%
(671)
(22)
(693)
Processamento de dados
4.436 2.587
7.023
(-) depreciação acumulada
20%
(2.768)
- (742)
(3.510)
Total
2.504 2.928
- (866)
4.566
Controladora
17. Intangível
Movimentação
Saldo em
Saldo em
Descrição
31/12/2019 Aquisições Amortização 31/12/2020
Marcas e patentes
3.841
3.841
Ágio
63.014
63.014
Amortização acumulada
(60.128)
(2.094)
(62.222)
Total
6.727
(2.094)
4.633
Controladora
Movimentação
Saldo em
Saldo em
Descrição
31/12/2018 Aquisições
Amortização 31/12/2019
Marcas e patentes
3.841
3.841
Ágio
63.014
63.014
Amortização acumulada
(49.942)
(10.186)
(60.128)
Total
16.913
(10.186)
6.727
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Ativo
Carteira própria
Negociação e intermediação
de valores
Outros créditos - diversos
Passivo
Depósitos e demais
instrumentos financeiros
Cap. no mercado aberto
Diversas
Resultado
Resultado de TVMs
Operações de TVMs
Outras receitas operacionais

Controladora
Outras partes
Controladores
relacionadas
Total
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
–
–
9.502
6.404
9.502
6.404
–
–
13.081
–
–
–
–
–

–
–

5.960
244

53
1.884

5.960
244

53
1.884

179 179.862 36.048 192.943 36.227
– 247.268 252.567 247.268 252.567
–
972
554
972
554

– (2.033)
(548)
– (12.368) (8.825)
–
3.467
2.882
Consolidado
Outras partes
Controladores
relacionadas
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
–
– 13.164
6.404

(2.033)
(548)
(12.368) (8.825)
3.467
2.882

Total
31/12/20 31/12/19
Ativo
Carteira própria
13.164
6.404
Negociação e intermediação
de valores
–
–
– 17.638
– 17.638
Outros créditos - diversos
–
–
365
1.416
365
1.416
Passivo
Depósitos e demais
instrumentos financeiros
13.081
179 29.398 35.780 42.479 35.959
Cap. no mercado aberto
–
–
–
–
–
–
Diversas
–
–
350
540
350
540
Resultado
Resultado de TVMs
–
–
460
(548)
460
(548)
Operações de TVMs
–
–
–
–
–
–
Outras receitas operacionais
–
–
1.412
3.200
1.412
3.200
(*) Fundos de investimentos descritos na Nota Explicativa nº 7. O pessoal-chave da
administração foi remunerado durante os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 da
seguinte forma:
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Proventos
4.403
3.769
7.323
6.839
Encargos sociais
990
848
1.648
1.539
Total
5.393
4.617
8.971
8.378
De acordo com o CPC 33 (R1), a remuneração total do pessoal-chave da Administração para os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 é considerada benefício de curto
prazo. De acordo com a Administração, não existem outros benefícios de curto prazo e
longo prazo. 29. Resultado líquido por ação: Resultado atribuído aos detentores
de ações
31/12/2020
31/12/2019
ordinárias (básico e diluído):
Operações
Operações
continuadas Totalcontinuadas Total
Lucro / (Prejuízo) atribuído aos
detentores de ações ordinárias
(6.728) (6.728)
186 186
(+-) Ajustes ao lucro atribuível aos
detentores de ações ordinárias
–
–
–
–
Lucro / (Prejuízo) atribuído aos
detentores de ações ordinárias
(6.728) (6.728)
186 186
Média ponderada de ações ordinárias (básico e
diluido)
31/12/2020 31/12/2019
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro
2.368.044
2.094.635
Efeito das ações emitidas
–
273.409
Média ponderada de ações ordinárias
2.368.044
2.368.044
Lucro / (Prejuízo) básico por ação
(2,84)
0,08
O Banco não identificou efeitos diluidores que afetem o cálculo e apresentação do
lucro / (prejuízo) líquido por ação. 30. Resultados recorrentes e não recorrentes:
Em conexão com a Res. BCB nº 2/2020, o Banco considerou como resultados não
recorrentes do exercício os montantes e transações abaixo: Prejuízo no montante de
R$1.618 relacionado a amortização de ágio; Lucro no montante de R$5.444 em outras receitas operacionais; e Prejuízo no montante de R$184 relacionado a provisão
para passivos contingentes. O resultado remasncente, representado pelo prejuízo de
R$ 10.370, foi considerado pelo Banco como resultado recorrente do exercício. 31.
Gerenciamento de riscos: A gestão de risco está sujeita aos padrões do acionista
controlador, Plural S.A. – Banco Múltiplo. Desse modo, atua como instrumento para
maximizar o valor para os acionistas e para as partes interessadas buscando estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio entre as metas de crescimento
e de retorno dos investimentos e os riscos a elas associados. A descrição detalhada
de cada estrutura que compõe o gerenciamento de riscos está disponível em forma
de políticas no site da instituição (https://www.bancoplural.com/pt-BR/Company/RiskManagement). As estratégias de gerenciamento de riscos e os respectivos efeitos nas
demonstrações financeiras atendem plenamente ao disposto pela Res. nº 4.557 do
Conselho Monetário Nacional e podem ser resumidos, como segue: a. Risco de mercado: A gestão de risco de mercado é responsável por identificar, avaliar, monitorar
e mitigar as exposições decorrentes de posições detidas em ações, taxa de juros,
câmbio e mercadorias (commodities). O risco de mercado é monitorado através do
cálculo diário do Value at Risk (VaR), uma ferramenta estatística que mensura a perda
potencial da instituição com determinado nível de confiança para um certo horizonte
de tempo. Também são utilizados, para análise e monitoramento, testes de estresse
das carteiras com o objetivo de mensurar o risco em cenários adversos. A precisão
da metodologia de risco de mercado é testada através de testes (back-testing) que
comparam a aderência entre as estimativas de VaR e os ganhos e perdas realizados. O VaR apresentado abaixo foi calculado para o período de um dia com nível de
confiança de 95,0%. O nível de confiança de 95,0% significa que existe uma possibilidade de uma em vinte ocorrências de que as receitas líquidas de negociação serão
abaixo do VaR estimado. Com isso, déficits nas receitas líquidas de negociação em
um único dia de negociação maior do que o VaR apresentados são esperados de
ocorrer, em média, cerca de uma vez por mês. Dada a sua dependência dos dados

históricos, a precisão do VaR é limitada em sua capacidade de prever mudanças de
mercado sem precedentes, como distribuições históricas nos fatores de risco de mercado não podem produzir estimativas precisas de risco de mercado futuro. Diferentes
metodologias de VaR e estimativas de distribuição estatística podem produzir VaR
substancialmente diferente. A tabela a seguir contém a média diária do VaR da carteira proprietária do Conglomerado Plural para os períodos findos em:
30/12/2020 30/12/2019
VaR (R$ mil)
(879)
(347)
O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira por
meio das parcelas que compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme determina a Res. nº 4.193/2007 e a Circular n° 3.365 do Bacen. I. Análise de Sensibilidade
(Instrução CVM n° 475/2008): Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco
gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para isto, a
Instituição considera os limites de riscos estabelecidos pela Administração e possíveis
cenários para atuar de forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos. O Banco em conformidade com a Res. CMN n° 4.557/2017 e com a circular n°
3.354/2007 do Bacen, segrega as suas operações, inclusive instrumentos financeiros
derivativos da seguinte forma: i. Carteira de negociação (Trading Book): constituída
por posições próprias realizadas com a intenção de negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja a intenção de serem negociadas
antes de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que
não contenham cláusula de inegociabilidade. ii. Carteira de não negociação (Banking
Book): contém as operações não classificadas na Carteira de Negociação, tendo
como característica principal a intenção de manter tais operações até seu vencimento.
Para determinar a sensibilidade do capital aos impactos de movimentos de mercado
na Carteira de Negociação (Trading), foram realizadas simulações considerando 3
cenários:
Cenário Pessimista A
Cenário Otimista A
PRÉ
200 PRÉ
(200)
IPCA
200 IPCA
(200)
Câmbio
5% Câmbio
(5%)
Ações
(5%) Ações
5%
Cenário Pessimista B
Cenário Otimista B
PRÉ
250 PRÉ
(250)
IPCA
250 IPCA
(250)
Câmbio
6,25% Câmbio
(6,25%)
Ações
(6,25%) Ações
6,25%
Cenário Pessimista C
Cenário Otimista C
PRÉ
300 PRÉ
(300)
IPCA
300 IPCA
(300)
Câmbio
7,50% Câmbio
(7,50%)
Ações
(7,50%) Ações
7,50%
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados da análise de sensibilidade para a Carteira de Negociação (Trading) do Conglomerado Prudencial, composta
por TVMs:
Cenário A Cenário B Cenário C
Fator de Risco
Variação Resultado Resultado Resultado
PRÉ
Aumento
(76)
(95)
(114)
Ações
Redução
(1.648)
(2.060)
(2.472)
Câmbio
Redução
(5)
(6)
(8)
IPCA
Aumento
(767)
(933)
(1.093)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a
desvalorização em decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas no mercado, não representa impacto financeiro e contábil significativo sobre o resultado do
Conglomerado. A carteira é composta por operações de créditos, captações e alguns
TVMs. b. Risco operacional: O gerenciamento de risco operacional abrange identificação e controle das possibilidades de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos
externos. Como parte integrante da estrutura de controles internos, o framework de
risco operacional é divulgado em política, e prevê os procedimentos para identificação,
avaliação, mitigação, monitoramento e reportes relacionados aos riscos operacionais,
bem como os papéis e responsabilidades dos órgãos que participam dessa estrutura. A metodologia utilizada pelo Plural está em linha com o framework definido nos
documentos Integrated Framework: Application Techniques, publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission; e no Principles for the
Sound Management of Operational Risk, emitido pelo Basel Committee on Banking
Supervision. Outra questão relevante no contexto de risco operacional é o Plano de
Continuidade de Negócios onde a estratégia do Banco Plural é que a empresa se
mantenha operacional, atendendo seus clientes e suas obrigações sem interrupção,
ainda que as dimensões da Contingência sejam graves e esta operação seja feita
em regime parcial, dado que serão alocados em novos locais um número de profissionais menor que os que realizam as tarefas cotidianas. Os eventos de perdas são
monitorados, identificados e armazenados em sistema proprietário conforme determinado pela Res. 4.557/2017. c. Risco de crédito: O risco de crédito é interpretado
pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo
tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nas condições acordadas, assim como à desvalorização de contrato de crédito derivado da
deterioração na classificação de risco do tomador, à diminuição de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a
outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da contraparte.
O gerenciamento de risco de crédito da Instituição possui um processo contínuo e progressivo de mapeamento, desenvolvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle
nas análises das operações efetuadas, mantendo a integridade e a independência
dos processos. A Instituição controla a exposição ao risco de crédito, que decorre principalmente de operações de crédito e instrumentos financeiros derivativos. Ainda, há o
risco de crédito em obrigações financeiras relacionadas a compromissos de crédito ou
prestação de garantias financeiras. Com o objetivo de não comprometer a qualidade
da carteira são observados todos os aspectos pertinentes ao processo de concessão
de crédito, concentração, exigência de garantias, prazos, dentre outros. O processo
para definição de limites de crédito para contrapartes financeiras e não financeiras
é disciplinado pela Política de Gerenciamento de Risco de Crédito e pelo Manual de
Crédito que abordam de forma detalhada diversos aspectos do tomador do crédito
e do grupo econômico a que pertence, incluindo a atividade da empresa (modelo

de negócio, foco de mercado, posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia,
operacionais, obtenção e custo de matéria-prima, etc.), da sua capacidade financeira para repagar a obrigação financeira (análise horizontal e vertical dos últimos três
exercícios, alavancagem financeira, estrutura de custos, consistência de geração de
caixa das operações, liquidez), características da indústria em que opera (regulação,
região de atuação, estrutura de custos, elasticidade de demanda e preços, mudanças
estruturais, barreiras de entrada, etc.), bem como aspectos da governança (acordos
de acionistas, experiência dos executivos e conselho de administração, órgãos de
suporte ao conselho de administração, controles de riscos, estratégia da empresa,
políticas financeira e de riscos, transparência). O processo poderá, eventualmente,
incluir a análise da estrutura de uma dívida específica da contraparte e seus fatores
mitigadores de risco, com expectativa de perda relativa em caso de inadimplemento. A
adequação do limite de crédito ao tipo de negócio da empresa e suas necessidades
de financiamento serão analisadas. Recursos utilizados para elaboração do cadastro
dos clientes incluem consulta à SERASA e SISBACEN tanto da empresa como de
seus sócios. O processo converge para um rating interno e recomendação da área de
Análise de Crédito, positiva (com ou sem restrições) ou negativa, para a proposta de
limite encaminhada pela área comercial, recomendação esta que será avaliada pelo
Comitê de Crédito para decisão final. Os limites de crédito são reavaliados pelo menos
uma vez ao ano ou quando necessário por conta de mudanças no perfil de crédito da
empresa ou da indústria na qual opera. A política de provisionamento adotada pela
Instituição está alinhada com as diretrizes do IFRS e do Acordo da Basileia. Com
isso, as provisões para operações de crédito são constituídas a partir do momento
em que houver sinais de deterioração da carteira, tendo em vista um horizonte de
perda adequado às especificidades de cada tipo de operação. Consideram-se como
impairment os créditos com atraso superior a 90 dias, créditos renegociados com
atraso superior a 60 dias e operações corporate com classificação interna inferior a
um certo nível. As baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem vencido
ou após 540 dias, no caso de empréstimos com vencimento acima de 36 meses.
d. Risco de liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores
práticas para garantir o equilíbrio entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - evitando descasamentos entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento do conglomerado, levando-se em consideração as diferentes
moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Utilizamos modelos de
projeções e de estresse das variáveis que afetam o fluxo de caixa e o nível de reserva.
e. Gestão de Capital: Define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; ii. Avaliação
da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita;
iii. Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos
estratégicos da instituição. O objetivo do gerenciamento de capital é antecipar a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado
através de uma postura prospectiva. 32. Limites operacionais: As instituições financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio de referência compatível com o grau
de risco da estrutura de seus ativos, conforme Res. CMN nº 4.193/2013 e legislação
complementar. Os limites operacionais são administrados no nível do controlador Plural S. A. - Banco Múltiplo. A situação do Banco, em relação ao risco da exposição das
operações financeiras, está assim representada:
Patrimônio de Referência
31/12/2020 31/12/2019
Índice de Basileia
11,93%
13,20%
Limite de imobilização
39.188
38.522
Valor da situação para o limite de imobilização
20.399
18.044
Índice de imobilização
26,03%
23,42%
Margem
18.789
20.478
Patrimônio de Referência (PR)
78.375
77.044
Patrimônio de Referência para comparação com o RWA
78.375
77.044
Total da parcela RBAN
478
460
Total da parcela RWACPAD (Crédito)
194.225
213.149
Total da parcela RWAMPAD (Mercado)
93.627
67.817
Total da parcela RWACAM
917
8.047
Total da parcela RWAJUR1
3.166
19.738
Total da parcela RWAJUR2
43
49
Total da parcela RWAJUR3
22.353
12.396
Total da parcela RWAACS
67.148
27.587
Total da parcela RWAOPAD
369.135
302.709
RWA total (crédito+mercado+operacional)
656.987
583.675
As resoluções nº 4.192/13 e nº 4.278/13 do CMN dispõem sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de nível I e de Capital
Principal e a Res. 4.193/13 institui o Adicional de Capital Principal. Para os cálculos
das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nºs
3.644/13, 3.652/13, 3.679/13, 3.696/14 e 3.809/16 para risco de credito, das Circulares
nºs 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e das Cartas-Circulares nos 3.498/11 e 3.499/11 para risco de mercado, e das Circulares nºs 3.640/13
e 3.675/13 e da Carta-Circular nº 3.625/13 para risco operacional. O Controlador optou
pela abordagem o indicador básico para mensuração do risco operacional. 33. Outras informações: A crise financeira global motivada pelo “Coronavírus” (COVID-19),
vem afetando substancialmente os sistemas financeiros nacional e internacional, incluindo a economia e o mercado de valores mobiliários. As principais bolsas de valores mobiliários do mundo caíram a níveis históricos. A pandemia da Covid-19 alterou
radicalmente o cenário mundial e criou grandes desafios em todos os aspectos da
sociedade. Para o Grupo Plural, isso resultou na necessidade de ajuste no modelo
operacional para garantir a saúde e a segurança de nossos colaboradores sem sacrificar o atendimento ao cliente e a necessidade de focar nossa responsabilidade mais
abrangente como membros das comunidades nas quais atuamos. Nossas equipes
de tecnologia viabilizaram a conectividade e a segurança necessárias para este novo
modelo de ambiente de trabalho, com nossas equipes trabalhando de forma estável,
contínua e com elevado índice de empenho e dedicação. Utilizando da tecnologia,
nos mantemos próximos e disponíveis para os clientes em todos os segmentos, fornecendo diariamente informações de qualidade e aconselhamento especializado, para
apoiá-los em diversas necessidades em seus negócios. 34. Eventos subsequentes:
Em 12 de janeiro de 2021, os sócios aprovaram a alteração da denominação social
do Plural S.A. Banco Múltiplo para Banco Genial S.A. Tal deliberação foi aprovada pelo
Bacen em 17/02/21.
André Schwartz - Diretor Presidente; Bernardo Nolasco - Diretor; Aldeir Salvadori - Diretor. Simone B. Amaral - Contadora - CRC/RJ nº 087.175/O-0.

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
Ilmos. Srs. Membros do Comitê de Auditoria do Plural S.A. Banco Múltiplo. Introdução: De acordo com o estabelecido em seu sendo aprimorados continuamente. Os procedimentos já implementados, bem como aqueles ainda em fase de implantação, são
Regulamento, compete ao Comitê de Auditoria (“Comitê”) zelar pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras do compatíveis com o porte e a complexidade das operações. Auditoria Externa: O Comitê mantém com os auditores externos um
Plural S.A. Banco Múltiplo (“Banco Plural”) e de suas controladas, pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares, canal regular de comunicação para ampla discussão dos resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de
pela atuação, independência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e da auditoria interna e pela qualidade e efetividade maneira que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das demonstrações financeiras e relatórios
dos sistemas de controles internos e de administração de riscos. As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebi- financeiros. A fim de melhor evidenciar o que aqui se registra, o Comitê procedeu à avaliação formal dos trabalhos desenvolvidas da Diretoria Executiva do Banco e de suas controladas, dos auditores externos, da auditoria interna, dos responsáveis pelo dos pela auditoria externa. Foram analisados aspectos relativos ao desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, à elaboração e
gerenciamento de riscos e de controles internos e nas suas próprias análises. A KPMG Auditores Independentes é a empresa entrega dos relatórios, à independência dos auditores e ao seu relacionamento com a Diretoria Executiva do Banco e de suas
de auditoria independente contratada para o exame das demonstrações financeiras do Plural S.A. Banco Múltiplo e de suas con- controladas com o próprio Comitê. A avaliação foi aprovada nesta reunião e comunicada a Diretoria Executiva. Com base na
troladas, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas e instruções do Banco Central do Brasil avaliação procedida e nas informações fornecidas pela KPMG Auditores Independentes, o Comitê não identificou situações que
e normativos da CVM. A Auditoria Interna tem sua atuação voltada para temas que representam potencial de risco mais elevado pudessem afetar a objetividade e a independência da auditoria externa. O Comitê avalia como plenamente satisfatório o volume e
e para a avaliação dos sistemas de controles internos e gerenciamento de riscos, oferecendo ao Comitê, uma visão crítica da a qualidade das informações fornecidas pela auditoria externa, as quais apoiam sua opinião acerca da integridade das demonsqualidade dos processos e do monitoramento dos riscos. Atividades do Comitê: O Comitê reuniu-se no dia 25/02/21 às 15h. trações financeiras. Auditoria Interna: O planejamento estratégico e tático da Auditoria Interna e a análise dos aspectos relativos
Nesta sessão, foram avaliadas as demonstrações financeiras juntamente com o parecer referente ao exercício findo em 31/12/20. à estrutura, recursos, desenvolvimento profissional, responsabilidades, independência, objetividade, execução e conclusão dos
Sistema de Administração de Riscos: O Comitê avaliou o gerenciamento e controle dos riscos de crédito, mercado, de liquidez trabalhos foram analisados pelo Comitê de Auditoria. O resultado desse processo não trouxe ao Comitê, preocupações no tocante
e operacional, tendo acompanhado, também, os procedimentos que estão sendo adotados pela Diretoria Executiva com relação aos pontos examinados. O Comitê avalia positivamente a cobertura e qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna.
ao projeto que visa à adequação do Banco aos requerimentos do Novo Acordo de Capital de Basiléia (“Basiléia III”). Na avaliação O Comitê entende que não há riscos residuais que possam afetar o grau de solidez e a continuidade das operações da Plural e
do Comitê, a abordagem que o Banco vem utilizando para preparar-se para a utilização de modelos internos nas condições de suas controladas. Demonstrações Financeiras: O Comitê de Auditoria analisou os procedimentos que envolvem o processo
estabelecidas pela Basiléia III está bem estruturada e a modelagem, assim como as ações adotadas para o gerenciamento de de preparação dos balancetes e balanços, individuais e consolidados, das notas explicativas e relatórios financeiros publicados
riscos, nos seus aspectos gerais, estão bem estabelecidas e adequadamente direcionadas. Sistema de Controles Internos em conjunto com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, assim como ouviu, a respeito, a auditoria interna,
e Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e das Normas Internas: Os relatórios requeridos pelos reguladores e externa e Diretoria Executiva. Foram, igualmente, examinadas as práticas contábeis relevantes utilizadas pelo Banco e por suas
preparados pela Auditoria Interna, concluíram que o sistema de Controles Internos do Plural S.A. Banco Múltiplo e de suas con- controladas na elaboração das demonstrações financeiras, verificando-se que estão alinhadas às práticas contábeis adotadas no
troladas estão adequadamente estruturados para garantir o efetivo gerenciamento dos riscos, das operações e dos sistemas que Brasil e normas e instruções do Banco Central do Brasil e normativos da CVM. Conclusão: O Comitê, fundamentando seu juízo
geram os relatórios financeiros. Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna e os relatórios elaborados pela auditoria externa nas ações desenvolvidas e ponderadas suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do escopo da sua atuação,
não apontaram falhas no cumprimento da legislação, da regulamentação e das normas internas que pudessem colocar em risco recomenda a aprovação, das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas auditadas do Plural S.A. Banco Múltiplo, rea continuidade das operações do Plural S.A. Banco Múltiplo e de suas controladas. Na visão do Comitê de Auditoria, conside- ferentes ao exercício findo em 31/12/20. RJ, 25/02/21. Original assinado por: Alexandre Moreira Conde - Membro; Silvia Maria
rados os esforços empregados pela Diretoria Executiva, o sistema de controles internos do Banco e de suas controladas vem de Almeida Bugelli Valença - Membro; Aldeir Salvadori - Membro Qualificado.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Conselheiros e Diretores da Plural S.A Banco Múltiplo e suas Controladas - RJ-RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objefinanceiras da Plural S.A. Banco Múltiplo e suas Controladas (“Banco”), identificadas como controladora e consolidado, respecti- tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão
vamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in- as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
formações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenadequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, do Banco em ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
31/12/20, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autori- julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos
zadas a funcionar pelo BACEN. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter- de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execunacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção à seguir, intitulada tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Banco, para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi- intencionais. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as ditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Banco é responsável por essas e outras informações Banco. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulque compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em gações feitas pela Administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financei- que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Banco. Se concluirmos que
ras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonsno trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individu- levar a Banco a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
ais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transaBacen, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Obtemos evidência de auditoria apropriada
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Banco continuar operando, divulgan- sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria de
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Banco ou cessar suas operações, ou não tenha outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Banco são aqueles deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 01/03/21. KPMG Auditores Indecom responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. pendentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Lino Martins da Silva Junior - Contador CRC RJ-083314/O-7.
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continua

Relatório da Administração: Apresentamos as demonstrações financeiras da Genial Investimentos CVM S.A (“Genial center da B3, Meta Trader 5 considerada a plataforma de negociação eletrônica mais rápida e estável do Brasil e uma das
Investimentos”) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em consonância com as normas do Bacen, mais utilizadas no mundo, Trader Cockpit que é nossa plataforma de gestão riscos, além da nova versão do nosso app,
relativas ao exercício findo em 31/12/20. A Genial Investimentos tem como atuação principal a negociação de títulos e com design moderno, novas funcionalidades e extremamente amigável. A Genial Investimentos vem buscando cada vez
valores mobiliários por conta própria ou de terceiros, além de realizar operações no mercado bolsas de valores e de mais, através da transformação digital, a satisfação de seus clientes utilizando para isso ferramentas inovadoras. Apesar
mercadorias e futuros. Em 09/03/20, foi aprovada pelo Bacen, importante passo para nossa operação, a reorganização da crise financeira global, motivada pelo Corona Vírus (COVID-19), o mercado de corretagem não foi afetado de forma
societária, conforme detalhada na nota explicativa 9, que é parte integrante das nossas demonstrações financeiras e brusca no decorrer da pandemia e acabou sendo favorecido pela redução da taxa de juros a níveis históricos no Brasil
que acompanham este relatório. Ao final do semestre, os ativos da “Genial Investimentos” totalizavam R$547 milhões, o e pelo crescimento da demanda gerada por clientes pessoas físicas, tornando o mercado de bolsa de valores bastante
patrimônio líquido montava R$49,2 milhões e o resultado apresentado foi de prejuízo de R$11,2 milhões (R$6 milhões atrativo. Diante disso, acreditamos em um 2021 forte com o mercado de ações repleto de oportunidades de negócios,
em 2019). O faturamento alcançando foi de R$166,7 milhões (R$106,3 milhões em 2019), crescimento de 56,8%. Se considerando que os indicadores de atividade econômica já apontam para uma recuperação, com sinalização positiva
considerarmos somente o business corretagem o crescimento foi ainda mais expressivo saindo de R$26,1 milhões em da produção industrial, do varejo e de outros setores. Agradecemos aos nossos acionistas e colaboradores que nesse
2019 para R$81 milhões em 2020 (209,9%). A performance alcançada se deve a capacidade de geração de receita, período transitório de enfrentamento do Covid, mantiveram nossas operações em pleno funcionamento, atendendo aos
impulsionada pelo enorme crescimento da nossa base de clientes que está sendo possível por conta dos investimentos nossos clientes através de diversos canais de comunicação disponíveis, tendo como prioridade a saúde de todos e colarealizados em tecnologia e mão de obra qualificada, as quais justificam o resultado apresentado. Entre os projetos im- boração com as autoridades para o bem comum, sem perder o foco nos nossos princípios que são nossos pilares. Aos
plementados estão: Gtrader que é a primeira plataforma de “Click and trade” do Brasil a ser hospedada dentro do data nossos clientes obrigado pelo apoio e confiança que contribuíram para as nossas realizações. A Administração.
Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Exercícios findos
31 de dezembro de 2020 e 2019 e semestre findo em 31 de dezembro de 2020
Ativo
Notas31/12/20 31/12/19
em 31/12/2020 e 2019 e semestre findo em 31/12/2020 (Em milhares de Reais)
(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por lote de mil ações)
Circulante
451.229 267.505
Semestre
Disponibilidades
4
8.027 15.158
Semestre
findo em
Aplicações interfinanceiras de liquidez
4 e 5 362.231 198.137
findo em
Fluxos de caixa das atividades operacionais
31/12/2020 31/12/2031/12/19
Aplicações em depósitos interfinanceiros
150.224 198.137
Notas 31/12/202031/12/2020 31/12/2019
(937) (11.240) (6.085)
Lucro / (prejuízo) do semestre/exercício
Aplicações em operações compromissadas
212.007
– Resultado de intermediação financeira
11.722
20.970
12.947 Ajustes do lucro / (prejuízo) do semestre/exercício:
Instrumentos financeiros
78.515 51.873 Rendas de aplicações interfinanceiras de
Depreciação e amortização
470
1.006
855
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
liquidez
5
2.775
6.481
6.400
Resultado de participações em coligadas e controladas
711 (3.493) (4.269)
derivativos
6
20.286 10.594 Resultado de títulos e valores mobiliários
Constituição de provisões para passivos contingentes
185
60
730
Carteira própria
12.623
3.095
e derivativos
6
7.995
13.350
6.232
Provisão para participação estatutária no resultado
5.857
7.116
1.184
Vinculados à prestação de garantias
7.663
7.499 Resultado com operações de créditos
1.055
1.310
392
Provisão para perdas esperadas associadas ao
Operações de crédito
6.747
674 (-) Reversão/provisão para perdas
risco de crédito
103
171
77
Financiamento de conta margem
7
6.747
674
esperadas associadas ao risco de crédito
(103)
(171)
(77)
Outros créditos
51.482 40.605 Outras receitas (despesas) operacionais
(6.987)
(25.154)
(16.193) Variação de ativos e obrigações
Aumento em instrumentos financeiros
(36.310) (26.895) (33.985)
Rendas a receber
8.a 11.621
7.903 Receitas de prestação de serviços
16.a
99.513
166.753
106.331
865
(118) (1.144)
Negociação e intermediação de valores
8.b 36.190 29.994 Despesas de pessoal
16.b
(25.145) (52.370)
(37.377) Redução / (Aumento) em outros ativos
129.195 198.137 194.662
Diversos
8.c
4.018
2.884 Despesas administrativas
16.c
(48.135) (84.370)
(47.399) Aumento em depósitos e demais instrumentos financeiros
(4.319) (4.067)
(69)
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco
Despesas tributárias
16.d
(9.766)
(16.382)
(9.421) Aumento em provisões
(3.018) (3.018) 2.385
de crédito
8.c
(347)
(176) (-) Depreciação e amortização
10 e 11
(470)
(1.006)
(855) Participação de empregados
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
92.802 157.659 154.341
Outros ativos
2.456
2.337 Resultado de participação em coligadas e
Despesas antecipadas
2.456
2.337
controladas
9
(711)
3.493
4.269 Fluxos de caixa das atividades de investimento
Realizável a longo prazo
1.221
1.140 Outras receitas operacionais
16.e
6.197
10.270
5.037
Aquisição de imobilizado de uso
(233)
(696) (1.288)
Instrumentos financeiros
1.221
1.140 Outras despesas operacionais
16.f
(28.470)
(51.542) (36.778) Aquisição de intangível
–
–
(858)
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
Despesas de provisões
185
60
730 Caixa líquido (aplicados nas) atividades de investimento
(233)
(696) (2.146)
derivativos
6
–
16
Reversão/(provisão) para passivos
92.569 156.963 152.195
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Carteira própria
–
16
contingentes
14
185
60
730
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício
277.689 213.295 61.100
Outros créditos
1.221
1.124 Resultado operacional
4.920
(4.124)
(2.516) Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício
370.258 370.258 213.295
Diversos
8.c
1.221
1.124 Resultado antes da tributação sobre o
92.569 156.963 152.195
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Permanente
94.700 91.517
lucro e participações
4.920
(4.124)
(2.516)
Investimentos
9
91.998 88.505 Participações estatutárias no resultado
(5.857)
(7.116)
(3.569) No exercício findo em 31/12/20, o resultado de operações com títulos e valores
Investimentos em participações em coligadas e controladas
91.998 88.505 Resultado líquido do semestre/exercício
(937)
(11.240)
(6.085) mobiliários foi de R$ 13.350 (R$ 6.232 em 2019). O valor de mercado dos títulos
Imobilizado de uso
10
2.661
1.718 Quantidade de ações
752.901.535 752.901.535 752.901.535 públicos é apurado segundo divulgações nos boletins diários informados pela
Imóveis de uso
6.236
5.693 Lucro/(prejuízo) líquido por lote de mil ações - R$
(0,0012)
(0,0149) (0,0081) ANBIMA. Os títulos privados são registrados pelo seu valor de custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos e ajustado ao valor de mercado. As
Outras imobilizações de uso
2.235
–
Demonstrações
dos
Resultados
Abrangentes
Exercícios
findos em
principais fontes de precificação são: ANBIMA, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e BalDepreciações acumuladas
(5.810) (3.975)
31/12/2020
e
2019
e
semestre
findo
em
31/12/2020
(Em
milhares
de
Reais)
cão e SELIC. As aplicações em cotas de fundos de investimento são registraIntangível
11
41
1.294
Semestre
das pelo custo de aquisição, atualizado diariamente pela variação no valor das
Outros ativos intangíveis
1.862
4.944
findo em
cotas informados pelos Administradores dos respectivos fundos investidos. Em
Amortizações acumuladas
(1.821) (3.650)
31/12/2020 31/12/20 31/12/19 31/12/2020 e 2019 a Corretora não possuía em aberto operações envolvendo
Total do ativo
547.150 360.162
(937) (11.240) (6.085) instrumentos financeiros derivativos. 7. Financiamento de conta margem: As
Passivo
Notas 31/12/20 31/12/19 Lucro / (prejuízo) líquido do semestre/exercício
–
–
– operações em conta margem são as operações de financiamento realizadas
496.660 298.523 Outros resultados abrangentes no semestre/exercício
Circulante
com pessoas físicas, na compra de novas ações no mercado à vista, regulamen496.660 298.523 Lucro / (prejuízo) líquido abrangente do
Depósitos e demais instrumentos financeiros
(937) (11.240) (6.085) tadas pela Instrução CVM nº 51/86, de clientes de Home Broker. A remuneração
496.660 298.523 semestre/exercício
Outras obrigações
destas operações são de até 4% a.m. O limite de crédito concedido no produto
Sociais e estatutárias
12.a 5.282
1.184
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em conta margem possui garantia mínima de 140%. Em 31/12/20, o saldo dessa
Fiscais e previdenciárias
12.b 4.476 6.179
31/12/2020 e 2019 e semestre findo em 31/12/2020 (Em milhares de Reais) conta é de R$ 6.747 (R$ 674 em 2019). 8. Outros créditos - a. Rendas a receCobrança e arrecadação de tributos e assemelhados
2
15
ber: Em 31/12/20, a Corretora possuía registrado como rendas a receber o monCapital Aumento
Prejuízos
Negociação e intermediação de valores - Passivo
12.c 479.450 284.579
social de capital acumulados
Total tante de R$ 11.621 (R$ 7.903 em 2019) provenientes de prestação de serviços de
Diversas
12.d
7.450 6.566
Saldos em 1º de janeiro de 2019
29.000
78.601
(41.004) 66.597 administração de recursos aos fundos de investimentos. As receitas auferidas no
1.218
1.127
Exigível a longo prazo
Prejuizo do exercício
–
–
(6.085) (6.085) exercício com a administração de recursos conforme a Nota Explicativa nº 16.a.
totalizaram R$ 51.256 (R$ 62.452 em 2019). b. Negociação e intermediação de
1.218
1.127
Provisões
Saldos em 31 de dezembro de 2019
29.000
78.601
(47.089) 60.512 valores: Representado principalmente pelos saldos das operações por conta de
Provisão para passivos contingentes
14
1.218
1.127
–
–
(6.085) (6.085) clientes, pendentes de liquidação, dentro do prazo regulamentar, no montante
Mutações do exercício
Patrimônio líquido
15 49.272 60.512
Saldos em 1º de julho de 2020
107.601
–
(57.392) 50.209 de R$ 36.190 (R$ 29.994 em 2019).
Capital social
107.601 29.000
Prejuízo
do
semestre
–
–
(937) (937) c. Diversos
31/12/20 31/12/19
Aumento de capital
– 78.601
–
(55.288) 52.313 IR a compensar
1.732
975
(58.329) (47.089) Saldos em 31 de dezembro de 2020 107.601
Prejuízos acumulados
1.221
1.124
–
–
(937) (937) Devedores por depósito em garantia
547.150 360.162 Mutações do semestre
Total do passivo e patrimônio líquido
903
102
Saldos em 1º de janeiro de 2020
29.000
78.601
(47.089) 60.512 Devedores diversos – país (i)
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais). 1.
Valores a receber de sociedades ligadas (ii)
969
561
Aumento
de
capital
78.601
(78.601)
–
–
Contexto operacional: A Genial Investimentos CVM S.A. (“Corretora”) tem por
242
–
–
(11.240) (11.240) Outras liquidações – correspondentes
objeto principal, negociar títulos e valores mobiliários por conta própria ou de tercei- Prejuízo do exercício
Despesas antecipadas
42
376
Saldos
em
31
de
dezembro
de
2020
107
.601
–
(58.329)
49.272
ros, e operar em bolsas de valores e de mercadorias e futuros. A Corretora está se130
870
Outros créditos diversos
78.601
(78.601)
(11.240) (11.240) Subtotal
diada na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, RJ, e possui local principal de seus Mutações do exercício
5.239
4.008
negócios na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, na cidade e estado de SP. As opera- está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. De (-) Provisão p/perdas esperadas associadas ao risco de crédito
(347)
(176)
ções são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam inte- acordo com a Resolução nº 3.566/2008 do CMN, que dispõe sobre procedimentos Total
4.892
3.832
gradamente no mercado financeiro nacional. Certas operações têm a coparticipa- aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao Circulante
3.671
2.708
ção ou a intermediação de instituições ligadas ao Grupo Plural. Devido a reorgani- valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora testa, no mínimo anualmente,
1.221
1.124
zação societária ocorrida, o Plural S.A. Banco Múltiplo deixou de ser seu acionista o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício Não circulante
controlador devido a incorporação da Corretora pela Genial Investimentos Holding as eventuais perdas apuradas. Em 31/12/2020 e 2019, a Corretora, com base em (i) O saldo dessa rubrica refere-se a custos transitórios incorridos a receber de
Fundos de investimentos. (ii) O saldo dessa rubrica refere-se a a outros valores a
Financeira S.A. que passou a ser sua controladora direta. Os atos societários dessa operação foram aprovados junto ao Bacen no dia 09/03/20. As operações são análise dos seus ativos, concluiu que não haviam evidências que indicassem a liquidar entre empresas do grupo. 9. Investimentos em participações em conconduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente necessidade de constituição de provisão para perdas consideradas permanentes. troladas: Em 02/12/19, a Genial Corretora de Seguros incorporou reversamente
no mercado financeiro nacional, acarretando ganho de sinergia dentre as empre- j. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciá- sua controladora Geração Futuro Seguros e Participações Ltda com a versão da
sas do Grupo. A Corretora tem como controlador a Genial Investimentos Holding rias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e totalidade do acervo líquido da mesma e sua consequente extinção. Com isso,
Financeira S.A., e o Grupo é controlado pela Holding Plural S.A.. 2. Apresentação passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na a Genial Corretora de Seguros passou a ser controlada direta da Genial Invese elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras Resolução nº 3.823/09 do CMN: j1. Ativos contingentes: não são reconhecidos con- timentos CVM. Devido a reestruturação societária ocorrida, a Cia incorporou as
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação tabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou ações da Genial Institucional CCTVM que passou a ser sua controlada direta. Tal
societária e as normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não ca- deliberação foi aprovada pelo Bacen em 09/03/20.
Saldo em Equivalência Saldo em
em consonância com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Na- bem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e quando os
31/12/2019 patrimonial 31/12/2020
cional - Cosif, instituído pelo Bacen. A partir de janeiro de 2020 a Resolução CMN montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. j2. Passivos
86.304
3.232
89.536
nº 4.720/2019 e a Circular Bacen nº 3.959/2019 (revogada pela Resolução BCB nº contingentes: são constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídi- Genial Institucional CCTVM
2.201
261
2.462
2 em 12/08/20) estabeleceram critérios gerais para elaboração e divulgação das cos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexida- Genial Corretora de Seguros Ltda (*)
88.505
3.493
91.998
Demonstrações Financeiras pelas instituições financeiras e demais instituições de e o posicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada como prová- Total
autorizadas a funcionar pelo Bacen, incluindo a apresentação da Demonstração vel e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente seguran- (*) A Genial Corretora de Seguros é investida direta da Corretora, porém, não
do Resultado Abrangente e a apresentação das contas do Balanço Patrimonial por ça. j3. Obrigações legais - fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judi- é considerada para fins de consolidação conforme regras estabelecidas pelo
ordem de liquidez e exigibilidade e comparativas ao final do exercício social imedia- ciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legali- Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. 10.
tamente anterior. A adoção das novas normas não impactou os critérios até então dade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação acerca da Imobilizado: Durante o exercício findo em 31/12/20 e 2019, a Corretora apreadotados pela Corretora. A preparação das demonstrações financeiras, de acordo probabilidade de perda, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas sentou as seguintes
Movimentação
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras demonstrações financeiras. k. Demais ativos e passivos: São apresentados pe- movimenta ções em seu imobilizado:
Saldo Aqui- Transfe- DepreSaldo
autorizadas a funcionar pelo Bacen, requer que a Administração da Corretora ba- los seus valores de realização ou liquidação na data do balanço. l. Provisão para
Taxa 31/12/19 sições rências ciação 31/12/20
seie-se em estimativas e julgamentos para o registro de certas transações que IR e CS: A provisão para IR é, quando devida, constituída mensalmente com base Descrição
805
382
1.187
afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de infor- nos rendimentos tributáveis, à alíquota de 15%, acrescida de 10% sobre o resulta- Mobiliário
10%
(394)
(80)
(474)
mações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais do tributável anual que exceder R$240. A CS é, quando devida, constituída à alí- (-) depreciação acumulada
765
765
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos quota de 20% apurada sobre o resultado tributável ajustado na forma da legislação Equip. de comunic. e segurança
10%
(693)
(17)
(710)
subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacio- em vigor. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço (-) depreciação acumulada
153
2.082
2.235
nadas às demonstrações financeiras referem-se à marcação a mercado de títulos entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos dife- Benfeitoria
(916) (423) (1.339)
e valores mobiliários, provisão para contingências e provisão para perdas espera- ridos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser (-) depreciação acumulada (i) 10%
4.123
161
4.284
das associadas ao risco de crédito. A Administração revisa as estimativas e premis- aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base Equipamento de informática
(2.888)
- (399) (3.287)
20%
sas pelo menos semestralmente. As demonstrações financeiras foram elaboradas nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. (-) depreciação acumulada
no curso normal de negócios. A administração não identificou nenhuma incerteza m. Prejuízo líquido por ação: O resultado por ação é calculado com base na Total
1.718
696
1.166 (919) 2.661
relevante sobre a capacidade da Corretora em continuar suas atividades nos próxi- quantidade de ações em circulação na data do balanço. n. Resultado recorrente e (i) As benfeitorias são amortizadas de acordos com a vigência dos contratos de
mos 12 meses. A Administração autorizou a emissão e divulgação das demonstra- não recorrente: Considera-se resultado não recorrente: I. o resultado que não es- aluguel que são de 60 meses.
Movimentação
ções financeiras em 25/02/21. 3. Resumo das principais práticas contábeis: a. teja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas
Saldo Aquisi- Bai- DepreSaldo
Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são apre- da instituição; e II. não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios Descrição
Taxa 31/12/18 ções xas ciação 31/12/19
sentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da Corretora. b. Cai- futuros. o. Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de Móveis e equipamentos de uso 10%
510
295
805
xa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a fi- caixa foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento (-) depreciação acumulada
(367)
(27)
(394)
nalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investi- contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. p. Sist. de comunicações - Equipam. 10%
728
37
765
mento ou outros fins. Possuem liquidez imediata, com vencimento ou carência Eventos subsequentes: Evento subsequente ao período a que se referem às de- (-) depreciação acumulada
(671)
(22)
(693)
igual ou inferior a 90 dias, e não estão sujeitos a risco significativo de mudança de monstrações financeiras é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre Sist. de processamento de dados 20%
3.167
956
4.123
valor e incluem caixa e aplicações interfinanceiras de liquidez. Aplicações interfi- entre a data final do período a que se referem às demonstrações contábeis e a data (-) depreciação acumulada
(2.551)
(337) (2.888)
nanceiras de liquidez são registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendi- na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Dois tipos de eventos po- Total
816 1.288
(386)
1.718
mentos incorridos até a data do balanço, e retificadas por provisão ao valor de dem ser identificados: Os que evidenciam condições que já existiam na data final 11. Intangível: Durante o semestre findo em 31/12/20 e 2019, a Corretora apremercado quando aplicável. c. Apuração do resultado: As receitas e despesas são do período a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente sentou as seguintes movimentações em seu intangível:
apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata dia ao período contábil a que se referem às demonstrações que originam ajustes). Os
Movimentação
para as de natureza financeira. d. Segregação de curto e longo prazo: Os de- que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período
Saldo Aquisi- TransfeAmortiSaldo
mais ativos e passivos são apresentados pelos seus valores de realização ou liqui- contábil a que se referem às demonstrações financeiras (evento subsequente ao Descrição
Taxa 31/12/19 ções rências Baixas zação 30/12/20
dação na data do balanço. Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em período contábil a que se referem as demonstrações que não originam ajustes). 4. Sistema de procesaté 12 meses são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. e. Caixa e equivalentes de caixa: Em 31/12/2020 e 2019, o caixa e equivalentes de samento de dados
2.862
- (1.000)
1.862
Instrumentos financeiros – TVMs e instrumentos financeiros derivativos: Nos caixa estavam assim compostos:
31/12/2020 31/12/2019 (-) amortização
termos da Circular Bacen nº 3.068, de 8/11/01 e regulamentação complementar, os Caixa e saldos em bancos - moeda nacional
8.027
15.158 acumulada
20%
(2.734)
- 1.000
(87)
(1.821)
TVMs são classificados nas seguintes categorias: (i) Títulos para negociação: Os Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5)
362.231
198.137 Benfeitorias em imótítulos para negociação são apresentados no ativo circulante, independentemente Total
370.258
213.295 veis de terceiros
2.082
- (2.082)
dos respectivos vencimentos. Compreendem os títulos adquiridos com o propósito 5. Aplicações interfinanceiras de liquidez: As aplicações interfinanceiras de liqui- (-) amortização
de serem ativa e frequentemente negociados. São avaliados pelo valor de mercaacumulada
(916)
916
do, sendo o resultado da valorização ou desvalorização computado ao resultado. dez estão sendo apresentadas por tipo de papel e vencimento como segue:
1.294
(1.166)
(87)
41
31/12/2020 31/12/2019 Total
(ii) Títulos mantidos até o vencimento: TVMs para os quais haja intenção e capa150.224
198.137
Movimentação
cidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. Esses títulos são ava- Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI
212.007
–
Saldo Aquisi- Bai- AmortiSaldo
liados pelos valores de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data Aplicações em operações compromissadas
362.231
198.137 Descrição
Taxa 31/12/18 ções xas zação 31/12/19
do balanço, os quais devem ser lançados no resultado do período. (iii) Títulos dis2.825
37
2.862
poníveis para venda: Títulos e valores mobiliários que não se enquadrem nas de- As aplicações interfinanceiras de liquidez são compostas por aplicações financeiras Software
20%
(2.511)
(223) (2.734)
mais categorias, e que são avaliados pelos seus valores de mercado, em contra- com o Plural S.A. Banco Múltiplo, a uma taxa média de 100% do CDI, com vencimen- (-) amortização acumulada
1.261
821
2.082
partida à destacada conta de patrimônio líquido denominada “ajuste ao valor de to em 02/12/21, entretanto, as operações compromissadas são liquidadas conforme Benfeit. em imóveis de terceiros (i)
(672)
(244)
(916)
mercado - títulos e valores mobiliários e derivativos”, líquidos dos efeitos tributários. vencimento da operação (04/01/21) (2019: 03/01/20) e não do papel. No exercício (-) amortização acumulada
903
858
(467)
1.294
A Corretora tem como estratégia de atuação adquirir títulos e valores mobiliários e findo em 31/12/20, o resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez geraram ga- Total
31/12/20
1/12/19
mantê-los para negociação, proporcionando, desse modo, rentabilidade de suas nhos de R$ 6.481 (R$ 6.400 em 2019). 6.TVMs e instrumentos financeiros deriva- 12. Outras obrigações - a. Sociais e estatutárias
5.282
1.184
disponibilidades e participação transitória no mercado de derivativos sem, contu- tivos: Os TVMs integrantes da carteira própria da Corretora estão apresentados por Gratificações e participações a pagar (empregados)
31/12/20 31/12/19
b. Fiscais e previdenciárias
do, assumir posições que comprometam a sua solidez patrimonial, liquidez ou que tipo de papel e prazo de vencimento contratual da carteira:
Valor de Mercado 31/12/2020
Impostos e contribuições sobre salários
1.594
1.378
venham a representar risco de crédito. As cotas de fundos de investimento são
Sem
atualizadas diariamente com base no valor da cota divulgado pelos AdministradoIR retido na fonte
562
2.851
Vencimen- Acima
Valor de Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros
res dos fundos onde os recursos são aplicados. A valorização e desvalorização das
432
324
to/ até 360de 360
mercado PIS e COFINS
cotas de fundos de investimento estão apresentadas nas demonstrações do resul1.094
996
Custo
dias dias
Total 31/12/2019 ISS
tado. Os títulos privados classificados como certificados de depósitos bancários,
794
630
11.815
3.835 8.788
12.623
3.111 Total
letras de créditos imobiliários, debêntures, certificados de recebíveis de agronegó- Carteira própria (livres)
4.476
6.179
11.815
3.835 8.788
12.623
3.111 c. Negociação e intermediação de valores
cio e letras de agronegócio são indexados à taxa CDI e pré-fixados, sendo o resul- Títulos de Renda Fixa (livres)
31/12/20 31/12/19
320
– 321
321
98 Credores conta de liquidação pendente
tado registrado como resultado de operações com títulos e valores mobiliários. Títulos Públicos Federais
457.380 255.156
f. Negociação e intermediação de valores: Demonstrado pelo valor das opera- Letras Financeiras do Tesouro – LFT 289
– 289
289
52 Caixas de registro e liquidação
22.070
28.305
ções de compra ou venda de títulos realizadas junto às bolsas de valores, por conta Notas do Tesouro Nacional-B - NTN-B
30
–
31
31
46 Outros
1.118
própria e de clientes, pendentes de liquidação dentro do prazo regulamentar. g. In- Notas do Tesouro Nacional-F - NTN-F
1
–
1
1
– Total
479.450 284.579
vestimentos em participações em controladas: As participações em controla- Títulos privados
8.493
172 8.467
8.639
3.013 d. Diversos
31/12/20 31/12/19
das são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações fi- Certificado de dep. bancário - CDB
500
142 318
460
546 Provisão para despesas de pessoal (*)
3.434
2.623
nanceiras da controladora. h. Imobilizado de uso / Intangível: Ativo Imobilizado: Letras de câmbio – LC
83
15
64
79
87 Provisão de pagamentos a efetuar
2.583
2.340
corresponde aos direitos que tenham como objeto bens corpóreos destinados à Letras de crédito Imobiliários – LCI
–
–
–
–
72 Valores a pagar sociedades ligadas
65
954
manutenção das atividades da Corretora ou da empresa ou exercidos com essa fi- Letras de créd. do agronegócio- LCA
15
15
–
15
2 Credores diversos - outros
1.368
649
nalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à Corretora os be- Debêntures
2.510
– 2.667
2.667
16 Total
7.450
6.566
nefícios, riscos e controle desses bens. O ativo imobilizado de uso (bens corpóre- Certificado de recebíveis imobil.- CRI 2.435
– 2.448
2.448
167 (*) Devido a pandemia do Covid-19, o Governo Federal emitiu a MP nº 927 de
os) e o intangível (bens incorpóreos) estão registrados pelo valor de custo de aqui- Certificado recebíveis do
22/03/20 e a Portaria nº 139 de 03/04/20, que dispõem sobre medidas trabalhissição. A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas anuais agronegócio - CRA
2.950
– 2.970
2.970
2.123 tas para o enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). A MP nº 927 permitiu alguque contemplam a vida-útil econômica dos bens, às taxas de 10% a.a. para mó- Fundos de investimentos
3.002
3.663
–
3.663
– mas medidas, dentre as quais o diferimento do recolhimento do FGTS. Essa MP
veis, e 20% a.a. para os demais. A amortização do ativo intangível é calculada pelo Plural Small Caps FIA
2.000
2.646
–
2.646
– não foi votada e convertida em Lei pelo Congresso Nacional e perdeu a validade
método linear à taxa de 20% a.a. O ágio é apurado com base na diferença entre o Brasil Plural Créd. Priv. Triple A FIRF 1.000
1.015
–
1.015
– em 20/07/20, entretanto produziu efeitos de 22/03/20 até 19/07/20. A Portaria
valor pago na data de aquisição e o valor contábil líquido. O ágio, cujo fundamento
2
2
–
2
– nº139, prorrogou o prazo para o recolhimento de tributos federais, como as coné baseado na previsão de resultados futuros da empresa adquirida, é amortizado Outros
– 7.663
7.663
7.499 tribuições previdenciárias relativas às competências março e abril de 2020, que
em consonância com os prazos de projeções que o justificaram ou, quando baixa- Vinculados à prestação de garantias 7.633
– 7.663
7.663
7.499 foram pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas nas competêndo o investimento, por alienação ou perda, antes de cumpridas as previsões. i. Re- Letras Financeiras do Tesouro – LFT 7.633
19.478
3.83516.451
20.286
10.610 cias julho e setembro de 2020, respectivamente.
dução do valor recuperável de ativos não financeiros - (impairment): Um ativo Total
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13. IR e CS - Demonstração da conciliação entre o IR e CS à taxa efetiva e nominal
RECONCILIAÇÃO DO IR E DA CSSL
31/12/20 31/12/19
Resultado antes da Tributação e Participações
(4.124) (2.516)
(7.116) (3.569)
Participações dos empregados no resultado
Prejuízo antes dos Impostos
(11.240) (6.085)
Despesa de IR e CS - Alíquota vigente
Corrente - Alíquota Vigente
(4.496) (2.434)
(2.027) (3.309)
Ajustes Permanentes
Resultado de Equival. Patrimonial de Controladas e Coligadas (3.493) (4.269)
Outras
1.466
960
19 (1.109)
Ajustes Temporários
Ajustes temporários sobre produtos
79
73
Outras
(60) (1.182)
Prejuízo do Exercício
(13.248) (10.503)
Créditos tributários de IR e CS: A Corretora não realizou o registro contábil de ativo ou passivo tributário em conformidade com Resolução 3.059/12 do Bacen que
define as regras para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Bacen para efetuar o registro contábil de créditos tributários decorrente de prejuízo fiscal de IR, de base negativa de CSLL e aqueles decorrentes de
diferenças temporárias.
Prejuízo
Base
Ajustes
Fiscal Negativa Temporários MTM Total
15.174
9.105
319
99 24.697
Ativos fiscais não constituído
Genial Investimentos CVM
15.174
9.105
319
99 24.697
14. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: As contingências
são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer de assessores jurídicos quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações. Para as contingências classificadas como “prováveis”, são constituídas
provisões reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica “Provisões para riscos
fiscais” e Provisões para passivos contingentes”. Eventuais desembolsos dependerão da evolução e do êxito de cada um dos processos, não sendo possível estimar quando ocorrerão. Composição e movimentação das contingências Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
Fiscais
Trabalhistas
Cíveis
Outros
Garan- Provi- Garan- Provi- Garan- Provi- Garan- Provitia
são
tia
são
tia
são
tia são
250 1.127
873
Em 31/12/19
Constituições
420
88 2.051
11
- (2.380)
(1)
Reversões
Em 31/12/20
420
338
798
883
A provisão da contingencia fiscal no total de R$420, quando realizada, será suportada
pelos os antigos controladores da Corretora. Abaixo segue demonstração dos tipos de
processos com probabilidade “possível” em que a Corretora figura no polo passivo.
Passivos Contingentes - Risco Possível Fiscais Trabalhistas Cíveis Outras
223
4.918 2.444
792
Em 31/12/19
5.325
9.965 1.840
126
Em 31/12/20
Existem passivos contingentes inclusos no quadro acima, cujo ônus em caso de perda são dos antigos controladores da Corretora, nos montantes R$673 referentes a
contingências cíveis e R$1.033 a contingências trabalhistas. 15. Patrimônio líquido
- Capital Social: Em 31/12/20 e 2019, o capital social é de R$ 107.601 e está representado por 752.901.535 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, representado conforme o quadro de acionistas:
Nº de ações Participação
Acionista
752.901.535
100%
Genial Investimentos Holding Financeira S.A.
752.901.535
100%
Total
Devido a reestruturação societária ocorrida em 31/08/18, a Genial Investimentos
CVM incorporou 723.767.993 ações no valor de R$ R$78.601 do capital social da Genial Institucional CCTVM (anteriormente denominada Brasil Plural CCTVM) com consequente aumento de capital. O Plural Banco transferiu as quotas do capital social da
Genial Investimentos CVM para a Genial Investimentos Holding S.A e esta, transferiu
as ações para a Genial Investimentos Holding Financeira S.A., mediante aumento de
capital e submetido a apreciação do BACEN.Tais deliberações foram aprovadas pelo
Bacen em 09/03/20. Destinação dos resultados: Aos acionistas está previsto o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido ajustado
conforme legislação vigente. Nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019, não houve
pagamentos de dividendos em função dos prejuízos apresentados pela Corretora.
Reserva de lucros: A reserva legal é constituída ao final de cada exercício na forma
prevista na legislação societária brasileira, pela parcela de 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. Reserva de capital: A reserva de capital será
utilizada para absorção de prejuízos, quando estes ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, qual houver incorporação ao capital social, pagamento
de dividendos a ações preferenciais e para resgate, reembolso ou compra de ações.
16. Resultado operacional - a. Receita de prestação de serviços
Semestre findo em 31/12/20 31/12/20 31/12/19
Administração de
recursos (Nota 8.a)
28.264
51.256
62.452
Rendas de corretagem
45.932
81.020
26.140
Rendas de colocação de títulos
24.015
31.400
11.083
Assessoria técnica
1.101
2.622
6.335
201
455
321
Outras
99.513 166.753 106.331
Total
b. Despesa de pessoal
Semestre findo em 31/12/20 31/12/20 31/12/19
Proventos
(16.117) (33.938) (22.919)
Encargos Sociais
(5.075) (10.393) (7.629)
Honorários da diretoria
(546)
(1.092)
(1.011)
(3.407)
(6.947) (5.818)
Outros
(25.145) (52.370) (37.377)
Total
Semestre findo
c. Despesas administrativas
em 31/12/20 31/12/20 31/12/19
Serviços técnicos especializados
(3.456) (6.210) (6.170)
Processamento de dados
(32.133) (55.386) (19.189)
Serviço do sistema financeiro
(1.723) (3.366) (2.242)
Aluguel
(1.892) (3.617) (2.671)
Comunicações
(458)
(857) (1.000)
Viagens
(86)
(468) (1.065)
Serviços de terceiros
(272) (1.155) (1.009)
Publicidade e propaganda
(5.948) (9.063) (9.582)
Patrocínios
(180)
(434)
–
Outros
(1.987) (3.814) (4.471)
Total
(48.135) (84.370) (47.399)
d. Despesas tributárias
Semestre findo
em 31/12/20 31/12/20 31/12/19
PIS e COFINS
(5.379) (9.045) (5.620)
Imposto sobre serviços de qualquer
natureza - ISS
(4.110) (6.762) (3.402)
Outros
(277)
(575)
(399)
Total
(9.766) (16.382) (9.421)
e. Outras receitas operacionais
Semestre findo
em 31/12/2020 31/12/2031/12/19
Reversões de provisões
–
1
694
Custos compartilhados
1.824 2.953 2.519
Recuperação de despesas administrativas
61
321
342
Variação monetária
15
32
242
4.297 6.963
1.240
Outros
Total
6.197 10.270 5.037
Semestre
f. Outras despesas operacionais
findo em
31/12/2020 31/12/20 31/12/19
Custos compartilhados
(204)
(571)
(915)
Repasses com intermediação de operações (*)
(27.446) (49.721) (34.365)
Reversão de provisões operacionais
–
(42)
(455)
Despesas de fundos
–
(1)
–
Outros
(820) (1.207) (1.043)
Total
(28.470) (51.542) (36.778)
(*) Refere-se a repasses de receitas de operações com títulos e valores mobiliários
nos mercados financeiros e de capitais brasileiro, compra, venda, operações de
aluguel, bem como outras modalidades de operações admitidas. 17. Partes relacionadas: As operações são tratadas de acordo com as normas contábeis vigentes e
ratificadas em política interna envolvendo as partes relacionadas do Grupo Plural.
Nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019, a Corretora possuía as seguintes transações com partes relacionadas:
Outras partes
Controladores
relacionadas
Total
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19
Ativo
Caixa e saldos em bancos moeda nacional
55
32
–
–
55
32
Certificados de Depósitos
Interfinanceiros - CDI
150.224 198.137
–
– 150.224 198.137
Negociação e intermediação
de valores
– 20.447
–
–
– 20.447
A receber - prestação de
serviços
–
– 12.449
7.868 12.449
7.868
Outros créditos - diversos
622
–
694
1.065
1.316
1.065
Passivo
Operação de bolsa correspondente
(21.959) (28.264)
–
– (21.959) (28.264)
Negociação e intermediação
de valores p
–
– (21.748) 7.676 (21.748) 7.676
Reembolso de despesas
administrativas
–
(778)
(65)
(153)
(65)
(931)
Resultado
Resultado de títulos e valores
mobiliários
6.481
6.400 (5.820)
(169)
661
6.231
Receita com prestação de
serviços
–
– 51.256 62.452 51.256 62.452
Outras receitas operacionais
–
–
2.952
2.519
2.952
2.519
Outras despesas operacionais
–
–
(571)
(915)
(571)
(915)
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Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da administração foi remunerado durante os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
31/12/2020 31/12/2019
da seguinte forma:
Proventos
1.092
1.011
Encargos sociais
246
227
Total
1.338
1.238
De acordo com o CPC 33 (R1), a remuneração total dos Diretores durante os exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 é considerada benefício de curto prazo. De acordo
com a Administração não existem outros benefícios de curto prazo. 18. Resultado
líquido por ação: Resultado atribuído aos detentores de ações ordinárias (básico e diluído)
31/12/2020
31/12/2019
Operações
Operações
continuadas
Total continuadas
Total
Prejuízo atribuído aos detentores
de ações ordinárias
(11.240) (11.240)
(6.085) (6.085)
(+ -) Ajustes ao prejuízo atribuível
aos detentores de ações ordinárias
–
–
–
–
Prejuízo atribuído aos detentores
de ações ordinárias
(11.240) (11.240)
(6.085) (6.085)
Média ponderada de ações ordinárias (básico e diluido) 31/12/2020 31/12/2019
Ações ordinárias existentes em 1º de janeiro
752.901.535 752.901.535
Efeito das ações emitidas
–
–
Média ponderada de ações ordinárias
752.901.535 752.901.535
Prejuízo básico por lote de mil ações
(0,0149)
(0,0081)
A Corretora não identificou efeitos diluidores que afetem o cálculo e apresentação
do prejuízo líquido por ação. 19. Resultados recorrentes e não recorrentes: Em
conexão com a Resolução BCB nº 2/2020, a Corretora considerou como resultado não recorrente no exercício o montante de R$ 60 relacionado a provisão para
passivos contingentes. O resultado remanescente, representado pelo prejuízo
de R$ 11.300, foi considerado pela Corretora como resultado recorrente do exercício. 20. Gerenciamento de riscos: A gestão de risco está sujeita aos padrões do
acionista controlador, Banco Plural S.A. – Banco Múltiplo. Desse modo, atua como
instrumento para maximizar o valor para os acionistas e para as partes interessadas buscando estabelecer estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio entre as
metas de crescimento e de retorno dos investimentos e os riscos a elas associados.
A descrição detalhada de cada estrutura que compõe o gerenciamento de riscos
está disponível em forma de políticas no site da Instituição (https://www.bancoplural.
com/pt-BR/Company/RiskManagement). As estratégias de gerenciamento de riscos
e os respectivos efeitos nas demonstrações financeiras atendem plenamente ao
disposto pela Resolução nº 4.557 do CMN e podem ser resumidos, como segue:
a. Risco de mercado: A gestão de risco de mercado é responsável por identificar,
avaliar, monitorar e mitigar as exposições decorrentes de posições detidas em ações,
taxa de juros, câmbio e mercadorias (commodities). O risco de mercado é monitorado através do cálculo diário do Value at Risk (VaR), uma ferramenta estatística que
mensura a perda potencial da instituição em 1 dia com 95% de nível de confiança.
Também é utilizada a análise de sensibilidade das carteiras com o objetivo de mensurar o risco em cenários adversos. A precisão da metodologia de risco de mercado
é testada através de testes (back-testing) que validam a aderência das estimativas.
O nível de confiança de 95,0% significa, por exemplo, que existe a possibilidade de
uma em vinte ocorrências da perda realizada ser abaixo do VaR estimado. Com isso,
perdas de negociação em um único dia menor do que o VaR apresentados são esperados de ocorrer, em média, cerca de uma vez por mês. A tabela a seguir contém a
média mensal do VaR da carteira proprietária do Conglomerado para os
30/12/20
30/12/19
períodos findos em:
VaR (R$ mil)
(879)
(347)
O acionista Controlador também monitora o risco de mercado de sua carteira por
meio das parcelas que compõem o RWA (Risk Weighted Assets) conforme determina a Resolução nº 4.193/2007 e a Circular n° 3.365 do Bacen. I. Análise de Sensibilidade (Instrução CVM n° 475/2008): Alinhado às melhores práticas de mercado, o
Conglomerado gerencia seus riscos de forma dinâmica, buscando identificar, avaliar,
monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado de suas posições próprias. Para isto, a Instituição considera os limites de riscos estabelecidos pela Administração e possíveis cenários para atuar de forma tempestiva na reversão de eventuais resultados adversos. Em conformidade com a Resolução CMN n° 4.557/2017
e com a circular n° 3.354/2007 do Bacen, a Instituição segrega as suas operações,
inclusive instrumentos financeiros derivativos da seguinte forma: i. Carteira de negociação (Trading Book): constituída por posições próprias realizadas com a intenção
de negociação ou destinadas a hedge da carteira de negociação, para as quais haja
a intenção de serem negociadas antes de seu prazo contratual, observadas as condições normais de mercado, e que não contenham cláusula de inegociabilidade. ii.
Carteira de não negociação (Banking Book): contém as operações não classificadas
na Carteira de Negociação, tendo como característica principal a intenção de manter
tais operações até seu vencimento. Para determinar a sensibilidade do capital aos
impactos de movimentos de mercado na Carteira de Negociação (Trading), foram
realizadas simulações considerando 3 cenários:
Cenário Pessimista A
Cenário Otimista A
PRÉ
200 PRÉ
(200)
IPCA
200 IPCA
(200)
Câmbio
5% Câmbio
(5%)
Ações
(5%) Ações
5%
Cenário Pessimista B
Cenário Otimista B
PRÉ
250 PRÉ
(250)
IPCA
250 IPCA
(250)
Câmbio
6,25% Câmbio
(6,25%)
Ações
(6,25%) Ações
6,25%
Cenário Pessimista C
Cenário Otimista C
PRÉ
300 PRÉ
(300)
IPCA
300 IPCA
(300)
Câmbio
7,50% Câmbio
(7,50%)
Ações
(7,50%) Ações
7,50%
No quadro abaixo, encontram-se sintetizados os resultados da análise de sensibilidade para a Carteira de Negociação (Trading) do Conglomerado Prudencial, composta por TVMs:
Cenário A Cenário B Cenário C
Fator de Risco
Variação Resultado Resultado Resultado
PRÉ
Aumento
(76)
(95)
(114)
Ações
Redução
(1.648)
(2.060)
(2.472)
Câmbio
Redução
(5)
(6)
(8)
IPCA
Aumento
(767)
(933)
(1.093)
Para as operações classificadas na Carteira de Não Negociação, a valorização ou a
desvalorização em decorrência de mudanças em taxa de juros, praticadas no mercado, não representa impacto financeiro e contábil significativo sobre o resultado do
Conglomerado. A carteira é composta por operações de créditos, captações e alguns
títulos e valores mobiliários. b. Risco operacional: O gerenciamento de risco operacional abrange identificação e controle das possibilidades de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Como parte integrante da estrutura de controles internos,
o framework de risco operacional é divulgado em política, e prevê os procedimentos
para identificação, avaliação, mitigação, monitoramento e reportes relacionados aos
riscos operacionais, bem como os papéis e responsabilidades dos órgãos que participam dessa estrutura. A metodologia utilizada pela Conglomerado está em linha com
o framework definido nos documentos Integrated Framework: Application Techniques,
publicado pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission;
e no Principles for the Sound Management of Operational Risk, emitido pelo Basel
Committee on Banking Supervision. Outra questão relevante no contexto de risco operacional é o Plano de Continuidade de Negócios onde a estratégia da instituição é que
a empresa se mantenha operacional, atendendo seus clientes e suas obrigações sem
interrupção, ainda que as dimensões da Contingência sejam graves e esta operação
seja feita em regime parcial, dado que serão alocados em novos locais um número de
profissionais menor que os que realizam as tarefas cotidianas. Os eventos de perdas e
incidentes de risco são monitorados, identificados e armazenados em sistema proprietário conforme determinado pela Resolução 4.557/2017. c. Risco de crédito: O risco
de crédito é interpretado pela possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não
cumprimento, pelo tomador ou pela contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nas condições acordadas, assim como à desvalorização de contrato de crédito
derivado da deterioração na classificação de risco do tomador, à diminuição de ganhos
ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao descumprimento de obrigações financeiras da
contraparte. O gerenciamento de risco de crédito da Instituição possui um processo
contínuo e progressivo de mapeamento, desenvolvimento, exigindo alto grau de disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, mantendo a integridade e a independência dos processos. A Instituição controla a exposição ao risco de crédito, que
decorre principalmente de operações de crédito e instrumentos financeiros derivativos.
Ainda, há o risco de crédito em obrigações financeiras relacionadas a compromissos
de crédito ou prestação de garantias financeiras. Com o objetivo de não comprometer
a qualidade da carteira são observados todos os aspectos pertinentes ao processo
de concessão de crédito, concentração, exigência de garantias, prazos, dentre outros.
O processo para definição de limites de crédito para contrapartes financeiras e não
financeiras é disciplinado pela Política de Gerenciamento de Risco de Crédito e pelo
Manual de Crédito que abordam de forma detalhada diversos aspectos do tomador do
crédito e do grupo econômico a que pertence, incluindo a atividade da empresa (modelo de negócio, foco de mercado, posição de mercado, produtos, riscos de tecnologia,
operacionais, obtenção e custo de matéria-prima, etc.), da sua capacidade financeira para repagar a obrigação financeira (análise horizontal e vertical dos últimos três
exercícios, alavancagem financeira, estrutura de custos, consistência de geração de
caixa das operações, liquidez), características da indústria em que opera (regulação,
região de atuação, estrutura de custos, elasticidade de demanda e preços, mudanças
estruturais, barreiras de entrada, etc.), bem como aspectos da governança (acordos
de acionistas, experiência dos executivos e conselho de administração, órgãos de
suporte ao conselho de administração, controles de riscos, estratégia da empresa,
políticas financeira e de riscos, transparência). O processo poderá, eventualmente,
incluir a análise da estrutura de uma dívida específica da contraparte e seus fatores
mitigadores de risco, com expectativa de perda relativa em caso de inadimplemento.
A adequação do limite de crédito ao tipo de negócio da empresa e suas necessidades
de financiamento serão analisadas. Recursos utilizados para elaboração do cadastro
dos clientes incluem consulta à SERASA e SISBACEN tanto da empresa como de
seus sócios. O processo converge para um rating interno e recomendação da área de
Análise de Crédito, positiva (com ou sem restrições) ou negativa, para a proposta de
limite encaminhada pela área comercial, recomendação esta que será avaliada pelo
Comitê de Crédito para decisão final. Os limites de crédito são reavaliados pelo menos

uma vez ao ano ou quando necessário por conta de mudanças no perfil de crédito da
empresa ou da indústria na qual opera. A política de provisionamento adotada pela
Instituição está alinhada com as diretrizes do IFRS e do Acordo da Basileia. Com isso,
as provisões para operações de crédito são constituídas a partir do momento em que
houver sinais de deterioração da carteira, tendo em vista um horizonte de perda adequado às especificidades de cada tipo de operação. Consideram-se como impairment
os créditos com atraso superior a 90 dias, créditos renegociados com atraso superior
a 60 dias e operações corporate com classificação interna inferior a um certo nível. As
baixas a prejuízo ocorrem após 360 dias dos créditos terem vencido ou após 540 dias,
no caso de empréstimos com vencimento acima de 36 meses. d. Risco de liquidez:
O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas para garantir
o equilíbrio entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - evitando descasamentos entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento do
conglomerado, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Utilizamos modelos de projeções e de estresse
das variáveis que afetam o fluxo de caixa e o nível de reserva. e. Gestão de Capital:
Define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de: i. Monitoramento e
controle do capital mantido pela instituição; ii. Avaliação da necessidade de capital para
fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; iii. Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da instituição. O objetivo
da Instituição no que tange ao gerenciamento de capital é antecipar a necessidade de
capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado através de uma
postura prospectiva. 21. Limites operacionais: As instituições financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio de referência compatível com o grau de risco da estrutura de seus ativos, conforme Resolução CMN nº 4.193/2013 e legislação complementar.
Os limites operacionais são administrados no nível do controlador Plural S. A. - Banco
Múltiplo. A situação do Banco, em relação ao risco da exposição das operações financeiras, está assim representada:
Patrimônio de Referência
31/12/2020 31/12/2019
Índice de Basileia
11,93%
13,20%
Limite de imobilização
39.188
38.522
Valor da situação para o limite de imobilização
20.399
18.044
Índice de imobilização
26,03%
23,42%
Margem
18.789
20.478
Patrimônio de Referência (PR)
78.375
77.044
Patrimônio de Referência para comparação com o
RWA
78.375
77.044
478
460
Total da parcela RBAN
CPAD
(Crédito)
194.225
213.149
Total da parcela RWA
MPAD
Total da parcela RWA
(Mercado)
93.627
67.817
Total da parcela RWACAM
917
8.047
JUR1
Total da parcela RWA
3.166
19.738
JUR2
Total da parcela RWA
43
49
Total da parcela RWAJUR3
22.353
12.396
ACS
Total da parcela RWA
67.148
27.587
Total da parcela RWAOPAD
369.135 302.709
RWA total (crédito+mercado+operacional)
656.987 583.675
A resolução nº 4.193/13 dispõe sobre os critérios de apuração dos Requerimentos
Mínimos de Patrimônio de Referência, de nível I e de Capital Principal e institui o
Adicional de Capital Principal. Para os cálculos das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das Circulares BACEN nºs. 3.644/13, 3.809/16, 3.848/17 e
3.904/18 para risco de crédito, das Circulares nºs. 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638,
3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e das Cartas-Circulares nºs. 3.498/11 e 3.499/11
para risco de mercado, e das Circulares nº. 3.640/13 e das Cartas-Circulares nºs.
3.315/08, 3.316/08 para risco operacional. O Controlador optou pela abordagem o
indicador básico para mensuração do risco operacional. 22. Outras informações: A
crise financeira global motivada pelo “Coronavírus” (COVID-19), vem afetando substancialmente os sistemas financeiros nacional e internacional, incluindo a economia
e o mercado de valores mobiliários. As principais bolsas de valores mobiliários do
mundo caíram a níveis históricos. A pandemia da Covid-19 alterou radicalmente o
cenário mundial e criou grandes desafios em todos os aspectos da sociedade. Para o
Grupo Plural, isso resultou na necessidade de ajuste no modelo operacional para garantir a saúde e a segurança de nossos colaboradores sem sacrificar o atendimento
ao cliente e a necessidade de focar nossa responsabilidade mais abrangente como
membros das comunidades nas quais atuamos. Nossas equipes de tecnologia
viabilizaram a conectividade e a segurança necessárias para este novo modelo de
ambiente de trabalho, com nossas equipes trabalhando de forma estável, contínua
e com elevado índice de empenho e dedicação. Utilizando da tecnologia, nos mantemos próximos e disponíveis para os clientes em todos os segmentos, fornecendo
diariamente informações de qualidade e aconselhamento especializado, para apoiá-los em diversas necessidades em seus negócios.
Rodolfo Riechert - Diretor Presidente; Evandro Pereira - Diretor;
Aldeir Salvadori - Diretor. Simone B. Amaral - Contadora - CRC/RJ nº 087.175/O-0.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras:
Aos Conselheiros e Diretores da Genial Investimentos CVM S.A. RJ-RJ. Opinião:
Examinamos as demonstrações financeiras da Genial Investimentos CVM S.A.
(“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Corretora em 31/12/20, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. 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 à
seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, 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. Outras informações que
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Corretora é responsável por essas e outras informações que compreendem
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma
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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais. Obtivemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Corretora. 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 Corretora. 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 Corretora 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 deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 01/03/21. KPMG Auditores
Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Lino Martins da Silva Junior - Contador
CRC RJ-083314/O-7.
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