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PRODUTORES RURAIS 
RUMAM PARA OS EUA
Guerra por espaço aos produtos agrícolas 
no mundo inteiro deverá se intensificar. 
Por Carlo Barbieri, página 2

HOTEL TULIP INN
EM ITAGUAÍ
Estabelecimento fica em um dos principais 
portos exportadores de minério do Brasil. 
Por Antonio Pietrobelli, página 4

ELITE BRASILEIRA
É INVIÁVEL
Nossos problemas são nossos, não 
adianta sonhar com uma intervenção 
externa. Por Ranulfo Vidigal, página 2

Dólar tem maior queda desde janeiro e bolsa sobe

Lula fala em Projeto Nacional 
com o Estado na liderança
Ex-presidente: Lava Jato desempregou  4,4 milhões

Foi um discurso que alter-
nou o tom de estadista 
com o de candidato (não 

declarado). O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva defendeu a 
volta de um Projeto Nacional que 
dê esperança no futuro. Ele quer o 
Estado puxando os investimentos 
para retomada da economia: “Se o 
Estado não acredita no país, como 
a iniciativa privada acreditará?”

“Este país não tem governo, 
este país não cuida da economia, 
não cuida do emprego, não cui-
da do salário, não cuida do meio 
ambiente, não cuida do jovem, 
não cuida da menina da periferia”, 
disse Lula, no Sindicato dos Me-
talúrgicos de São Bernardo, berço 
de sua carreira política. Criticou o 
ministro Paulo Guedes, que, se-
gundo Lula, não fala em desenvol-
vimento, não fala em crescimento, 
só fala em “cortar, cortar”.

Lembrou que, durante seus 
dois mandatos, o Brasil chegou à 
posição de sexta maior economia 
do mundo, almejando a quinta 
posição (hoje, saiu da lista das 10 
primeiras). Lula defendeu Merco-
sul e blocos regionais e criticou o 
acordo pretendido com a União 
Europeia, em que caberia ao Bra-
sil exportar produtos agrícolas e 
importar bens de alta tecnologia. 
“O Brasil é um país industrializa-
do.”

Um dos pontos altos foi quan-
do condenou os ataques à Petro-
bras e o desmonte das empresas 
brasileiras como resultado da La-
va Jato. Citou estudo do Dieese 
que calcula em R$ 172 bilhões de 
investimentos e 4,4 milhões de 
empregos perdidos sob impacto 
da operação. Sobre a Petrobras, ci-
tou o quanto o país ganhará com a 
exploração do pré-sal, agregando 
valor ao petróleo, e não exploran-

do o produto cru.
Disparou críticas ao mercado: 

“Se quiser ver, às minhas custas, 
a entrega da soberania nacional, 
não votem em mim, tenham me-
do mesmo, porque nós não vamos 
privatizar.” “Espero que o merca-
do seja sempre contra mim, e o 
povo, sempre a favor.”

“Esse mercado já conviveu 
com o PT oito anos no meu go-
verno e mais seis no Governo 
Dilma. Do que o mercado tem 
medo? (…) Ele tem medo do se-
guinte: eu era contra e sou contra 
a autonomia do Banco Central. 
É melhor o Banco Central estar 
na mão do governo do que estar 
na mão do mercado.” Henrique 
Meirelles deixou a presidência do 
BankBoston e assumiu o BC no 

primeiro dia do primeiro Gover-
no Lula, onde permaneceu até o 
último dia do segundo mandato.

Defendeu diálogo com outros 
setores da sociedade, inclusive 
com mais atrasados no Congres-
so. “Para governar um país, um 
presidente da República tem que 
conversar com sindicalistas, tem 
que conversar com empresá-
rios. Me parece que o Bolsonaro 
só conversa com o Loro da Ha-
van”(…) Bolsonaro não junta 
ninguém, junta milicianos.”

Foi uma, das muitas críticas ao 
atual presidente. Especialmente 
na questão da pandemia, chamou 
as ações do governo de imbecis 
e instou a população a não fazer 
aquilo que Bolsonaro e seus mi-
nistros mandam. Página 3

Sem a União, 
governadores 
defendem 
pacto pela vida

Governadores do Distrito Fe-
deral e de 20 dos 26 estados apre-
sentaram nesta quarta-feira a pro-
posta do Pacto Nacional pela Vida 
e pela Saúde, visando à luta contra 
a pandemia. O Pacto será dirigido 
por um comitê gestor, com a par-
ticipação de representantes dos 
três Poderes e de todos os níveis 
da Federação e terá assessoria de 
uma comissão de especialistas.

Para “evitar o total colapso 
dos sistemas hospitalares em to-
do o Brasil e melhorar o comba-
te à pandemia”, os governadores 
apontam como essenciais a expan-
são da vacinação, com pluralidade 
de fornecedores, mais compras e 
busca de solidariedade internacio-
nal, com todas as aquisições distri-
buídas segundo o marco legal do 
Plano Nacional de Imunização.

Os governadores também pe-
dem apoio a medidas preventivas, 
essenciais para conter o vírus, e 
relatam limites objetivos à expan-
são de leitos hospitalares, tendo 
em vista a escassez de insumos e 
de recursos humanos.

PEC: acordo 
vai permitir 
promoção de 
funcionários

Após a aprovação do texto-base 
da PEC Emergencial (PEC 
186/19), na noite de terça-feira, a 
Câmara dos Deputados votou os 
destaques que poderiam modifi-
car pontos da proposta. Foi rejeit-
ado destaque apresentado pelo PT 
que retirava as proibições que es-
tados e municípios poderão adot-
ar se sua despesa corrente chegar 
a 95% da receita corrente. Foram 
319 votos a 181 e 3 abstenções.

A rejeição do destaque foi pos-
sível após um acordo do líder do 
governo, deputado Ricardo Bar-
ros (PP-PR), com vários partidos 
da base aliada que prevê a votação, 
no segundo turno, de outro des-
taque que retirará do texto a proi-
bição de promoção funcional ou 
progressão de carreira, um dos 
pontos na PEC criticados pela 
bancada de militares e policiais.

O relator da PEC Emergencial, 
Daniel Freitas (PSL-SC), afirmou 
que todas as categorias serão con-
templadas. “Não se trata de uma 
exclusividade da segurança públi-
ca”, esclareceu à Agência Câmara.

O dólar teve a maior que-
da diária desde o fim de 
janeiro e voltou a fechar 

abaixo de R$ 5,70. A bolsa de va-
lores teve novo dia de alta, após 
forte queda na segunda-feira, e 
aproximou-se dos 113 mil pontos.

O dólar comercial encerrou es-
ta quarta-feira vendido a R$ 5,652, 
com recuo de 2,5%. A cotação che-
gou a operar em alta nos primeiros 
minutos de negociação, mas passou 
a cair de forma consistente, até fe-
char próxima da mínima do dia.

O Banco Central vendeu US$ 1 
bilhão em contratos de swap cam-
bial (que equivalem à venda de dó-
lares no mercado futuro) e leiloou 
US$ 405 milhões das reservas 
cambiais no mercado à vista.

O índice Ibovespa, da B3, fe-
chou o dia aos 112.776 pontos, 
com alta de 1,30%. O indicador 
abriu com ganhos, registrou mo-
mentos de queda durante o dis-
curso e a entrevista de Lula, no 
meio do dia, mas voltou a subir 
após as 15h.

No exterior, o dia foi marca-
do pela euforia com a aprovação 
final do pacote de ajuda de US$ 
1,9 trilhão pela Câmara de Repre-
sentantes dos Estados Unidos. A 
medida, que agora será sancio-
nada pelo presidente Joe Biden, 
permitirá a injeção de dólares na 
economia global, pressionando 
para baixo a cotação da moeda 
norte-americana e estimulando a 
recuperação da maior economia 
do planeta da crise gerada pela 
pandemia de Covid-19.

BR do Mar
não ajuda 
indústria nem 
cria empregos

Já aprovado na Câmara, o Pro-
jeto de Lei 4.199/2020, novo mar-
co legal da cabotagem, conhecido 
como BR do Mar, será votado pe-
lo Senado até 23 de abril. Para o 
engenheiro naval Nelson Carlini, 
o projeto é um enorme elenco de 
boas intenções com efeitos muito 
reduzidos.

“O projeto libera o afretamen-
to de embarcações estrangeiras e 
abre totalmente a configuração de 
empresa brasileira de navegação, 
que não precisa comprovar ne-
nhuma condição a não ser existir 
e ser registrada com o propósito 
de transporte”. Essa abertura, que 
o especialista enxerga como aban-
dono da navegação brasileira, não 
induzirá a nenhum efeito na in-
dústria e no emprego.

O PL foi debatido na manhã 
desta quarta-feira no webinário 
“BR do Mar – Desafios e Perspec-
tivas para a Cabotagem”, realizado 
pela Meira Mattos Educação, com 
apoio da Associação Brasileira de 
Armadores de Cabotagem (Abac) 
e apoio institucional da Ferreira 
de Mello Advocacia e do Rotary.

“Nós apoiamos o projeto, traz 
novidades, traz coisas boas, mas 
há necessidade de ajustes”, disse 
o diretor executivo da Abac, Luis 
Fernando Resano. Uma das críti-
cas é à autorização de empresas 
nacionais a operarem sem ter a 
propriedade de nenhuma embar-
cação. “O que vai acontecer quan-
do a nossa frota ficar obsoleta e 
for para desmanche? Não teremos 
nenhum navio de propriedade 
brasileira. Serão todos de proprie-
dade estrangeira e isso é um risco 
à nossa soberania”, destaca.

Ricardo Stuckert/ABr
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A elite brasileira parece  
cronicamente inviável

Produtores rurais 
brasileiros em fuga 
para os EUA

CasaCor Rio 2021

Por Ranulfo Vidigal

Os rescaldos da 
“doutrina do 
choque” imposta 

no Chile do regime Pino-
chet podem ser evidencia-
dos na película O Baile da 
Vitória, onde o persona-
gem principal rouba o co-
fre de uma autoridade do 
governo num golpe genial, 
diante de uma sociedade 
onde as relações mercan-
tis dominam o centro de 
tudo. Surge muita margi-
nalização, informalidade e 
alto desemprego. Diante 
de uma burguesia cada vez 
mais rica, observamos o es-
tado social em frangalhos.

A crise sanitária brasilei-
ra evidencia a tentativa de 
nossas elites em criar na 
terra da jabuticaba o mes-
mo modelo. Nosso SM real 
de 200 dólares é 1/3 me-
nor que há 10 anos. A má 

vontade em destinar um 
mínimo de recursos para a 
Saúde Pública, ou para au-
xiliar desempregados e in-
formais, é um fato.

Aliás, no mesmo jornal 
de economia e finanças de 
nossa terra da jabuticaba, 
do BBB, do Carnaval e do 
futebol, leio um “analista” 
justificar o auxílio emer-
gencial de, no máximo, 
375 reais mensais para os 
trabalhadores informais e 
desempregados estimados 
em 40 milhões de brasilei-
ros e, na mesma edição, 
vejo publicado o recibo 
de um simples almoço 
de outro repórter entre-
vistando uma celebridade 
do esporte com valor exa-
to de 358,78 reais. Esse é 
o retrato de um país que 
pratica a mais alta desi-
gualdade de renda e opor-
tunidades nas Américas e 
vive uma estagnação eco-
nômica desde 2015.

Na mesma edição do 
jornalão corporativo, um 
economista/financista exi-
ge alta urgente na taxa de 
juros que remuneram os tí-
tulos do Tesouro. Pasmem! 
Se o cristianismo é, segun-
do Nietzsche, o platonismo 
para as massas, a austerida-
de fiscal permanente tor-
nou-se o “reino dos céus” 
que as elites brasileiras 
vendem ao povo. O lado 
especulativo da economia 
rentista jamais perde. Bas-
ta ver o recuo de 4,8% na 
renda média do brasileiro 
em 2020, contra um ganho 
com operações em dólares 
de 29,4%.

Há um ditado popular 
que afirma “que os olhos 
são inúteis, quando a men-
te é cega”. Agora, o tema 
em discussão no meio das 
esquerdas é a hipótese de 
intervenção externa no 
processo político brasileiro. 
Sugiro aos incautos assistir 

a película Bacurau, que se 

baseia na organização po-

pular contra invasores ex-

ternos. Nossos problemas 

são nossos, e as nações ri-

cas estão somente interes-

sadas em nossas riquezas e 

recursos naturais.

Apesar de tudo, não po-

demos perder as esperan-

ças. Um filme argentino 

recente intitulado A ousa-
dia dos tontos, ao mostrar as 

agruras do povo portenho 

com o “corralito” – que 

congelou depósitos bancá-

rios em dólar – teve um fi-

nal mais interessante com o 

drible dado pelos coopera-

tivados no vilão ambicioso 

e corrupto.

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Bayard Do 
Coutto Boiteux

A icônica casa da fa-
mília Brando Bar-
bosa, no Jardim 

Botânico, na zona sul do 
Rio, é o local escolhido por 
Patricia Quentel e Patricia 
Mayer para sediar a edição 
comemorativa de 30 anos 
da CasaCor, edição Rio. O 
local é de uma beleza úni-
ca, e ali estive para algumas 
festas no passado. A pri-
meira percepção que tenho 
é a dificuldade de estacio-
namento. A organização 
não previu nenhum apoio 
para os que vão de carro. 
Acabamos estacionando 
numa das ruas paralelas e 
nos dirigimos ao evento.

O ingresso custa R$ 70 
a inteira e R$ 35 a meia. 
O processo de compra é 
feito pela internet, mas a 
existência de um pin que 
chega por e-mail e deve ser 
incluído não a torna tão fá-
cil como deveria. Logo na 
entrada me deparo com 
as informações oficiais do 
evento e sinto a falta dos 
idiomas inglês e espanhol. 
Os seguranças, extrema-
mente profissionais e edu-
cados, nos dirigem para a 
entrada, nos solicitando hi-
gienizar as mãos antes.

O processo de checkin é 
rápido, mas o colaborador 
que está sentado no mo-
mento, na bilheteria, não é 
dos mais corteses. Ignora, 
por exemplo, a gratuidade 
do guia de turismo creden-
ciado e diz que a mesma 
normalmente é dada para 
grupos e não individuais. É 
acudido por uma senhora 
do lado, que autoriza a en-
trada. Sinceramente, faltou 
discernimento.

A visita é agendada, mas 
não há nenhum folheto 
orientacional. Entramos e 
iniciamos pelo primeiro an-
dar. Os colaboradores que 
se encontram em cada sala 
são de uma competência 
única e ávidos por compar-
tilhar informações sobre 
cada ambiente, decorado 
por um dos arquitetos que 
compõem a mostra. Passe-
amos por locais ora criati-
vos, ora normais, que não 
podem ser fotografados, 
excetuando por celular.

Todos os protocolos de 
segurança estão rigidamen-
te colocados em prática. É 
possível ficar 2 horas den-
tro da casa, o que é sufi-
ciente, e a permanência nos 
jardins, que por sinal são 
lindíssimos e muito bem 
cuidados, sem tempo pré 
estabelecido.

Na beleza do paisagis-
mo da CasaCor, encontro 
a sensibilidade e maestria 
de Ricardo Portilho. Segui-
mos para o segundo andar 
e continuamos nossa expe-
riência de arte tematizada. 
A casa é muito ventilada, 
e todos portam máscaras o 
tempo inteiro. Devo con-
fessar que me sinto muito 
seguro. Acredito, apenas, 
que a sinalização interna 
poderia ser mais visível e 
de orientação do sentido 
da visita.

São quase 14 horas e 
sentimos fome. Nos diri-
gimos para o restaurante. 
Poucas mesas ocupadas. 
O cardápio com QR code, 
que aliás está presente em 
quase todos os ambientes, 
mostra uma cozinha con-
temporânea. Os preços 
não são baratos, e o servi-
ço, demorado, e se percebe 
que há ainda falta de entro-
samento no produto final.

Peço um drinque de gin, 
feito pelo único barman, que 
chega junto com a Coca-
-cola de meu acompanhan-
te sem gelo. Os pastéis são 
minúsculos, e o de queijo 
está vazio. Com fome, nos 
dirigimos a um outro espaço 
para lanches, onde o gentil 
gerente angolano nos acolhe 
com um sorriso. É um outro 

mundo: os colaboradores, 
que além da máscara, com 
a proteção facial em acrílico, 
foram treinados e tentam a 
cada momento superar nos-
sas expectativas. Os san-
duíches de carne assada e 
salmão chegam deliciosos e 
com um serviço nota dez. 
Estamos sentados ao redor 
de uma piscina e respira-
mos competência. Que di-
ferença, devo confessar. A 
empresa Métiers, que opera 
os serviços, é um case de su-
cesso.

É hora de nos despedir-
mos. Volto para casa, no 
meu dia semanal de des-
confinamento feliz, e que 
devo sugerir tal experiência 
para todos que estiverem 
no Rio e se sentirem à von-
tade para uma saída com 
segurança e beleza. Quero 
sugerir que seja colocado 
em prática um preço espe-
cial para moradores do Rio. 
Parabéns aos organizado-
res, patrocinadores, colabo-
radores diretos e indiretos, 
arquitetos e sintam-se abra-
çados por nos proporcio-
nar esperança e amor pelo 
que fazem!

Bayard Do Coutto Boiteux é 
professor universitário, pesquisador, 

escritor e funcionário público de 
carreira.

Por Carlo Barbieri

Os produtores ru-
rais do Brasil estão 
cada vez mais ávi-

dos pelo sonhado green card 
– documento que autoriza 
residência permanente nos 
Estados Unidos – mas por 
quê? Os produtores rurais 
brasileiros, sem alarde, mas 
com muita determinação, es-
tão buscando cada vez mais 
se informar em como obter 
o green card via EB-5 – visto 
de investimento – nos EUA.

Levantamento realizado 
pela consultoria que presido 
nos EUA há mais de 30 anos 
– a Oxford Group – reve-
la aumento da procura por 
informações sobre o pro-
cesso por produtores rurais 
do Brasil. Segundo relato 
dos próprios interessados, o 
aumento da pressão do no-
vo governo americano ao 
Brasil, relacionada a temas 
ecológicos, mas totalmente 
protecionista aos produto-
res americanos, deverá ge-
rar, nos próximos anos, uma 
maior dificuldade para ex-
portação de carne, soja e até 
mesmo açúcar do Brasil para 
os EUA.

Uma possível mudança 
no prazo de espera para ob-
tenção do green card via EB-5 
– elevando o prazo atual de 
meses para 10 anos – além 
da chance de não renovação 
do projeto pelo Congresso 
americano têm sido algumas 
das razões que motivam um 
número cada vez maior de 
produtores rurais do Brasil a 
buscar o green card. E a hora 
não poderia ser mais opor-
tuna. Somente na Oxford o 
aumento da procura entre 
dezembro de 2020 e janeiro 
de 2021 foi de 30% por par-
te desta categoria.

Seguros para si e suas fa-
mílias, quando de posse do 
documento de residência 
nos EUA, há uma chance 
maior de articular a entrada 
dos produtos no território 
americano. O cenário econô-
mico mundial estimula ainda 
mais esse comportamento. 
A China, por exemplo, de-
ve diminuir possivelmente 
a taxação contra os produ-
tos agrícolas, o que deverá 
representar uma queda de 
preços das comodities que o 
Brasil exporta para o país.

A guerra por espaço aos 
produtos agrícolas no mun-
do inteiro deverá se intensi-
ficar nos próximos anos. A 
França, por exemplo, boi-

cota a assinatura do acordo 
entre o Mercosul e a União 
Europeia há muito tempo. 
Assim, forçam que os pro-
dutos agrícolas da América 
Latina não entrem no mer-
cado europeu e preservam a 
sobrevivência de seus mini-
fúndios. O tesouro francês 
sabe que não terá capacidade 
de cobrir os valores que se-
riam necessários se os pro-
dutos brasileiros, por exem-
plo, entrarem na Europa.

Independente do cenário, 
o que os produtores rurais 
do Brasil estão vendo e pro-
curando é a possibilidade de 
gerenciar esse fluxo direta-
mente dos Estados Unidos. 
A recuperação econômi-
ca dos EUA já é constante 
desde o último trimestre de 
2020. Em janeiro, o setor 
privado americano agregou 
174 mil novos empregos, 
contrariando os 50 mil pre-
vistos pelos “experts” no se-
gundo semestre do ano.

A recuperação nos EUA 
chamou atenção até mesmo 
no segmento de hospitalida-
de, que contabilizou geração 
de mais 35 mil empregos que, 
mesmo estando muito abai-
xo dos níveis pré-pandemia, 
mostraram uma reação forte 
no setor, ainda antes da vaci-
nação, em janeiro. Outro dado 
relevante é que o ISM, índice 
que representa o setor indus-
trial, aumentou para o melhor 
índice dos últimos 2 anos e 
meio, mantendo uma expan-
são nos últimos 7 meses, após 
o início da pandemia.

Os pedidos de acesso ao 
seguro-desemprego caíram 
nos EUA pela terceira semana 
em seguida para o menor ní-
vel desde novembro, mostran-
do que o corte de empregos 
tem baixado desde o início 
do Covid 19. Enquanto isso, 
investimentos em constru-
ção atingiram novo recorde 
em Dezembro de 2020. Uma 
consequência da baixa nos ju-
ros do mortgage (financiamen-
to hipotecário), facilitando a 
compra de casas.

Aliás, estes juros estão tão 
baixos que aplicações para 
refinanciamentos cresceram 
em 59% e para novas aqui-
sições, 16%. Um cenário de 
esperança que está motivan-
do não apenas os produtores 
rurais brasileiros, mas inves-
tidores que sabem e confiam 
na força do dólar e dos EUA 
para recuperação rápida.

Carlo Barbieri, presidente do Grupo 
Oxford, é analista político e economista.
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Novo padrão global

Lula declarou, em seu discurso nesta quarta-feira, que 
ficou “muito feliz porque depois da divulgação de 

tanta mentira contra mim, ontem [terça] acho que nós 
tivemos um Jornal Nacional épico”. E completou: “Espero 
que a verdade versada pela Globo ontem seja o novo 
padrão de comportamento da Globo com a verdade.” 
Sobrou farpa para William Bonner: “Estou com o rosto 
tranquilo, muito mais que o Bonner apresentando a notí-
cia ontem.”

Já passou muito da hora de a imprensa, se não for por 
outra razão, para manter as aparências, fazer mea-culpa 
do padrão de jornalixo exibido pelos jornalões especial-
mente após 2013. No caso da Lava Jato, a divulgação das 
mensagens de Moro e dos procuradores mostra um grau 
de conluio que vai muito além da relação de jornal com a 
fonte.

A mídia, Globo em particular, teve papel relevante nas 
fake news sobre a Petrobras. Em outro trecho do dis-
curso, Lula citou nominalmente textos de Miriam Leitão 
sobre a estatal. Em artigo publicado ano passado   no 
Monitor Mercantil, Cláudio da Costa Oliveira, econo-
mista aposentado da Petrobras, enumerou alguns desses 
pecados:

– Em 2008, dois anos após a descoberta de pré-sal, 
Carlos Alberto Sardenberg publicou artigo afirmando que 
o pré-sal existia “só na propaganda do governo”.

– Em 2009, Miriam Leitão reconheceu a existência do 
pré-sal, mas foi categórica ao afirmar que a Petrobrás não 
tinha tecnologia para extrair petróleo em águas tão pro-
fundas.

– A Petrobras começou a extrair petróleo no pré-sal, 
mas os jornalistas não se deram por vencidos: o custo 
é muito alto, o que torna a operação economicamente 
inviável.

– O petróleo foi extraído a um custo muito inferior ao 
obtido pelas demais petroleiras (Lula falou em seu dis-
curso que o custo está US$ 1 abaixo do custo na Arábia 
Saudita, onde o petróleo jorra “quase à luz do sol”).

– No final de abril de 2016, Carlos Alberto Sardenberg 
decreta: “Quebraram a estatal. Ou ela faz um acordo judi-
cial ou vai precisar de aportes do governo”.

BR da Paulista

Se depender da Avenida Paulista, o Brasil pode aban-
donar a ideia de contar com a burguesia em um projeto 
nacional. O diretor da Divisão de Logística e Transportes 
do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Elias Gede-
on, em seminário sobre o projeto de lei que cria o BR do 
Mar, disse que a proposta atende à cabotagem, e que isto 
basta. Se a indústria naval não está contemplada, deve ir 
buscar incentivos no governo.

Em liberalismo que até Milton Friedman classificaria de 
arcaico, Gideon disse que as empresas precisam de liber-
dade total, que levaria a investimentos. É preciso muita 
ideologia para falar isso após 2008.

Rápidas

A Fecap recebe a professora Adriana Erthal Abdenur 
para falar sobre “A rivalidade EUA–China e a Gover-
nança Global”, em 16 de março, às 19h. Inscrições: fecap.
br/evento/a-rivalidade-eua-china-e-a-governanca-global 
*** A Russell Bedford realizará o evento “Consumindo 
LGPD – Entendendo a sua segurança digital”, no Dia do 
Consumidor (15 de março), das 10h às 11h. Inscrições: 
sympla.com.br/consumindo-lgpd---entendendo-a-sua-
seguranca-digital__1140902

CONFAZ – Cooperativa de Trabalho Ltda.
CNPJ nº. 10.478.615/0001-81

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da CONFAZ - Cooperativa de Trabalho Ltda., no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca seus cooperados e associados para par-
ticiparem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de março
de 2021, na Rua Dr. Pereira dos Santos, nº107, sala 524 – Centro - Itaboraí,
às 12:00 horas, em 1ª convocação, com a presença mínima de dois terços
de seus cooperados associados, às 12:30 horas, em 2ª convocação com a
presença mínima de metade mais um de seus cooperados associados, e às
13:00 horas, em 3ª e última convocação, com a presença mínima de 50
(cinquenta) cooperados associados, para deliberarem sobre as seguintes
ordens do dia: 1– Eleição de Conselho Fiscal; 2 –Prestação de contas; 3 –
Aprovação do Balanço 4 – Distribuição de sobras ou rateio de prejuízo; 5 –
Discussão acerca dos problemas envolvendo o contrato de Itaboraí; 6 -
Assuntos de Interesse Geral. Logo a seguir a Presidente convoca seus
cooperados e associados para participarem da Assembleia Geral Extraordi-
nária no mesmo dia e no mesmo endereço, às 14:00 horas em 1ª convoca-
ção, com a presença mínima de dois terços dos seus cooperados associa-
dos, às 14:30 horas, em 2a convocação com a presença mínima de metade
mais um de seus cooperados associados, e às 15:00 horas, em 3ª e última
convocação, com a presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados associ-
ados, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1- Fechamento
do Escritório no Estado do Maranhão; 2 – Assuntos Gerais. Lembramos que
todas as medidas de combate ao COVID-19 serão adotadas conforme orien-
tações da OMS e decretos vigentes como uso de máscara, uso de álcool gel
e distanciamento mínimo. Rio de Janeiro, 10 de março de 2021.

Tatiana da Costa Almeida Rodrigues
Diretor-Presidente

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO 18/2021 - Senad/MJSP
BENS MÓVEIS

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, neste
ato representada pela Comissão Permanente de Avaliação e
Alienação de Bens do Estado do Rio de Janeiro, torna público
que será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo
MAIOR LANCE, na modalidade ELETRÔNCIO, através do
endereço eletrôncio www.brameleiloes.com.br, para venda
dos lotes discriminados no ANEXO I – Descrição de Bem(ns)
Movél(is) do Edital de Leilão nº 18/2021 – Senad/MJSP
(RELÓGIOS E JÓIAS DIVERSAS, BOLSAS, CARTEIRAS,
NÉCESSAIRES E OUTROS ACESSÓRIOS), relacionados ao
crime de tráfico de drogas - alienação antecipada (Processo
Judicial nº 0507197-47.2018.4.02.5101 – 06ª Vara Federal
Criminal do RJ), a ser conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial
LEANDRO DIAS BRAME, inscrito na JUCERJA nº 130, por força
do contrato nº 97/2020, em conformidade com a legislação
vigente. Encerramento 1º Leilão: 31/03/2021 (quarta-feira), a
partir das 11h00min (Pelo valor fixado na avaliação ou por
valor maior); Encerramento 2º Leilão: 07/04/2021 (quarta-
feira), a partir das 11h00min (Por valor não inferior a 80% do
estipulado na avaliação). O Edital de Leilão Público -
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente
Extrato será publicado no site www.brameleiloes.com.br. Rio
de Janeiro, aos 09 (nove) dias do mês de março do ano de
2021. LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeio Público Oficial.

‘Vacina não é uma questão de dinheiro’
Lula volta defendendo o fim das desigualdades

Após recomendar 
atenção aos pro-
blemas da pande-

mia, recomendando o uso 
de máscaras e lembrar que 
fazem quase três anos que 
saiu da sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos, em São 
Bernardo do Campo, para 
se entregar à Polícia Federal, 
decisão que “fui, obviamen-
te, contra a minha vontade, 
porque sabia que estavam 
prendendo um inocente. 
Muitos dos que estavam 
aqui não queriam que eu 
fosse me entregar”, o ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, mesmo negando 
uma possível candidatura 
à Presidência da República 
nas eleições de 2022, fez 
um pronunciamento típico 
de campanha. 

“Queria dizer para vocês 
que eu nasci politicamente 
nesse sindicato. Em 1969, 
eu virei delegado de base 
desse sindicato, trabalhan-
do na Villares. Em 1972, eu 
virei primeiro secretário, e 
cuidava da previdência so-
cial. Na verdade, eu cuida-
va dos velhinhos aqui. Em 
1975, eu virei presidente. 
Em 1978, nós fizemos as 
primeiras greves desde as 
greves de Osasco e de Con-
tagem, em 1968. E depois 
vocês já conhecem a histó-
ria. Veio a criação de muitos 
dos movimentos que estão 
aqui, e eu participei de qua-
se todos eles.

Trajetória politica

Explicou que sua trajetó-
ria política foi iniciada como 
sindicalista. “O movimento 
mais importante foi a minha 
tomada de consciência de 
que, através do sindicato, eu 
não iria conseguir resolver 
os problemas do país. Eu 

poderia, no máximo, conse-
guir alguma conquista den-
tro da fábrica, mas era uma 
luta muito economicista. É 
aquela que você ganha uma 
hoje, e perde amanhã com a 
inflação. É aquela que você 
pensa que está ganhando, 
e daqui a pouco a empresa 
fecha, como fechou a Ford 
aqui, sem prestar contas a 
ninguém.”

Lula descartou revan-
chismos, mesmo tendo 
criticado o uso da política 
do ódio. “Quando resolvi 
marcar essa entrevista, mui-
ta gente ficou preocupada 
com o meu humor. ‘Como 
é que o Lula vai estar? Ele 
vai estar bravo? Ele vai es-
tar xingando alguém? Ele 
vai falar palavras de espe-
rança?”.

Então, lembrou de um 
escravo que leu num livro, 
que foi condenado a tomar 
100 chibatadas. “Depois 
que o cara da chibata deu 
98, chegou pra ele e falou: 
“eu vou parar de dar chiba-
tada se você agradecer ao 
seu dono. Se você agrade-
cer ao seu dono, eu não dou 
mais as duas que faltam.” E 
o cara falou: “como é que 
eu vou agradecer? Eu já es-
tou todo arrebentado. Por 
que eu vou parar? Me dê as 
outras duas.”

“Não importa as cicatri-
zes que ficam nas pessoas”, 
disse ao relembrar que fui 
vítima da maior mentira ju-
rídica contada em 500 anos 
de história. E que a minha 
mulher, a Marisa, morreu 
por conta da pressão, e 
o AVC (Acidente Vascu-
lar Cerebral) se apressou.” 
Também lembrou que foi 
proibido até   de visitar o 
meu irmão dentro de um 
caixão, “porque tomaram 
uma decisão que queria que 

eu visse para São Paulo, que 
eu fosse para o quartel do 
2º Exército, no Ibirapuera, 
e meu irmão, dentro do cai-
xão, fosse me visitar. E ain-
da disseram que não podia 
ter nenhuma fotografia.

“Então, se tem um bra-
sileiro que tem razão de ter 
muitas e profundas mágo-
as, sou eu. Mas não tenho. 
Sinceramente, eu não tenho 
porque o sofrimento que o 
povo brasileiro está passan-
do, o sofrimento que as pes-
soas pobres estão passando 
neste país é infinitamente 
maior do que qualquer cri-
me que cometeram contra 
mim. É maior do que cada 
dor que eu sentia quando 
estava preso na Polícia Fe-
deral”, ressaltou.

Desigualdades

Lamentou as desigualda-
des sociais, principalmente 
no momento em que o país 
está vivendo. “É essa dor 
que a sociedade brasilei-
ra está sentindo agora que 
me faz dizer pra vocês: a 
dor que eu sinto não é na-
da, diante da dor que sofre 
milhões e milhões de pes-
soas. É muito menor que a 
dor que sofrem quase 270 
mil pessoas que viram seus 
entes queridos morrerem. 
Seus pais, seus avós, sua 
mãe, sua mulher, seu ma-
rido, seu filho, seu neto, e 
sequer puderam se despe-
dir dessa gente na hora que 
nós sempre consideramos 
sagrada: a última visita e 
o último olhar na cara das 
pessoas que a gente ama.

Elogiou o pessoal da 
área de saúde “sobretudo 
dos heróis e das heroínas 
do SUS, que durante tanto 
tempo foram descredencia-
dos politicamente. Foram 

descredenciados no exer-
cício da sua profissão. Por-
que só mostravam as coisas 
ruins que aconteciam no 
SUS, e quando veio o coro-
navírus, se não fosse o SUS 
a gente teria perdido muito 
mais gente do que perdeu. 
Apesar de o governo tirar 
tanto dinheiro do SUS e de 
o governo ser um verdadei-
ro desgoverno no trato à 
saúde.”

Críticas

Ao criticar o presidente 
Jair Bolsonaro, deixou claro 
que vacina não é uma ques-
tão se tem dinheiro ou se 
não tem dinheiro. “É uma 
questão se eu amo a vida ou 
amo a morte. É uma ques-
tão de saber qual é o papel 
de um presidente da Repú-
blica no cuidado do seu po-
vo. Porque o presidente não 
é eleito para falar bobagem 
e fake news. Ele não é elei-
to para incentivar a compra 
de armas, como se nós ti-
véssemos necessitando de 
armas.”

Nos seus agradecimentos 
citou o presidente Alberto 
Fernandez, da Argentina, 
Papa Francisco, a Aloizio 
Mercadante, do Grupo de 
Puebla, líderes da América 
Latina inteira, Pepe Mujica, 
ex-presidente do Uruguai, 
Bernie Sanders, senador dos 
Estados Unidos, Anne Hi-
dalgo, prefeita de Paris, José 
Luis Rodríguez Zapatero, 
Evo Morales, a monja Co-
en, Martinho da Vila, Chico 
Buarque, Noam Chomsky, 
Fernando Haddad, Martin 
Schulz, ministro na Alema-
nha e representa a social de-
mocracia. O Roberto Gual-
tieri, do Podemos espanhol, 
e o ex-primeiro ministro ita-
liano (Massimo) D’Alema. 

Diretor da Tribuna de Imprensa morre aos 100 anos
Morreu na madrugada 

desta quarta-feira (10), aos 
100 anos, o jornalista Helio 
Fernandes. Preso diversas 
vezes durante a ditadura mi-
litar, comandou a Tribuna da 
Imprensa, jornal fundado pe-
lo amigo Carlos Lacerda, ex-
governador do então Estado 
da Guanabara.

As detenções se deram 
após críticas ao regime, ini-
ciadas quando, passados dois 

dias do acidente aéreo que 
matou Castelo Branco, pri-
meiro presidente da ditadu-
ra, Helio Fernandes escreve 
editorial na primeira página  
“Tribuna da Imprensa”:

“Com a morte de Castelo 
Branco, a humanidade per-
deu pouca coisa, ou melhor, 
não perdeu coisa alguma. 
Com o ex-presidente, de-
sapareceu um homem frio, 
impiedoso, vingativo, im-

placável, desumano, calcu-
lista, ressentido, cruel, frus-
trado, sem grandeza, sem 
nobreza, seco por dentro e 
por fora, com um coração 
que era um verdadeiro de-
serto do Saara”.

Foi levado a presídios 
em Fernando de Noronha 
e depois para Pirassunun-
ga (SP), onde foi visitado 
pela mulher Rosinha e o 
irmão Millor Fernandes. 

Antes do golpe, a “Tri-
buna da Imprensa” tinha 
sido porta-voz da UDN e 
do governador da Guana-
bara, Carlos Lacerda, que 
esteve na linha de  frente 
do movimento contra Jan-
go. O editorial era uma 
resposta ao afastamento 
entre os militares e parte 
do círculo político udenis-
ta que havia conspirado 
contra João Goulart.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Hotel Tulip Inn em Itaguaí

Está sendo leiloado (superbid.tv/oferta/hotel-tulip-
-inn-predio-comercial-com-dez-pavimentos-8-

-284-65m-at-1924837) o prédio do Hotel Tulip Inn, em 
Itaguaí. Com localização privilegiada, o hotel fica ao lado 
do Shopping Pátio Mix Costa Verde. É um prédio comer-
cial com 10 pavimentos e área total de 8.284,65m²; conta 
com 200 unidades, sendo 100 double, 80 single, 10 com 
padrão superior e 10 para portadores de necessidades 
especiais. O hotel localiza-se no Porto de Itaguaí, um dos 
principais exportadores de minério do país e principal 
porto concentrador de cargas do Mercosul. Lance inicial: 
R$ 51.700.000,00. Data da abertura do leilão: 2 de abril de 
2021.

Oportunidade em Botafogo

Bianca Soares Pais de Carvalho (bspleiloes.com.br/
Principal.asp) anuncia leilão do apartamento 507, localiza-
do na Rua Barão de Itambi, 07 – Botafogo/RJ. O imóvel é 
de frente, possui 2 quartos, 1 banheiro social, sala, cozinha 
e dependência de empregada completa, piso em porcela-
nato e está em excelente estado de conservação e pintura, 
com direito a uma vaga de garagem coberta.

A fachada do prédio é em argamassa e janelas em es-
quadria de alumínio. O acesso ao condomínio pelo andar 
térreo é completamente gradeado e possui circuito inter-
no de TV em toda a área comum, inclusive elevadores. O 
condomínio é composto de 3 blocos, com 8 andares cada 
e 4 apartamentos por andar. É guarnecido por 6 elevado-
res, sendo 3 sociais e 3 de serviço, O condomínio possui 
quadra de futebol infantil, playground, salão de festas e 
uma pequena sala de musculação. Fechamento dos lances: 
24/3/2021 às 12h. Lance inicial: R$ 801.473,79.

Promoção em Nova Friburgo

Fabio Zukerman (zukerman.com.br) está promovendo 
leilão de apartamento situado na Estrada Lucas Bohrer 
(antiga Vista da Alegria), nº 348, em Nova Friburgo. Está 
na Fazenda Bela Vista, lote 2D da quadra D do loteamen-
to denominado Jardim Guaracy. Com 2 vagas. Área do 
terreno: 795m². Área construída: 121m². Lance mínimo: 
R$ 172.000,00. Leilão agendado para 29/3/2021 às 15h04.

Móveis de escritório

Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialei-
loeira.com.br/Principal.asp) comunica que está realizando 
leilão de móveis para escritório. Descrição dos utensílios: 
2 cadeiras com estofados na cor preta, com base redonda 
em metal, R$ 450,00 cada; 1 sofá de 3 lugares estofado 
preto, R$ 200,00; 1 armário de 6 portas, prateleira de 
vidro estrutura cor branca, R$ 850,00; 1 balcão curvilíneo, 
modelo para recepção 85cm altura c/4 gavetas e prate-
leira de vidro, R$ 1.000,00; cadeira c/rodinhas e braço 
estofado cor azul R$ 120,00; 1 arquivo móvel c/4 gavetas 
cor branca e carvalho, R$ 200,00; 1 microcomputador c/
monitor Philips LED 196 V, torre, teclado, mouse, R$ 
400,00; 1 impressora HP, modelo laserjet M1120MFP, R$ 
550,00; aparelho telefone Intelbras, mod. TI 730i, c/25 
chamadas em espera, R$ 240,00; 1 kit de segurança c/4 
câmaras (1 no corredor, 1 recepção e 2 na sala 2) c/Dvr 
Intelbras Vd3004 e uma torre de PC, R$ 650,00; 1 apare-
lho de ar condicionado de teto (tipo split) Springer 18.000 
BTUs c/defletor e condensador (parte externa da copa) 
mod. 38KCF-1855, R$ 950,00. Perfazendo o total de R$ 
6.060,00. Fechamento em 7/4/2021, 13h30.

Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.397.311/0001-00 - NIRE 35.300.362.314

Ata da AGE em 15/12/20
Data, Horário e Local: No dia 15/12/20, às 12h, na sede social da Companhia, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, conjunto 
comercial 121, Itaim Bibi/SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: 
Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a redução do capital social para 
absorver prejuízos acumulados; (ii) a redução de capital social por ser excessivo; e (iii) a reforma e consolidação do estatuto 
social. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: (i) Aprovar a distribuição de dividendos no montante de R$ 10.000.000,00. (ii) Aprovar, ainda, a redução do 
capital da Companhia, considerado excessivo, no valor de R$ 49.278.000,00, com o consequente cancelamento de 49.278.000 
de ações ordinárias. Em razão da deliberação acima, alterar o art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 
37.192.000,00, representado por 37.192.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Em decorrência da redução 
do capital por ser considerado excessivo acima mencionada, resta autorizada a restituição ao acionista, do valor correspondente 
à redução do capital realizada, em moeda corrente do país. Adicionalmente, em face do que dispõe o art. 174 da Lei 6.404/76, 
resta registrado que a eficácia da deliberação de restituição da parcela de capital reduzida ao acionista fica condicionada ao 
cumprimento da (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a JUCESP; (ii) decurso do prazo de 60 
dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos interessados, nos termos do §1º do citado 
dispositivo legal, oposição ou, se existente, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. (iii) Aprovar a reforma e con-
solidação do novo Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada, a qual foi lida, aprovada e rubricada por todos 
para o arquivo na sede social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da pala-
vra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido 
assinada por todos os presentes. SP, 15/12/20. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente; Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário.

Exportação de calçados cresce  
pelo segundo mês consecutivo

Em fevereiro, as expor-
tações de calçados do Bra-
sil cresceram pelo segundo 
mês consecutivo. Segundo 
a Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados 
(Abicalçados), os embar-
ques do setor somaram 
US$ 61,58 milhões, com 
9,97 milhões de pares en-
viados. Os resultados são 
superiores tanto em volu-
me, 2,5% maiores, quanto 
em receita, alta de 1,1%, 
frente a janeiro, mês que 
já havia registrado alta de 
5%.

Porém, se comparados 
com os resultados de feve-
reiro de 2020, os dados ain-
da apontam para quedas de 
5,9% em volume e 18,1% 
em receita. O presidente-
-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, destaca 
que os dados apontam para 
uma lenta recuperação des-
de o início da pandemia, em 
2020.

“Chegamos ao melhor 
resultado desde abril do 
ano passado. Porém, se 
compararmos com os dois 
meses de 2020, quando 
ainda não sentíamos os 
efeitos da pandemia do 

novo coronavírus, temos 
um revés” explicou, em 
nota.

Segundo o executivo, o 
setor ainda deve enfrentar 
queda ante 2020 no próxi-
mo mês. Com o cenário de 
imunização em outros paí-
ses, após abril a expectativa 
é que se inicie efetivamen-
te uma recuperação mais 
substancial do setor.

No primeiro bimestre do 
ano, o principal destino dos 
calçados brasileiros foram 
os EUA, para onde foram 
exportados 2 milhões de pa-
res por US$ 26,32 milhões. 
Houve aumento de 4,7% 
em volume e queda de 21% 
em receita na relação com o 
mesmo ínterim de 2020. Na 
sequência, vieram a França 
e, em terceiro a Argentina.

Na outra mão, as impor-
tações de calçados no acu-
mulado do bimestre chega-
ram a 3,97 milhões de pares, 
pelos quais foram pagos 
US$ 42,94 milhões, quedas 
tanto em volume, de 24,8%, 
e na receita, 38,1% menor 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. No 
que diz respeito aos calça-
dos da China, no entanto, as 

importações aumentaram 
22% em volume no primei-
ro bimestre do ano frente 
ao mesmo período de 2020.

No Rio de Janeiro, a Se-
cretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz-RJ) e o Grupo 
de Atuação Especializada 
no Combate à Sonegação 
Fiscal e aos Ilícitos Contra 
a Ordem Tributária do Mi-
nistério Público do estado 
(Gaesf/MPRJ) realizaram 
hoje a Operação Diáleim-
ma, que em grego significa 
quebra feitiço. O objetivo é 
o cumprimento de manda-
dos de busca e apreensão 
em endereços vinculados a 
três empresas do setor de 
calçados, suspeitas de sone-
gar mais de R$ 37 milhões 
referentes ao Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS).

A ação conta com apoio 
da Coordenadoria de Se-
gurança e Inteligência do 
MPRJ. Segundo as investi-
gações, as empresas envol-
vidas pertenceriam a um 
mesmo grupo, apesar de 
serem optantes do regime 
tributário diferenciado Sim-
ples Nacional.

“O fracionamento em 

estabelecimentos aparente-
mente independentes en-
sejaria a pulverização das 
receitas brutas globais do 
grupo econômico, de modo 
a alterar, de forma artificio-
sa, o regime normal de tri-
butação ao qual, de fato, es-
tariam sujeitas e, com isso, 
alcançar um recolhimento 
menor do ICMS inciden-
te na atividade empresarial 
desempenhada”, informou 
o superintendente de Fisca-
lização da Subsecretaria de 
Receita da Sefaz-RJ, Almir 
Machado.

Os indícios de fraude 
levaram a secretaria e o 
Ministério Público a re-
querer judicialmente a re-
alização de ação de busca 
e apreensão no principal 
endereço apontado como 
sede do grupo, além de um 
escritório de contabilidade 
e uma residência, visando 
a coleta de provas e ou-
tros elementos que levem 
ao entendimento exato 
do esquema adotado para 
sonegação de tributos e 
identificação dos autores. 
Os nomes das empresas 
supostamente envolvidas 
não foram revelados.

Alerj autoriza regime tributário 
diferenciado para térmicas

O Governo do Es-
tado do Rio es-
tá autorizado a 

conceder um tratamento 
tributário diferenciado às 
empresas ou consórcios 
que venham a se instalar 
no estado para implemen-
tar usinas termelétricas. É 
o que dispõe o projeto de 
lei 1.937/20, que a Assem-
bleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou em discussão úni-
ca nesta quarta-feira. A me-
dida será encaminhada ao 
governador em exercício, 
Cláudio Castro, que terá até 
15 dias úteis para sancioná-
-la ou vetá-la.

A norma valerá para as 
empresas que participa-
rem dos próximos leilões 
do Ministério de Minas e 
Energia e da Agência Na-

cional de Energia Elétrica 
- desde que elas já tenham a 
licença ambiental prévia. O 
tratamento tributário valerá 
para importação de máqui-
nas, equipamentos, peças, 
partes e acessórios, desde 
que importados e desem-
barcados pelos portos e/
ou aeroportos fluminenses. 
A medida também se aplica 
ainda à aquisição interna e 
interestadual de máquinas, 
equipamentos, peças, par-
tes e acessórios destinados 
à instalação do empreendi-
mento.

“Já há data para dois no-
vos leilões este ano, em ju-
nho e setembro, sendo que 
há 17 empresas que podem 
trazer esses investimentos 
para o Rio. São mais de R$ 
14 bilhões em investimen-
tos que podemos ter com 

esses dois leilões e haverá 
ainda mais leilões em 2022 
e 2023”, comentou o pre-
sidente da Casa, deputado 
André Ceciliano (PT), que é 
coautor do projeto.

“Esse projeto do depu-
tado André Ceciliano, pre-
sidente da Alerj, com gran-
de auxílio e envolvimento 
do deputado Luis Paulo e 
uma ação concreta da Alerj, 
e alinhada com o decreto 
que criamos em 2000 e que 
com ele trouxemos as atu-
ais Termoelétricas do RJ, e 
portanto uma ação decisiva 
e proativa para gerar renda, 
empregos no Estado e prin-
cipalmente ampliar o gás 
natural no Rio de Janeiro 
e com isso sua disponibili-
zação para outros segmen-
tos econômicos. Em breve 
haverá um novo leilão de 

energia e nossas chances 
de viabilizar novos proje-
tos de Geração térmica no 
Estado em especial em mu-
nicípios como Macaé e Sao 
João da Barra e no futuro 
na baixada e até no leste 
fluminense com as novas 
rotas de gasodutos maríti-
mos que chegam a terra e 
até terminais de importação 
de GNL. Um golaço do le-
gislativo fluminense, aliás 
articulado com o Governo 
do Estado que certamente 
pelo governador Cláudio 
Castro sancionará. O Rio se 
consolidará como um clus-
ter de geração e exportação 
de Energia Elétrica. Estou 
muito satisfeito com a evo-
lução do tema”, explicou o 
ex-secretário de Energia do 
governo do Rio, Wagner 
Victer.

Bolsonaro vai privatizar TV Brasil  
e rádios MEC e Nacional

EBC possui TV, rádios 
com 15 afiliadas, e uma 
agência de notícias. Todas 
estão incluídas nio pacote.

O ministro das Comuni-
cações Fábio Faria se reu-
niu com a equipe econô-
mica e com o presidente da 
Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC), Glen Valente, 
para discutir a possibilidade 
de inclusão da estatal no 
Programa Nacional de Pri-
vatização (PND). O encon-

tro ocorreu na tarde desta 
quarta-feira no Ministério 
das Comunicações.

A entrada da EBC no PND 
será debatida durante reunião 
do conselho de ministros do 
Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI). “Após a 
inclusão no PND, o BNDES 
vai contratar uma consultoria 
e iniciar os estudos. A partir 
das informações que nós ire-
mos receber, vamos definindo 
o melhor modelo”, afirmou 

Faria. Os prazos, modelo de 
privatização e venda de ativos 
só serão definidos após a etapa 
de estudos.

Atualmente, a TV Brasil 
é a nona emissora de tele-
visão em audiência no país 
e está presente em pratica-
mente todo o território na-
cional. O conglomerado de 
comunicação da empresa 
também inclui duas rádios, 
com 15 afiliadas, e uma 
agência de notícias.

O presidente da empresa 
destacou que os estudos irão 
explorar todas as alternativas 
disponíveis para a privatiza-
ção. “A expectativa é que a 
gente avance para saber qual 
é o futuro da EBC. Até o 
momento, não existe nenhu-
ma hipótese cravada. A gente 
vai trabalhar em parceria com 
o Ministério da Economia e 
o MCom para saber exata-
mente o melhor modelo”, 
disse Valente.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TELECOOP COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTES

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL,
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE
FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE
PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E
INTERESTADUAL, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005004-5 e
inscrita no CNPJ sob o nº de registro 10.813.667/0001-67, Sr. CAIO SOUTO
ALVES, no exercício das suas atribuições, convoca os sócios cooperados
para participarem da AGO – Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no
dia 27 de março de 2021, nas dependências do prédio onde a cooperativa
está estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança e
possibilitar a participação dos sócios, mantendo a distância mínima exigida
entre eles, seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de
Saúde, como prevenção contra a Pandemia – COVID-19. Para tanto, a
AGO será realizada na Estrada do Engenho Velho, 840, Taquara, Rio de
Janeiro – RJ, CEP: 22.723-395, em primeira convocação as 08:00 h com a
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em segunda
convocação as 09:00 h com a presença mínima de metade mais um dos
sócios cooperados e em terceira e última convocação as 10:00 h com a
presença mínima de 10 (dez) sócios cooperados. Na data da presente
convocação a cooperativa tem no total do seu quadro social 960
(novecentos e sessenta) associados. Conforme disposto no Art. 43-
A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância
na assembleia, caso necessário, nos termos do disposto na regulamentação
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei
14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 1) Apresentação
da Prestação de Contas relativa ao Exercício 2020 para Deliberação da
Assembleia conforme itens a seguir: a) Apresentação do Relatório de
Gestão da Diretoria; b) Apresentação do Balanço Geral de DSPE –
Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do
Parecer do Conselho Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação
de Contas relativa ao Exercício 2020; 3) Deliberação da Assembleia sobra
a Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício 2020; 4) Eleição do
Novo Conselho Fiscal para o Mandato de um ano 2021/2022; 5) Eleição da
Nova Diretoria para o Mandato de quatro anos 2021/2025; 6) Demais
assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 11 de março de 2021.

Caio Souto Alves – Diretor Presidente

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - Assembleia Geral Extraordinária

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Extra-
ordinária do Condomínio do Edifício Central Park, que será realizada no 
próximo dia 16 de Março de 2021 – terça-feira, no supramencionado con-
domínio, às 19:30 horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou 
às 20:00 horas, em segunda e última convocação com qualquer número de 
presentes, para discutirem e deliberarem sobre o seguinte assunto constante 
da “Ordem do Dia”: 1) Deliberação sobre o valor arrecadado com a recu-
peração da inadimplência da unidade 1105. Para votação ou participação 
na assembleia, o condômino deverá estar quite com as cotas condominiais 
correspondentes às suas unidades no condomínio que se vencerem até a 
data da assembleia (Artigo 1335, III, do novo código civil). O representante de 
condômino deverá estar munido de procuração outorgada com observância 
das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º, artigo 654, 
do novo Código Civil).

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os 
Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 8 de abril de 2021 às 10h (dez horas), na sede da Companhia, 
situada na Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iii) eleger os administradores. Comunicamos que se encontram 
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que 
se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.  
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
SICOOB CENTRAL RIO

CNPJ N° 14.568.725/0001-95 / NIRE Nº 33400051688
Sede Social: Rua Rodrigo Silva 26, 6° andar

Centro – Rio de Janeiro/RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de
Crédito do Rio de Janeiro Ltda. – SICOOB CENTRAL RIO, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as cooperativas
associadas, que nesta data são em número de 7 (sete), em condições de
votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser
realizada em 23 de março de 2021, às 12:00 (doze horas), em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas; às
13:00 (treze horas), em segunda convocação, com a presença de metade
das associadas mais um; ou às 14:00 (quatorze horas), em terceira e
última convocação, com a presença mínima de 03 (três) associadas,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Prestação de contas
do exercício de 2020 dos órgãos de administração, compreendendo: a)
relatório da gestão; b) balanço do exercício social; c) parecer do Conselho
Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de
Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo dos resultados do
exercício de 2020; II. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as
parcelas para fundos obrigatórios; III. Fixação do valor das cédulas de
presença e gratificações dos membros do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal; IV. Fixação do valor global para pagamento dos
honorários, das gratificações, da remuneração variável, em razão do
cumprimento das metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros
da Diretoria Executiva; V. Outros assuntos de interesse social. A
Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo
Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e
Google Play, acessível a todos as cooperativas associadas, que poderão
participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas
detalhadamente no sítio http://www.sicoobrio.com.br.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.
Luiz Antonio Ferreira de Araujo

Presidente do Conselho de Administração

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da socie-
dade à Rod. Amaral Peixoto, s/n, Km 
91, Bananeiras, Araruama/RJ, os do-
cumentos a que se refere o art. 133, 
da Lei nº 6.404/76, referente ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020. 
Araruama, 09/03/2021. Carlos Alberto 
Vieira Gontijo – Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto – Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da so-
ciedade à Rua Marquês de Paraná 
nº 110, Centro, Niterói/RJ, os docu-
mentos a que se refere o art. 133, da 
Lei nº 6.404/76, referente ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/2020. 
Niterói, 09/03/2021. Felipe Pimentel 
Turon – Diretor; Leonardo das Cha-
gas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis/RJ, os documen-
tos a que se refere o art. 133, da Lei 
nº 6.404/76, referente ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020. 
Petrópolis, 09/03/2021. Marcio Sal-
les Gomes – Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto – Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99

NIRE 33.3.0016334-4
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Centro, Campos 
dos Goytacazes/RJ, os documentos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 
6.404/76, referente ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2020. Cam-
pos dos Goytacazes, 09/03/2021. 
Juscelio Azevedo de Souza – Dire-
tor; Marcio Salles Gomes - Diretor

Mulheres se destacam em postos 
relevantes, mas é preciso avançar
Em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, as 
mulheres estão ca-

da vez mais despontando 
no universo executivo, e se 
consolidando em posições 
muito relevantes. A cons-
tatação é feita pela diretora 
Comercial e Marketing da 
Delphos, Elisabete Prado 
que, apesar disso, aponta a 
necessidade de se avançar 
muito mais.

“Ainda temos uma lon-
ga caminhada para chegar 
ao equilíbrio. Tenho uma 
imensa frustração, por 
exemplo, com o fato de o 
governo ter tido que criar 
uma Lei (que não necessa-
riamente é cumprida) para 
obrigar as Sociedades Anô-
nimas de Capital Aberto a 

terem no mínimo 20% de 
mulheres em seus Conse-
lhos de Administração. Isso 
significa que estamos muito 
abaixo desse percentual”, 
comenta a executiva.

Elisabete Prado revela 
que, na Delphos, as mulheres 
correspondem a 31% do efe-
tivo. Admite que em termos 
absolutos, o número ainda é 
pequeno. Contudo ressalva 
que a empresa tem mulhe-
res em posições muito rele-
vantes, como, por exemplo, 
na coordenação das áreas de 
gestão de processos, Jurídica, 
RH, Segurança da Informa-
ção, Compliance e LGPD.

Acredita que apesar dos 
avanços, ainda é preciso 
evoluir bastante em ques-
tões como a que envolve 

mulheres desempenhando 
cargos de comando em um 
ambiente predominante-
mente masculino. “Conhe-
ço mulheres talentosíssi-
mas, com oportunidades 
reprimidas, e com níveis de 
subordinações muito dese-
quilibrados”, acentua.

Elisabete relata que conse-
guiu conquistar espaços e ser 
reconhecida pela qualidade 
do seu trabalho. Mas admite 
que “talvez seja uma ilumina-
da ou um ponto fora da cur-
va” por nunca ter enfrentado 
qualquer problema de aceita-
ção. “Desde a minha primei-
ra promoção, quando passei 
de analista de sinistros para 
encarregada de departamen-
to, até hoje, na Diretoria da 
empresa e substituta eventu-

al do presidente em suas fé-
rias nunca tive que lidar com 
nenhum tipo de rejeição. As 
coisas foram acontecendo 
de forma natural, no devido 
tempo, e sempre com muita 
colaboração por parte das 
equipes que liderei”, acres-
centa.

A trajetória profissional 
de Elisabete Prado começou 
cedo, na década de 1980. Era 
muito jovem e recém-for-
mada em Ciências Atuariais, 
carreira que, naquele tem-
po, era predominantemen-
te “masculina”, quando es-
colheu a Delphos porque 
desejava ingressar no mundo 
dos seguros e” transitar pe-
los diferentes ramos que, até 
então, só conhecia de forma 
acadêmica”.

Qualicorp: cases de inovação durante o Wired Conference 
Em um dos eventos 

mais reconhecidos no se-
tor de tecnologia, a admi-
nistradora de benefícios 
destacou a sua agenda de 
transformação e o reflexo 
positivo na experiência de 
seus clientes.

Com o tema “Inovação 
com foco no cliente: os 

caminhos para ampliar o 
acesso da população à saú-
de de qualidade”, a Qua-
licorp, administradora de 
planos de saúde coletivos, 
marcou presença nesta 
terça-feira (9) em um dos 
eventos mais consagrados 
do setor de tecnologia e 
inovação, o Wired Confe-

rence. O evento abordou 
as tecnologias que marca-
ram a área da saúde no de-
correr de 2020 e o que vai 
ditar o desenvolvimento 
do setor nesta década.

Em conferência, Elton 
Carluci, vice-presidente 
Comercial, de Inovação e 
Novos Negócios da Qua-

li, contou como a empresa 
tem utilizado a inovação a 
favor do cliente. “A inova-
ção é um pilar de extrema 
importância para a Qua-
licorp e temos trabalhado 
para oferecer produtos iné-
ditos e ao mesmo tempo 
acessíveis à população”, 
destacou o executivo.

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da UNIPASA para se 
reunirem NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, no dia 12 de abril de 2021, 
às 16:30h em primeira convocação e às 17:00h em segunda convocação. Para 
informações detalhadas, os acionistas deverão acessar o domínio eletrônico: 
https://www.unimed.coop.br/web/novaiguacu/noticias-unimed/edital-de-
convocacao-agoe-unipasa-2021. Nova Iguaçu, 10 de março de 2021. Javert 
do Carmo Azevedo Filho - Presidente do Conselho.

H & H Corretora  
de Seguros anuncia  
novos colaboradores

Cliente Agente oferece curso gratuito  
para corretores em todo Brasil

A Startup Cliente Agen-
te vai promover um curso 
gratuito sobre Marketing 
de Indicações, exclusivo 
para corretores de segu-
ros, que será ministrado 
pelo fundador, Kleber de 
Paula. O cronograma já 
está pronto e vai abordar 

os seguintes temas: Como 
se tornar mais indicável; 
Como criar uma campa-
nha; Como criar a premia-
ção; Como montar a estra-
tégia; Como divulgar; e as 
principais métricas.

Esse tipo de visão que 
permitiu a plataforma que 

permite que corretores 
de todos os portes a criar 
uma campanha de marke-
ting de indicações no nível 
de empresas como Youse 
e Nubank. Para auxiliar a 
categoria de forma ativa 
e prática, o curso foi gra-
vado em cinco aulas em 

um e-book e será dispo-
nibilizada, sem custo adi-
cional. Para fazer o curso 
gratuito, basta acessar ht-
tps://www.sympla.com.
br/marketing-de-indica-
coes-crescimento-com-
base-em-clientes-satisfei-
tos__1132312

CNseg participa  
da V Conferência  
Anual 100% Seguro

Os efeitos da pandemia 
e seus legados, as inova-
ções tecnológicas, a gui-
nada digital do mercado e 
as perspectivas do setor de 
seguros em um cenário pós-
pandêmico são alguns dos 
tópicos que o Presidente da 
Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg), Mar-
cio Coriolano, abordará na 
V Conferência Anual 100% 
Seguro, tradicional evento 
argentino. 

Coriolano participará 
do evento também como 
presidente da Comissão 
Regional Sul da Federação 
Interamericana de Empre-
sas de Seguros (Fides), ao 
lado do presidente da Fides, 
Rodrigo Bedoya, e da presi-
dente da Unión Española 
de Entidades Aseguradoras 
y Reaseguradoras (Unespa), 
Pilar González de Frutos.

Os três relatarão peculiari-
dades dos respectivos setores 

de seguros, tendo a pandemia 
como pano de fundo e a at-
ual conjuntura econômica, e 
o futuro da atividade em um 
quadro de profundas mudan-
ças tecnológicas e de riscos 
climáticos mais severos que 
se avizinham.

O encontro, que reunirá 
Marcio Coriolano, Rodrigo 
Bedova e Pilar González, se-
rá realizado no último dia do 
evento, 19/03, em painel da 
plataforma digital exclusiva 
“On Demand” de inovação 
em seguros e perspectivas da 
atividade. A parte presencial 
da Conferência vai ocorrer 
no emblemático Teatro Ópe-
ra, a partir de 17/03. Pela 
primeira vez, todo o even-
to será transmitido ao vivo, 
por streaming, da Argentina 
para toda a América Latina. 
As inscrições para o evento  
podem ser feitas pelo site: 
conferenciaanual.100seguro.
com.ar

A H & H Corretora de 
Seguros, especializada na co-
mercialização de seguros pela 
internet, está reforçando a 
sua equipe. A empresa con-
ta com uma equipe formada 
por mais de 50 parceiros e 
colaboradores qualificados, 
sendo comandada por um ti-
me de gestores e líderes, que 
agregam 30 anos de expe-
riência em atuação no setor 
de seguros. As contratações 
são avaliadas pelo CEO, Ri-
chard Furck, que acompanha 
todas as etapas do processo 
seletivo, avaliando todos os 
detalhes que possa agregar 
de forma eficiente para a ex-
pansão dos negócios.

Com oito anos de expe-
riência no setor de seguros 
e passagens pela Prudential 
do Brasil e Mapfre Seguros, 
Hiroshi Mitome é o novo 
Head de Vida e Previdência. 
Como especialista em Seguro 
de Vida e Previdência Priva-
da, o executivo é formado 

em Comércio Exterior, com 
pós-graduação em Varejo pe-
la Fundação Getúlio Vargas. 
Ele vai atuar na comercializa-
ção do Seguro de Pessoas.

Outro executivo que se 
junta a equipe é o Head de 
Saúde e Benefícios, Júlio Cé-
sar Antonaglia. Com 25 anos 
de experiência no mercado 
de seguros, é especialista em 
gestão de equipes de vendas, 
foi Gerente Comercial em 
diversas operações de segu-
ros, com vasta experiência na 
atuação em concessionárias, 
onde atingiu melhores resul-
tados de vendas por vários 
anos consecutivos.

Os novos gestores terão a 
missão de trabalhar com ven-
das cruzadas, aliando con-
ceitos de Neuromarketing, 
Digitalização de processos 
em vendas, Marketing Digital 
e acima de tudo, na avaliação 
em excelência no que diz res-
peito ao conhecimento das 
necessidades dos segurados. 
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 04 de março de 2021, às 8:00 horas, 
na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, 
lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. CONVOCAÇÃO: 
Convocação dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros 
do conselho de administração da Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 
6° do estatuto social da Companhia. 3. MESA: Presidente: Pedro Henrique 
Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. ORDEM DO DIA: 
Discutir e deliberar sobre a aprovação da reeleição dos membros da diretoria da 
Companhia para um mandato único de 1 (um) ano. 5. DELIBERAÇÕES: Após 
exame e discussão do item constante da ordem do dia, os membros do conselho 
de administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram as 
seguintes deliberações: (i) Nos termos do artigo 16, parágrafo 2º, do estatuto social 
da Companhia do artigo 142, inciso II da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“LSA”), a reeleição dos Srs. (i) TÚLIO CINTRA, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da cédula de identidade nº 5060048884D, expedida pelo CREA/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 120.423.248-25, com endereço na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Av. Geremário Dantas, nº 1.400, lojas 249 e 267, Freguesia, 
Jacarepaguá, CEP 22760-401, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; 
(ii) MARCELO GONÇALVES COSTA, brasileiro, casado, administrador, portador 
da cédula de identidade nº 2026555-7, expedida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 961.422.437-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Arnaldo Quintea, nº 70, apto. 608, Botafogo, CEP 2280-070, para 
o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) YOSHIRO 
MARCELO SAKAKI LEAL, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
cédula de identidade nº 05395453-09, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 909.654.005-06, com endereço na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, 
na Av. Miguel Navarro y Canizares, nº 400, apto. 202, Pituba, CEP 41810-215, 
 para o cargo de Diretor de Operações da Companhia. (ii) Os diretores ora reeleitos 
declaram que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime 
falimentar, de pravaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do 
artigo 147 da LSA; (ii) não foram condenados à pena de suspensão ou inabilitação 
temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que os torne inelegível 
para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no  
§2º do artigo 147 da LSA; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido 
pelo §3º do artigo 147 da LSA; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Companhia e, não têm, nem representam, interesse 
conflitante com o da Companhia na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da 
LSA; (v) receberão citações e intimações em processos administrativos e judiciais 
relativos aos atos de suas gestões nos endereços acima indicados, para fins do 
artigo 149, §2º, da LSA; e (vi) estão sujeitos à cláusula compromissória prevista no 
Regulamento do Novo Mercado e no artigo 37 do estatuto social da Companhia. 
Em ato contínuo e nos termos do artigo 149 da LSA, os diretores tomam posse 
mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui o Anexo 
I à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos 
os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do 
§1° do artigo 130 da LSA. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original 
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 04 de março de 2021. Bruno de Mello 
Pereira - Secretário. Jucerja nº 4028184, em 09/03/21. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

NÚCLEO ESPÍRITA PEDRO E PAULO
CNPJ: 27.644.467/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL. 
Considerando a atual conjuntura mundial no que concerne a pandemia 
da COVID-19, a edição de medidas restritivas de circulação e isolamento 
impostas pelos Órgãos Competentes, DECRETO Nº 46.973 DE 16 
DE MARÇO DE 2020, este Núcleo Espírita, convida seus Associados 
a comparecerem à sua sede, sito à Rua Capitão Machado, nº 531, 
Jacarepaguá, no dia 21 de março de 2021, as 10:00 h, em 1ª convocação, 
com a presença de 1/3 de seus associados. E em segunda e última 
convocação às 10h30 min, com qualquer número de associados, afim de 
tomarem parte da Assembleia Geral Ordinária, com as seguintes ordens 
do dia: A) Apresentação e aprovação do Balanço, relatório de contas; B) 
Ratificar a permanência dos integrantes da Diretoria eleita na Assembleia 
Geral anterior, para exercício do mandato do biênio 2020 /2022; C) Assuntos 
Gerais. Jorge Luiz da Rocha - Presidente

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 3330016741-2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 1) LOCAL, DIA E HORA: 
Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A.(“Companhia”), na Rua Santa 
Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20021-903, no dia 
30 de outubro de 2020, às 09:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO DE PRESENÇA: 
Face a presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, ficam dispensadas as formalidades de convocação, 
nos termos do §4º do art. 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 
3) MESA: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Secretário: 
Amilcar Bastos Falcão. 4) ORDEM DO DIA: (i) Destituição de membro da 
Diretoria; (ii) ratificação e consolidação da atual composição da Diretoria 
da Companhia. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as 
seguintes deliberações: a) Destituição do Sr. Castriciano Coelho Neto do 
cargo de Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes 
serviços prestados, dando-lhe a mais plena, ampla, irrevogável e irrestrita 
quitação em relação a todos os atos por ele praticados, na qualidade de 
Diretor da Companhia. b) Ratificação e consolidação da atual composição 
da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 01 de julho de 2021, 
restando tal órgão composto da seguinte forma: i) ANTONIO CARLOS 
FERRARI SALMERON, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/
SP sob o nº 5.060.285.469 e no CPF sob o nº 165.814.068-05, com 
endereço na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20021-903, Diretor sem Designação Específica; ii) RICARDO MOTA DE 
FARIAS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
nº 5.420.977 SSP/PE e inscrito no CPF sob o nº 009.854.124-29, com 
endereço na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20021-903, Diretor sem Designação Específica; iii) HUDSON BONNO, 
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/ES sob o nº 5.978/D, e no 
CPF sob o nº 016.977.717-00, com endereço na Rua Santa Luzia, n° 651, 
5° andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-903, Diretor sem Designação 
Específica. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a 
presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 
7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima 
Brederodes; Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionistas Presentes: 
QUEIROZ GALVÃO S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes 
e Amilcar Bastos Falcão; GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
PARTICIPAÇÕES, por Alexandre Lodi de Oliveira e Raphael Magalhães 
Morgado. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” Amilcar Bastos 
Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 
00004020702 em 24/02/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral. 

MARINA NORTE EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ 04.537.653/0001-65 - NIRE 33.3.0027315-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 

Ficam convocados os Srs. Acionistas da MARINA NORTE EMPREENDIMENTOS 
DE MINERAÇÃO S.A. (“Companhia”), a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 17 de março de 2021, 
às 10:00 horas, na Avenida Jornalista Ricardo Marinho, nº 360, loja 113, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.631-350, observado o disposto no artigo 126 da 
Lei nº 6.404/76, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: 
Deliberar acerca (I) do recebimento da renúncia da atual diretoria da Companhia; 
(II) da Nomeação da nova Diretoria da Companhia; (III) da alteração do endereço 
da sede da Companhia; e (IV) outros assuntos de interesse da Companhia. 

Rio de Janeiro (RJ), 09 de março de 2021. 
Luis Mauricio Ferraiuoli de Azevedo – Diretor Presidente

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marisa Simões 
Mattos Passos - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte 
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 sala 211 2013 215 D 
CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2378 e-mail: 
cap01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas 
Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0008598-47.2014.8.19.0001, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT AU PRINCE em face de 
DANIEL FERREIRA ALVES, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente 
edital CITA os HERDEIROS do réu DANIEL FERREIRA ALVES, que se 
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias 
oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, 
CPC), caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo revéis, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, aos sete dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte. Eu, Carlos Eduardo Carvalho Geminiani - Subst. do Resp. pelo 
Expediente - Matr. 01/30329, digitei. E eu, Fernando Antonio dos Santos - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9863, o subscrevo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAOR-
DINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVA AÇÃO

CNPJ 29.437.424/0001-08 / NIRE 33400056230
O Presidente da Sociedade Cooperativa NOVA AÇÃO, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do aconteci-
mento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online, no dia 21 de março de 2021, em
primeira convocação às 09h00min com a presença de 2/3 (dois ter-
ços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às
10h00min com metade mais 01 (um)do número total de Cooperados Asso-
ciados e em terceira e última às 11h00min Convocação com a presença
mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as se-
guintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária:
Extraordinária: 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; Ordinária:
1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2. Relatório
de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Per-
das 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. Rio de Janeiro/RJ, 11 de MARÇO de 2021.

DIRETOR PRESIDENTE
LUIZ CLAUDIO FERNANDES

ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A
CNPJ nº 14.192.039/0001-62

NIRE 35.3.0041237-1
Aviso aos Acionistas: A Administração 
comunica que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à 
Avenida Reverendo José Manoel da Conceição 
nº 1593, Votorantim/SP, os documentos a que 
se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, 
referente ao exercício social encerrado em 
31/12/2020. Votorantim, 09/03/2021. Ronaldo 
Oller Tossi - Presidente do Conselho de 
Administração.

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50

NIRE 35.3.0037410-0
Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se 
encontram à disposição dos Srs. Acionistas, 
na sede da sociedade à Rua Professor Toledo 
nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, os 
documentos a que se refere o artigo 133, da 
Lei nº 6.404/76, referente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. Araçoiaba da Serra, 
09/03/2021. Ronaldo Oller Tossi - Diretor; Ivan 
Mininel da Silva - Diretor.

XP: Risco maior,  
cenário mais desafiador
Desde a publicação 

de nosso último 
relatório mensal, 

os cenários econômicos no 
Brasil e no mundo se tor-
naram mais desafiadores, 
afirmou editorial da XP 
Investimentos publicado 
nesta quarta-feira no site 
da corretora. O texto des-
taca que o cenário externo, 
o processo de alta de juros 
dos títulos de longo prazo 
das economias desenvolvi-
das continua, em especial 
nos Estados Unidos.

“É difícil dizer se é um 
processo de normalização 
frente aos níveis excepcio-
nalmente baixos da pande-
mia, ou se reflete o risco de 
um processo inflacionário 
mais persistente. De toda 
forma, parece seguro dizer 
que os ventos externos não 

soprarão tão favoravelmen-
te como vimos até agora”, 
diz.

De acordo com a Cor-
retora de Câmbio, Títulos 
e Valores Mobiliários, no 
Brasil, a dinâmica da pan-
demia piorou, demandan-
do medidas restritivas mais 
duras. Na economia, a troca 
de comando na Petrobrás, a 
decisão de subsidiar preços 
de diesel e gás de cozinha e 
a tramitação da PEC emer-
gencial sinalizam o risco de 
maior intervenção política. 
Por fim, a decisão do Mi-
nistro Fachin de suspender 
as condenações do ex-pre-
sidente Lula no âmbito da 
Lava-Jato tende a intensi-
ficar a polarização nas elei-
ções de 2022.

Segundo a XP, o texto 
da PEC aprovado até agora 

no Senado foi relativamen-
te positivo, com limitação 
do volume de recursos pa-
ra o Auxílio Emergencial e 
contrapartidas de melhoria 
da governança fiscal. Mas 
a tramitação foi turbulenta, 
com sugestões como a re-
tirada do Bolsa Família do 
teto de gastos apoiadas pela 
base do governo. Na Câma-
ra, o Presidente Bolsonaro 
sinalizou intenção de diluir 
as contrapartidas.

Neste novo cenário, os 
prêmios de risco dos ati-
vos brasileiros tendem a 
ser persistentemente mais 
elevados. Continuamos es-
perando uma apreciação da 
taxa de câmbio – refletin-
do o superávit das contas 
externas e a alta dos juros 
locais – mas em menor in-
tensidade: 5,30 reais por dó-

lar no final deste ano (4,90 
antes).

O câmbio mais depre-
ciado leva a uma inflação 
maior este ano e à neces-
sidade de o Banco Central 
subir os juros mais rapi-
damente para manter o 
IPCA na meta em 2022. 
Projetamos agora a Selic 
em 5,0%, com seis altas 
consecutivas de 0,5 p.p. a 
partir deste mês.

“A piora da pandemia, 
o aumento da volatilida-
de dos ativos financeiros 
e a redução mais rápida 
dos estímulos monetários 
pesam sobre a atividade 
econômica, mesmo com 
a nova rodada de auxílio 
emergencial. Projetamos 
agora um crescimento me-
nor neste ano e no próxi-
mo”, frisa o texto.

Novos empréstimos em iuan na China aumentam
Os novos empréstimos 

denominados em iuan da 
China totalizaram 1,36 tri-
lhão de iuanes (US$ 208,89 
bilhões) em fevereiro, um 
aumento anual de 452,9 bi-
lhões de iuanes, mostraram 
os dados do Banco Popular 
da China (BPC), o banco 
central do país, desta quar-
ta-feira. O M2 do país, uma 
ampla medida de oferta de 
moeda que cobre o dinhei-
ro em circulação e todos os 
depósitos, cresceu 10,1% 
anualmente para 223,6 tri-
lhões de iuanes no fim de 
fevereiro, segundo o BPC.

A taxa de crescimento do 
M2 foi 0,7 ponto percentual 
mais alto que a do final de 
janeiro e 1,3 ponto percen-
tual acima do mesmo perío-
do do ano passado.

A estreita medida de oferta 
de moeda (M1), que cobre o 
dinheiro em circulação mais 
os depósitos à vista, subiu 
7,4% em termos anuais para 
59,35 trilhões de iuanes no 
fim de fevereiro. A quantida-
de de dinheiro em circulação 
(M0) caiu 4,2% ano a ano, 
para 9,19 trilhões de yuans 
no fim do mês passado. O 
banco central injetou 229,9 

bilhões de yuans de caixa lí-
quido no mercado em feve-
reiro.

Contas médicas 

Cerca de 2,84 bilhões de 
iuanes (US$ 434 milhões) em 
contas médicas relacionadas 
ao tratamento de Covid-19 
foram pagas na China em 
2020, mostrou um relatório 
divulgado pela Administra-
ção Nacional de Seguro de 
Saúde do país. De acordo 
com o documento, cerca de 
1,63 bilhão de iuanes dessas 
despesas médicas foram co-

bertos pelos fundos de se-
guro médico do país. Além 
disso, os fundos concedidos 
pelos departamentos regio-
nais de seguros médicos para 
as instituições designadas de 
tratamento de Covid-19 ul-
trapassaram 19,4 bilhões de 
iuanes.

Segundo a agência Xi-
nhua, durante a pandemia, 
a administração tomou me-
didas rápidas para garantir 
que tratamentos médicos 
oportunos para os pacien-
tes com Covid-19 não fos-
sem obstruídos por ques-
tões de pagamento.

Três perguntas: há 
racionalidade no 
comportamento das 
criptomoedas?
Por Jorge Priori

O bitcoin foi a primeira criptomoeda da história, 
lançada no final da década de 2000. Desde então 

surgiram outras criptomoedas como a ethereum, o BNB 
e as stablecoins. Uma das principais características das 
criptomoedas é a sua volatilidade. Para quem ainda é de 
fora desse universo, é difícil compreender os rápidos e 
bruscos movimentos de valorização e desvalorização. 
Para entendermos melhor esse assunto, conversamos 
com Bernardo Teixeira, CEO da BitcoinTrade, corretora 
brasileira especializada no mercado de criptomoedas, so-
bre a racionalidade no comportamento das criptomoedas; 
os parâmetros que influenciam esses comportamentos e 
se eles são os mesmos para todas as moedas digitais; e os 
métodos de análise técnica desses comportamentos.

As criptomoedas possuem movimentos bruscos e 
rápidos de mercado. Há racionalidade no comporta-
mento das criptomoedas?

Sim, no final do dia, o que determina a cotação das 
criptomoedas, como em qualquer outro mercado, é a lei 
de oferta e demanda. No caso do bitcoin, por exemplo, 
como a oferta é totalmente conhecida e rastreável, o que 
acaba tendo a maior força na determinação do preço é 
a demanda. Alguns fatores que acredito que possuem o 
maior impacto no preço são: expectativa de inflação e 
expansão monetária, notícias sobre a adoção de institu-
ições em geral, criação ou melhorias nos meios de obter e 
utilizar criptomoedas (exemplo: Paypal dando suporte) e 
mudanças na regulação e tratamento fiscal das moedas.

Claramente existem outros fatores psicológicos que 
fogem à racionalidade que afetam a cotação do bitcoin, 
mas acredito que ao longo prazo apenas os fatores mais 
racionais terão impacto permanente no preço do bitcoin.

 
Quais são os parâmetros que influenciam o compor-

tamento de uma criptomoeda? Esses parâmetros valem 
para todas as criptomoedas ou cada uma tem os seus?

Assim como no mercado de ações, cada moeda apre-
senta comportamentos diferentes, por conta de diferen-
tes fatores. Por exemplo, avanços e melhorias em DeFi 
(Finanças Descentralizadas) acabam tendo um impacto 
muito maior no ethereum do que no bitcoin. 

Analisar uma criptomoeda é quase como analisar o 
valor fundamental de uma empresa. Em geral os analistas 
olham para os seguintes parâmetros:

– Número e crescimento de usuários;
– Poder computacional da rede (no caso de Proof of Work);
– Exchanges que transacionam a moeda;
– Roadmap de desenvolvimento;
– Tamanho e relevância da comunidade de desenvolvedores.
Dado o seu tamanho e relevância para a indústria, 

notícias sobre o bitcoin acabam tendo um impacto sobre 
outras moedas também.

Como avaliar tecnicamente o valor de uma cripto-
moeda para saber se ela está cara ou barata?

Existem vários métodos como:
– Análise fundamental de redes (ver lista acima);
– Análise técnica e de gráficos;
– Análises de money-flows e precificação de mercado 

de derivativos;
– Análise de macro-economia e long term trends.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil
 Nota 2020 2019      
ATIVO
Disponibilidades ........................................................................  4 53 56
Instrumentos Financeiros.........................................................   18.116.258 3.906.680
- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....................................  5 561.896 98.003
- Títulos e Valores Mobiliários .....................................................  6 16.231.166 2.388.585
- Operações de Crédito ...............................................................  7 1.262 1.878
- Outros Instrumentos Financeiros ..............................................  11 1.321.934 1.418.214
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de  
 Crédito ......................................................................................   (295) (298)
- Operações de Crédito ...............................................................  7 (295) (298)
Créditos Tributários ..................................................................  24 658.792 647.259
Investimentos em Controladas e Coligadas ...........................  8 377.143 359.386
Imobilizado de Uso ....................................................................  9 721 790
Intangível ....................................................................................  10 586 586
Depreciações e Amortizações ..................................................   (1.038) (1.052)
- Imobilizado de Uso ....................................................................  9 (465) (500)
- Intangível ...................................................................................  10 (573) (552)
Outros Ativos .............................................................................  12 171.701 172.478
Valor Recuperável de Ativos ....................................................   (1.865) (1.865)
Total do Ativo .............................................................................   19.322.056 5.084.020

 Nota 2020 2019      
PASSIVO
Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros .....................   14.392.933 100.051
- Recursos de Instituições Financeiras........................................  13 14.392.933 100.051
Provisões ...................................................................................   948.731 932.909
- Outras Provisões .......................................................................  14 948.731 932.909
Impostos Diferidos ....................................................................  24 178.815 198.330
Outros Passivos ........................................................................  16 84.151 144.307
Total do Passivo ........................................................................   15.604.630 1.375.597

Patrimônio Líquido
- Capital Social ............................................................................  17 3.87.000 3.087.000
- Reservas de Lucros ..................................................................  17 628.433 618.310
- Ajuste de Avalição Patrimonial ..................................................   1.993 3.113
Total do Patrimônio Líquido .....................................................   3.717.426 3.708.423

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ...................................   19.322.056 5.084.020

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis do Banco Bradesco BERJ S.A. (BERJ ou 
Instituição), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

No exercício de 2020, o BERJ registrou Lucro Líquido de R$ 79 milhões, contabilizando um Patrimônio Líquido 
de R$ 3.717 milhões e Ativos Totais no montante de R$ 19.322 milhões.

A política de dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada 

exercício, de 25% do lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social. A Instituição não possui 
acordo de acionistas relativo à política de reinvestimento de lucros. A Instituição possui participação societária nas 
empresas BEC - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Serel Participações em Imóveis S.A. e Tecnologia 
Bancária S.A.

Rio de Janeiro, RJ, 3 de fevereiro de 2021.

Diretoria

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

Saldos em 31.12.2018....................................................................................  3.087.000 204.115 330.075 3.904 - 3.625.094              
Ajustes de Avaliação Patrimonial ....................................................................  - - - (791) - (791)
Lucro Líquido ...................................................................................................  - - - - 202.120 202.120
Destinações: - Reservas .................................................................................  - 10.107 74.013 - (84.120) -
            - Juros Sobre o Capital Próprio Pagos ......................................  - - - - (118.000) (118.000)              
Saldos em 31.12.2019....................................................................................  3.087.000 214.222 404.088 3.113 - 3.708.423              
Ajustes de Avaliação Patrimonial ....................................................................  - - - (1.120) - (1.120)
Lucro Líquido ...................................................................................................  - - - - 79.451 79.451
Destinações: - Reservas .................................................................................  - 3.972 56.609 - (60.581) -
            - Juros Sobre o Capital Próprio Pagos ......................................  - - (50.458) - (4.542) (55.000)
            - Dividendos Propostos ..............................................................  - - - - (14.328) (14.328)              
Saldos em 31.12.2020....................................................................................  3.087.000 218.194 410.239 1.993 - 3.717.426              
Saldos em 30.6.2020......................................................................................  3.087.000 215.178 367.255 1.991 - 3.671.424              
Ajustes de Avaliação Patrimonial ....................................................................  - - - 2 - 2
Lucro Líquido ...................................................................................................  - - - - 60.328 60.328
Destinações: - Reservas .................................................................................  - 3.016 42.984 - (46.000) -
            - Dividendos Propostos ..............................................................  - - - - (14.328) (14.328)              
Saldos em 31.12.2020....................................................................................  3.087.000 218.194 410.239 1.993 - 3.717.426              

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

Receitas da Intermediação Financeira .....................................................................................................................  226.304 305.893 151.282
Operações de Crédito .................................................................................................................................................. 7 267 350 1.755
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários ........................................................................................ 6 226.037 305.543 149.527
Despesas da Intermediação Financeira ...................................................................................................................  (139.189) (243.127) 5.179
Operações de Captações no Mercado ......................................................................................................................... 13 (139.189) (243.127) 5.179
Resultado da Intermediação Financeira...................................................................................................................  87.115 62.766 146.103
Reversão/(Despesa) de Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito .............................  (24) 3 662
- Operações de Crédito ................................................................................................................................................ 7 (24) 3 662
Resultado Bruto da Intermediação Financeira ........................................................................................................  87.091 62.769 146.765
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais ..............................................................................................................  12.419 19.462 13.757
Despesa de Pessoal..................................................................................................................................................... 18 (1.192) (4.319) (9.152)
Outras Despesas Administrativas................................................................................................................................. 19 (4.797) (8.585) (6.489)
Despesas Tributárias .................................................................................................................................................... 20 (2.653) (6.390) (11.389)
Resultado de Participações em Controladas e Coligadas ........................................................................................... 8 10.708 18.376 15.210
Outras Receitas Operacionais...................................................................................................................................... 21 17.528 40.831 65.121
Outras Despesas Operacionais.................................................................................................................................... 22 (7.810) (20.546) (66.023)
(Despesa)/Reversão de Provisões ............................................................................................................................... 15 635 95 26.479
- Trabalhista ..................................................................................................................................................................  (155) (390) 601
- Fiscais ........................................................................................................................................................................  - - 14.339
- Cíveis .........................................................................................................................................................................  790 485 11.539
Resultado Operacional ..............................................................................................................................................  99.510 82.231 160.522
Resultado Não Operacional.......................................................................................................................................  682 1.885 7.355
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro ........................................................................................................  100.192 84.116 167.877
Imposto de Renda e Contribuição Social ..................................................................................................................... 24 (39.864) (4.665) 34.243
Lucro Líquido ..............................................................................................................................................................  60.328 79.451 202.120        
Lucro por ação em R$ ................................................................................................................................................  388,05 511,06 1.300,12        

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 Nota 2o Semestre 2020 2019        

    Outros 
 Capital Reservas de Lucros  Resultados Lucros       
Eventos Social Legal Estatutária Abrangentes Acumulados Totais             

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
 Lucro/(Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social .............................................................................................................. 100.192 84.116 167.877
 Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos ............................................................................................................................................................... (139) 6.879 (48.561)
  (Despesas)/Reversão de Provisão para Perdas Esperadas ............................................................................................................................................. 24 (3) (662)
  Depreciação e Amortização ............................................................................................................................................................................................... 46 97 136
  Reversão de Provisão por Desvalorização de Ativos ........................................................................................................................................................ (329) (821) (8.321)
  Resultado de Participações em Coligadas e Controladas ................................................................................................................................................. (10.708) (18.376) (15.210)
  Provisões Cíveis, Trabalhistas e Fiscais............................................................................................................................................................................ 5.931 18.378 16.905
  Perdas por Impairment de Ativos ....................................................................................................................................................................................... 4.897 7.603 (41.184)
  Outros ................................................................................................................................................................................................................................ - 1 (225)
 Lucro Líquido Ajustado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................................................................................... 100.053 90.995 119.316
  (Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez...................................................................................................................................... - - 302.522
  (Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários ....................................................................................................................................................... 450.338 (13.847.430) (978.279)
  (Aumento)/Redução em Operações de Crédito................................................................................................................................................................. 364 664 19.875
  (Aumento)/Redução em Outros Ativos .............................................................................................................................................................................. 111.078 90.152 136.393
  Aumento/(Redução) em Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros .......................................................................................................................... (265.246) 14.292.881 100.051
  Aumento/(Redução) em Provisões .................................................................................................................................................................................... 6.622 15.821 10.057
  Aumento/(Redução) em Outros Passivos .......................................................................................................................................................................... (7.814) (128.504) (12.497)
  Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos ............................................................................................................................................................... (6.007) (8.320) (28.419)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais ............................................................................................................................................... 389.388 506.259 (330.982)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
 (Aumento)/Redução em Títulos Disponíveis para Venda .................................................................................................................................................... 15.281 4.298 (3.448)
 Dividendos Recebidos ......................................................................................................................................................................................................... - 90 103
 Aquisição de Imobilizado de Uso ......................................................................................................................................................................................... - (58) (70)
 Alienação de Imobilizado de Uso......................................................................................................................................................................................... 16 16 -
 Aquisição de Intangível ........................................................................................................................................................................................................ - - (12)
 Alienação de Investimento ................................................................................................................................................................................................... 34 34 -
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Investimentos ...................................................................................................................... 15.331 4.380 (3.427)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:
 Dividendos/Juros Sobre o Capital Próprio Pagos................................................................................................................................................................ - (46.750) (22.207)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos ........................................................................................................................................... - (46.750) (22.207)
Aumento/(Redução) Líquido, de Caixa e Equivalentes de Caixa.................................................................................................................................... 404.719 463.890 (356.616)      
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período ............................................................................................................................................................... 157.230 98.059 454.675
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Período .................................................................................................................................................................. 561.949 561.949 98.059
Aumento/(Redução) Líquido, de Caixa e Equivalentes de Caixa.................................................................................................................................... 404.719 463.890 (356.616)      

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 2o Semestre 2020 2019      

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ACUMULADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

Lucro Líquido do Exercício ................................................................................................................................................................................................ 60.328 79.451 202.120
Outros Resultados Abrangentes ....................................................................................................................................................................................... 2 (1.120) (791)
Ajustes de Avaliação Patrimonial .......................................................................................................................................................................................... 2 (1.120) (791)
Resultado Abrangente do Exercício .................................................................................................................................................................................. 60.330 78.331 201.329

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 2o Semestre 2020 2019      

A partir de janeiro de 2020, o Balanço Patrimonial está sendo apresentado por ordem de liquidez e exigibilidade em conformidade com a Resolução CMN no 4.720/19 e da Resolução BCB no 02/20.
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1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Bradesco BERJ S.A. (BERJ ou Instituição), instituição financeira que tem por objetivo a realização de 
quaisquer operações bancárias e de prestação de serviços que sejam permitidas pela legislação e regulamentos, 
pertinentes às instituições de sua espécie, ou autorizadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), inclusive a prática 
de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às carteiras autorizadas: carteira de arrendamento mercantil, 
carteira comercial, carteira de crédito imobiliário (todas as regiões), carteira de crédito, financiamento e investimento, 
de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor, podendo, igualmente, o Banco participar de ou-
tras sociedades.
O BERJ é parte integrante da Organização Bradesco e suas operações são conduzidas de forma integrada a um 
conjunto de empresas que atuam nos mercados financeiros e de capitais, utilizando-se de seus recursos administra-
tivos e tecnológicos e na gestão de riscos, e suas demonstrações contábeis devem ser entendidas neste contexto.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e estão em conformidade com as diretrizes 
contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e no 6.404/76 (Lei das Sociedades 
por Ações) com as alterações introduzidas pelas Leis no 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, 
associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Adicionalmente as alterações advindas da Resolução CMN no 4.720/19 e da Resolução BCB no 2/20 foram incluí-
das nas demonstrações contábeis da Instituição. O objetivo principal dessas normas é trazer similaridade com as 
diretrizes de apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade, 
International Financial Reporting Standards (IFRS). As principais alterações implementadas foram: as contas do 
Balanço Patrimonial estão apresentadas por ordem de liquidez e exigibilidade; os saldos do Balanço Patrimonial do 
período estão apresentados comparativamente com do final do exercício social imediatamente anterior e as demais 
demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos do exercício social anterior para as quais foram apre-
sentadas; inclusão das informações dos resultados recorrentes e não recorrentes; e a inclusão da Demonstração 
do Resultado Abrangente. As alterações implementadas pelas novas normas não impactaram o Lucro Líquido ou o 
Patrimônio Líquido.
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis do BERJ evidenciam todas as 
informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de maneira consistente 
entre os períodos.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas que são revisadas, no mínimo, anualmente, tais como: 
a mensuração de perdas estimadas com operações de crédito e de arrendamento mercantil; estimativas do valor 
justo de determinados instrumentos financeiros; provisões cíveis, fiscais e trabalhistas; perdas por redução ao valor 
recuperável (impairment) de títulos e valores mobiliários classificados na categoria de títulos disponíveis para venda 
e ativos não financeiros. Vale destacar que no 1o semestre de 2020, houve revisão de premissas de determinados 
ativos devido ao cenário econômico atual impactado pela pandemia provocada pelo Covid-19. Os resultados efetivos 
podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 3 de fevereiro de 2021.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional do BERJ.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se cor-
relacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate e as receitas e despesas correspondentes 
ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas 
de natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro rata die e calculadas com base no método exponencial.
As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto e 
aplicações em depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja igual 
ou inferior a 90 dias e apresentem risco insignificante de mudança de valor justo. Esses recursos são utilizados pela 
Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d)  Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo valor de mercado. 
As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
e)  Títulos e valores mobiliários - classificação
• Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. 

São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado 
em contrapartida ao resultado do período;

• Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos 
até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em contrapartida 
ao resultado do período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos 
efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e

• Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles adquiridos com a intenção e para os quais haja capacidade finan-
ceira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.

Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de negociação e disponível para venda são demons-
trados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor justo, baseia-se geralmente, em cotações de 
preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com características semelhantes. Se 
esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os valores justos são baseados em cotações de operadores de 
mercado, modelos de precificação, fluxo de caixa descontado ou técnicas similares, para as quais a determinação do 
valor justo possa exigir julgamento ou estimativa significativa por parte da Administração.
f) Operações de crédito, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa
As operações de arrendamento mercantil são classificadas nos respectivos níveis de risco, observando: (i) os pa-
râmetros estabelecidos pela Resolução no 2.682/99 do CMN, que requerem a sua classificação de riscos em nove 
níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo) considerando, entre outros aspectos, os níveis de atraso 
(conforme descrito na tabela abaixo); e (ii) a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, 
realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais 
em relação às operações, aos devedores e garantidores.
Período de atraso (1)  Classificação do cliente   
• de 15 a 30 dias ..................................................................................................... B
• de 31 a 60 dias ..................................................................................................... C
• de 61 a 90 dias ..................................................................................................... D
• de 91 a 120 dias ................................................................................................... E
• de 121 a 150 dias ................................................................................................. F
• de 151 a 180 dias ................................................................................................. G
• superior a 180 dias ............................................................................................... H
(1) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses é realizada a contagem em dobro dos períodos de 

atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99 do CMN.
A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59o dia é contabilizada em receitas e a partir do 60o dia, 
em rendas a apropriar, sendo que o reconhecimento em receitas após o 60o dia só ocorrerá quando do seu efe-
tivo recebimento.
As operações em atraso classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação por seis meses, quando en-
tão, são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação por, no mínimo, cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas na data 
da renegociação.
As operações que se enquadram nos requisitos da Resolução no 4.803/20 emitida pelo CMN estão sendo mantidas 
no mesmo nível em que estavam classificadas em 29 de fevereiro de 2020.
As renegociações de operações que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam controladas em contas 
de compensação são classificadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente 
são reconhecidos quando efetivamente recebidos. Quando houver amortização significativa da operação, ou quando 
novos fatos relevantes justificarem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a reclassificação da operação para 
categoria de menor risco.
As provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito é apurada em valor suficiente para cobrir prová-
veis perdas e está em acordo com as normas e instruções do CMN e do Bacen, associadas às avaliações realizadas 
pela Administração na determinação dos riscos de crédito.
A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico é definida considerando aquela 
que apresentar maior risco, sendo admitidas em casos excepcionais, classificações diferentes para determinada 
operação, de acordo com a natureza, valor, finalidade da operação e características das garantias.
g) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre prejuízo fiscal, 
base negativa de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Créditos Tributários“, e 
as provisões para as obrigações fiscais diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, 
atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são registrados na rubrica “Impostos Diferidos”.

Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das res-
pectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa 
de contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30% 
do lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas 
atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional 
de 10%. A contribuição social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. Para 
o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, conforme 
Lei no 13.169/15 e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em novembro de 2019 foi promulgada a 
Emenda Constitucional no 103 que estabelece no artigo 32, a majoração da alíquota de contribuição social sobre o 
lucro líquido dos “Bancos” de 15% para 20%, com vigência a partir de março de 2020.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legis-
lações vigentes.
h) Investimentos em coligadas e controladas
Os investimentos em empresas controladas e coligadas, com influência significativa ou participação de 20% ou mais 
no capital votante são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Os incentivos fiscais e outros investimentos são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos de provisão para per-
das/redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
i) Imobilizado de Uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exer-
cidos com essa finalidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método li-
near de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: imóveis de uso - 4% ao ano; móveis e utensílios 
e máquinas e equipamentos - 10% ao ano; sistema de transportes - 10% a 20% ao ano; e sistemas de processamento 
de dados - de 20% a 40% ao ano e ajustados por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
j) Intangível
Os ativos intangíveis correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
É composto por:
• Software: São registrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20% 

ao ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso, e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), 
quando aplicável. Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos como ativo quando é pos-
sível demonstrar a intenção e a capacidade de concluir tal desenvolvimento, bem como mensurar com segurança 
os custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos serão amortizados durante sua vida útil estimada, con-
siderando os benefícios econômicos futuros esperados.

k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido 
uma perda no seu valor contábil.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no paga-
mento por parte do devedor, indicações de processo de falência ou mesmo, um declínio significativo ou prolongado 
do valor do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo financeiro ou não financeiro é reconhecida 
no resultado do período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável.
l)  Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também, 
das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CMN no 3.823/09 e de acordo com a Carta Circular 
no 3.429/10 sendo:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais 

favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela 
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os 
ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;

• Provisões: são constituídas levando em consideração 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, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;

• Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são re-
conhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros 
e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem 
os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo apenas ser divulgados em 
notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem 
divulgadas; e

• Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é a 
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

m) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as varia-
ções monetárias auferidos (em base pro rata die) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos 
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias 
incorridos (em base pro rata die).
n) Resultado recorrente e não recorrente
Resultado não recorrente é o resultado que esteja relacionado com as atividades atípicas da instituição e não esteja 
previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. O resultado recorrente corresponde as atividades típicas 
da instituição e tem previsibilidade de ocorrer com frequência nos exercícios futuros.
o) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para 
a sua emissão.
São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demons-

trações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das 

demonstrações contábeis.
Os eventos subsequentes são divulgados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 24 - Eventos Subse-
quentes, aprovado pela Resolução CMN no 3.973/11.
4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de
 dezembro de 2020 dezembro de 2019    
Disponibilidades em moeda nacional ............................................  53 56
Total de disponibilidades (caixa) ...............................................  53 56
Aplicações no mercado aberto (1).................................................  561.896 98.003
Total de caixa e equivalentes de caixa ......................................  561.949 98.059
(1) Referem-se às operações cujo vencimento, na data da efetiva aplicação, foi igual ou inferior a 90 dias e que apre-

sentem risco insignificante de mudança de valor justo.
5) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição e prazos

R$ mil      
  Em 31 de Em 31 de
  dezembro dezembro
 Até 90 dias de 2020 de 2019      
Aplicações em depósitos interfinanceiros:
Aplicações em operações compromissadas - Posição de  
 bancada .....................................................................................  561.896 561.896 98.003
Total em 2020 .............................................................................  561.896 561.896
% .................................................................................................  100,0 100,0
Total em 2019 .............................................................................  98.003  98.003
% .................................................................................................  100,0  100,0
b)  Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Rendas de aplicações em operações compromissadas -  
 Posição bancada .......................................................................  7.710 10.604 37.348
Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros .................  - 2.045 53.277
Total (Nota 6c) ............................................................................  7.710 12.649 90.625

6) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Composição da carteira por título e prazos

R$ mil                  
    Em 31 de dezembro de 2020    Em 31 de dezembro de 2019                  
     Valor de Valor de  Valor de 
 1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de mercado/ custo Marcação a mercado/ Marcação a
Títulos dias dias dias 360 dias contábil atualizado mercado contábil mercado                   
Títulos públicos ...................................................... - 38.935 15.958 41.467 96.360 91.720 4.640 106.825 5.659
Letras financeiras do tesouro ...................................  - 38.935 15.958 15.305 70.198 70.396 (198) 76.365 (1)
Moedas de privatização............................................  - - - 26.162 26.162 21.324 4.838 30.460 5.660
Títulos privados ......................................................  5.982 3.303.629 40.818 12.784.377 16.134.806 16.181.794 (46.988) 2.281.760 (1.391)
Letras financeiras .....................................................  5.982 3.303.629 36.145 12.655.448 16.001.204 16.046.156 (44.952) 2.281.760 (1.391)
Letras imobiliárias garantidas ...................................  - - 4.673 128.929 133.602 135.638 (2.036) - -
Total geral ................................................................ 5.982 3.342.564 56.776 12.825.844 16.231.166 16.273.514 (42.348) 2.388.585 (4.268)
b)  Classificação por categorias e prazos

R$ mil                  
    Em 31 de dezembro de 2020    Em 31 de dezembro de 2019                  
     Valor de Valor de  Valor de 
 1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de mercado/ custo Marcação a mercado/ Marcação a
Títulos dias dias dias 360 dias contábil (1) atualizado mercado contábil (1) mercado                   
Títulos para negociação ........................................  5.982 3.342.564 56.776 12.786.580 16.191.902 16.238.907 (47.005) 2.358.125 (1.392)
Letras financeiras .....................................................  5.982 3.303.629 36.145 12.655.448 16.001.204 16.046.156 (44.952) 2.281.760 (1.391)
Letras financeiras do tesouro ...................................  - 38.935 15.958 2.203 57.096 57.113 (17) 73.365 (1)
Letras imobiliárias garantidas ...................................  - - 4.673 128.929 133.602 135.638 (2.036) - -
Títulos disponíveis para venda .............................  - - - 39.264 39.264 34.608 4.656 30.460 5.660
Moedas de privatização............................................  - - - 26.162 26.162 21.324 4.838 30.460 5.660
Letras financeiras do tesouro ...................................  - - - 13.102 13.102 13.284 (182) - -
Total geral ................................................................ 5.982 3.342.564 56.776 12.825.844 16.231.166 16.273.515 (42.349) 2.388.585 (4.268)
(1) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são estimados com 

base em cotações de distribuidores, modelos de precificação, modelos de cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
c) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

R$ mil      
 2o Semestre Acumulado em 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Aplicações interfinanceiras de liquidez.................................................................................................................................................................................. 7.710 12.649 90.625
Títulos de renda fixa .............................................................................................................................................................................................................. 223.224 300.497 17.718
Perdas permanentes ............................................................................................................................................................................................................. (4.897) (7.603) 41.184
Total ...................................................................................................................................................................................................................................... 226.037 305.543 149.527
d)  Instrumentos financeiros derivativos
A Instituição não operou com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
7) OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS
a) Modalidades e prazos

R$ mil                    
  Curso normal                    
       Em 31 de  Em 31 de
 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de dezembro  dezembro
 dias dias dias dias dias 360 dias de 2020 (A) % de 2019 (A) %                     
Outros créditos ........................................................  596 70 71 168 110 200 1.215 100,0 1.753 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ..............  596 70 71 168 110 200 1.215 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ..............  232 127 121 786 300 187   1.753 100,0

R$ mil                   
     Curso anormal                   
     Parcelas vencidas                   
      Em 31 de  Em 31 de 
 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 540 dezembro  dezembro
 dias dias dias dias dias de 2020 (B) % de 2019 (B) %                   
Outros créditos ......................................................... 9 9 - 12 8 38 100,0 15 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ...............  9 9 - 12 8 38 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ...............  6 4 2 3 - 15  15 100,0

R$ mil                  
 Curso anormal                   
 Parcelas vincendas                  
       Em 31 de  Em 31 de 
 1 a 30 31 a 60 61 a 90 91 a 180 181 a 360 Acima de dezembro  dezembro
 dias dias dias dias dias 360 dias de 2020 (C) % de 2019 (C) %                     
Outros créditos ........................................................  9 - - - - - 9 100,0 110 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ..............  9 - - - - - 9 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ..............  7 7 7 21 42 26   110 100,0

R$ mil        
  Total geral        
 Em 31 de  Em 31 de
 dezembro  dezembro
 de 2020  de 2019
 (A+B+C) % (A+B+C) %        
Outros créditos ............................................................................................................................................................. 1.262 100,0 1.878 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ................................................................................................................... 1.262 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ...................................................................................................................   1.878 100,0
b) Modalidades e níveis de risco

R$ mil                  
          Em 31 de  Em 31 de 
          dezembro  dezembro 
 AA A B C D E F G H de 2020 % de 2019 %                           
Outros créditos .........................................  26 - 584 336 39 - - - 277 1.262 100,0 1.878 100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2020 26 - 584 336 39 - - - 277 1.262
% ..............................................................  2,1 - 46,2 26,6 3,3 - - - 21,8  100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2019 - 484 816 258 - 56 - - 264   1.878 
% ..............................................................  - 25,8 43,5 13,7 - 3,0 - - 14,0    100,0
c) Faixa de vencimento e níveis de risco
I) Níveis de risco

R$ mil                          
 Níveis de risco                          
 Operações em curso anormal (3)                          
          Em 31 de  Em 31 de
          dezembro  dezembro 
 AA A B C D E F G H de 2020 % (1) de 2019 % (1)                          
Parcelas vincendas .............................  - - - - 4 - - - 5 9 100,0 110 100
1 a 30.....................................................  - - - - 4 - - - 5 9 100,0 7 6,4
31 a 60...................................................  - - - - - - - - - - - 7 6,4
61 a 90...................................................  - - - - - - - - - - - 7 6,4
91 a 180.................................................  - - - - - - - - - - - 21 18,4
181 a 360...............................................  - - - - - - - - - - - 42 37,6
Acima de 360.........................................  - - - - - - - - - - - 26 24,8
Parcelas vencidas (2) ..........................  - - - - 8 - - - 30 38 100,0 15 100,0
1 a 14.....................................................  - - - - 4 - - - - 4 11,7 - -
15 a 30...................................................  - - - - - - - - 5 5 12,0 6 37,5
31 a 60...................................................  - - - - 4 - - - 5 9 23,3 4 25,0
61 a 90...................................................  - - - - - - - - - - - 2 12,5
91 a 180.................................................  - - - - - - - - 12 12 32,6 3 25,0
181 a 360...............................................  - - - - - - - - 8 8 20,4 - -
Acima de 360.........................................  - - - - - - - - - - - - -
Subtotal ................................................  - - - - 12 - - - 35 47 - 125 -
Provisão específica ...............................  - - - - - - - - 35 35 - 39 -
(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela;
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.

R$ mil                          
 Níveis de risco                          
 Operações em curso normal (2)                          
          Em 31 de  Em 31 de
          dezembro  dezembro 
 AA A B C D E F G H de 2020 % (1) de 2019 % (1)                          
Parcelas vincendas .............................  26 - 540 332 27 - - - 242 1.167 100,0 1.753 100,0
1 a 30.....................................................  2 - 225 77 2 - - - 242 548 45,1 231 54,7
31 a 60...................................................  2 - 49 17 2 - - - - 70 5,8 128 3,3
61 a 90...................................................  3 - 49 17 2 - - - - 71 5,8 121 4,6
91 a 180.................................................  8 - 107 46 7 - - - - 168 13,8 787 13,7
181 a 360...............................................  11 - 36 49 14 - - - - 110 9,0 299 18,7
Acima de 360.........................................  - - 74 126 - - - - - 200 16,5 187 4,9
Vencidas até 14 dias............................  - - 44 4 - - - - - 48 - - -
Subtotal ................................................  26 - 584 336 27 - - - 242 1.215 - 1.753 -
Provisão genérica ..................................  - - 5 10 3 - - - 242 260 - 259 -
Total geral em 31 de dezembro  
 de 2020................................................  26 - 584 336 39 - - - 277 1.262 - - -
Provisão existente .................................  - - 5 10 3 - - - 277 295 - - -
Provisão mínima requerida....................  - - 5 10 3 - - - 277 295 - - -
Provisão complementar .........................  - - - - - - - - - - - - -
Total geral em 31 de dezembro  
 de 2019................................................  484 816 258 - - 56 - - 264 - - 1.878 -
Provisão existente .................................  2 8 8 - - 16 - - 264 - - 298 -
Provisão mínima requerida....................  2 8 8 - - 16 - - 264 - - 298 -
Provisão complementar .........................  - - - - - - - - - - - - -
(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; e
(2) Operações com atraso inferior a 15 dias e que não apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
II) Operação

R$ mil                 
     Operação                 
  Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso acima Total em 31
Exposição Em dia 0 a 14 dias 15 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias de 360 dias de dezembro                 
Total em 2020 .........................................................  916 299 13 - - 34 - 1.262
Total em 2019 .........................................................  780 973 48 21 56 - - 1.878
d) Concentração de operações de crédito e outros créditos

R$ mil        
 Em 31 de  Em 31 de
 dezembro  dezembro 
 de 2020 % (1) de 2019 % (1)        
Maior devedor............................................................................................................................................................... 246 19,5 719 38,3
Dez maiores devedores................................................................................................................................................ 1.084 85,9 1.544 82,2
Vinte maiores devedores .............................................................................................................................................. 1.262 100 1.834 97,7
Cinquenta maiores devedores...................................................................................................................................... 1.262 100 1.878 100,0
(1) Em relação ao total da carteira - critério Bacen.
e) Setor de atividade econômica

R$ mil        
 Em 31 de  Em 31 de
 dezembro  dezembro 
 de 2020 % de 2019 %        
Setor privado .............................................................................................................................................................. 32 2,5 80 4,3
Transportes e concessão ............................................................................................................................................. 32 2,5 80 4,3
Pessoa física ............................................................................................................................................................... 1.230 97,5 1.798 95,7
Total ............................................................................................................................................................................. 1.262 100,0 1.878 100,0
f) Receitas de operações de crédito

R$ mil      
 2o Semestre Acumulado em 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Empréstimos e títulos descontados....................................................................................................................................................................................... - - 252
Recuperação de créditos baixados como prejuízo................................................................................................................................................................ 267 350 1.503
Total ...................................................................................................................................................................................................................................... 267 350 1.755
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

9) IMOBILIZADO DE USO
 R$ mil          

   Custo líquido de depreciação          
    Em 31 de Em 31 de
    dezembro dezembro
 Taxa Custo Depreciação de 2020 de 2019          
Instalações, móveis,  
 máquinas e equipamentos  10% 609 (382) 227 251
Sistema de processamento  
 de dados ............................  20% 112 (83) 29 39
Total em 31 de dezembro  
 de 2020..............................   721 (465) 256
Total em 31 de dezembro  
 de 2019..............................   790 (500)  290
10) INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis adquiridos são compostos por:

 R$ mil          
   Custo líquido de amortização          
    Em 31 de Em 31 de
    dezembro dezembro
 Taxa Custo Amortização de 2020 de 2019          
Software ..............................  20% 586 (573) 13 34
Total em 31 de dezembro  
 de 2020..............................   586 (573) 13
Total em 31 de dezembro  
 de 2019..............................   586 (552)  34
11) OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de 
 dezembro de 2020 dezembro de 2019    
Devedores por depósito em garantia ............................................  1.004.148 1.113.146
Títulos e créditos a receber ...........................................................  317.777 305.025
Títulos patrimoniais .......................................................................  9 9
Ações e cotas ................................................................................  - 34
Total ..............................................................................................  1.321.934 1.418.214
12) OUTROS ATIVOS 

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de 
 dezembro de 2020 dezembro de 2019    
Impostos e contribuições a compensar .........................................  147.672 27.800
Investimentos por incentivos fiscais ..............................................  2.097 2.097
Dividendos a receber.....................................................................  50 117
Outros investimentos .....................................................................  11 11
Outros ............................................................................................  21.871 142.454
Total ..............................................................................................  171.701 172.478
13) DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Recursos de clientes

R$ mil          
    Em 31 de Em 31 de
 1 a 30 31 a 180 181 a 360 dezembro dezembro
 dias dias dias de 2020 de 2019          
Depósitos:
- A prazo ................................................... - 12.520.312 1.872.621 14.392.933 100.051
Total em 31 de dezembro de 2020 ......... - 12.520.312 1.872.621 14.392.933
% .............................................................. - 87,0 13,0 100,0
Total em 31 de dezembro de 2019 ......... - - 100.051  100.051
% .............................................................. - - 100,0  100,0
b)  Despesas de intermediação financeira

R$ mil    
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Operações de captação no mercado ..........................................  (139.189) (243.127) (5.179)
Total ............................................................................................  (139.189) (243.127) (5.179)
14) OUTRAS PROVISÕES

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de 
 dezembro de 2020 dezembro de 2019    
Provisão para contingências .........................................................  940.965 924.408
Provisão para pagamentos a efetuar ............................................  2.087 4.204
Outras ............................................................................................  5.679 4.297
Total ..............................................................................................  948.731 932.909
15) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E 
PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingente
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b)  Provisões classificadas como perdas prováveis e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, decorrentes do curso normal de 
suas atividades.
Na constituição das provisões, a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais, sempre que a 
perda for avaliada como provável.
A Administração entende que a provisão constituída é suficiente para atender às perdas decorrentes dos respectivos 
processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por 
decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I - Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial, o pagamento de “horas extras” 
em razão de interpretação do artigo 224 da CLT. Considerando que a base de processos é formada, basicamente, por 
processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída considerando os seguintes fato-
res, entre outros: data da entrada dos processos (antes ou após a reforma trabalhista de novembro/2017), com base 
no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas reclamações trabalhistas encerrados nos últimos 12 meses 
antes e após a reforma trabalhista, correção monetária das medias apuradas.
É certo que as horas extras realizadas são controladas por meio do sistema de “ponto eletrônico” e pagas durante o 
curso normal do contrato de trabalho, de modo que as ações oriundas de ex-funcionários do Banco Bradesco BERJ 
não têm valores individuais relevantes.

II - Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por meio de 
sistema informatizado e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando a opinião de 
assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento 
de tribunais. Não existem, em curso, processos administrativos significativos por descumprimento de normas do 
Sistema Financeiro Nacional ou de pagamento de multas que possam causar impactos representativos no resultado 
financeiro da Instituição.
III - Provisão para riscos fiscais
A Instituição vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os 
quais estão totalmente provisionados, não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a opinião dos asses-
sores jurídicos. Essas obrigações legais e as provisões avaliadas como de risco provável, tem acompanhamento 
regular de suas evoluções nos trâmites do Judiciário, e no decorrer ou no encerramento de cada processo, poderão 
resultar em condições favoráveis à Instituição, com a reversão das respectivas provisões.
A principal tese é:
– PIS e da Cofins no montante de R$ 845.396 mil (Em dezembro de 2019 - R$ 829.813 mil): pleiteia calcular e reco-

lher o PIS e a Cofins sobre o efetivo faturamento, cujo conceito consta do artigo 2o da LC no 70/91, afastando-se 
assim a inconstitucional ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que não as de Faturamento.

Em geral, as provisões referentes às ações judiciais do Banco Bradesco BERJ são consideradas de longo prazo, 
devido à imprevisibilidade do tempo de duração dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi 
divulgada a estimativa com relação ao ano específico em que essas ações judiciais serão encerradas.
IV - Movimentação das provisões constituídas

R$ mil      
 Trabalhistas Cíveis Fiscais      
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ..........................................  3.191 85.552 835.665
Atualização monetária .................................................................  220 2.600 15.653
Constituições líquidas de (reversões e baixas) ...........................  390 (485) -
Pagamentos ................................................................................  (59) (1.762) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ..........................................  3.742 85.905 851.318
c)  Passivos contingentes classificados como perdas possíveis
A Instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que 
a Instituição figura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de 
acordo com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais 
e efetivada, se necessária, a reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes 
avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e totalizaram, em 31 de dezembro de 
2020, R$ 3.322 mil (Em dezembro de 2019 - R$ 4.597 mil) para os processos cíveis e R$ 1.184.161 mil (Em dezem-
bro de 2019 - R$ 982.051 mil) para os processos fiscais.
Os principais processos fiscais com essa classificação são:
– Autuação de IRPJ e CSLL relativos aos anos-bases de 2007 a 2011, lançados sobre glosa de amortização de ágio 

na aquisição de investimentos, no valor total de R$ 743.914 mil (Em dezembro de 2019 - R$ 698.751 mil); e
– Autuações e glosas de compensações de créditos de Cofins, lançadas após o trânsito em julgado favorável em 

processo judicial, onde foi discutida a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo pretendida para 
outras receitas que não as de faturamento (Lei no 9.718/98), no montante de R$ 287.645 mil (Em dezembro de 
2019 - R$ 283.299 mil).

Entretanto, em consequência das regras definidas para fins de privatização do BERJ, conforme cláusula 7.2.1.2 do 
Edital de Venda das Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. - em 
Liquidação, o Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de alienante das ações, responde perante este BERJ e o 
Bradesco (Novo Controlador), sem direito de regresso, por todas as contingências, inclusive fiscais, trabalhistas, 
previdenciárias, cíveis, comerciais e administrativas, decorrentes de atos e fatos ocorridos até a data da privatização 
e que forem reclamados contra o BERJ, o Novo Controlador, ou seus sucessores, salvo se referidas contingências 
estiverem suficientemente provisionadas no balanço de fechamento de 3 de novembro de 2011, ou seja, se tais pro-
visões forem suficientes para suportar os futuros e respectivos pagamentos destas contingências.
16) OUTROS PASSIVOS

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de 
 dezembro de 2020 dezembro de 2019    
Credores diversos .........................................................................  39.727 40.686
Impostos e contribuições a recolher ..............................................  27.477 698
Sociais e estatutárias ....................................................................  14.328 100.300
Outros ............................................................................................  2.619 2.623
Total ..............................................................................................  84.151 144.307
17) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social, no montante de R$ 3.087.000 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 3.087.000 mil), totalmente 
subscrito e integralizado, é dividido em 155.463 ações ordinárias (Em 31 de dezembro de 2019 - 155.463 ações 
ordinárias).
b) Reservas de lucros

R$ mil    
 Em 31 de Em 31 de 
 dezembro de 2020 dezembro de 2019    
Reservas de lucros......................................................................  628.433 618.310
- Reserva legal (1) .........................................................................  218.194 214.222
- Reservas estatutárias (2) ............................................................  410.239 404.088
(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir 20% do capital social realiza-

do, ou 30% do capital social, acrescido das reservas de capital. Após esse limite a apropriação não mais se faz 
obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de capital ou para compensar prejuízos; e

(2) Visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da so-
ciedade, pode ser constituída em até 100% do lucro líquido remanescente após destinações estatutárias, sendo 
o saldo limitado a 95% do capital social integralizado.

c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, 
que somados não seja inferior a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação societária. Fica a Diretoria 
autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, utilizando-se das 
contas de Lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, e, podendo ainda, autorizar a distribuição de 
lucros a título de juros sobre o capital próprio em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários, ou, em 
adição aos mesmos.
O cálculo dos dividendos relativos ao exercício está demonstrado a seguir:
 R$ mil %    
Lucro líquido ..................................................................................  79.451
(-) Reserva legal - 5% sobre o lucro ..............................................  3.972
Base de cálculo ...........................................................................  75.479
Juros sobre o capital próprio (1) ....................................................  4.542 25%Dividendos provisionados a pagar ................................................  14.328
(1) Em 28 de fevereiro de 2020, foi deliberado juros sobre o capital próprio aos acionistas de R$ 55.000 mil, sendo 

R$ 50.458 mil com utilização de reservas estatutárias e R$ 4.542 mil com o resultado obtidos no exercício de 2020. 
O valor provisionado foi pago em 31 de março de 2020.

g) Provisão para perdas esperadas, movimentação da provisão e despesa de PDD líquida
I) Composição - Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

R$ mil                       
      Provisão                       
    Mínima requerida                       
  % Mínimo de    Específica          Total em 31    Total em 31                       
 provisionamento   Total    de dezembro  de dezembro
Nível de risco  requerido  Vencidas  Vincendas  específica  Genérica  Total  Complementar  de 2020  %  de 2019  %                       
AA ....................................................................  - - - - - - - - - -
A ......................................................................  0,5 - - - - - - - - 2 0,6
B ......................................................................  1,0 - - - 5 5 - 5 2,0 8 2,7
C ......................................................................  3,0 - - - 10 10 - 10 3,4 8 2,7
Subtotal ..........................................................   - - - 15 15 - 15 5,4 18 6,0
D ......................................................................  10,0 - - - 3 3 - 4 1,4 -
E ......................................................................  30,0 - - - - - - - - 16 5,4
F ......................................................................  50,0 - - - - - - - - - -
G ......................................................................  70,0 - - - - - - - - - -
H ......................................................................  100,0 30 5 35 242 277 - 276 93,2 264 88,6
Subtotal ..........................................................   30 5 35 245 280 - 280 94,6 280 94,0
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ......   30 5 35 260 295 - 295
% .....................................................................   10,1 1,7 11,8 88,2 100,0 -  100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ......   5 34 39 259 298 -   298
% .....................................................................   1,7 11,4 13,1 86,9 100,0     100,0

II) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
R$ mil    

 2020 2019    
- Provisão específica (1) ................................................................  39 49
- Provisão genérica (2) ..................................................................  259 910
Saldo inicial em 1o de janeiro .....................................................  298 959
Reversão de provisão para perdas esperadas associadas ao  
 risco de crédito ............................................................................  (3) (662)
Baixas para prejuízo ......................................................................  5 1.323
Saldo final em 31 de dezembro ..................................................  296 298
- Provisão específica (1) ................................................................  35 39
- Provisão genérica (2) ..................................................................  245 259
(1) Para as operações que apresentem parcelas vencidas há mais de 14 dias; e
(2) Constituída em razão da classificação do cliente ou da operação e, portanto, não enquadrada no item anterior.

8) INVESTIMENTOS
Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método de equivalência patrimonial dos investimentos foram registrados 
em contas de resultado, sob a rubrica de “Resultado de participações em controladas e coligadas”:
a) Composição dos investimentos nas demonstrações contábeis

 R$ mil    
 Valor contábil    
 Em 31 de Em 31 de 
Empresas dezembro de 2020 dezembro de 2019     
Serel Participações em Imóveis S.A.  ...........................................  259.026 255.061
BEC - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.  ...........  56.525 55.822
Tecnologia Bancária S.A.  .............................................................  61.592 48.503
Total ..............................................................................................  377.143 359.386

b) Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método de equivalência patrimonial dos investimentos foram registrados em contas de resultado, sob a rubrica “Resultado de participações em controladas e coligadas e de controle com-
partilhado” e, estão demonstrados abaixo:

R$ mil               
   Quantidade de    
  Patrimônio ações/cotas Participação  Resultado de equivalência patrimonial               
 Capital líquido possuídas no capital Lucro Acumulado em 31 de dezembro               
Empresas social ajustado (em milhares) social % líquido 2020 2019               
Serel Participações em Imóveis S.A.  ................  610.000 2.310.849 1.640 11,356734 40.302 4.577 7.815
BEC - Distribuidora de Títulos e Valores  
 Mobiliários Ltda.. ..............................................  31.200 56.527 31.200 99,999996 710 710 1.711
Tecnologia Bancária S.A.  ..................................  544.074 676.290 390.062 9,107315 143.126 13.089 5.684
Total ...................................................................       18.376 15.210
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
d) Lucro por Ação
O lucro por ação básico é calculado mediante a divisão do lucro líquido, atribuído aos acionistas da Instituição, pela 
quantidade da média ponderada de ações.
18) DESPESAS DE PESSOAL

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Proventos ....................................................................................  355 1.413 3.186
Benefícios ....................................................................................  667 2.122 4.768
Encargos sociais .........................................................................  124 649 880
Participação dos empregados nos lucros....................................  46 135 318
Total ............................................................................................  1.192 4.319 9.152
19) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Serviços técnicos especializados ................................................  2.522 4.752 3.411
Sistema financeiro .......................................................................  1.078 1.901 358
Serviços de terceiros ...................................................................  156 390 524
Condomínio .................................................................................  127 240 328
Aluguéis .......................................................................................  171 223 344
Propaganda, publicidade e publicações ......................................  77 143 207
Comunicações .............................................................................  48 108 123
Depreciações e amortizações .....................................................  46 97 136
Transporte ...................................................................................  3 18 37
Viagens ........................................................................................  1 10 77
Outras ..........................................................................................  568 703 944
Total ............................................................................................  4.797 8.585 6.489
20) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Contribuição à Cofins ..................................................................  2.203 4.683 6.295
Contribuição ao PIS.....................................................................  358 761 1.023
Despesas com impostos IPTU ....................................................  - 674 1.339
Impostos e taxas .........................................................................  92 272 2.732
Total ............................................................................................  2.653 6.390 11.389
21) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Atualização sobre depósitos vinculados......................................  7.787 20.905 41.349
Atualização monetária sobre precatórios a receber ....................  9.034 14.994 12.482
Reversão de provisão operacional ..............................................  515 2.809 1.570
Recuperação de encargos e despesas .......................................  11 1.027 6.393
Juros sobre impostos a compensar.............................................  181 571 1.314
Variação monetária ativa .............................................................  - 525 2.013
Total ............................................................................................  17.528 40.831 65.121
22) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Variação monetária passiva ........................................................  5.722 15.976 32.174
Outras contingências ...................................................................  2.088 4.220 27.231
Outras ..........................................................................................  - 350 6.618
Total ............................................................................................  7.810 20.546 66.023
23) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As divulgações das transações entre partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas de acordo com a Re-
solução no 4636/18 do CMN. A Instituição faz parte da Organização Bradesco, que dispõe de política de transações 
com partes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores. As principais transações estão 
assim representadas:

R$ mil        
 Controlador Coligadas e Controladas        
 Em 31 de Em 31 de Em 31 de Em 31 de
 dezembro dezembro dezembro dezembro
 de 2020 de 2019 de 2020 de 2019        
Ativos
Aplicações interfinanceiras de liquidez................  561.896 98.003 - -
Títulos e valores mobiliários ................................  16.001.204 2.281.760 - -
Dividendos a receber...........................................  - - 50 90
Passivos
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar  14.328 100.300 - -
Outros passivos ...................................................  14.392.933 100.051 - -

2o semestre de 2020 - R$ mil    
 Controlador (1) Coligadas e Controladas    
Receitas de intermediação financeira ......................................... 183.738 -
Despesas de intermediação financeira  ...................................... (139.189) -
Outras despesas, líquidas de outras receitas operacionais ........ - (171)

Acumulado em 31 de dezembro - R$ mil        
 Controlador Coligadas e Controladas        
 2020 2019 2020 2019        
Resultado
Receitas de intermediação financeira .................  340.866 130.258 - -
Despesas de intermediação financeira ...............  (243.127) (5.179) - -
Outras despesas, líquidas de outras receitas  
 operacionais ......................................................  - - (223) (344)
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária são fixados:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é definido em reunião do Conselho de Adminis-

tração da Organização Bradesco, a ser paga aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina 
o Estatuto Social; e

• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta dos Administradores, dentro do Plano de 
Previdência destinado aos Funcionários e Administradores da Instituição.

Para 2020, foi determinado o valor máximo de R$ 1 mil (Em 2019 - R$ 932 mil) para remuneração dos Administra-
dores. Não foi determinado valores (Em 2019 - R$ 356 mil) para custear planos de previdência complementar de 
contribuição definida.
Benefícios de curto e médio prazo a administradores

R$ mil    
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Proventos ....................................................................................  - - 741
Total ............................................................................................  - - 741
Benefícios pós-emprego

Acumulado em 31 de dezembro - R$ mil    
 2020 2019    
Plano de previdência complementar de contribuição definida ......  - 356
Total ..............................................................................................  - 356
A Instituição não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração em instru-
mento baseado em ações, nos termos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução CMN 
no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.
24) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

R$ mil      
  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social  100.192 84.116 167.877
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às  
 alíquotas vigentes (Nota 3g) ......................................................  (45.086) (37.852) (67.151)
Efeito no cálculo dos tributos:
Participações em coligadas .........................................................  4.818 8.269 6.084
Despesas indedutíveis líquidas das receitas não tributáveis ......  (371) (716) (1.619)
Juros sobre o capital próprio pagos ............................................  - 24.750 47.200
Outros valores (1) ........................................................................  775 884 49.729
Imposto de renda e contribuição social do período ..............  (39.864) (4.665) 34.243
(1) Variação inclui basicamente: (i) o efeito em 2019 de R$ 50.480 mil, referente a majoração da alíquota de con-

tribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 15% para 20% sobre as diferenças temporárias e base 
negativa, conforme estabelecido na Emenda Constitucional no 103 promulgada em novembro de 2019; e (ii) as 
deduções incentivadas.

b) Composição da conta de resultado do imposto de renda e contribuição social
R$ mil      

  Acumulado em
 2o Semestre 31 de dezembro      
 2020 2020 2019      
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos ...................  (13.073) (16.198) (38.157)
Impostos diferidos:
Constituição/Realização no período sobre adições e exclusões  
 temporárias ................................................................................  (11.642) 26.988 51.256
Utilização de saldos iniciais de:
Base negativa de contribuição social ..........................................  (6.733) (6.869) 9.593
Prejuízo fiscal ..............................................................................  (8.416) (8.586) 11.551
Total dos ativos fiscais diferidos .............................................  (26.791) 11.533 72.400
Imposto de renda de contribuição social do período ............  (39.864) (4.665) 34.243

c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
R$ mil        

 Em 31 de   Em 31 de
 dezembro   dezembro
 de 2019 Constituição Realização de 2020        
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ...  4.156 13 (15) 4.154
Provisões cíveis.....................................................  38.498 839 (680) 38.657
Provisões fiscais ....................................................  383.148 7.094 - 390.242
Provisões trabalhistas ...........................................  1.436 258 (10) 1.684
Provisão para desvalorização de títulos e  
 investimentos .......................................................  88.128 3.421 (446) 91.103
Provisão para desvalorização de bens não de uso 37.856 - (370) 37.486
Ajuste a valor de mercado dos títulos para  
 negociação ..........................................................  - 16.437 - 16.437
Outros ....................................................................  55.863 845 (398) 56.310
Total dos créditos tributários sobre diferenças  
 temporárias ........................................................  609.085 28.907 (1.919) 636.073
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição  
 social....................................................................  38.174 - (15.455) 22.719
Total dos créditos tributários .............................  647.259 28.907 (17.374) 658.792
Obrigações fiscais diferidas...............................  198.330 9.325 (28.840) 178.815
Crédito tributário líquido das obrigações  
  fiscais diferidas..................................................  448.929 19.582 11.466 479.977
d) Projeção de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
 Em 31 de dezembro - R$ mil          
  Prejuízo Base
  Diferenças temporárias  fiscal  negativa        
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição
 de renda social de renda social Total          
2021.......................................................... 6.658 5.326 4.443 3.554 19.981
2022.......................................................... 313.802 250.038 - - 563.840
2023.......................................................... 3.530 2.824 5.699 229 12.282
2024.......................................................... 486 388 8.794 - 9.668
2025.......................................................... 28.641 22.913 - - 51.554
Após 2026 ................................................ 815 652 - - 1.467
Total ......................................................... 353.932 282.141 18.936 3.783 658.792
A projeção de realização de crédito tributário é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa de 
lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de 
captação, líquida dos efeitos, tributários monta a R$ 641.172 mil (Em dezembro de 2019 - R$ 615.801 mil), sendo: 
R$ 619.260 mil (Em dezembro de 2019 - R$ 579.709 mil) de diferenças temporárias e R$ 21.912 mil (Em dezembro 
de 2019 - R$ 36.092 mil) de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
Todos os créditos tributários do Banco Bradesco BERJ foram devidamente ativados.
e)  Obrigações fiscais diferidas

R$ mil        
 Em 31 de   Em 31 de
 dezembro  Realização/ dezembro
 de 2019 Constituição Baixas de 2020        
Ganhos de capital................................................  18.600 - (77) 18.523
Ajuste a valor de mercado de títulos e valores  
 mobiliários..........................................................  3.355 - (3.355) -
Atualização de depósitos judiciais .......................  173.828 9.325 (24.957) 158.196
Total dos passivos diferidos sobre exclusões  
 temporárias ......................................................  195.783 9.325 (28.389) 176.719
Ajuste a valor de mercado dos títulos disponíveis  
 para venda .........................................................  2.547 - (451) 2.096
Total dos impostos diferidos ............................  198.330 9.325 (28.840) 178.815
25) BALANÇO POR PRAZO

R$ mil            
     Prazo 
 1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de indeter- 
 dias dias dias 360 dias minado Total            
Ativo
Disponibilidades .................. 53 - - - - 53
Instrumentos financeiros.... 568.521 3.342.874 52.212 14.152.642 9 18.116.258
- Aplicações interfinanceiras  
 de liquidez............................ 561.896 - -  - 561.896
- Títulos e valores mobiliários  5.982 3.342.564 52.103 12.830.517 - 16.231.166
- Operações de crédito .......... 643 310 109 200 - 1.262
- Outros instrumentos  
 financeiros ........................... - - - 1.321.925 9 1.321.934
Provisões para perdas  
 esperadas associadas ao  
 risco de crédito .................. (282) (6) (3) (4) - (295)
- Operações de crédito .......... (282) (6) (3) (4) - (295)
Créditos tributários ............. - 39.229 39.229 580.334 - 658.792
Investimentos em coligadas  
 e controladas ..................... - - - - 377.143 377.143
Imobilizado de uso .............. - - - - 721 721
Intangível .............................. - - - - 586 586
Depreciações e amorti- 
 zações ................................. - - - - (1.038) (1.038)
Outros ativos ....................... 630 21.366 2.641 144.956 2.108 171.701
Valor recuperável de ativos  - - - - (1.865) (1.865)
Total em 31 de dezembro  
 de 2020................................ 568.922 3.403.463 94.079 14.877.928 377.664 19.322.056
Total em 31 de dezembro  
 de 2019................................ 194.486 1.134.140 1.758.051 2.717.343 359.996 5.804.020
Passivo
Depósitos e demais instru- 
  mentos financeiros ............ - 12.520.312 1.872.621 - - 14.392.933
- Recursos de instituições  
 financeiras ........................... - 12.520.312 1.872.621 - - 14.392.933
Provisões ............................. 1.379 - - 945.265 - 946.644
- Provisões para contingências 1.379 - - 945.265 - 946.644
Impostos diferidos .............. - - - 178.815 - 178.815
Outros passivos .................. 28.942 260 143 56.893 - 86.238
Total do passivo .................. 30.321 12.520.572 1.872.764 1.180.973 - 15.604.630
Patrimônio líquido
- Capital social ....................... - - - - 3.087.000 3.087.000
- Reservas de lucros.............. - - - - 628.433 628.433
- Ajuste de avalição patrimonial - - - - 1.993 1.993
Total do patrimônio líquido  - - - - 3.717.426 3.717.426
Total em 31 de dezembro  
 de 2020................................ 30.321 12.520.572 1.872.764 1.180.973 3.717.426 19.322.056
Total em 31 de dezembro  
 de 2019................................ 106.170 6.297 115.720 1.147.410 3.708.423 5.084.020
26) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Resultados recorrentes e não recorrentes
De acordo com a Resolução BCB no 2/2020 (Artigo 34) e política de avaliação e mensuração de eventos não recor-
rentes da Instituição, apresentamos abaixo os resultados recorrentes e não recorrentes dos períodos:
Nosso resultado contábil em 2020 foi de R$ 79.451 mil, onde o resultado recorrente foi de R$ 79.469 mil e o resultado 
não recorrente foi de R$ (18) mil líquido de impostos, o qual não se espera que ocorra em exercícios futuros, abaixo 
detalhamos:
Eventos não recorrentes 2020: i. Provisão de Reestruturação R$ (19) mil.
Nosso resultado contábil em 2019 foi de R$ 202.120 mil, onde o resultado recorrente foi de R$ 153.506 mil e o resul-
tado não recorrente foi de R$ 48.614 mil, líquido de impostos, o qual não se espera que ocorra em exercícios futuros, 
abaixo detalhamos:
Eventos não recorrentes 2019: i. Programa de Desligamento Voluntário 2019 - PDV - R$ (1.844) mil; ii. Crédito Tribu-
tário - R$ 50.833 mil; e iii. Passivos Contingentes - R$ (375) mil.
b) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos serviços 
e produtos, e da globalização dos negócios da Organização Bradesco. O dinamismo dos mercados nos conduz a um 
constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização Bradesco exerce o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservando e 
valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos, ferramen-
tas de mensuração e controle.
O BERJ, como parte integrante da Organização Bradesco adota a estrutura de gerenciamento de riscos desta, no 
gerenciamento de risco de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.
c) Gerenciamento de capital
Em função de estar inserido no processo de gerenciamento de capital adotado pela Organização Bradesco que se 
utiliza de seus conglomerados financeiro e econômico financeiro do Bacen, o BERJ não dispõe de processo individual 
para adequação do Patrimônio de Referência.
d) Benefícios a empregados
O BERJ é patrocinador de um plano de previdência complementar para seus funcionários, na modalidade Plano Ge-
rador de Benefícios Livres (PGBL). O PGBL é um plano de previdência do tipo de contribuição definida, que permite 
acumular recursos financeiros ao longo da carreira profissional do participante mediante contribuições pagas por ele 
mesmo e pela empresa patrocinadora, sendo os recursos investidos em um FIE (Fundo de Investimento Exclusivo).
O PGBL é administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e a BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM 
é a responsável pela gestão financeira dos fundos FIEs.
As contribuições dos funcionários do BERJ são equivalentes a, no mínimo, 4% do salário e as contribuições do BERJ 
são de 5% do salário.
As obrigações atuariais do plano de contribuição definida (PGBL) estão integralmente cobertas pelo patrimônio do 
FIE correspondente.
As despesas com contribuições efetuadas durante o exercício totalizaram R$ 957 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - 
R$ 1.419 mil).
e) Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas interpretações e orientações, 
os quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovados pelo CMN. Até 31 de dezembro de 
2020, os pronunciamentos contábeis, aprovados pelo CMN e adotados pelo Bradesco foram:
• Resolução no 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
• Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25);
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• Resolução no 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
• Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1);
• Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23);
• Resolução no 4.144/12 - Estrutura Conceitual Básico (R1);
• Resolução no 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1);
• Resolução no 4.636/18 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 - R1);
• Resolução no 4.720/19 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 - R2); e
• Resolução no 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo (CPC 46).
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e, 
tampouco se, a adoção dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.

f) Desde o dia 11 de março de 2020 foi decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estado de pandemia 
em razão do Covid-19, que teve origem na China no final de 2019 e se espalhou pelo mundo, resultando no aumento 
significativo nas restrições de viagens nacionais e internacionais, paralisação de diversos negócios e serviços em 
praticamente todos os países, ordens governamentais de isolamento social para retardar a propagação do vírus, 
dentre outras restrições, gerando um ambiente de forte volatilidade financeira e aumento das incertezas, além da 
instabilidade social, econômica e laboral. A pandemia de Covid-19 trouxe grandes desafios e incertezas ao mundo 
todo, sendo considerada a maior pandemia já vista, segundo a OMS. A crise provocada pela decretação da pandemia 
não gerou impacto significativo na Instituição.
g) Não houve eventos subsequentes que, requeiram ajustes ou divulgações, nas demonstrações contábeis encerra-
das em 31 de dezembro de 2020.

A DIRETORIA
Célio Magalhães – Contador – CRC 1SP199295/O-5 S-RJ

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e aos Administradores do
Banco Bradesco BERJ S.A. 
Rio de Janeiro - RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Bradesco BERJ S.A. (“BERJ”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Bradesco BERJ S.A. em 31 de Dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus respectivos 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 Banco Central do Brasil.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 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 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar o Banco Bradesco BERJ S.A. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas 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 contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audi-
toria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos do Banco Bradesco BERJ S.A.

• 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 Instituição. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 o Banco Bradesco BERJ S.A. a não mais se manter 
em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ati-
vidades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Osasco, 10 de março de 2021

KPMG Auditores Independentes Carlos Massao Takauthi
CRC SP-028567/F Contador CRC 1SP206103/O-4

...continuação

CVM estuda novo regime para ofertas pública
Autarquia quer promover mais agilidade às captações

Empresa de jogos populares ultrapassa US$ 46 bi em valor de mercado
 

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) iniciou 

nesta quarta-feira audiên-
cia pública sobre a nova 
regulamentação das ofertas 
públicas de valores mobi-
liários. A autarquia propõe 
modernizar, harmonizar e 
consolidar o arcabouço re-
gulatório hoje formado por 
várias normas e orientações 
que foram editadas a par-
tir de 2003, em especial as 
Instruções CVM 400 e 476. 
Essa audiência faz parte da 
Agenda Regulatória CVM 
2021.

“O resultado esperado 
da modulação proposta 
pela CVM é o aumento 
das hipóteses de ofertas 
públicas conduzidas por 
meio do rito de registro 
automático, resguardan-
do as hipóteses de análise 
prévia por parte da Au-
tarquia aos casos que im-
põem mais riscos ao mer-

cado e aos investidores”, 
explicou Marcelo Barbosa, 
Presidente da CVM.

Antonio Berwanger, Su-
perintendente de Desen-
volvimento de Mercado da 
CVM, explica que a autar-
quia espera que o regime 
a ser criado seja capaz de 
conferir aos ofertantes e in-
termediários maior agilida-
de e impor menores custos 
de observância regulatória, 
sem deixar de simultanea-
mente atender aos anseios 
dos investidores por infor-
mações necessárias para 
suas decisões. Sugestões e 
comentários podem ser en-
caminhados até 8 de julho 
de 2021 para o e-mail au-
dpublicaSDM0221@cvm.
gov.br. 

A audiência pública 
abrange três minutas:

Minuta “A” - reflete o 
novo regime proposto para 
ofertas públicas de valores 
mobiliários e cobre aspec-

tos como: (i) necessidade 
ou dispensa de registro das 
ofertas junto à CVM; (ii) 
ritos a serem seguidos pa-
ra o registro das ofertas; 
(iii) etapas necessárias para 
a condução da oferta e os 
deveres dos agentes nela 
envolvidos; e (iv) informa-
ções a serem prestadas aos 
investidores, dentre outros 
aspectos.

Minuta “B” - trata do re-
gistro de intermediários de 
ofertas públicas, tópico que 
não possui paralelo no arca-
bouço regulatório vigente e 
que se justifica em função 
da maior flexibilidade que 
se propõe para os regimes 
de ofertas públicas, em 
muitos casos dispensando a 
análise prévia por parte da 
CVM.

Minuta “C” - limitada 
a promover ajustes de re-
dação em outras normas 
vigentes, harmonizando a 
regulamentação ao novo 

regime de ofertas públicas 
proposto.

Minuta A
A Minuta A estabelece 

um arcabouço único que 
tem, como principal ca-
racterística, a previsão de 
diferentes ritos de registro 
de ofertas com exigências e 
informações moduladas em 
função do investidor a que 
a oferta se destina, da cate-
goria do emissor do valor 
mobiliário, do tipo de ativo 
sendo ofertado, da habitu-
alidade com que o emissor 
acessa o mercado de capi-
tais e da eventual análise 
prévia por entidade autor-
reguladora.

Objetivos da Minuta A 
– trazer maior previsibili-
dade e segurança jurídica 
a respeito de atos que po-
dem ser realizados sem a 
participação prévia do re-
gulador, conferindo mais 
agilidade às captações de 

recursos; racionalizar, redu-
zir e eliminar determinados 
documentos exigidos pelas 
normas atuais e requisitos 
associados ao processo de 
registro, com a sua com-
plementação por um do-
cumento mais sucinto, ob-
jetivo, claro e que fornece 
maior comparabilidade, a 
lâmina da oferta;  imple-
mentar de maneira defini-
tiva às inovações trazidas 
pelas Deliberações CVM 
809 e 818, que trataram da 
análise confidencial, fim do 
período de vedação e dis-
pensa de aprovação de ma-
terial publicitário; atualizar 
conceitos e regras relativos 
aos atos de comunicação e 
ao período de silêncio adap-
tados às amplas mudanças 
tecnológicas nas telecomu-
nicações que caracterizaram 
a última década.

Minuta B 
A Minuta propõe um no-

vo regime de autorização 
para atividade de interme-
diação de ofertas públicas. 
Tendo em vista o aumento 
das hipóteses de registro 
automático proposto na 
Minuta A, a CVM preten-
de estabelecer regras mais 
claras para prestação desse 
serviço de forma a possibi-
litar uma supervisão mais 
efetiva por parte da autar-
quia.

“Com mais ofertas 
ocorrendo sem a análise 
prévia da CVM, pretende-
mos intensificar a super-
visão e fiscalização dos 
intermediários de ofer-
tas públicas, de maneira 
a assegurar a existência 
de estrutura e procedi-
mentos adequados para 
o contínuo cumprimento 
de suas obrigações”, ex-
plicou Luis Miguel Sono, 
Superintendente de Re-
gistro de Valores Mobili-
ários da CVM.

As ações da Roblox, em-
presa norte-americana de 
jogos, tiveram um salto de 
até 60% em sua estreia na 
Bolsa de Valores de Nova 
York nesta quarta-feira. O 
valor de mercado da em-
presa ultrapassa US$ 46 
bilhões. Com sede na Cali-

fórnia, a Roblox está entre 
os sites de jogos infantis 
mais populares do mun-
do e oferece uma varieda-
de de jogos em dispositi-
vos móveis e consoles de 
jogos.

“Este é um marco em 
uma jornada que começou 

há mais de 15 anos”, disse 
o presidente-executivo da 
Roblox, David Baszucki, 
em uma entrevista antes de 
as ações começarem a ser 
negociadas.

Em janeiro, a Roblox in-
formou que levantou cer-
ca de US$ 520 milhões em 

uma rodada de captação de 
fundos, o que então a ava-
liava em US$ 29,5 bilhões, 
mais de sete vezes a avalia-
ção de US$ 4 bilhões em 
sua rodada anterior de me-
ses antes.

Conforme a Reuters, a 
Roblox está abrindo o ca-

pital por meio de uma lista-
gem direta, o que significa 
que a empresa não está ven-
dendo nenhuma ação antes 
de sua estreia no mercado, 
como é o caso dos IPOs.

A Roblox se beneficiou 
do aumento da demanda por 
videogames em 2020, à me-

dida que consumidores, em 
meio a bloqueios para conter 
a Covid-19, buscaram entre-
tenimento doméstico.

A empresa está se expan-
dindo para outros países 
e fazendo incursões com 
usuários mais velhos, disse 
Baszucki.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Clientes, Colaboradores e Autoridade 
Monetária: Apresentamos o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras do 
Banco Modal S.A. e suas coligadas, relativos aos exercícios findos em 31/12/2020 e 
2019, os quais seguem as normas estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 
Nossa história: O Modal foi fundado em 1996 e se consolidou como um banco de in-
vestimento com forte atuação em estruturação, coordenação de grandes operações 
no mercado nacional, e parcerias estratégicas com os principais agentes e líderes na-
cionais e internacionais. A experiência de 24 anos de história, resultou na ampliação 
do nosso negócio que uniu o melhor dos bancos e o melhor das corretoras. Modalmais, 
o Banco Digital dos Investidores: O modalmais foi lançado em 2015 e é uma história 
de empreendedorismo que se diferencia por ser uma plataforma digital de investimen-
tos integrada a um banco digital. Desde o seu lançamento, aceleramos o processo de 
transição, investindo não apenas em sistemas, mas também em pessoas e processos 
para desenvolvermos juntos uma instituição financeira inteiramente diferenciada. O 
que nos move é a vontade de criar algo que não existe e melhorar a vida de milhões 
de pessoas. Com o modalmais, temos um portfolio completo de produtos de investi-
mentos e funcionalidades para os nossos clientes. O banco digital modalmais é uma 
iniciativa que busca trilhar o caminho da excelência e da inovação, a fim de criar e 
oferecer caminhos disruptivos para cada momento do mercado, tendo como principal 
objetivo o desenvolvimento de soluções para nossos clientes. Olhando por esse prisma, 
o modalmais ganha destaque no setor bancário brasileiro ao mesclar resultados efi-
cientes e dinâmicos com alto nível de segurança e confiabilidade, colocando-se entre 
as melhores e mais completas instituições do território nacional. O modalmais possui 
três fundamentos básicos: 1) Custos operacionais reduzidos em comparação aos do 
setor bancário tradicional, em especial por não depender de agências e de processos 
burocráticos; 2) Disponibilizar no mesmo APP as funcionalidades de um banco digital 
e de uma plataforma de investimentos, simplificando a vida dos nossos clientes e 
promovendo agilidade nas suas relações com o modalmais através do APP/WEB; 3) 
Entrega de uma experiência visual marcante e atraente ao cliente, por meio de um 
aplicativo moderno e amigável. A nossa missão é promover um acesso mais demo-
cratizado ao investimento. Nossa base de clientes vem crescendo numa velocidade 
incrível, confirmando a assertividade da nossa estratégia. No semestre, atingimos o 
marco de um milhão de clientes. Inovação e Tradição: Em 22/06/2020, o Banco Modal 
e o Credit Suisse assinaram um acordo estratégico de longo prazo, que prevê que o 
Credit Suisse poderá adquirir ações preferenciais equivalentes a até 35% da participa-
ção do capital total do Banco. O modalmais continuará a ser controlado pelo seu 
fundador e por seus principais executivos, sem nenhuma alteração na governança e 
gestão do dia a dia. Os dois bancos têm operações complementares - Credit Suisse é 
um dos maiores gestores de fortunas do mundo com excelentes capacidades de ban-
co de investimentos e o modalmais é um banco digital com uma plataforma de inves-
timentos ágil e moderna e que, em pouco tempo, no ambiente competitivo das finte-
chs, tornou-se uma plataforma digital líder no Brasil e uma referência no mercado 
financeiro - e estamos trabalhando em conjunto para explorar as sinergias entres 
produtos e serviços de investimentos: 1) Distribuição, para a base de 1 milhão de 
clientes do modalmais, dos produtos do Credit Suisse, tais como notas estruturadas, 
fundos de investimento, operações de crédito, ofertas de ações, dentre outros. 2) O 
acesso, pelo Credit Suisse, à tecnologia de ponta da plataforma digital modalmais e a 
todas as funcionalidades e possibilidades de investimentos que um banco digital com-
pleto como o modalmais pode oferecer para atender ainda melhor a seus clientes. 
Cartão de Crédito: O cartão de crédito é o primeiro produto de crédito para os clientes 
investidores que são foco do modalmais e faz parte de outras modalidades que visam 
atender a demanda e necessidades dos clientes, como antecipação de resgate de 
fundos, linhas de crédito colaterizadas por aplicações financeiras, entre outras. Nossa 
expectativa é de que o cartão de crédito se torne uma plataforma para contratação de 
serviços como pagamento de contas, assinatura de serviços digitais, contratação de 
seguros, previdência privada, entre outros. Tecnologia inovadora: Somos o primeiro 
banco da América Latina a oferecer um cartão de crédito e débito com tecnologia 
Motion Code. A tecnologia é inovadora por tornar o código CVV dinâmico, algo seme-
lhante a um token móvel. O objetivo principal é invalidar os dados dos usuários de 
forma rápida diante de tentativas de fraudes on-line ou em meio físico. Segurança que 
não prejudica a experiência do usuário, uma vez que o Motion Code foi desenvolvido 
em cartões semelhantes aos tradicionais, podendo ser utilizado de forma simples e 
mais segura que os métodos disponíveis, como cartão virtual ou QR Code. Programa 
de Fidelidade: O Programa de Fidelidade modalmais Rewards trouxe ao Brasil o pri-
meiro programa de CashForward, utilizando multiplicadores de milhas diferenciados 
que proporciona ainda mais benefícios aos usuários dos nossos cartões. Os clientes 
não precisarão se preocupar com o vencimento dos pontos, uma vez que eles não 
expiram. Os pontos acumulados vão rendendo bônus/dividendos como se fossem um 
investimento real. O valor acumulado poderá ser convertido em dinheiro e/ou aplica-
do em fundos e outros produtos financeiros. Previdência Privada: O novo produto 
Previdência Privada está totalmente integrado à plataforma de negócios do modalmais, 
possibilitando ao cliente efetuar simulações, contratações, aportes e portabilidades 
de reservas de outros planos de previdência diretamente pela conta digital e aplicati-
vo. Os investidores podem escolher entre 60 opções de planos com os melhores ges-
tores de recursos do mercado e os planos, bastante acessíveis, podem ser contratados 
com aplicações mensais a partir de R$100 ou aporte/aplicação inicial de R$1.000 e dão 
ao cliente toda a flexibilidade inerente aos requisitos e conceitos de um banco digital. 
O produto de previdência vem ao encontro do que temos feito nos últimos anos, 
possibilitando um relacionamento 100% digital e integrado ao nosso aplicativo. Com 
isso, nossa estante de produtos e serviços financeiros fica ainda mais completa, atin-
gindo todos os perfis de investidores. Educação financeira: Possuímos parceria com 
diversos influenciadores com forte presença nas redes sociais e disponibilizamos 
conteúdos e cursos com temas que abrangem investimentos iniciais e temas mais 
complexos, que nossos clientes recebem com exclusividade diariamente, conforme 
exemplos a seguir:  • Boletins em podcast, vídeo e texto providos por uma equipe de 
especialistas; • Análise de investimentos realizada por uma das principais consultorias 
de análise de empresas do país; • Palestras e treinamentos de plataformas, produtos 
e serviços oferecidos pelo modalmais. - Investir Juntos: Em 04/12/2020, a modalmais 
anunciou a aquisição da plataforma de educação financeira “Investir Juntos”, com o 
objetivo de disponibilizar à sua base de clientes conteúdo gratuito e de qualidade ao 
clientes modalmais. Criada em 2019, a “Investir Juntos” é uma plataforma educacional 

que personaliza a experiência e aprendizado do cliente e se tornou uma das maiores 
geradoras de clientes digitais interessados não só em investir, mas em aprendizado. 
Outros projetos e parcerias em destaque: - HUB Capital – Mais foco na estratégia B2B: 
A HUB é uma plataforma de investimentos full service, fundada há aproximadamente 
2 anos para atender a nova e mais amadurecida geração de Financial Advisor. Com essa 
inclusão ao modalmais, passamos a gerenciar mais um importante canal de distribuição, 
integrando uma plataforma B2B. Através de agentes autônomos, passamos a nos re-
lacionar de forma mais inteligente com mais clientes potenciais para o nosso negócio. 
Essa parceria reforça mais uma vez a nossa missão de democratizar os investimentos 
oferecendo aos nossos clientes as melhores soluções e tecnologia; impulsionando a 
nossa estratégia B2B e garantindo a sustentabilidade e crescimento do nosso banco. 
- Outras mudanças: Em meados de 2019, iniciamos o processo de cisão do segmento 
de Administração Fiduciária de fundos ilíquidos, conforme já aprovado pelo BACEN em 
3 de janeiro de 2020, publicado do DOU de 08/01/20, onde aguardamos os trâmites 
finais de inspeção da estrutura de controles e organizacional pela autoridade monetá-
ria, para efetivar a cisão do segmento e iniciar as operações da MAF Distribuidoras de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“MAF DTVM”), que terá como subsidiárias integrais 
a Modal Administradora de Recursos Ltda. (“MAR”) e a Modal Asset Management Ltda. 
(“MAM”).  Em comunicado ao mercado de 27/10/2020, os acionistas do Banco Modal 
S.A e do Grupo Apex (Apex) anunciaram a aquisição do segmento de Administração 
Fiduciária pela Apex. Essa operação ainda está sujeita a aprovação do órgão regulador. 
Destaques do Período: Resultado e Patrimônio Líquido: O Resultado Abrangente 
acrescido dos dividendos desproporcionais pagos pelas controladas e participação nos 
lucros de empregados dessas empresas e das provisões não recorrentes, fechou com 
lucro de R$52.207 mil no exercício findo em 31/12/2020 (31/12/2019 - lucro de 
R$39.009 mil), e o lucro abrangente por ação foi de R$814,10 (31/12/2019 - lucro de 
R$648,16).  O patrimônio líquido consolidado totalizou R$567 milhões (31/12/2019 - 
R$364 milhões) e o valor patrimonial por ação atingiu R$8.846 (31/12/2019 - 
R$6.045,53). Apresentamos a seguir o Resultado Abrangente antes das participações 
e distribuições de resultado para os exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019 
(valores em milhares de reais): 

2020 2019
Lucro Líquido  (prejuízo) atribuído ao controlador 16.402 14.449
Componentes do resultado abrangente
 Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - ajuste a valor
  de mercado via patrimônio líquido (7.988) 6.584
  Realizado no período (1.455) 495
  Movimentação do período (13.069) 13.822
  (+/-) Efeito fiscal sobre a variação 6.536 (7.733)
Total do resultado abrangente 8.414 21.033
 Distribuição dividendos / resultados 11.244 17.976
 Provisões não recorrentes 32.549 –
Resultado Abrangente do Controlador - antes das participações, 
distribuições de resultado e provisões não recorrentes 52.207 39.009

Ativos: Os ativos do Banco totalizaram R$4.262.387 mil (31/12/2019 - R$2.940.825 mil) 
e estavam substancialmente formados por R$1.540.263 mil (31/12/2019 - R$1.863.680 
mil) em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Carteira 
de crédito expandida total de R$337.720 mil (31/12/2019 - R$400 mil) e R$ 1.773.878 
(31/12/2019 - R$ 471.753) em Aplicações interfinanceiras de liquidez.

Recursos Captados: Os recursos captados totalizaram R$3.558.682 mil (31/12/2019 
- R$2.434.836 mil) e estavam substancialmente formados por R$2.146.679 mil 
(31/12/2019 - R$1.587.720 mil) em depósitos e R$1.412.003 mil (31/12/2019 - 
R$847.116 mil) em captações no mercado aberto. No exercício de 2020 tivemos um 
crescimento de 33% em comparação com o saldo em 31/12/2019.

Highlights Financeiros 
(valores em R$ milhões) 2017 2018 2019 2020
Ativo Total Individual 2.808 3.121 2.941 4.262
Caixa e equivalente de caixa 909 664 660 2.058
Patrimônio Líquido 374 342 364 568
Cap. Nível I + Nível II (Patrimônio de Referência) 293 212 205 202
Resultado Abrangente  (antes das distribuições)  (1)  16,6 (6,4) 39 52
ROAE a.a   (2) 5,5 (1,6) 11,4 11,8
Carteira de Crédito Expandida  (3) 880 742 400 338
   Carteira com caixa 648 516 236 268
Índice de Basileia  (c/RBAN) (4) 13% 11% 13% 11%
Recursos sob gestão/administração / custódia  (5) 22.742 40.751 46.239 70.019
(1) Resultado Abrangente compreende o resultado do Banco e de suas controladas 
diretas antes das participações nos resultados (PLR), bem como a  movimentação  do 
ajuste a valor de mercado  (“Market-to-Market”) dos títulos e valores mobiliários clas-
sificados como disponíveis para venda,  refletidos no  Patrimônio Líquido do Modal em 
cada período; (2) ROAE (“return on average equity”): calculado com base no resultado 
abrangente e sobre o patrimônio líquido médio, exceto quando observada oscilações 
relevantes, onde utiliza-se a média do ano corrente e anterior; (3) Carteira expandida: 
engloba todas as operações com risco de crédito: Capital de Giro, ACC, NP, CRI, CRA, 
Debêntures, Derivativos (sem garantia BM&F), CDI e Fiança; (4) RBAN: Risco de Mer-
cado das Operações Não Classificadas na Carteira de Negociação (Carteira Banking); 
(5) Fundos abertos e fechados administrados/geridos pelas empresas do grupo Modal, 
pela coligada Novus Capital, bem como recursos sob custódia do Banco e da Modal 
DTVM (AuC - Asset Under Custody)
Ratings: O Banco Modal é classificado pela agência especializada Moody’s, com nota 
em escala nacional Baa1.br/BR-3, atribuída em dezembro de 2019, que reflete o 
desempenho operacional, a solidez financeira e a qualidade da administração, além 
de outros fatores relacionados ao setor financeiro e ao ambiente econômico no qual 
o Modal está inserido. Em 25/06/2020, a Moody’s não apenas confirmou a nota em 
escala nacional (Baa1.br/BR-3), como também confirmou, sob a perspectiva de risco 
de crédito, o viés positivo do acordo estratégico firmado com o Credit Suisse. Gover-
nança Corporativa - Gestão de Riscos: Os processos de controle de risco seguem seu 
compromisso com a excelência no atendimento a seus clientes e estão em linha com 
as melhores práticas de mercado. A começar pela independência da área de Risco, 
que se reporta diretamente ao Comitê Executivo. Para garantir a máxima segurança 
de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e risco de liquidez, todas as 
operações são monitoradas conforme os limites determinados pelo Comitê de Gestão de 
Riscos. Esse processo é ainda reforçado por auditorias internas regulares. O arcabouço 
de segurança é complementado pelo Compliance e Risco Operacional, cuja função é 
garantir a conformidade de todas as práticas às normas e exigências regulatórias das 
autoridades brasileiras e o alinhamento ao Acordo de Basiléia, além de aderências às 
melhores políticas de governança corporativa. O Banco tem desenvolvido, com base nas 
melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles internos 
para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição aos riscos 
aos quais suas atividades estão expostas, com um conjunto de processos e rotinas 
adequados às suas modalidades operacionais.
Índice de Basiléia
Em 31/12/2020 o índice de Basileia correspondeu a 11% (31/12/19 - 13%), reforçando a 
nossa capacidade de geração de resultado sem utilização do nosso balanço e seguindo 
nosso core business de um banco de prestação de serviço.

Responsabilidade social: Campanha #FuturoMaisSolidário - Combate ao Covid-19: 
Sabemos que a melhor forma de ajudar a sociedade neste momento é apoiar institui-
ções que estão dedicadas a arrecadar doações para compras de recursos adequados 
para os nossos hospitais. Com isso, nós, do modalmais, unimos forças para combater 
o covid-19 em busca de um #FuturoMaisSolidário. Juntos levamos a diversos hospitais 
de referência nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo aparelhos de UTI e utensílios 
básicos, como máscaras e luvas através das instituições União Rio e Comunitas. Além de 
alimentos a famílias mais atingidas pela pandemia, através do projeto Mães da Favela.  
Resultados obtidos com o nosso apoio: • O projeto Comunitas entregou mais de 180 
respiradores; • O Movimento União Rio superou a marca de 1 milhão de Equipamentos 
de Proteção Individual entregues aos profissionais de saúde contribuindo na proteção 
destas pessoas que prestam atendimento direto ao público, proporcionando segurança, 
garantindo menor contaminação e evitando o afastamento dos mesmos.; • O projeto 
Mães da Favela recebeu mais de 600 cestas básicas compradas pelos Colaboradores 
do modalmais que foram engajados com uma campanha interna. Com isso, centenas 
de famílias carentes ganharam força para atravessar a pandemia. Auditores Indepen-
dentes: A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do 
auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor 
não deve auditar o seu próprio trabalho e nem exercer funções gerenciais no seu cliente 
ou promover os interesses deste. O Modal contratou a PricewaterhouseCoopers Au-
ditores Independentes para a auditoria das suas demonstrações financeiras relativas 
ao exercício findo em 31/12/2020.  Agradecimentos: Agradecemos aos clientes e 
parceiros o apoio, respeito e confiança e, aos nossos associados, pela determinação 
e comprometimento a nossa cultura de inovação, que tem sido fundamental para a 
obtenção de resultados diferenciados.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2021.
Comitê Executivo.

Ativo Nota 2020 2019
Ativo circulante 3.455.244 2.404.119
Caixa e equivalentes de caixa 4 2.057.579 502.455
  Disponibilidades 4 283.701 30.702
    Caixa 169 184
    Reservas livres 58.417 1.791
    Disponibilidades em moeda estrangeira 225.115 28.727
  Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 1.773.878 471.753
    Aplicações no mercado aberto 1.773.878 471.753
  Títulos e valores mobiliários e instrumentos
    financeiros derivativos 1.104.673 1.668.397
    Carteira própria 5(a) 439.012 691.230
    Vinculados a compromissos de recompra 5(a) 301.936 585.798
    Vinculados à prestação de garantia 5(a) 279.063 373.293
    Instrumentos financeiros derivativos 5(b) 84.662 18.076
  Relações interfinanceiras 14.977 3.433
    Créditos vinculados - depósitos no Banco Central 14.911 3.431
    Correspondentes no País 66 2
    Operações de crédito 7(a) 63.271 21.775
    Empréstimos e títulos descontados 68.821 25.376
    (–) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7(d) (5.550) (3.601)
  Outros créditos 140.421 135.080
    Carteira de câmbio 8 – 453
    Rendas a receber 5 – 7.584
    Negociação e intermediação de valores 101.651 33.928
    Diversos 9 38.885 93.369
    (–) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7(d) (115) (254)
  Outros valores e bens 74.323 72.979
    Bens não de uso próprio 10 60.740 63.544
    Despesas antecipadas 2(k) (ii) 13.573 9.425
    Investimentos Temporários 10 10
Ativo não circulante 807.143 536.706
Realizável a longo prazo 644.271 360.530
  Títulos e valores mobiliários e instrumentos
    financeiros derivativos 435.590 195.283
    Carteira própria 5(a) 123.621 147.518
    Vinculados à prestação de garantia 5(a) 309.380 47.731
    Instrumentos financeiros derivativos 5(b) 2.589 34
  Operações de crédito - setor privado
    Empréstimos e títulos descontados 7(a) 32.447 15.830
  Outros créditos - diversos 9 142.867 119.774
  Aplicações restritas 33.367 29.643
    Aplicações restritas 5(a) 33.367 29.643
Permanente 162.872 176.176
  Investimentos 112.437 133.680
    Em controladas 11 112.193 133.436
    Demais investimentos 244 244
  Imobilizado de uso 12 15.130 19.717
  Intangível 12 35.305 22.779
Total do ativo 4.262.387 2.940.825

Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Passivo circulante 3.438.876 1.984.612
  Depósitos 13 1.932.077 1.047.018
    Depósitos à vista 803.481 338.651
    Depósitos interfinanceiros 37.700 169.500
    Depósitos a prazo 1.090.896 538.867
  Captações no mercado aberto 13 1.412.003 847.116
    Carteira própria 301.688 585.108
    Carteira terceiros 1.070.953 248.197
    Carteira livre movimentação 39.362 13.811
  Recurso de aceite e emissão de títulos 13 – 13.177
    Letras de crédito imobiliário - LCI – 13.177
  Relações interfinanceiras 6.097 116
    Serviços de compensação de cheques e
      outros papéis 6.097 116
  Relações de interdependência 5.797 4.995
    Recursos em trânsito de terceiros 5.797 4.995
  Instrumentos financeiros derivativos 5(b) 15.577 46.125
  Outras obrigações 67.325 26.065
    Cobrança e arrecadação de tributos 84 60
    Carteira de câmbio 8 – 606
    Sociais e estatutárias 5.905 4.428
  Fiscais e previdenciárias 15(b)(i) 12.071 3.875
  Negociação e intermediação de valores 918 5.256
  Diversas 14 45.649 7.605
  Provisão para garantias prestadas 7(d) 2.698 4.235

Passivo não circulante 256.233 592.369

Exigível a longo prazo 256.233 592.369
  Depósitos 13 214.602 540.702
  Depósitos a prazo 214.602 540.702
  Instrumentos financeiros derivativos 5(b) 1.073 192
    Outras obrigações 40.558 51.475
    Fiscais e previdenciárias 15(b)(i) 12.414 18.624
    Diversas 14 10.962 31.150
    Provisão para contingências 18 17.182 1.701

Patrimônio liquido 16 567.278 363.844
  Capital
    De domiciliados no País 291.908 345.668
    Reservas 267.638 6.862
    Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos 16(i) 14.081 22.069
    Ações em tesouraria (6.349) (10.755)

Total do passivo e patrimônio líquido 4.262.387 2.940.825

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
(Em milhares de reais)

Nota
2º Se-

mestre
Exercícios findos

em 31 de dezembro
de 2020 2020 2019

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício/semestre 12.405 16.402 14.449
Componentes do resultado abrangente que serão
 transferidos para o resultado quando
 determinadas condições forem atendidas
 Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores 
  mobiliários (7.273) (7.988) 6.584
   Transferências para o resultado do
    semestre/exercício 5(a) (777) (1.455) 495
   Movimentação do semestre/exercício 5(a) (12.446) (13.069) 13.822
   (-/+) Efeito fiscal sobre a variação 5.950 6.536 (7.733)
Total do resultado abrangente 5.132 8.414 21.033

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

2º Se- Exercícios findos
mestre em 31 de dezembro

Nota de 2020 2020 2019
Receitas da intermediação financeira
 Operações de crédito 4.021 6.803 28.821
 Resultado de operações com títulos e
  valores mobiliários 29.538 74.436 116.585
 Resultado com instrumentos financeiros
  derivativos 5 (b) 85.340 89.156 28.967
 Operações de venda ou de transferência de
  ativos financeiros 7 (c) – 6 16
 Resultado de operações de câmbio (14.630) 30.992 21.550

104.269 201.393 195.938
Despesas da intermediação financeira
 Captação no mercado 13 (30.371) (77.836) (148.412)
 Operações de empréstimos e repasses – – (1)
 Operações de venda ou de transferência de
  ativos financeiros (58) (58) (2.332)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 (d) (1.809) (4.075) (5.533)

(32.238) (81.969) (156.278)
Resultado bruto da intermediação financeira 72.031 119.424 39.660
Outras receitas (despesas) operacionais
 Receitas de prestação de serviços 20 27.373 41.879 47.583
 Despesas de pessoal 22 (d) (18.565) (37.790) (31.515)
 Outras despesas administrativas 21 (43.745) (74.539) (63.428)
 Despesas tributárias 22 (c) (8.346) (13.786) (8.635)
 Resultado de participações em controladas 11 4.735 20.771 21.401
 Outras receitas operacionais 22 (a) 10.174 13.031 3.080
 Outras despesas operacionais 22 (b) (3.888) (4.736) (1.360)
 Provisão para passivos multas e contingências (481) (16.383) (2.794)
 Provisão para programa Phantom Stock Option (1.413) (2.092) (429)
 Provisão para perdas com bens não de uso – (351) (602)

(34.157) (73.996) (36.699)
Resultado operacional 37.874 45.428 2.961
Resultado não-operacional 1.775 1.787 (196)
Resultado antes da tributação sobre
  o lucro/(prejuízo) e participações 39.649 47.215 2.765
Imposto de renda e contribuição social 15
 Provisão para imposto de renda (5.873) (6.108) –
 Provisão para contribuição social (5.689) (6.377) –
 Ativo fiscal diferido (9.613) (12.247) 16.213

(21.175) (24.732) 16.213
Participação nos lucros ou resultados (6.069) (6.081) (4.529)
Lucro líquido do exercício/semestre 12.405 16.402 14.449
Lucro líquido por ação em circulação - R$ 193,44 255,76 240,08
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

2º Se-
mestre

Exercícios findos em 
31 de dezembro

Nota de 2020 2020 2019
Reclassi-

ficado 
Nota 2.2

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/prejuízo do exercício/semestre 12.405 16.402 14.449
Ajustes ao lucro liquido(prejuízo)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.809 4.075 5.533
Depreciação e amortização 5.323 11.223 9.420
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.613 12.247 (16.213)
Provisão para imposto de renda e contribuição
  social correntes 11.562 12.484 –
Provisão para Phantom Stock Options 1.413 2.092 429
Provisão para contingências 481 15.995 2.794
Resultado de participações em controladas
  e coligadas (4.735) (20.771) (21.401)
Participação nos lucros ou resultados  6.069 6.081 4.529
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em 
operações restritas 4.133 (5.766) –
Efeito das mudanças das taxas de câmbio em
  caixa e equivalente de caixa 11.290 (37.358) (12.397)
Lucro liquido (prejuízo) ajustado 59.363 16.704 (12.858)
(Aumento)/redução em Títulos Valores
  Mobiliários para negociação 45.367 95.569 65.059
(Aumento)/redução em instrumentos
  financeiros derivativos 36.636 (98.808) 26.559
(Aumento)/redução em depósitos compulsórios
  no Banco Central do Brasil (9.048) (11.480) (2.644)
(Aumento)/redução em Aplicações Restritas – 2.042 (29.643)
(Aumento)/redução em relações
  interfinanceiras 4.063 5.917 97
(Aumento)/redução em operações de crédito (47.844) (63.728) 271.834
(Aumento)/redução em relações
  interdependências (8.199) 802 (2.980)
(Aumento)/redução em carteira de câmbio 487 (153) (30)
(Aumento)/redução em outros créditos (76.692) (20.976) (68.693)
(Aumento)/redução em outros valores e bens (1.844) (3.797) 12.021
Aumento/(redução) em depósitos 373.445 558.959 (24.263)
Aumento/(redução) em outras obrigações (31.203) (18.285) 26.926
Aumento/(redução) em captações no
  mercado aberto (222.044) 564.887 (185.171)
Aumento/(redução) em rendas antecipadas 1.881 1.881 –
Imposto de renda e Contribuição Social pagos (6.532) (7.910) (69)
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais 117.835 1.021.623 76.146
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento)/redução em títulos valores
  mobiliários carteira disponível para venda 209.521 289.001 (455.669)
Caixa vertido em evento de cisão (5.320) (5.320) –
(Aquisição ou aumento) / alienação em
  investimentos (1.812) (1.830) (299)
(Aquisição ou aumento) / alienação de
  imobilizado (618) (638) (11.340)
(Aquisição ou aumento) / alienação de bens
  não de uso 2.453 2.453 –
(Aquisição ou aumento) / alienação de intangível (10.809) (15.389) (9.992)
Aumento de Capital em sociedade controlada – (25.000) –
Dividendos recebidos / pagos 3.122 4.449 22.131
Caixa líquido utilizado nas atividades de
  investimento 196.538 247.727 (455.170)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 258.000 258.000 –
Aumento/(redução) de aceites e emissões de
  títulos – (13.177) (53.878)
Aumento/(redução) em obrigações por
  empréstimos e repasses – 2 (5.768)
Ações em tesouraria 3.600 3.600 –
Caixa líquido utilizado nas atividades de
  financiamento 261.600 248.425 (59.646)
Aumento/(redução) líquido de caixa e
  equivalente de caixa 575.975 1.517.777 (438.670)
Caixa e equivalente de caixa no início do
  semestre/exercício 4 1.492.894 502.455 928.728
Variação cambial de disponibilidade no
  exterior (11.290) 37.358 12.397
Caixa e equivalente de caixa no fim do
  semestre/exercício 4 2.057.579 2.057.579 502.455

As notas explicativas da administração são parte integrante 
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)
Reservas de 

Capital Reservas de lucros
Ajuste ao valor 

de Mercado Lucros

Nota Capital
Ágio na emissão 

de ações Legal
Especial de 
dividendos Estatutária

TVM e 
derivativos

Ações em 
tesouraria

acumu-
lados Total

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
  Saldos em 1º de janeiro de 2019 345.668 – 1.248 – – 15.485 (10.755) (8.835) 342.811
  Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos 5(a) – – – – – 6.584 – – 6.584
  Ações em tesouraria – – – – – – – 14.449 14.449
  Constituição/reversão de reservas – – 281 1.333 4.000 – – (5.614) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 345.668 – 1.529 1.333 4.000 22.069 (10.755) – 363.844
Mutações do exercício findo 31 de dezembro de 2019 – – 281 1.333 4.000 6.584 – 8.835 21.033
Semestre findo em 31 de dezembro de 2020
  Saldos em 1º de julho de 2020 345.668 – 1.728 1.333 7.797 21.354 (10.755) – 367.125
    Aumento de capital 22(f) 16.931 241.069 – – – – – – 258.000
    Redução de capital 16(a) (70.691) – – – – – – – (70.691)
    Ajuste de avaliação patrimonial 22(e) – – – – – – – 4.111 4.111
    Lucro do semestre – – – – – – – 12.405 12.405
    Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos 5(a) – – – – – (7.273) – – (7.273)
    Venda de ações em tesouraria – – – – (806) – 4.406 – 3.600
    Constituição de reservas – – 620 – 15.896 – – (16.516) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 291.908 241.069 2.348 1.333 22.887 14.081 (6.349) – 567.277
Mutações do semestre findo em 31 de dezembro de 2020 (53.760) 241.069 620 – 15.090 (7.273) 4.406 – 213.463
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
  Saldos em 1º de janeiro de 2020 345.668 – 1.529 1.333 4.000 22.069 (10.755) – 363.844
    Aumento de capital 22(f) 16.931 241.069 – – – – – – 258.000
    Redução de capital 16(a) (70.691) – – – – – – – (70.691)
    Ajuste de avaliação patrimonial 22(e) – – – – – – – 4.111 4.111
    Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos 5(a) – – – – – (7.988) – – (7.988)
    Lucro líquido do exercício – – – – – – – 16.402 16.402
    Venda de  ações em tesouraria – – – – (806) – 4.406 – 3.600
    Constituição de reservas – – 819 – 19.694 – – (20.513) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 291.908 241.069 2.348 1.333 22.888 14.081 (6.349) – 567.278
Mutações do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (53.760) 241.069 819 – 18.888 (7.988) 4.406 – 203.434

1. Contexto operacional: O Banco Modal S.A. (“Banco”, “Modal” ou “Controlador”) é 
uma sociedade anônima que tem por objetivo a realização de operações bancárias e 
a prestação de serviços permitidos aos bancos múltiplos com carteiras comercial, de 
câmbio e de investimento e pode participar como acionista de outras sociedades. Sua 
controlada Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Modal DTVM”) 
entrou em operação em outubro de 2015 e representa um importante canal de distri-
buição e de cross-selling para os produtos e serviços oferecidos pelo Banco por meio 
de seu portal de investimentos “Modal Mais” (modalmais.com.br). Dentro da estratégia 
inicialmente traçada quando da criação da Modal DTVM, (homebroker Modalmais), 
foi criado o Banco Digital Modalmais, uma plataforma moderna e com total fluidez, e 
que conta com todos os serviços e produtos de um banco comercial, sem precisar se 
plugar em outra plataforma, sendo a primeira no Brasil com essa solução integrada. O 
Banco possui ainda as controladas Modal Assessoria Financeira Ltda. (“MAF”), atuante 
na assessoria e consultoria de valores mobiliários e em operações estruturadas nos 
mercados financeiro e de capitais e a Modal Real Estate Participações Ltda., que atua 
no segmento de investimentos no setor imobiliário. O Banco descontinuou as atividades 
da sua agência em Cayman, aprovada pelo BACEN em 08/04/2019. No final de 2019 foi 
criada a Modalmais Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA (“Modalmais 
Treinamento”), controlada da Modal DTVM, que tem por objetivo oferecer curso e 
treinamentos voltados para mercado financeiro, trazendo ainda mais completude à 
plataforma de investimentos modalmais. Em decorrência da mudança do core business 
do banco há aproximadamente três anos, o banco vinha diminuindo as operações de 
crédito do segmento corporate para focar no segmento de varejo, por meio do portal 
modalmais, clientes institucionais, operações de câmbio, cartões de débito e crédito 
e outros serviços financeiros. Com a finalidade de acelerar o processo de descontinu-
ação dessa carteira remanescente, no segundo semestre de 2019, o Modal cedeu as 
operações de forma definitiva e sem coobrigação, conforme descrito na nota 7(c). Em 
03/01/2020, o Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Bacen aprovou 
a cisão parcial do patrimônio do Banco, com versão da parcela cindida, no montante 
de R$ 70.691, para a criação de uma nova entidade denominada MAF Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“MAF DTVM”), conforme descrito na nota 22 (e). 
No semestre findo em 30/06/2020, os acionistas do Banco e o Credit Suisse (“CS”) 
assinaram acordo estratégico que visa aumentar a sinergia na oferta de produtos e 
serviços oferecidos pelas instituições. Com base nesse acordo, os acionistas contro-
ladores do Banco concederam opção de compra de ações ao CS e se comprometem 
a alienar ações preferenciais equivalentes a até 35% da sua participação no capital 
social do Banco Modal em caso de exercício do instrumento de opção. Os dois bancos 
têm operações complementares, o CS sendo um dos maiores gestores de fortunas e 
o Modal, por meio da sua plataforma modalmais, uma plataforma de investimento 
moderna, segura e de fácil interação. A parceria abre possibilidades para os clientes 
do Modal acessarem novos mercados e oportunidades de investimento, bem como 
aos clientes do CS a terem acesso a uma plataforma tecnológica com ampla gama de 
investimentos. 2. Principais práticas contábeis: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram 
as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. 
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a operar pelo BACEN, re-
quer que a administração se utilize de premissas e julgamentos na determinação do 
valor e registro de estimativas contábeis, como provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, imposto de renda diferido, provisão para contingências, valor de mercado 
de instrumentos financeiros, ativos não financeiros e derivativos ativos e passivos, 
bem como da vida útil de certos ativos. A liquidação dessas transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a im-
precisões inerentes ao processo de sua determinação. Em decorrência do processo 
de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e 
suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo 
BACEN. Os pronunciamentos já aprovados pelo BACEN são: • Res. 3.566/08 - redução 
do valor recuperável de ativos - (CPC 01 - R1); • Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo 
de Caixa - (CPC 03 - R2); • Res. 3.750/09 - divulgação sobre partes relacionadas - (CPC 
05 - R1); • Res. 3.823/09 - provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - (CPC 
25); • Res. 3.973/11 - eventos subsequentes - (CPC 24); • Res. 3.989/11 - pagamento 
baseados em ações - (CPC 10 - R1); • Res. 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de 
estimativa e retificação de erro - (CPC 23); • Res. 4.144/12 - estrutura conceitual para 
elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro (Pronunciamento conceitual 
básico R1), exceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do BACEN; • Res. 
4.424/15 - registro contábil e evidenciação de benefícios a empregados (CPC 33); 
• Res. 4.524/16 - efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demons-
trações contábeis (CPC 02 - R2); • Res. 4.534/16 - ativo intangível (CPC 04 - R1); • Res. 
4.535/16 - ativo imobilizado (CPC 27); • Res. 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo 
(CPC 46); • Res. 3.959/19 - Resultado por ação (CPC 41). Atualmente não é possível 
estimar quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e, 
nem tampouco, se a utilização dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva 
para a elaboração das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram 
aprovadas pela Administração do Banco em 17/02/2021. 2.1. Mudanças na apresen-
tação das Demonstrações Financeiras: Com base na Resolução Bacen nº 2/2020, o 
Banco realizou  mudanças na apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício 
findo em 31/12/2020 atendendo aos requerimentos da respectiva resolução, onde 
destacamos as principais mudanças: Balanço Patrimonial: • Inclusão no grupo “Caixa 
e equivalentes de caixa” dos saldos de disponibilidades; • Reclassificação dos saldos 
de ativos e passivos fiscais diferidos para o ativo não circulante. Demonstração do 
resultado do exercício: • Abertura, na Demonstração do Resultado, das principais 
provisões constituídas no exercício; Notas explicativas: • Divulgação das receitas e 
despesas recorrentes e não recorrentes de forma segregada; Apresentação dos saldos 
comparativos: Para melhor apresentação e comparabilidade nestas demonstrações 
financeiras, os saldos comparativos foram ajustados para refletir essas mudanças na 
apresentação das demonstrações financeiras. Os ajustes realizados nos saldos com-
parativos de dezembro de 2019 estão apresentados abaixo:
Balanço Patrimonial

Passivo

Anteriormente 
apresentado 

em 
31/12/2019

Reclassi-
ficação

Saldos 
reclassifi-
cados em 

31/12/2019
Circulante 1.985.346 734 1.984.612
Outras obrigações 26.799 734 26.065
Cobrança e arrecadação de tributos 60 – 60
Carteira de câmbio 606 – 606
Sociais e estatutárias 4.428 – 4.428
Fiscais e previdenciárias 4.609 734 3.875
Negociação e intermediação de valores 5.256 – 5.256
Diversas 11.840 – 11.840
Não circulante 591.635 (734) 592.369
 Outras obrigações 50.741 (734) 51.475
  Fiscais e previdenciárias 17.890 (734) 18.624
  Diversas 32.851 – 32.851
Patrimônio Líquido 363.844 – 363.844
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.940.825 – 2.940.825
Demonstração do Resultado do Exercício

Anteriormente 
apresentado 

em 
31/12/2019

Reclassi-
ficação

Saldos 
reclassifi-
cados em 

31/12/2019
Resultado bruto da intermediação financeira 39.660 – 39.660
Outras receitas (despesas) operacionais 36.699 – 36.699
Receitas de prestação de serviços 47.583 – 47.583
Despesas de pessoal 31.515 – 31.515
Outras despesas administrativas 63.428 – 63.428
Despesas tributárias 8.635 – 8.635
Resultado de participações em controladas 21.401 – 21.401
Outras receitas operacionais 3.080 – 3.080
Outras despesas operacionais 5.185 (3.825) 1.360
Provisão para passivos multas e contingências – 2.795 2.795
Provisão para programa
 Phantom Stock Option – 429 429
Provisão para perdas com bens não de uso – 601 601
Resultado operacional 2.961 – 2.961
2.2. Reclassificação nas informações comparativas: Os valores correspondentes ao 
exercício findo em 31/12/2019 da Demonstração dos fluxos de caixa, referentes a 
depósitos e captações no mercado aberto, foram reclassificados entre as linhas de 
fluxos de caixa utilizados nas atividades de financiamento para a de fluxos de caixa 
provenientes das atividades operacionais com o objetivo de adequar a apresentação 
dos saldos nas demonstrações financeiras. (a) Resultado das operações: É apurado 
pelo regime de competência. (b) Conversão de moedas estrangeiras: I - Moeda fun-
cional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão sendo apresen-
tadas em milhares de reais, moeda funcional e de apresentação. II - Operações em 
moeda estrangeira: As operações em moedas estrangeiras são convertidas utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das operações. Os ganhos e as perdas cambiais 
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relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa bem como todos os 
outros ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como 
“Resultado de operações de câmbio”. As variações cambiais de ativos e passivos finan-
ceiros não monetários, como os investimentos em títulos no exterior classificados como 
mensuradas ao valor justo por meio do resultado, são reconhecidos no resultado como 
parte do ganho ou da perda do valor justo. (c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e 
equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, 
moeda estrangeira, reservas livres e aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 4). 
Apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, e são utilizados pelo Banco 
para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo, conforme prevê a Resolução 
nº 3.604/08. (d) Títulos e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliá rios são 
classificados nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01, em três categorias apresen-
tadas abaixo. (i) Títulos para negociação - aqueles adquiridos com o propósito de serem 
ativa e frequentemente negociados, os quais são avaliados ao valor de mercado, em 
contrapartida ao resultado. (ii) Títulos disponíveis para venda - aqueles que não se 
enquadram nas categorias (i) e (iii), os quais são registrados pelo custo de aquisição 
acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida do resultado e avaliados  pelo 
valor de mercado, em contrapartida a uma conta específica do patrimônio líquido; tais 
títulos são utilizados em sua maioria na gestão do caixa do Banco. Os ganhos e perdas 
dos títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos na data da 
negociação na demonstração do resultado, em contrapartida da conta específica do 
patrimônio líquido. (iii) Títulos mantidos até o vencimento - aqueles adquiridos com a 
intenção de serem mantidos em carteira até o vencimento, os quais são avaliados pela 
sua taxa intrínseca, em contrapartida ao resultado. Os títulos e valores mobiliários 
classificados como “para negociação”, exceto os dados em garantia, estão apresentados 
no ativo circulante, independente dos vencimentos. Nos exercícios findos em 
31/12/2020 e de 2019 não houve reclassificação de títulos entre as categorias. (e) Apli-
cações interfinanceiras de liquidez, depósitos interfinanceiros e a prazo: As operações 
prefixadas são registradas pelo valor futuro, retificado pela conta de rendas/despesas 
a apropriar, e as operações pós-fixadas pelo valor atualizado, ambas em base “pro-
-rata” dia até a data das demonstrações financeiras. (f) Instrumentos financeiros de-
rivativos: As operações com instrumentos financeiros derivativos são contabilizadas 
da seguinte forma: (i) Opções - os valores nominais dos contratos de opções de compra 
de ações e ativos financeiros e mercadorias, lançados e a exercer, estão registrados em 
contas de compensação. Os valores dos prêmios, recebidos e/ou pagos quando da 
contratação das operações, são registrados em contas patrimoniais, ajustados às suas 
cotações de mercado e permanecem até o efetivo exercício da opção, se for o caso, 
quando é baixado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo exercí-
cio, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício da opção. (ii) Mercado fu-
turo - os contratos de operações realizados no mercado futuro de ativos financeiros e 
mercadorias estão registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos 
são apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos no resul-
tado mensalmente. (iii) “Swap” - os contratos correspondentes às posições de “swap” 
estão registrados em contas de compensação pelo valor de referência. Os diferenciais 
a pagar e a receber estão registrados em contas patrimoniais em contrapartida do 
resultado e ajustados mensalmente ao seu valor de mercado. (iv) Mercado a termo - os 
contratos de operações realizados no mercado a termo de ativos financeiros e merca-
dorias estão registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são 
apurados diariamente e reconhecidos no resultado, em contrapartida de contas patri-
moniais e ajustados mensalmente ao seu valor de mercado. Os instrumentos financei-
ros derivativos são avaliados ao valor de mercado e a valorização e/ou desvalorização, 
de acordo com suas respectivas classificações, são contabilizadas de acordo com a 
Circular 3.082/02, como descrito a seguir: (a) Não destinados a “hedge” - registradas 
no resultado. (b) “Hedge” de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos 
de hedge, inclusive os ativos classificados na categoria disponível para venda e seus 
efeitos fiscais, e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são 
contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desva-
lorizações reconhecidas no resultado do período; e (c) “Hedge” de fluxo de caixa - os 
ativos e passivos financeiros objetos de “hedge” e os respectivos instrumentos finan-
ceiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as 
correspondentes valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, 
reconhecidas em conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajuste de 
Avaliação Patrimonial”. A parcela não efetiva do “hedge” é reconhecida diretamente 
no resultado do período. (d) Os instrumentos financeiros derivativos efetuados por 
solicitação de clientes ou por conta própria, caracterizados como “hedge” mas que não 
atendam aos critérios de hedge contábil estabelecidos pelas normas do BACEN, prin-
cipalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco, são 
contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reco-
nhecidas diretamente no resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos 
utilizados para proteger exposições a risco, por meio da modificação de certas carac-
terísticas de ativos e passivos financeiros objetos de “hedge”, que sejam altamente 
efetivos e que atendam a todos os demais requerimentos de designação e documen-
tação de que trata a Circular BACEN nº 3.082/02, são classificados como “hedge” 
contábil de acordo com sua natureza. (g) Ajuste a valor de mercado: O ajuste a valor 
de mercado dos títulos e valores mobiliários e dos instrumentos financeiros derivativos 
é efetuado com base em cotações de preços com agentes do mercado e em modelos 
de avaliação de preços usualmente adotados pelas instituições financeiras e suas as-
sociações representativas. Assim, quando da liquidação financeira desses itens, os 
resultados poderão ser diferentes dessas estimativas. O Modal efetuou uma revisão 
completa em seu processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo 
valor de mercado, visando o atendimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.277/13. 
A referida norma, dentre outras disposições, estabelece os elementos mínimos a serem 
considerados no processo de marcação a mercado. Os ajustes apurados foram reco-
nhecidos nas demonstrações financeiras. Na determinação do valor justo os ativos fi-
nanceiros podem ser mensurados segundo a seguinte hierarquia (Nota 6(h)): Nível I - 
Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento 
financeiro. Nível II - Cotações de preços observáveis em mercados ativos para instru-
mentos com características similares ou baseado em modelos de precificação ampa-
rados em premissas e dados observáveis. Nível III - Modelos de precificação nos quais 
os dados utilizados não estão disponíveis ou não são observáveis, demandando alto 
grau de julgamento e estimativa. (h) Operações de crédito e outros créditos (operações 
com característica de concessão de crédito): Registradas a valor presente, calculadas 
“pro-rata” dia com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. Para 
as operações de crédito é realizado o “accrual” até o 59º dia de atraso. Após o 59º dia, 
o reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações. 
As operações em atraso há mais de 180 dias, classificadas com rating “H” permanecem 
nesta classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão exis-
tente e controladas em contas de compensação, não mais figurando no balanço patri-
monial. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que 
estavam classificadas anteriormente à renegociação e, no caso de já terem sido baixa-
das contra provisão, são integralmente provisionadas; os ganhos são reconhecidos na 
receita quando do efetivo recebimento. (i) Provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa: É fundamentada em análise das operações realizada pela administração, para 
concluir quanto ao valor de realização de tais créditos, e leva em consideração a con-
juntura econômica, a experiência e os riscos específicos e globais de cada operação, as 
garantias existentes, bem como as normas e instruções BACEN 2.682/1999, que requer 
a análise da carteira e sua classificação em nove níveis entre AA (risco mínimo) e H 
(risco máximo), bem como a classificação das operações com atraso superior a 14 dias 
como operações em curso anormal. As operações classificadas como nível H perma-
necem nessa classificação por 180 dias, quando então são baixadas contra a provisão 
existente e controladas em contas de compensação. A provisão para perda sobre as 
garantias financeiras prestadas é constituída baseada na avaliação das perdas associa-
das à probabilidade de desembolsos futuros vinculados às garantias, no histórico de 
perda observados na carteira ao longo de uma série histórica, bem como característi-
cas específicas das operações realizadas, consoante os requerimentos da Resolução 
nº 4.512/16 do BACEN. É constituída em montante considerado suficiente para cober-
tura das perdas prováveis durante todo o prazo da garantia prestada. (j) Créditos e 
obrigações tributários diferidos: Os créditos e obrigações tributários diferidos, decor-
rentes das diferenças temporárias geradas pela avaliação ao valor de mercado dos tí-
tulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos, de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, dos ajustes dos resultados das operações de juros 
realizadas em mercados de liquidação futura, bem como do prejuízo fiscal e base ne-
gativa e outras adições/exclusões temporárias, foram apurados e registrados de acor-
do com as normas estabelecidas pela Circular BACEN nº 3.171/02 e normas vinculadas, 
levando em consideração as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social 
vigentes e as expectativas de realização de acordo com as operações que os produziram 
e reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos 
pela Resolução CMN nº 4.842 e alterações posteriores, forem atendidos. (k) Outros 
valores e bens: (i) Bens não destinados a uso (BNDU): correspondentes a bens imóveis 
e móveis, recebidos em dação de pagamento, registrados ao valor da dação ou pelo 
valor obtido por meio de laudo de avaliação independente, considerando  dos dois o 
de menor valor. Esses ativos serão testados anualmente por impairment e, sempre que 
necessário será constituída provisão (“impairment”). (ii) Despesas antecipa das: corres-
pondentes a aplicações de recursos, substancialmente compostos por seguros, licença 
de uso temporário e suporte informática, cujos benefícios corresponden tes ocorrerão 
em períodos futuros, sendo amortizadas pelo método linear com base nos prazos 
contratados. (l) Permanente: (i) Investimentos em empresas controladas - são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial. O ágio na aquisição de investimentos foi 

apurado com base em laudo de avaliação preparado por empresa independente, 
sendo fundamentado na expectativa de rentabilidade futura e amortizado pelo prazo 
de quinze anos, bem como testado anualmente para “impairment”. Os demais inves-
timentos estão registrados ao custo de aquisição. (ii) Imobilizado - demonstrado ao 
custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base 
em taxas que contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo móveis e utensílios, 
máquinas e equipamentos - 10% e sistema de processamento de dados - 20%. (ii) In-
tangível - composto por licenças adquiridas de programas de computador e custos de 
desenvolvimento de softwares e plataformas de negócio e são amortizados pelo mé-
todo linear com base em taxas que contemplam a vida útil estimada considerando os 
benefícios econômicos futuros a serem gerados. (m) Redução ao valor recuperável 
(impairment) de ativos não financeiros: É reconhecida como perda quando o valor de 
um ativo ou de uma unidade geradora de caixa registrado contabilmente for maior do 
que o seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identi-
ficável de ativos que gera fluxos de caixa substanciais, independentemente de outros 
ativos ou grupo de ativos. As perdas por impairment, quando aplicável, são registradas 
no resultado em que foram identificadas. Os valores dos ativos não financeiros são 
objetos de revisão periódica, no mínimo anual, para determinar se existe alguma indi-
cação de perda no valor recuperável. (n) Passivos circulante e não circulante: Demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos 
e as variações monetárias e/ou cambiais incorridos “pro-rata” dia. (o) Imposto de 
renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquo-
ta de 15% sobre o lucro anual tributável e, quando aplicável, acrescida de adicional 
específico de 10% sobre o lucro tributável que ultrapassar R$ 240. A provisão para a 
contribuição social é constituída à alíquota de 20% sobre o lucro antes do imposto de 
renda, ajustado na forma da legislação em vigor. As alíquotas abaixo demonstradas, 
consideram, para efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinen-
te a cada encargo.
Descrição %
Imposto de Renda 15%
Adicional de Imposto de Renda 10%
Contribuição Social (i) 15% - 20%
(i) A Emenda Constitucional 103/2019, publicada no DOU em 13/11/19, eleva a alíquota 
da contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos de qualquer espécie 
de 15% para 20% a partir de 01/03/20. No período compreendido entre 01/01/19 e 
31/12/19 vigorou a alíquota de 15% e os impostos correntes foram calculados à alíquota 
de 15% e os impostos diferidos à alíquota de 20%.
Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando se referem 
a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Os tributos diferidos, repre-
sentados pelos créditos tributários e pelas obrigações fiscais diferidas, são calculados 
sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus va-
lores contábeis das demonstrações financeiras. Os créditos tributários de diferenças 
temporárias decorrem principalmente da avaliação ao valor justo de certos ativos e 
passivos financeiros, incluindo contratos de derivativos, provisões para contingências 
e provisões para créditos de liquidação duvidosa, e são reconhecidos apenas quando 
todos os requisitos para sua constituição, estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.842 e 
alterações posteriores, forem atendidos. Os tributos relacionados com ajustes ao valor 
justo dos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos em contrapartida 
com o respectivo ajuste no patrimônio líquido e subsequentemente são reconhecidos 
no resultado pela realização dos ganhos e perdas dos respectivos ativos financeiros. 
(p) Passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias: O reconheci-
mento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações 
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 
do CMN. 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, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação 
das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são 
reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, e 
os classificados como perda remota não requerem provisão e nem divulgação. Obri-
gações legais: Fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judiciais relacionados 
a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucio-
nalidade, que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras. 
(q) Participações nos lucros ou resultados: As diretrizes definidas no Programa de Par-
ticipação nos Lucros ou Resultados (“Programa”) firmado entre o Banco Modal e seus 
empregados, tem como fundamento legal as disposições contidas no artigo 7º, inciso 
XI, da Constituição Federal de 1988, e a Lei 10.101, de 20/12/2000, e não constitui base 
de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, por ser desvinculado 
da remuneração, nos termos da lei supracitada. A base de apuração e distribuição, 
sempre que aplicável, ocorre anualmente no fechamento do exercício social de 31 de 
dezembro de cada ano. (r) Programa de remuneração variável - Phanton Stock Option:  
O Programa de Opções foi criado na modalidade “Phantom Stock Option”, por meio 
do qual o(a) beneficiário(a) não se torna sócio(a) de qualquer entidade integrante do 
Grupo Modal, mas tão somente adquire o direito a receber o financeiro correspondente 
à valorização do valor das ações do Grupo Modal, percebida no período de tempo 
entre a outorga e seu vencimento, na proporção de sua participação no programa, 
sem que haja emissão de novas ações e sem qualquer custo de aquisição para o(a) 
beneficiário(a). Nos termos da Resolução BACEN nº 3.989, o valor justo na data de 
outorga dos acordos de pagamentos baseado em ações concedidos aos empregados 
é reconhecido como despesa, com um correspondente aumento no passivo, durante 
o período em que os colaboradores adquirem o direito ao benefício. Para tal cálculo, 
aplica-se o percentual de outorga sobre a diferença entre o Patrimônio Líquido (“PL”) 
base da outorga e o PL projetado até o vencimento da opção, descontado a valor pre-
sente. Esse montante é ajustado pela estimativa da probabilidade de desligamentos 
voluntários (opções não exercíveis). (s) Resultado não recorrente: A avaliação sobre 
a natureza dos resultados não recorrentes são realizadas nos termos da resolução 
Bacen nº 2/2020. O Modal considera como não recorrentes, as receitas e despesas 
que: (a) não estejam relacionadas ou estejam relacionadas incidentalmente com as 
atividades típicas da instituição; e (b) não esteja previsto para ocorrer com frequência 
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nos exercícios futuros. No exercício findo em 31 de dezembro o efeito dos itens de 
resultado não recorrentes são conforme abaixo:

2020 2019
Resultado recorrente 48.951 14.449
 Resultado não recorrente (32.549) –
  Provisão para contingências (Nota 17 (iii)) (15.863) –
  Despesas com serviços de terceiros e serviços técnicos (Nota 20) (7.500) –
  Baixa de IR/CS decorrente de evento de cisão (Nota 14) (9.186) –
Lucro líquido do exercício 16.402 14.449
3. Principais julgamentos e estimativas contábeis: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. (a) Valor justo dos instrumentos financeiros: Existem técnicas 
específicas de avaliação do valor justo de Instrumentos Financeiros que não são ne-
gociados em mercados ativos e para os quais os preços e parâmetros de mercado não 
estão disponíveis. Tal apuração incorpora premissas sob julgamento da Administração, 
a qual leva em consideração a avaliação das informações e circunstâncias de mercado. 
Método de desconto ao valor presente para avaliação de instrumentos financeiros 
(método aplicável principalmente para instrumentos de dívida, swaps “vanilla” e opera-
ções a termo): os fluxos de caixa futuros esperados são descontados ao valor presente 
utilizando-se as curvas calculadas com base em dados observáveis de mercado (DIs, 
DDIs Futuros e etc). Modelo Black-Scholes de avaliação de instrumentos financeiros 
(principalmente operações de opções e swaps exóticos): determinadas informações 
observáveis de mercado, tais como a diferença entre a oferta de compra e a de venda 
(bid-offer spread), taxas de câmbio, volatilidade, correlação entre índices e liquidez de 
mercado, são utilizadas como “inputs” no modelo Black-Scholes com o propósito de se 
apurar o valor justo dos instrumentos financeiros avaliados sob este modelo. Método 
de fluxo de caixa descontado para avaliação de instrumentos financeiros complexos 
ou sem liquidez (método utilizado para avaliar, principalmente, fundos de investimento 
em participações): nesses casos a administração utiliza significativo grau de julgamen-
to para determinar o modelo utilizado mediante seleção de dados específicos e em 
alguns casos, são aplicados ajustes de avaliação ao valor do modelo ou preço cotado 
para instrumentos financeiros que não são negociados ativamente. As metodologias 
usadas para avaliar os valores justos desses instrumentos estão descritas na nota 
5 (a) (iii) (b) Estimativas de resultados para fins de realização do credito tributário: A 
realização do crédito tributário é fundamentada em projeções de receitas das diferentes 
unidades de negócio do Banco, que possuem incertezas. Essa avaliação está suportada 
no planejamento estratégico da entidade e são devidamente submetidos aos órgãos de 
governança. (c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - operações de crédito: 
Além de observar os requisitos para constituição de provisão em função do atraso no 

pagamento de parcela de principal ou encargos das operações, a provisão é calculada 
com base no julgamento da Administração quanto ao nível de risco, considerando a 
conjuntura econômica, os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e 
garantidores, aos períodos de atraso e ao grupo econômico, nos termos da Resolução 
Bacen 2.682/99. (d) Avaliação de redução ao valor recuperável ativos não financeiros 
(impairment): O teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos não finan-
ceiros envolve estimativas e julgamentos significativos, incluindo a identificação de 
unidades geradoras de caixa e suas respectivas estimativas dos potenciais benefícios 
econômicos futuros. O teste de perda por redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros é realizado no mínimo anualmente, de forma a apurar se há alguma indi-
cação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, o 
Modal estima o valor recuperável do ativo que é o maior entre: i) seu valor justo menos 
os custos para vendê-lo; e ii) o seu valor em uso. Se o valor recuperável do ativo for 
menor que o seu valor contábil, o ativo é reduzido ao seu valor recuperável por meio 
de uma provisão para perda, que é reconhecida na Demonstração do Resultado. De 
acordo com as normas do Bacen, o ágio contabilizado na investidora ou controlada, 
que tenha fundamento na previsão de resultados futuros deve ser amortizado con-
forme os prazos utilizados nessa projeção. O ágio decorrente da aquisição da Modal 
Administradora de Recursos Ltda. (nota 11 (ii)) se enquadrava nessa determinação e era 
amortizado pelo prazo de dez anos. Conforme mencionado na nota 22 (e), no exercício 
findo em 31/12/2020, o Banco cindiu a parcela do seu patrimônio líquido referente a 
Modal Asset Management Ltda (MAM). e a Modal Administradora de Recursos Ltda 
(MAR). Para os bens não de uso próprio (“BNDU”), a administração utiliza avaliadores 
externos que consideram em sua avaliação premissas para a determinação do valor 
recuperável dos BNDU. A administração avalia anualmente a existência de indicativos 
de impairment diante do indicativo de perda por redução ao valor recuperável, realiza 
teste de impairment. No exercício findo em 31/12/2020, em função da pandemia do 
COVID-19, a Administração realizou análises de testes de impairment desses ativos, 
conforme descrito na Nota 10. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Referem-se a opera-
ções com prazo original igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de 
mudança de valor. Em 31/12/2020 e 31/12/2019, a composição do caixa e equivalente 
de caixa segue a composição abaixo:

2020 32019
Disponibilidades 283.701 30.702
 Caixa 169 184
 Reservas livres 58.417 1.791
 Disponibilidades em moeda estrangeira 225.115 28.727
Aplicações interfinanceiras de liquidez 1.773.878 471.753
 Aplicações no mercado aberto 1.773.878 471.753
Total de caixa e equivalentes de caixa 2.057.579 502.455

5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: (a) Títulos e valores mobiliários - quadro resumo
2020 2019

Faixa de 
vencimento (v)

Custo 
atualizado

Valor 
Justo

Ganho (perda) 
não realizado

Custo 
atualizado

Valor 
Justo

Ganho (perda) 
não realizado

Títulos para negociação
 Títulos livre movimentação
  Cotas de fundos mercado imobiliário (i) Sem vencimento – – – 1.493 1.493 –
  Cotas de fundos de renda fixa Sem vencimento 11.119 11.119 – 10.881 10.881 –
  Notas promissórias (ii) Até julho de 2020 – – – 42.943 42.728 (215)
  Certificados de recebíveis imobiliários - CRI (ii) Até setembro de 2025 3.966 3.966 – 18.775 18.725 (50)
  Certificados de recebíveis do agronegócio - CRA (ii) Até junho de 2030 6.483 6.483 – 3.718 3.718 –
  Cédula de crédito imobiliário - CCI Até setembro de 2027 – – – 40.045 39.645 (400)
  Certificados de Operações Estruturadas - COE Até junho de 2026 1.488 1.488 – 32 32 –
  Títulos da dívida agrária - TDA (ii) Até dezembro de 2029 1 1 – 1 1 –
  Ações de companhias abertas Sem vencimento – – – 1.286 1.403 117
Total carteira própria 23.057 23.057 – 119.174 118.626 (548)
Total da Carteira para Negociação 23.057 23.057 – 119.174 118.626 (548)
Títulos disponíveis para venda
 Títulos livre movimentação
  Cotas de fundos de investimento em participações (iii) Sem vencimento 235.674 258.375 22.701 231.041 270.047 39.006
  Debêntures (iv) Até agosto de 2038 39.868 41.442 1.574 21.456 22.081 625
  Letras do tesouro nacional - LTNs Até janeiro de 2022 8 9 1 9 9 –
  Letras financeiras do tesouro - LFTs Até março de 2026 238.728 239.327 599 426.980 427.127 147
  Notas do tesouro nacional - NTNs Até maio de 2055 387 421 34 799 858 59
Total carteira própria 514.666 539.576 24.909 680.285 720.122 39.837
 Vinculados a compromissos de recompra
  Letras financeiras do tesouro - LFTs Até março de 2023 301.705 301.936 231 585.658 585.798 140
Total vinculado a recompra 301.705 301.936 231 585.658 585.798 140
 Vinculados a prestação de garantias - Operações de bolsa
  Cotas de fundos multimercado Sem vencimento 12.831 12.831 – 12.532 12.532 –
  Letras financeiras do tesouro - LFTs Até março de 2023 265.858 266.232 374 360.637 360.761 124
Total garantia operações bolsa 278.689 279.063 374 373.169 373.293 124
 Vinculados a prestação de garantias - Outros
  Letras financeiras do tesouro - LFTs (vi) Até março de 2025 309.257 309.380 123 47.707 47.731 24
Total vinculado a garantia - Outros 309.257 309.380 123 47.707 47.731 24
Total vinculado a garantia 587.946 588.443 497 420.876 421.024 148
Total carteira disponível para venda 1.404.317 1.429.955 25.637 1.686.819 1.726.944 40.125
Total geral 1.427.374 1.453.012 25.637 1.805.993 1.845.570 39.577
Circulante 1.020.011 1.650.321
Longo Prazo 433.001 195.249

Títulos para negociação: conforme previsto na legislação vigente (Circular 3.068/01), os 
títulos classificados como “Para Negociação” devem ser classificados no ativo circulante, 
independentemente do prazo de vencimento. Para efeito desta demonstração, somente 
os títulos livres e vinculados a operações em garantia de bolsa estão considerados no 
curto prazo. (i) Fundo de investimentos - mercado imobiliário

2020 2019
Fundo Valor % do PL Valor % do PL
Modal Gaia – 1.493 4,29%
Total Geral – 1.493
• Modal Gaia Inst. Receb. Imob. FIRF (“Modal Gaia”): Fundo que aplica recursos em 
títulos de crédito privado de renda fixa lastreados em recebíveis do mercado imobiliá-
rio. O Fundo foi constituído sob forma de condomínio fechado com prazo de duração 
de dez anos e tinha como objetivo proporcionar aos cotistas remuneração, por meio 
de rendimentos gerados por uma carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(CRIs). Em 29/06/2020, foi determinada a liquidação do Fundo com a amortização 
total de suas cotas. O Banco Modal fez jus a R$ 1.521 decorrentes da sua participação, 
que foram registrados na rubrica de “Outros Créditos”. Em 31/12/2020 o Banco Modal 
aguarda a liberação do valor por parte do administrador. (ii) Títulos privados: refere-se 
a títulos privados avaliados quanto ao risco de crédito associado. Em 31/12/2020, para 
os papéis sem mercado secundário ou ativo, não inclui provisão para perda (31/12/2019 
- R$ 665), apresentada no resultado juntamente com o resultado de operações com 
títulos e valores mobiliários. (iii) Fundo de investimento em participações (“FIPs”): 
Refere-se a aplicações em cotas dos seguintes fundos de investimento, substancialmente 
administrados e/ou geridos pelo grupo Modal:

2020 2019
Fundo Valor (*) % Valor (*) %
FIP Novo Hotel Botafogo 91.738 100 122.529 100
KSM Realty I FIP (i) 83.503 100 94.397 96,59
FIP Seville 70.819 3,80 44.474 3,79
FIP Chardonnay (ii) 9.656 42,38 5.526 42,38
BHG Modal FIP em Hotelaria 1.459 6,67 2.029 6,67
FIP Vot Performance Inv. Imobiliários 1.200 3,99 1.092 3,99
Total Geral 258.375 270.047
(*) Equivalente à participação do Modal sobre o patrimônio líquido dos respectivos 
fundos de investimento. (i) O valor justo aplicado pelo banco no FIP KSM é de R$ 83.503 
(31/12/2019 - R$ 101.898), sendo que no exercício findo em 31/12/2019 R$ 7.500 deste 
montante referia-se a dividendos deliberados pela investida do FIP para distribuição 
a prazo. O fundo liquidou 100% desse saldo de dividendos no exercício de 2020. (ii) O 
valor justo aplicado pelo Banco na investida direta do FIP Chardonnay é de R$ 11.342 
(31/12/2019 - R$ 5.526), sendo que R$ 1.716 deste montante refere-se a dividendos 
deliberados e liquidados em dezembro de 2020 pela investida do FIP que foram re-
passados para o Banco. Em decorrência desse evento o valor justo da investida em 
31/12/2020, descontado os dividendos, é de R$ 9.626.
• FIP Novo Hotel (100% do PL): investe em empreendimentos hoteleiros que fazem 
parte do “Projeto Olímpico” e que foram inaugurados no primeiro trimestre de 2016. 
Em 31/12/2020 o valor desse investimento a valor justo, proporcional a participação 
no empreendimento, conforme previsto no regulamento do FIP, era de R$ 91.738 
(31/12/2019 - R$ 122.529). Considerando a característica do investimento, as cotas 
foram classificadas como disponíveis para venda, com ajuste ao valor justo negativo 
acumulado de R$ 31.883 (31/12/2019 - reflexo positivo de R$ 317) e no patrimônio 
líquido negativo em - R$ 17.536, líquido dos efeitos tributários (31/12/2019 - reflexo 
positivo de R$ 174). A metodologia de avaliação, as principais premissas utilizadas pelos 
avaliadores bem como a sensibilidade do valor justo à essas premissas estão divulgadas 
na nota 6 (h.3). A Administração não tomou conhecimento de fatos que possam alterar 
significativamente as premissas utilizadas na avaliação até a data de emissão dessas 
demonstrações financeiras. • KSM Realty I FIP (100% do PL): Investe em projetos imo-
biliários já lançados, em fase de pré-lançamento ou terrenos em locais estratégicos para 
desenvolvimento de projetos imobiliários. Em 31/12/2020 o valor desse investimento, 
avaliado a valor justo, totalizava R$ 83.503 (31/12/2019 - R$ 94.397), com ajuste a valor 
justo de R$ 4.133 (31/12/2019 - R$ 18.027) refletido no patrimônio líquido no valor de 
R$ 2.273 (31/12/2019 - R$ 9.915), líquido dos efeitos tributários. Os valores dos ativos 
detidos indiretamente pelo fundo apresentam a seguinte composição:

2020 2019
Projetos Valor % (a) Valor % (a)
Projeto Ícaro (b) 26.117 65% 38.025 65%
Projeto Cachambi (b) 28.500 100% 32.500 100%
Projeto Extrema (b) 5.953 11,96% 24.612 31%
Projeto Ascendino Reis (SPGO) (c) – – 4.894 –
Projeto Praia da Grama (d) – – 3.000 –
Projeto Cidade de Lima (e) 9.070 74,96% – –
Outros projetos em fase de desenvolvimento (f) 250 – 250 –
Total Geral 69.890 103.281
(a) Percentual detido pela MD Realty em cada projeto fim; (b) A partir de 2017, com o 
advento da ICVM 579, os valores registrados correspondem aos valores justos baseados 
em laudo de avaliação econômico financeiro, já considerando o percentual de partici-
pação detido pelo Banco. No exercício de 2020 ocorreu a redução do capital social do 
Projeto Extrema, onde recebemos parte do valor investido resultando em uma partici-
pação de 11,96%. O valor justo foi determinado com base em Laudo de avaliação de 
data-base 31/10/2020. Para o projeto Icaro e Cachambi, os valores justos foram deter-
minados com base em laudos datados em 31/10/2020 para os quais a administração 
não tomou conhecimento de fatos ou condições que pudessem modificar de forma 
relevante as premissas utilizadas nas avaliações até a data de emissão dessas demons-
trações financeiras; (c) Alienação no segundo semestre de 2018 de 100% da participa-
ção detida pela Companhia que correspondia a 70% do capital social da sociedade. O 
valor de venda foi de R$ 12.079 sendo pago da seguinte forma: R$ 200 a título de sinal 
e o restante por meio de 20 parcelas mensais consecutivas. No exercício de 2020 100% 
do valor foi liquidado; (d) Em 31/12/2019, a MD alienou a totalidade das suas cotas na 
Praia da Grama Desenvolvimento SPE, permanecendo esse saldo em contas a receber 
da investida. O valor liquidado corresponde ao valor investido. Em fevereiro de 2020 a 
MD recebeu 100% do valor da venda; (e) Em setembro de 2020 foi celebrado contrato 
de cessão parcial de direitos creditórios e cessão de direitos de aquisição sobre imóvel 
e outras avenças entre o Banco Modal e a Bastad (investida direta da MD Realty), onde 
o Banco cedeu parte dos direitos creditórios recebidos em dação de pagamento de uma 
operação de crédito no valor de R$ 3.447 e cedeu integralmente os direitos de aquisição 

referente ao imóvel localizado em laranjeiras no valor de R$ 2.453 totalizando R$ 5.900. 
O valor dos direitos creditórios e o direito de aquisição do imóvel foram liquidados em 
troca de dação em pagamento de uma fração de 74,96% do terreno localizado na Ci-
dade de Lima. O valor justo do terreno foi determinado com base em Laudo de avalia-
ção datado de 31/10/2020. A administração não tomou conhecimento de fatos ou 
confissões que pudessem modificar de forma relevante as premissas utilizadas nas 
avaliações até a data de emissão dessas demonstrações financeiras; e (f) Projetos em 
fase inicial de capitalização de recursos, cujas SPEs estão em fase de criação. A meto-
dologia de avaliação, as principais premissas utilizadas pelos avaliadores bem como a 
sensibilidade do valor justo à essas premissas estão divulgadas na nota 6 (h.3). A Ad-
ministração não tomou conhecimento de fatos que possam alterar significativamente 
as premissas utilizadas na avaliação até a data de emissão dessas demonstrações finan-
ceiras. • FIP Seville (3,80% do PL e 100% das cotas Classe B): investe em empresa que 
detém linhas de transmissões operacionais. Os ativos do FIP são oriundos de leilão dos 
ativos das SPEs que pertenciam ao grupo espanhol Abengoa. Tratam-se de 7 linhas 
operacionais totalizando 3.532 km de linhas e uma receita regulatória (RAP) de R$ 487 
milhões (base período findo em 31/10/20). O Modal foi assessor do grupo vencedor 
(fundo americano TPG Capital Management através do seu braço de investimentos em 
infraestrutura, TPG Strategic Infrastructure - TSI) e adicionalmente participa como um 
dos cotistas do FIP Seville. O FIP Seville foi classificado, nos termos da legislação em 
vigor, como Entidade de Investimento que exige que seus investimentos sejam marca-
dos a valor justo por meio de laudo de avaliação econômico financeiro. Em 31/12/2020, 
o patrimônio líquido do Fundo, já com o reflexo da marcação do ativo a valor justo com 
base em laudos de avaliação, atingiu o montante de R$ 1.866.220 (2019 - R$ 1.172.773) 
que, aplicando o percentual detido pelo Modal, totaliza R$ 70.819 (2019 - R$ 44.474), 
com ajuste a valor justo acumulado de R$ 51.629 (2019 - R$ 25.284) R$ 28.396 líquido 
dos efeitos tributários (2019 - R$ 13.906), registrado no patrimônio líquido em decor-
rência da classificação do investimento como disponível para venda. A metodologia de 
avaliação, as principais premissas utilizadas pelos avaliadores bem como a sensibilida-
de do valor justo à essas premissas estão divulgadas na nota 6 (h.3). A Administração 
não tomou conhecimento de fatos que possam alterar significativamente as premissas 
utilizadas na avaliação até a data de emissão dessas demonstrações financeiras. • FIP 
Chardonnay (42,38% do PL): investe em empresa de intermediação de imóveis de alto 
padrão que franqueou a marca com presença e destaque internacional Sotheby’s no 
Brasil, sendo a maior empresa do segmento de luxo e alta renda do mundo, dando 
origem a Bossa Nova Sotheby’s International Realty (“Bossa Nova”), especialista nesse 
mercado no Brasil com foco direcionado e selecionado. O investimento detido pelo FIP 
foi avaliado ao valor justo com base em laudo econômico, conforme exigido pela legis-
lação vigente (ICVM 578/579). Em decorrência disso o valor do patrimônio do Fundo, 
em 31/12/2020 era de R$22.786 (31/12/2019 - R$ 13.039), que aplicando o percentu-
al detido pelo Banco totaliza R$ 9.656 (31/12/2019 - R$ 5.526), gerando um ajuste a 

valor justo acumulado de R$ 5.010 (31/12/2019 - R$ 879), sendo R$ 2.756 líquido de 
efeitos tributários (31/12/2019 - R$ 484). A metodologia de avaliação, as principais 
premissas utilizadas pelos avaliadores bem como a sensibilidade do valor justo à essas 
premissas estão divulgadas na nota 6 (h.3). A Administração não tomou conhecimento 
de fatos que possam alterar significativamente as premissas utilizadas na avaliação até 
a data de emissão dessas demonstrações financeiras. • BHG Modal FIP (6,67% do PL): 
Investe em empreendimentos hoteleiros (SPEs) localizados em pontos estratégicos na 
região metropolitana do Rio de Janeiro, próximo a polos industriais relacionados a 
atividade  de óleo e gás. O hotel situado em Campos está em operação e apresenta 
volume de ocupação e diárias em linha com àquelas praticadas pelo mercado. O empre-
endimento situado em Itaboraí encontra-se fechado e em fase de liquidação, uma vez 
que a administração não pretende prosseguir com a inauguração do hotel, decisão essa 
decorrente da crise no setor de Óleo e Gás e da retomada insuficiente do projeto do 
COMPERJ, principal vetor de crescimento da região de Itaboraí. Além disso, uma vez 
que o FIP BHG se encerra em 2022, a administração entende que não existe tempo 
suficiente de maturação, caso este hotel fosse colocado em operação. Em 31/12/2020, 
o investimento na unidade hoteleira da SPE Itaboraí estava avaliado a zero na carteira 
do FIP BHG. A unidade de Itaguaí foi vendida em março de 2020. Em 31/12/2020, o 
valor justo contabilizado é de R$ 1.459 (2019 - R$ 2.029), com ajuste negativo do valor 
justo acumulado em R$ 5.645 (31/12/2019 - R$ 4.914), no patrimônio líquido negativo 
em R$ 3.105 (31/12/2019 - R$ 2.702). Esse laudo de avaliação foi preparado por em-
presa especializada e independente, que utilizou a metodologia de fluxo de caixa 
descontado. A Administração não tomou conhecimento de fatos que possam alterar 
significativamente as premissas utilizadas na avaliação até a data de emissão dessas 
demonstrações financeiras. • FIP Votorantim Performance Investimentos Imobiliários 
(3,99% do PL): Investe em uma holding que tem por objeto social promover a incorpo-
ração imobiliária de projetos residenciais e comerciais. Em 31/12/2020, o valor justo 
contabilizado é de R$ 1.200 (31/12/2019 - R$ 1.092), perfazendo um ajuste a mercado 
negativo acumulado de R$ 545 (31/12/2019 - R$ 590), no patrimônio líquido negativo 
em R$ 300 (31/12/2019 R$ 324). A administração não identificou impactos relevantes, 
ocasionados pela pandemia do Covid-19, no valor justo apresentado em 31/12/2020. 
(iv) Debêntures - carteira formada por papéis de empresas que, em sua grande maioria, 
possui mercado secundário ativo. Para os papéis não negociados ou com baixa liquidez, 
é efetuada toda a análise de crédito e aprovação no Comitê de Crédito semanal. Abai-
xo a abertura da carteira por segmento e rating atribuído:

2020 2019
Segmento Data da avaliação Rating Valor Valor
Energia/Telecomunicações 31.12.2020 AA 29.441 8.379
Saneamento 31.12.2020 AA 3.509 2.669
Transporte e Logística 31.12.2020 AA 1.015 –
Construção e infraestrutura 31.12.2020 AA 12 7.812
Imobiliário 31.12.2020 AA – 1.612
Energia/Telecomunicações 31.12.2020 A 7.465 249
Construção e infraestrutura 31.12.2020 B – 1.085
Energia/Telecomunicações 31.12.2020 C – 275
Total 41.442 22.081
(v) O vencimento apresentado refere-se a carteira em 31 de dezembro de 2020. 
(vi) Títulos depositados junto ao Banco Central do Brasil (“BACEN”). Os títulos e valo-
res mobiliários encontram-se custodiados na SELIC (títulos públicos) ou na B3 - Brasil, 
Bolsa, Balcão (demais ativos). Durante os exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019, 
os ajustes ao valor justo dos títulos para negociação foram registrados no resultado. Os 
ganhos (perdas) não realizados, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos 
disponíveis para a venda, foram registrados nas respectivas contas de ativo, tendo como 
contrapartida conta específica do patrimônio líquido, conforme demonstrado a seguir:

2020 2019
Bruto Líquido Bruto Líquido

Saldo em 1º de janeiro 40.125 22.069 25.809 15.485
 Ajuste em conta específica do patrimônio
  líquido (Nota 16(h)) (14.523) (7.988) 14.316 6.584
Saldo em 31 de dezembro (i) 25.602 14.081 40.125 22.069
(i) Composição do saldo em 31/12/2020 e 31/12/2019:

2020 2019
Ajuste 
Bruto

Impostos 
diferidos

Ajuste 
líquido

Ajuste 
líquido

Ajustes de avaliação patrimonial de títulos
 e valores mobiliários 25.635 (11.535) 14.100 22.069
 Fundos de investimento 22.699 (10.214) 12.485 21.452
 Debêntures 1.574 (708) 866 344
 Títulos públicos 1.362 (613) 749 273
Ajuste de avaliação de coligadas e controladas (34) 15 (19) –
 Ajuste reflexo de controladas - títulos e
  valores mobiliários (34) 15 (19) –
Movimentação do exercício 25.601 (11.520) 14.081 22.069
(b) Instrumentos financeiros derivativos

2020 2019
Custo 

atuali-
zado

Valor 
de mer-

cado

Resulta-
do não 

reali zado

Custo 
atuali-

zado

Valor 
de mer-

cado

Resulta-
do não 

reali zado
Posição ativa
 Opções de compra - ativos
  financeiros 316 455 139 16 15 (1)
 Compra a termo a receber 26.718 26.056 (662) 14.373 14.056 (317)
 Venda a termo a receber 60.649 60.703 54 4.035 3.978 (57)
 Diferencial de contratos de
  “swap” 37 37 – 27 27 –
 Certificado de operação
  estruturada - COE – – – 34 34 –
Totais 87.720 87.251 (469)18.485 18.110 (375)
Circulante 84.662 18.076
Longo prazo 2.589 34
Posição passiva
 Prêmios de opções lançadas 310 455 145 – – –
 Venda a termo a pagar 2.397 2.001 (396) 4.768 4.644 (124)
 Compra a termo a pagar 6.325 6.868 543 12.148 13.223 1.075
 Diferencial de contratos de
  "swap" – – – 28.435 28.450 15
 Outros derivativos – 7.327 7.327 – – –
Totais 9.032 16.651 7.619 45.351 46.317 966
Circulante 15.577 46.125
Longo prazo 1.073 192
O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos que 
se destinam a atender à sua estratégia e às necessidades de seus clientes, no sentido de 
reduzir a exposição a riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros. A administração 
desses riscos é efetuada por meio de políticas, que definem a estratégia de operação, 
assim como os controles de acompanhamento e os limites de posição. Representados 
substancialmente por “hedge” de captações do próprio Banco e por estratégias de 
investimentos de clientes nos mercados de moedas, commodities e juros, nacional 
e/ou internacional, registradas na B3. As operações de derivativos realizadas junto a 
clientes são neutralizadas de modo a eliminar os riscos de mercado para o Banco. A 
movimentação total dos resultados a valor de mercado dos instrumentos financeiros 
derivativos, no exercício findo em 31/12/2020, foi positivo em R$ 89.155(exercício findo 
em 31/12/2019 - positiva em R$ 28.967) registrado na demonstração do resultado 
na rubrica "resultado com instrumentos financeiros derivativos". O Banco operou no 
mercado futuro de índice, dólar, cupom cambial, DI e “commodities” e teve resultado 
líquido positivo no semestre e negativo no exercício findos em 31/12/2020 de R$111.017 
e R$ 334.853, respectivamente (2019 - de R$ 71.121 e R$ 87.771). As operações com 
esses instrumentos estão registradas na B3 S.A. Em 31/12/2020, foram requeridas 
margens em garantia para as operações nessas instituições, no montante de R$ 279.063 
(31/12/2019 - R$ 373.293), que estão representadas por títulos públicos e cotas de 
fundos de investimento. Os compromissos assumidos decorrentes de operações com 
instrumentos financeiros derivativos, registrados em contas de compensação, em 
31/12/2020 e 31/12/2019, podem ser assim demonstrados: 

(i) Por indexador - valor de referência
2020 2019

Local de Custódia Posição comprada Posição vendida Exposição Líquida (i) Posição comprada Posição vendida Exposição Líquida (i)
Opções(Ativos financeiros)
 Commodities-compra NYBOT 6.563 – 6.563 1.834 – 1.834
Mercado futuro
 Taxa de juros B3 214.901 (66.990) 147.911 30.974 (133.177) (102.203)
 Moeda B3 181.885 (404.017) (222.132) 139.059 (824.602) (685.543)
 Commodities B3 – (59.072) (59.072) 2.579 (5.973) (3.394)
 Índice B3 – (1.451.033) (1.451.033) 1.158.940 (452.991) 705.949
 Cupom Cambial B3 – (181.495) (181.495) 274.590 (275.077) (487)
 Índice de preço - DAP B3 – – – – (4.622) (4.622)
 Commodities NYBOT 89.762 – 89.762 56.644 (1.969) 54.675
 Taxa de juros CME – (138.473) (138.473) 57.966 – 57.966
 Commodities CME 59.928 – 59.928 5.977 – 5.977
 Índice CME 1.460.916 – 1.460.916 453.805 – 453.805
 Moeda CME – – – 1.339 – 1.339
 Índice CBOE – – – 59 – 59
 Moeda EUREX – – – – (51.532) (51.532)
 Commodities SGX – (24.839) (24.839) – (3.742) (3.742)
 Índice ICE-US – – – – (1.162) (1.162)
 Commodities ICE-US – (51.433) (51.433) 121 (110.310) (110.189)
Mercado a termo
 Moeda B3 246.584 (263.756) (17.171) 780.745 (175.980) 604.765
 Commodities B3 98.163 (181.909) (83.746) 103.519 (77.765) 25.754
"Swap"
 Taxa de juros B3 – (1.751) (1.751) 1.281 (1.266) 15
 Moeda B3 – – – 61.454 (61.845) (391)
 Commodities B3 – – – 1.898 (1.908) (10)
 Índice de bolsa B3 1.788 – 1.788 1.132.095 (1.160.100) (28.005)
 Ação B3 – – – 1.371 (1.403) (32)
Outros instrumentos derivativos
 COE B3 – – – 32 – 32
(i) Essas exposições dos instrumentos de “hedge” são compensadas por exposições de diversos objetos de “hedge”, ativos e passivos, mantendo a exposição líquida do Banco 
com VaR tendendo a zero. 
(ii) Por vencimento - valor de referência (principal) Total

Até 30 dias De 31 a 90 dias De 91 a 180 dias De 181 a 360 dias Após 360 dias 2020 2019
Opções (ativos financeiros) – – – – – – 1.834
 Posição comprada 6.563 – – – – 6.563 1.834
 Posição vendida (6.563) – – – – (6.563) –
Mercado futuro – – – (396.920) 26.510 (370.410) 316.896
 Posição comprada – – – 1.930.868 76.524 2.007.392 2.182.053
 Posição vendida – – – (2.327.788) (50.014) (2.377.802) (1.865.157)
Mercado a termo – – – (173.866) 72.950 (100.917) 630.529
 Posição comprada – – – 243.452 101.296 344.747 884.264
 Posição vendida – – – (417.318) (28.346) (445.664) (253.745)
"Swap" – 36 – – – 36 (28.423)
 Posição ativa – 1.788 – – – 1.788 1.198.099
 Posição passiva – (1.752) – – – (1.752) (1.226.522)
“COE” – – – – – – 34
 Posição ativa – – – – – – 34
Total – 36 – (570.786) 99.460 (471.291) 920.870
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(iii) Por vencimento - diferencial a receber/ (pagar)
Total

Até 30 dias De 31 a 90 dias De 91 a 180 dias De 181 a 360 dias Após 360 dias 2020 2019
Valores a receber 4.338 37.217 40.526 2.581 2.589 87.251 18.110
 Opção de Compra 455 – – – – 455 15
 “Swap” – 38 – – – 38 26
 Mercado a Termo 3.883 37.179 40.526 2.581 2.589 86.758 18.035
 “COE” – – – – – – 34
Valores a pagar (9.492) (2.649) (1.546) (1.890) (1.073) (16.650) (46.317)
 Opção de Venda (7.782) – – – – (7.782) –
 “Swap” – – – – – – (28.450)
 Mercado a Termo (1.710) (2.649) (1.546) (1.890) (1.073) (8.869) (17.867)
Total (5.154) 34.568 38.980 691 1.517 70.602 (28.207)

6. Gerenciamento de Risco: A gestão de riscos das operações é realizada por meio de 
políticas internas e equipes multidisciplinares, independentes das áreas de negócio, que 
monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos 
de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas estruturas de gerenciamento estão 
discriminadas nos relatórios anuais e/ou sites do Modal. A administração de riscos de 
mercado das operações é realizada por meio de políticas de controle e limites definidas 
por um Comitê de Gestão Integrada de Risco, formado pela alta administração e pelas 
áreas com interface à gestão de riscos do Banco, que é totalmente independente das 
áreas de negócio. Diariamente, são divulgados relatórios com o cálculo do VaR ("Value 
at Risk"), por simulação de “Monte Carlo” ou pelo método paramétrico, testes de stress 
de mercado e a exposição que a carteira apresenta aos principais fatores de risco. Pe-
riodicamente são efetuados testes para validar a metodologia de cálculo empregada 
("back test") e simulação de crises históricas para avaliação da alavancagem utilizada. 
O Modal mantém sua tesouraria própria com o objetivo de atender às necessidades 
específicas de seus clientes e de proteger-se dos riscos de mercado decorrentes de 
exposições em suas posições de captação e crédito. Todas as posições tomadas em 
qualquer taxa ou indexador são controladas pela tesouraria e monitoradas pela área de 
risco e, para tanto, utiliza-se de instrumentos derivativos ou demais ativos. Os recursos 
da tesouraria que, até 31/05/2019, estavam direcionados para os fundos sob gestão 
da Novus Capital (anteriormente geridos pela MAM até a criação da nova estrutura - 
vide Nota 1), foram integralmente resgatados em decorrência da mudança estratégica 
adotada pelo Modal nos últimos anos e foram direcionados, substancialmente, em 
aquisições em títulos públicos federais, reforçando ainda mais a liquidez do grupo. Em 
31/12/2020, esses recursos estavam mantidos na tesouraria do Banco, aplicados em 
operações compromissadas e títulos e valores mobiliários de renda fixa. O hedge das 
exposições não foi tratado como hedge contábil ou hedge de fluxo de caixa, nos termos 
da legislação vigente, o que pode gerar uma volatilidade no resultado das operações, 
substancialmente por conta da marcação a mercado dos instrumentos financeiros 
derivativos, mas cuja proteção se mostra efetiva no vencimento das operações.
(a) Hedge da exposição em dólar:

2020 2019

Instrumento
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Non Deliverable Forward - NDF 253.970 (224.727) 768.836 (148.854)
Mercado Futuro (i) – (404.016) 276.259 (962.718)
Disponibilidade em ME - dólar spot 373.774 – 67.971 –
Total geral 627.744 (628.743) 1.113.066 (1.111.572)
(i) Representa o valor do contrato padrão na BM&F Bovespa, atualizado até a data-base.
(b) Hedge da exposição no indexador IPCA:

2020 2019

Instrumento
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Posição 

Comprada
Posição 

Vendida
Operações de crédito 51.177 – 26.087 –
Títulos públicos (NTN-B) (i) – (39.378) 855 (13.762)
Indice de preço BM&F - DAP – – – (4.618)
Total geral 51.177 (39.378) 26.942 (18.380)
(i) A posição vendida refere-se à captação em operações compromissadas com livre 
movimentação, onde vendemos o lastro e temos a obrigação de recompra dos títulos 
até o vencimento da operação.
(c) Análise de Sensibilidade: A utilização do Value At Risk (“VaR”) é uma medida da perda 
potencial nos instrumentos financeiros devido a movimentos adversos no mercado em 
um horizonte de tempo definido com um nível de confiança especificado. Junto com 
o teste de estresse, o VaR é utilizado para medir a exposição de nossos instrumentos 
financeiros para o risco de mercado, ainda que o objetivo da mesa da Sales and Tra-
ding (“S&T”), seja exclusivamente de arbitragem e zerada de cliente, sem exposições 
direcionais. 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 as perdas 
realizadas. O VaR apresentado abaixo foi calculado para o período de um dia e nível 
de confiança de 95%. Nível de confiança de 95% significa que existe a possibilidade 
de um em vinte ocorrências de que o resultado de um único dia de negociação maior 
do que o VaR apresentado, são esperados e previstos de ocorrer, em média, cerca de 
uma vez por mês. Dada a sua dependência de dados históricos, a precisão do VaR é 
limitada e sua capacidade de prever mudanças de mercado sem precedentes, como 
distribuições históricas nos fatores de risco de mercado podem não produzir estimativas 
precisas de risco de mercado futuro. Como foi referido anteriormente, nós usamos os 
testes de estresse como complemento do VaR em nossas atividades diárias de risco.
VaR 1 dia / 95% I.C.
Data-base VaR Limite VaR % de Ocupação VaR (% do PL)
31/12/20 174 500 34,8% 0,04%
30/06/20 168 500 33,7% 0,04%
31/03/20 264 500 52,7% 0,07%
31/01/20 75 500 15,1% 0,02%
31/12/19 177 500 35,4% 0,05%
VaR por tipo de risco
Grupos 2020 2019

VaR 
marginal 

(paramétrico)

Var 
Marginal 

(%)

VaR 
marginal 

(paramétrico)

Var 
Marginal 

(%)
SELIC/CDI 127 0,07 (97) (0,05)
PRE 25.327 14,57 27.146 15,35
IPCA 22.395 12,88 9.950 5,63
IGPM – – 119.136 67,37
Moedas On shore 20.938 12,04 4.005 2,26

35.816 20,60 – –
Cupom Cambial On Shore 69.273 39,84 14.431 8,11
Outros – – 2.356 1,33
Total 173.876 100 176.927 100
Stress Testing BM&F

Pior caso dos 
últimos 5 anos Stress BM&F

Cenário Direção 
Stress

Contribuição 
Stress

31/12/20 (1.604) (3.618) Otimista (3.618)
30/06/20 (2.440) (2.286) Pessimista (2.440)
31/03/20 (2.037) (329) Pessimista (2.037)
31/01/20 (1.067) (1.127) Pessimista (1.127)
31/12/19 (1.623) (778) Pessimista (1.623)
O teste de Stress BMF é realizado com base nos cenários de Stress disponibilizados pela 
BM&F. A Área de Risco classifica os choques da BMF em cenários otimista e pessimista, 
formando assim dois cenários de stress com fundamentação macroeconômica e que 
possuem base em uma fonte externa de credibilidade. Para ativos que não estão pre-
sentes nos cenários divulgados é escolhido o choque de um cenário da BMF em que o 
ativo em questão possua natureza semelhante. As posições do Banco serão reavaliadas 
sob o método de “Full Valuation”, com base nos cenários gerados. Adicionalmente, 
visando complementar o cenário de stress da BMF que conta com um cenário de baixa 
probabilidade, a Área de Risco calcula o cenário de Stress “pior caso da carteira atual 
nos últimos 5 anos”. Assim, todas as exposições da carteira do banco no momento de 
apuração são replicadas em fatores de risco e tomando como base o retorno diário des-
tes nos últimos 5 anos reavalia-se o valor diário da carteira neste período. Finalmente, o 
indicador mostra a pior variação diária de valor da carteira nesta série. A Administração 
do Banco avalia as estimativas contábeis e considera a análise do VaR adequada. O 
impacto decorrente da sensibilidade das projeções dos demais ativos e passivos, não 
abrangidos pelo VaR, às variações de preços, taxas e outras estimativas não produzem 
efeitos materiais no contexto dessas demonstrações financeiras. (d) Riscos de Liquidez: 
O risco de liquidez é administrado mediante a adoção de controles que asseguram a 
alocação de recursos em ativos de elevado grau de qualidade e liquidez, baseados 
em capital próprio e/ou captados de contrapartes reconhecidamente respeitadas ou 
pulverizado no varejo, a taxas compatíveis com aquelas praticadas no mercado. Este 
controle contempla também a análise de eventuais descasamentos no tempo entre 
ativos e passivos e consequentes ajustes necessários para sua adequação. (e) Risco de 
Crédito: O Modal possui política de concessão de crédito onde são determinados os 
procedimentos de avaliação de clientes e contrapartes. A avaliação de cada cliente ou 
contraparte é efetuada previamente à realização de operações e contempla análises 
objetivas de dados financeiros, índices comparativos, fluxo de caixa, capital de giro, 
cobertura de juros e qualidade das garantias oferecidas, bem como análises subjetivas, 
que contemplam dados do setor econômico, ambiente regulatório e participação no 
mercado. Os limites são aprovados pelo Comitê de Crédito e revisados regularmente, 
juntamente com a suficiência das garantias oferecidas. (f) Risco Operacional: Os riscos 
operacionais são geridos por área especificamente criada para este fim, responsável 
pela avaliação, monitoramento e controle de riscos oriundos de sistemas, pessoas, pro-
cessos internos ou ainda de eventos externos. A gestão de risco operacional é efetuada 
através da análise dos principais processos, identificando riscos e sugerindo respectivos 
controles mitigadores, utilizando um sistema de controles internos e mensuração de 
riscos, que também permite avaliações periódicas dos controles pelos próprios gestores 
de cada processo, assim como planos de ação. Visando à segurança de todos os pro-
cedimentos em execução no Modal, a área de Risco Operacional tem estreita ligação 
com a área de Auditoria Interna e Comitê de Compliance. (g) Risco de Mercado: As 
condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado, gerando 
oscilações nas taxas de juros e câmbio, nos preços de ações e indicadores de inflação, 
resultando em variações nos preços dos ativos em geral. Tais variações podem afetar 
o desempenho do Banco. A queda ou o aumento nos preços dos ativos integrantes da 
carteira do Banco podem ser temporários, não existindo, no entanto, garantia de que 
não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Ao utilizar operações de 
derivativos, o risco de mercado pode ser ampliado através de posições direcionais e 
alavancagem ou reduzido através de operações de hedge. Existe também o risco de 
distorção temporária do resultado do derivativo e seu ativo objeto para as operações 
de hedge por conta da marcação a mercado, o que pode gerar distorções no resultado 
do Banco, como ocorre com a exposição em dólar, taxas de juros e cupom IPCA (vide 
quadros acima e Nota 5(b) (i)). (h) Mensuração ao valor justo: (h.1) Hierarquia do valor 
justo: Segundo o CPC 46, a mensuração do valor justo utilizando uma hierarquia de valor 
justo que reflita o modelo utilizado no processo de mensuração, deve estar de acordo 
com os seguintes níveis hierárquicos: • Nível 1 - Determinados com base em cotações 
públicas de preços (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos, 
incluem títulos da dívida pública, ações, derivativos listados; • Nível 2 - São os derivados 
de dados diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis para o 
ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); 
e • Nível 3 - São derivados de técnicas de avaliação que incluem dados para os ativos 
ou passivos que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (dados não 
observáveis). Em 31/12/2020 os principais grupos de ativos avaliados por premissas 
de avaliação do nível III estão sintetizados abaixo:

Ativo Técnica de Precificação Principais Premissas
Fundos de Investimento 
em Participações (Investi-
mento indireto em ações 
de companhias fechadas 
sem cotação de mercado).

Valor justo estimado com 
base nos modelos evoluti-
vos, involutivos e de fluxo 
de caixa descontados, 
dependendo do ativo.

Expectativa de crescimento de 
receita, expectativa de desem-
bolsos e endividamentos, retor-
no esperado pelo investimento 
e prêmio de risco do ambiente 
econômico.

As tabelas abaixo, apresentam os instrumentos financeiros do Banco Modal mensurados 
pelo valor justo em 31/12/2020 e 31/12/2019:

2020
Ativo Nível I Nível II Nível III Total
Títulos e valores mobiliários 1.141.256 53.380 272.498 1.467.134
 Títulos mantidos para negociação 11.119 11.938 – 23.057
 Títulos disponíveis para venda 1.130.137 41.442 272.498 1.444.077
Instrumentos financeiros derivativos 909 86.342 – 87.251
Total 1.142.165 139.722 272.498 1.554.385
Passivo Nível I Nível II Nível III Total
Instrumentos financeiros derivativos 765 15.885 – 16.650
Total 765 15.885 – 16.650

2019
Ativo Nível I Nível II Nível III Total
Títulos e valores mobiliários 1.445.697 129.826 270.047 1.845.570
 Títulos mantidos para negociação 10.881 107.745 – 118.626
 Títulos disponíveis para venda 1.434.816 22.081 270.047 1.726.944
Instrumentos financeiros derivativos 15 18.095 – 18.110
Total 1.445.712 147.921 270.047 1.863.680
Passivo
Instrumentos financeiros derivativos – 46.317 – 46.317
Total – 46.317 – 46.317
(h.2) Valor justo dos investimentos mensurados ao custo amortizado: Em 31/12/2020 
e 31/12/2019, a estimativa do valor justo dos investimentos mensurados ao custo 
amortizado estão representados da seguinte forma:

2020 2019

Ativo
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) 1.773.878 1.773.878 471.713 471.713
Relações Interfinanceiras (2) 14.977 14.977 3.433 3.433
Carteira de crédito (3) 101.268 95.718 41.206 37.605
Operações de Crédito (4) 283.288 282.288 254.854 254.854
Total ativo 2.173.411 2.167.861 771.246 767.645

Passivo
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Depósitos (5) 2.146.679 1.943.025 1.587.720 1.414.268
Captações de recursos (1) 1.412.003 1.412.003 847.116 847.116
Total passivo 3.558.682 3.355.028 2.434.836 2.261.384
1 - O valor justo das operações de aplicações interfinanceiras de liquidez e das captações 
em mercado aberto são compostas por operações compromissadas de curto prazo que 
serão liquidadas nos prazos usuais de mercado (overnight). O valor contábil apresen-
tado para estes instrumentos se aproxima substancialmente do seu valor justo. 2 - Os 
depósitos ao Banco Central são mensurados ao custo amortizado estão registrados pelo 
custo amortizado e o seu valor justo foi mensurado com base nos valores de mercado 
disponíveis na data-base. 3 - As operações de crédito detalhadas são operações, em 
sua maioria, pré-fixadas e o seu valor justo se aproxima do seu valor contábil líquido 
de provisão. 4 - Os outros créditos são substancialmente compostos por carteira de 
câmbio, negociação e intermediação de valores e outros recebíveis de curto prazo. 
O valor contábil apresentado para estes instrumentos se aproxima substancialmente 
do seu valor justo. 5 - O valor justo dos depósitos foi calculado mediante o desconto 
da diferença entre os fluxos de caixa nas condições contratuais e as taxas atualmente 
praticadas no mercado para instrumentos cujos vencimentos são similares.
(h.3) Valor justo dos investimentos mensurados ao valor justo por premissas nível 
III: Os instrumentos da categoria nível III foram avaliados utilizando métodos de preci-
ficação com ao menos um dado não observável. Esses instrumentos são participações 
indiretas em companhias não listadas detidas por meio de fundos de investimento em 
participações, conforme tabela abaixo:

2020

Fundo
Metodologia de 

precificação

Principais 
dados não 

observáveis

Coeficiente de 
sensibilidade 

(Cenários)

Impacto na 
avaliação do 
investimento

FIP NH Botafogo Fluxo de caixa 
descontado

Taxa de 
desconto

+0,25% 
-0,25%

-5,45% 
+6,01%

KSM Realty I FIP
 -Empreendimento
 Extrema

Método involutivo /
Fluxo de caixa 
descontado

Taxa de 
desconto

+0,50% 
-0,50%

-1,25% 
+1,28%

KSM Realty I FIP
 - Empreendimento
 Ícaro

Método involutivo/
Fluxo de caixa
descontado

Taxa de 
desconto

+0,50% 
-0,50%

-0,33% 
+0,33%

KSM Realty I FIP
 - Empreendimento
 Cachambi

Método involutivo/
Fluxo de caixa 
descontado

Taxa de 
desconto

+0,50% 
-0,50%

-0,50% 
+0,50%

KSM Realty I FIP
 - Empreendimento
 Cidade Lima

Método de
comparação de 
dados de mercado

Taxa de 
desconto

+0,50% 
-0,50%

-6,70% 
+6,51%

FIP Seville Fluxo de caixa
descontado

Taxa de 
desconto

+0,25% 
-0,25%

-2,58% 
+2,58%

FIP Chardonnay Fluxo de caixa
descontado

Taxa de 
desconto

+0,50% 
-0,50%

-3,13% 
+3,56%

7. Operações de crédito: As operações de crédito são classificadas em nove níveis de 
riscos e a provisão para créditos de liquidação duvidosa é efetuada com base na clas-
sificação dos clientes nos níveis de riscos definidos pelo Conselho Monetário Nacional 
- CMN. Essa classificação leva em consideração, entre outras, uma análise periódica 
da operação, do histórico dos clientes, dos atrasos e das garantias recebidas, quando 
aplicável. A classificação das operações de crédito está demonstrada a seguir:

(a) Por tipo de cliente, atividade econômica e nível de risco
2020 2019 Percentual de

Modalidade de crédito
Tipo de 
cliente

Atividade 
Econômica

Nível 
de 

risco

Classificação 
da carteira por 

faixa de risco

Provisão para 
créditos de liquidação 

duvidosa (i)

Classificação 
da carteira por 

faixa de risco

Provisão para 
créditos de liquidação 

duvidosa (i)

provisão conforme 
Resolução 

CMN nº 2.682/99
Empréstimos e títulos descontados Jurídica Serviços AA 10.798 – – – –

Jurídica Comércio A 315 (2) 552 (3) 0,5%
Jurídica Indústria A – – – – 0,5%
Jurídica Serviços A 54.216 (271) 4.189 (21) 0,5%

Física Física A 12.090 (60) 15.611 (78) 0,5%
Jurídica Indústria B – – – – 1,0%
Jurídica Serviços B 15.349 (153) 7.670 (77) 1,0%

Física Física B 748 (7) 367 (4) 1,0%
Física Física C 854 (26) 604 (18) 3,0%
Física Física D 6.475 (647) 9.073 (907) 10%

Jurídica Serviços E 21 (6) 21 (6) 30%
Física Física E 738 (221) 469 (141) 30%
Física Física F 1.036 (518) 431 (215) 50%
Física Física G 729 (511) 295 (206) 70%
Física Física H 3.154 (3.155) 1.925 (1.925) 100%

Coobrigações por garantias Jurídica Comércio AA 8.107 – 28.485 – –
 prestadas Jurídica Indústria AA 37.425 – 72.951 – –

Jurídica Serviços AA 5.314 – 24.090 – –
Jurídica Indústria A – – 6.000 (30) 0,5%
Jurídica Serviços A 140 (1) 1.142 (6) 0,5%
Jurídica Física A 504 (3) 503 (2) 0,5%
Jurídica Serviços B 17.962 (2.694) – – 1,0%
Jurídica Serviços E – – 30.710 (4.197) 30%

Outros créditos (Nota 9 (i)) Física Física AA 3.612 – – – –
Jurídica Serviços A 6.653 (33) 26.218 (131) 0,5%

Física Física A 11.033 (55) 24.500 (123) 0,5%
Totais 197.273 (8.363) 255.806 (8.090)
Circulante 116.316 (8.363) 213.756 (8.090)
Longo Prazo 80.957 42.050
(i) Critério de constituição conforme nota 2(i).
(b) Por faixa de vencimento

2020 2019
Vencidos A vencer

Até 
90 

dias

De 91 
a 180 

dias

De 181 
a 360 

dias

Até 
180 
dias

De 181 
a 360 

dias

Após 
360 
dias Total Total

Empréstimos e
 títulos descontados 5.062 1.768 3.154 11.229 16.462 68.848 106.523 41.207
Outros Créditos – – – 6.417 4.617 10.264 21.298 50.719
Totais 5.062 1.768 3.154 17.646 21.079 79.112 127.821 91.925
(c) Cessão de crédito: No exercício findo em 31/12/2020, o Banco cedeu créditos sem 
coobrigação, respeitando as condições de cessão de acordo com a Resolução CMN 
nº 2.836/01. Os valores destas operações estão demonstrados a seguir:

2º Semestre 2020 2019
Valor original contábil dos créditos cedidos 10.005 11.202 227.474
Valor das cessões dos créditos 10.005 11.196 225.142
Resultado nas cessões – (6) (2.332)
(d) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

2º Semestre 2020 2019
Saldo no início do semestre/exercício 8.889 8.090 11.614
 Constituição/(reversão) 3.311 5.612 1.566
 Constituição (reversão) de provisão - coobrigações
  por garantias prestadas (1.502) (1.537) 3.967
 Write-off ou cessão sem coobrigação (2.335) (3.802) (9.057)
Saldo no fim do semestre/ exercício 8.363 8.363 8.090
No exercício findo em 31/12/2020, ocorreram repactuações de operações dentro das 
condições, limites e prazos da linha de crédito, aprovadas formalmente pelo Comitê de 
Crédito, cujo montante foi de R$ 33.812 (31/12/2019 - R$ 160.590), nesses montantes 
havia provisão para crédito de liquidação duvidosa de R$ 975 (31/12/2019 - R$ 2.490).
8. Carteira de câmbio

2020 2019
Outros créditos
 Câmbio comprado a liquidar – 453
 Direitos sobre venda de câmbio – 158
 Adiantamentos em moeda nacional recebidos – (158)

– 453
Outras obrigações
 Câmbio vendido a liquidar – 157
 Obrigações por compra de câmbio – 449

– 606
9. Outros créditos - diversos: Em 31/12/2020 e 31/12/2019, a conta de "Outros cré-
ditos - diversos" no Banco estava representada por:

2020 2019
Ativos fiscais diferidos (Nota 15) 67.308 79.245
Devedores por compra de valores e bens (i) 14.645 42.907
Antecipações de tributos a compensar (ii) 24.872 21.258
Valores a receber fee de estruturação (iii) 26.017 31.856
Valores a receber venda a prazo de investimento (iv) 11.012 11.022
Títulos e crédito a receber (v) 6.653 7.812
Outros títulos a receber (vi) 6.776 4.478
Devedores diversos no país e outros (vii) 5.617 7.197
Valores a receber de sociedades ligadas (viii) 8.929 3.258
Taxa de administração/ performance a receber 1.699 1.754
Devedores por depósitos em garantia e caução de aluguel (ix) 2.947 2.356
Valores a receber cartões de crédito (x) 5.254 –
Adiantamentos e antecipações salariais 11 –
Incentivos fiscais 12 –
Totais 181.752 213.143
Curto Prazo 38.885 93.369
Longo Prazo 142.867 119.774
(i) Refere-se à venda a prazo de BNDU, executado em garantia contratual, no valor de 

R$ 14.645 (31/12/2019 - R$ 42.907). A redução durante o exercício decorre, substan-
cialmente de recebimento de R$ 18.000 pela venda a prazo de terreno e de outros 
recebimentos decorrentes de venda a prazo de fazenda. (ii) Composto, substancialmen-
te, por crédito tributário da COFINS no valor de R$ 19.988 (31/12/2019 - R$ 19.774). 
(iii) Representado por comissões a receber, referente a assessoria financeira de fusões 
e aquisições. A movimentação do contas a receber de comissões no exercício foi, 
conforme apresentado abaixo:
Saldo em 2019 Receita do semestre Recebimentos Reversões Saldo em 2020

31.856 303 (6.059) (83) 26.017
(iv) Refere-se ao valor a receber em decorrência da alienação de investimento em ações 
de companhias fechada (MDC) decorrente da parceria do Banco com a Macquaire 
Capital Group Ltd e a China communications and Construction Company, para investi-
mento em projetos de infraestrutura, no valor de R$ 10.312 (31/12/2019 - R$ 10.322) 
e venda a prazo de cota de fundos de investimentos (FIP Bratus), no valor de R$ 700 
(31/12/2019 - R$ 700). (v) Com característica de concessão de crédito referente a aqui-
sição de direitos creditórios originados de vendas a prazo de clientes, conforme Nota 7 
(a). (vi) Refere-se, substancialmente, a operações recebíveis de direitos sobre emissão 
de debêntures no montante de R$ 2.694 (2019 - R$ 4.478) (nota 7(a)), que aguarda o 
certificado de custodiante para transferência para o grupo de TVM. Até 31/12/2020, o 
montante acumulado recebido foi de R$ 6.424. (vii) Refere-se, substancialmente, por 
valores a receber de clientes PJ no montante de R$ 1.288 (2019 - R$ 2.976) e acordos 
judiciais no montante de R$ 3.033 (2019 - R$ 3.033). (viii) Refere-se, substancialmente, a 
valores a receber da Modal DTVM R$ 5.322 (2019 - R$ 3.128), Modal Asset Management 
R$ 1.173 (2019 - R$ 28) e Novus Capital Gestora de Recursos no montante de R$ 1.949 
(2019 - R$ 0). (ix) Refere-se, substancialmente, a depósito judicial para interposição 
de recursos fiscais e trabalhistas no montante de R$ 1.424 (31/12/2019 - R$ 930). 
(x) Composto por valores a receber de clientes PF exclusivamente na modalidade de 
cartão de crédito.
10. Bens não de uso: Nos termos da Circular Bacen 1.273/87, o Banco avalia os Bens 
não de uso próprio (“BNDU”), recebidos em execução de garantia, com base em laudos 
de avaliação independentes limitados ao valor da dívida. Os ativos recebidos em dação 
em pagamento são destinados a venda, e em 31 de dezembro apresentavam a seguinte 
composição por característica:

2020 2019
Terreno 10.875 10.975
Residencial 3.475 5.928
Comercial 46.240 46.491
Hotelaria 150 150
TOTAL1 60.740 63.544
1 - Valores líquidos de provisão para redução ao valor recuperável. Em 31/12/2020 o 
montante acumulado de impairment do BNDU é de R$ 1.567 (2019 - R$ 1.216).
A Administração, como prática, avalia anualmente a existência de indicativos de impair-
ment e contrata avaliadores externos para a realização da avaliação. Em decorrência 
da pandemia da COVID-19, considerado um indicativo pela Administração, O Banco 
realizou a avaliação dos seus principais BNDUs na data-base 31/07/2020, ocasião em que 
reconheceu uma provisão para redução ao valor recuperável no montante de R$ 351. 
Diante do viés de avanço nas profilaxias e medidas de combate a pandemia no segundo 
semestre de 2020, a administração não identificou indicativos de Impairment portanto 
não realizou uma nova avaliação. Na avaliação dos BNDUs o Modal contrata especialis-
tas terceiros que avaliam os empreendimentos com base no método comparativo de 
preços de mercado, com exceção de empreendimentos comerciais que são avaliados 
pelo modelo de fluxo de caixa descontados. Em 31/12/2020, a taxa de desconto prati-
cada pelo avaliador foi de 8,5%, sendo essa a premissa mais sensível da avaliação. No 
exercício findo em 31 de dezembro, o Banco realizou as seguintes alienações:
Ano Imóvel Valor
2020 Apartamento localizado no bairro de Laranjeiras - Rio de Janeiro 2.453
2019 Terreno situado no município de Viana - Espírito Santo 34.833

2019
Unidades hoteleiras localizadas nos municípios de Belo Horizonte, 
Sete Lagoas e Lagoa Santa - Minas Gerais 1.273

11. Investimentos em empresas controladas e coligadas: A seguir apresenta-se o resumo das informações financeiras das controladas e a movimentação dos investimentos:
Qde de ações/

cotas possuídas
Participação 

do Modal - %
Capital 

social
Patrimônio 

líquido
Lucro líquido/ 

(prejuízo)
Valor contábil dos 

investimentos
Resultado de 
participação

Modal DTVM (i) 66.503.498 99,99% 66.504 100.920 21.238 100.920 21.238
Modal Asset Management (MAM) (iii) (v) 4.846.982 99,99% 4.847 11.794 9.889 – 1.122
Modal Adm. de Rec. (MAR) (ii) (iii) 799.981 99,99% 960 1.133 (504) – (1.340)
Modal Ass. Financ. (MAF) 209.978 99,99% 210 8.152 (1.454) 8.152 (2.439)
Modal Real Estate Part (MRE) 3.349.996 99,99% 3.350 (25) (45) – (25)
Central de Registros de Títulos e Ativos (iv) 703.156 3,39% 21.646 9.026 (4.411) 1.004 –
Novus Capital Gestora de Recursos (Nota 1) (vi) 105.000 30,00% 350 14.657 6.741 2.117 2.215
Total 31/12/2020 112.193 20.771
Total 31/12/2019 133.436 21.401
(i) Foi adquirida pelo Modal em 15/08/2014 e teve a troca de controle acionário 
aprovado pelo BACEN em 03/07/2015, com respectiva divulgação no Diário Oficial 
em 21/09/2015. A Modal DTVM iniciou suas operações sob o controle do Modal em 
outubro de 2015. Em 27/02/2020, o Banco aportou na Modal DTVM R$ 25.000 total-
mente subscritos e integralizado e, homologado pelo BACEN em 01/06/2020. (ii) Em 
28/11/17 o Banco, após aprovação pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), adquiriu 
a Modal Administradora de Recursos Ltda. (“MAR”), entidade que já fazia parte do 
Conglomerado Prudencial, por R$ 69.200, gerando um ágio de R$ 60.477, apurado 
com base em laudo de avaliação econômico-financeiro que utilizou o método de fluxo 

de caixa descontado. No exercício findo em 31/12/2020, o Banco verteu a parcela 
referente ao investimento na MAR, conforme mencionado na Notas 22(e). (iii) Em 
31/12/2018, conforme aprovado em assembleia de sócios, e alinhado com a estratégia 
da alta administração, a Modal Administradora de Recursos Ltda (MAR) foi cindida em 
parcela equivalente a 80% do patrimônio líquido, com versão da parcela para a Modal 
Asset Management (MAM), simultaneamente num cronograma estabelecido, a gestão 
dos fundos de private equity de grandes clientes, foi transferida da MAR para MAM. 
No exercício findo em 31/12/2020, o Banco verteu a parcela referente ao investimento 
na MAM, conforme mencionado na Notas 22(e). (iv) Em dezembro de 2018, o Banco 
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Modal aportou o montante de R$ 286 na Central de Registro de Títulos e Ativos (Certa), 
que tem como objetivo, em um primeiro momento, registrar ativos de títulos privados 
e futuramente funcionar como liquidante e depositária de títulos privados. A empresa 
foi criada com o propósito de auxílio na redução de custos para os bancos, ajudando-os 
a tornarem-se mais competitivos. Hoje, o registro desses ativos é feito exclusivamente 
pela B3. (v) No exercício findo em 31/12/2020, a MAM distribuiu dividendos de forma 
desproporcional no montante de R$ 8.560, respectivamente, sendo o montante de R$ 62 
cabendo ao controlador e o restante aos sócios administradores minoritários. (vi) No 
exercício findo em 31/12/2020, a Novus Capital Gestora de Recursos (Novus), distribuiu 
dividendos de forma desproporcional no montante total de R$ 6.414, sendo o montante 
de R$ 1.406 cabendo ao Modal e o restante aos sócios controladores da entidade.
12. Imobilizado e Intangível: Os saldos e as movimentações ocorridas nas rubricas de 
Ativos imobilizados e intangível, podem ser compostos como demonstrado a seguir:

Ativo Imobilizado 31/12/19
Aquisi-

ções Baixas
Transfe-
rências

Depre-
ciação 31/12/20

Instalações 2.984 – – 171 (1.118) 2.037
Móveis e equipamentos de uso 1.024 8 – 1 (254) 779
Sistemas de comunicação 383 3 – – (68) 318
Sistemas de processamento
 de dados 14.966 1.077 (246) 50 (3.967) 11.880
Sistema de segurança 146 – – – (30) 116
Imobilizado em curso 213 276 (267) (222) – –
Total do Imobilizado 19.716 1.364 (513) – (5.437) 15.130

Ativo Intangível 31/12/19
Aquisi-

ções Baixas
Transfe-
rências

Amorti-
zação 31/12/20

Softwares (i) 9.909 8.922 (391) – (1.644) 16.796
Projetos concluídos 6.016 – – 10.841 (2.562) 14.295
Adiantamento de Intangível (ii) 6.854 8.276 (75) (10.841) – 4.214
Total do Intangível 22.779 17.198 (466) – (4.206) 35.305

Ativo Imobilizado 2018
Aquisi-

ções Baixas
Transfe-
rências

Depre-
ciação 2019

Instalações 4.056 – (904) 42 (210) 2.984
Móveis e equipamentos de uso 1.256 48 (19) 1 (262) 1.024
Sistemas de comunicação 322 24 – 102 (65) 383
Sistemas de processamento
 de dados 5.964 8.045 (137) 4.221 (3.127) 14.966
Sistema de segurança 170 8 – – (32) 146
Imobilizado em curso 304 4.275 – (4.366) – 213
Total do Imobilizado 12.072 12.400 (1.060) – (3.696) 19.716

Ativo Intangível 31/12/18
Aquisi-

ções Baixas
Transfe-
rências

Amorti-
zação 31/12/19

Softwares 12.110 62 (795) – (1.468) 9.909
Projetos concluídos – – – 6.420 (224) 6.016
Adiantamento de Intangível (ii) 2.369 10.725 – (6.420) – 6.854
Total do Intangível 14.479 10.787 (795) – (1.692) 22.779
(i) No exercício findo em 31/12/2020, o Banco adquiriu softwares, patentes e domínios 
de propriedade voltados para a geração de conteúdos na área de investimentos finan-
ceiros e prospecção de clientes no montante de R$ 8.500. (ii) Referente a projetos que 
estão em fase de desenvolvimento no âmbito da estruturação de produtos e serviços 
de banco digital. A amortização ocorre de acordo com plano de negócio preparado pela 
administração, após a conclusão da etapa de desenvolvimento, homologação e testes. 
O prazo médio de amortização do ativo intangível é de cinco anos. O desenvolvimento 
é de uma plataforma unificada de um banco digital, com diversas funcionalidades, e o 
controle ocorre em subprojetos que vão entrando em operação em momentos distintos.
13. Captação de recursos

2020 2019
Faixa de vencimento (i)

Até 180 
dias

De 181 a 
360 dias

Após 360 
dias (ii) Total Total

Depósito à vista 803.481 – – 803.481 338.651
Depósitos interfinanceiros 37.700 – – 37.700 169.500
Depósitos a prazo 804.318 232.081 269.100 1.305.499 1.079.569
 Certificados de Depósitos
  Bancários 789.104 229.579 120.512 1.139.195 1.079.569
  Pré-fixado (1.79% até 19.27%) 8.204 3.867 20.438 32.509 31.748
  Indexado à variação da taxa
   Selic/DI 780.900 225.712 100.074 1.106.686 1.047.821
Depósito a prazo c/garantia
   especial (DPGE) 15.214 2.502 148.588 166.304 –
  Indexado à variação da taxa
   DI/Pré – – 48.255 65.971 –
  Indexado à variação da taxa
   Selic/DI 15.214 2.502 54.498 45.835 –
  Pré-fixado – – 45.835 54.498 –
Captações no mercado aberto 1.412.003 – – 1.412.003 847.116
Recursos de aceites e emissões
 de títulos – – – – 13.177
 Letras de Crédito Imobiliário -
  (LCI)/Pos DI – – – – 13.177
Total de Captações 3.057.502 232.081 269.100 3.558.683 2.448.013
(i) Os depósitos a prazo e os recursos de aceites e emissões de títulos estão classificados 
entre curto e longo prazo, de acordo com os prazos de carência para resgate/amor-
tização. (ii) Vencimento nas faixas de acima de 1 ano até 3 anos totaliza R$ 258.502 
(31/12/2019 - R$ 531.197), acima de 3 até 5 anos totaliza R$ 7.361 (31/12/2019 - 
R$ 6.877) e acima de 5 anos totaliza R$ 3.237 (31/12/2019 - R$ 2.628).
No exercício findo em 31/12/2020 o decréscimo significativo no saldo de Captações 
de recursos decorre, majoritariamente, da redução nas taxas de juros de mercado. O 
Banco reconheceu o montante de R$ 77.836 (2019 - R$ 148.412) referentes à despesas 
de captações, esse montante foi devidamente registrado na demonstração do resultado 
na rubrica de “Despesas de Captação”.
14. Outras obrigações - diversas

2020 2019
Depósitos restritos (i) 33.367 30.818
Valores a pagar para sociedades ligadas (Nota 19) 4.070 104
Despesa de pessoal a pagar 3.460 3.630
Valores a pagar Phantom Stock Option (Nota 19 (a)) 3.075 983
Outros valores a pagar (ii) 1.727 –
Comissões de fianças a apropriar 1.115 869
Despesas administrativas a pagar (iii) 9.114 829
Obrigação de repasse de crédito tributário realizado (Modal DTVM) (iv) – 802
Valores a contribuir ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) 472 287
Serviço de consultoria jurídica 206 273
Rendas de renegociação a apropriar 4 160
Total de Outras obrigações diversas 56.611 38.755
Curto Prazo 45.649 7.605
Longo Prazo 10.962 31.150
(i) Refere-se ao valor depositado em conta escrow em nome do Banco Modal, por 
cotistas de um fundo administrado por esta instituição como garantias sobre resgates 
realizados por esses cotistas no montante de R$ 33.367 (31/12/2019 - R$ 30.818). Essa 
conta será movimentada de acordo com o atendimento de determinadas obrigações 
previstas em contrato no prazo de cinco anos. Esse mesmo valor está registrado como 
aplicações restritas no grupo de Obrigações Diversas no passivo e Aplicações Restritas 
no ativo não circulante. (ii) Refere-se, substancialmente, a rendas a apropriar de ganho 
de arbitragem com ativos listados simultaneamente nos mercados brasileiro (B3) e 
americano (Nyse), os chamados “cross listed”, especificamente negociando índice S&P, 
soja e títulos da dívida americana (treasuries). (iii) Nota 20 (ii). (iv) Refere-se a obrigação 
de repasse de valor equivalente a 25% do total dos créditos tributários realizados pela 
controlada Modal DTVM, pelo prazo máximo de 5 anos e sem previsão de atualização 
monetária, conforme previsto no contrato de compra e venda assinado entre as partes 
em 25/08/2014. No exercício findo em 31/12/2020 o valor foi totalmente liquidado 
após a entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
15. Imposto de renda e contribuição social: A conciliação entre os valores apurados 
conforme alíquotas nominais do Banco e os valores registrados no resultado do exercício 
pode ser resumida da seguinte forma:

2020 2019

Imposto 
de renda

Contri-
buição 
social

Imposto 
de renda

Contri-
buição 
social

Resultado antes da tributação e participação
 nos lucros 47.214 47.214 2.765 2.765
 Participação nos lucros ou resultados (6.081) (6.081) (4.529) (4.529)
 Juros sobre o capital próprio recebido – – 2.330 2.330
 Ajuste líquido ao valor de Mercado TVM e
  derivativos 8.223 8.223 1.582 1.582
 Resultado de participações em controladas (20.771) (20.771) (21.281) (21.281)
 Provisão para risco de crédito (11.678) (11.678) 5.076 5.076
 Perdas de crédito realizadas fiscalmente (191) (191) – –
 Outras provisões operacionais 356 356 4.014 4.014
 Provisão para contingências trabalhistas 519 519 2.794 2.794
 Contingências trabalhistas realizadas fiscal-
mente (1.075) (1.075) (2.717) (2.717)
 Provisão multa contingente 15.864 15.864 – –
 Ajuste operações de juros em mercado de
  liquidação futura (340) (340) (407) (407)
 Programa Phantom Stock Option 2.092 2.092 – –
 Resultados com debêntures incentivadas (i) (9.409) 2.059 (8.478) 1.897
 Demais adições (exclusões) permanentes 3.374 3.374 4.860 4.860
Base de cálculo antes da compensação de
 prejuízo fiscal e base negativa 28.099 39.566 (13.991) (3.616)
 Dedução Prejuízo Fiscal/ Base Negativa (10.680) (14.120) – –
Base de cálculo 17.419 25.446 (13.992) (3.617)
Alíquota nominal - % (15% + 10% do excedente)
 (Nota 2 (o)) 25% 20% 25% 20%
 Imposto de renda e contribuição social (6.206) (6.376) – –
 Incentivo Fiscal 98 – – –
Imposto de renda e contribuição social
 correntes (ii) (6.108) (6.376) – –
Constituição (reversão) obrigação fiscal dife-
rida sobre ajuste ao valor de mercado TVM e 
derivativos 2.056 1.645 396 316
Constituição (reversão) de créditos tributários
 sobre provisão para créditos de liquidação
 duvidosa, prejuízo fiscal e base negativa de
 CSLL e demais diferenças temporárias (9.004) (6.943) 5.689 9.812
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos (6.948) (5.299) 6.085 10.128
Total de imposto de renda e contribuição social 13.056 11.675 6.085 10.128
Recorrentes 7.426 8.119 – –
Não recorrentes (Nota 22(e)) 5.630 3.556 – –
(i) O Modal mantém e negocia, nos termos da Lei 12.431/11, Debêntures de Infra-
estrutura que possuem um tratamento diferenciado na tributação para fins de IR, 
tributando em 15% os ganhos obtidos nessas operações, em separado dos demais 
rendimentos, quando auferidas por Pessoa Jurídica, inclusive Instituições financeiras. A 
Lei dispõe, ainda, que (a) os rendimentos tributados exclusivamente na fonte poderão 
ser excluídos da apuração do lucro real; e (b) as perdas apuradas nas operações com 

Debêntures não serão dedutíveis quando realizadas por pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real. No exercício findo em 31/12/2020, o Modal auferiu resultado de 
R$ 11.468 (31/12/2019 - R$ 10.375) que, na apuração do lucro real, foi excluída da base 
de cálculo do imposto de renda, tendo recolhido imposto de renda na fonte no valor de 
R$ 2.059 (31/12/2019 - R$ 1.897), registrado na rubrica de Despesas Tributárias. (ii) O 
total de imposto de renda recolhido no exercício findo em 31/12/2020 foi de R$ 8.167 
(31/12/2019 - R$ 1.897 ), que inclui o IR corrente e o IR tributado em separado dos 
títulos incentivados, conforme parágrafo anterior.
Os créditos tributários e obrigações fiscais diferidas do Banco foram apurados conforme 
mencionado na Nota 2, e estão assim representados:

2020 2019
(a) Outros créditos - diversos (Nota 9)
 Ativo fiscal diferido
  Sobre provisão para créditos de liquidação duvidosa 13.647 13.811
  Sobre prejuízo fiscal e base negativa 41.963 56.643
  Provisões não dedutíveis temporariamente 7.285 8.236
  Sobre ajuste a mercado a compensar 4.413 555
Total Geral 67.308 79.245
 Circulante – –
 Longo prazo 67.308 79.245
(b) Outras obrigações fiscais e previdenciárias
 Obrigações fiscais diferidas
  Sobre ajuste a mercado de TVM e derivativos 11.527 17.890
  Sobre ajuste a mercado de contrato de futuro 887 734
Total Geral 12.414 18.624
 Circulante – –
 Longo prazo 12.414 18.624
O saldo de impostos e contribuições diferidos e sua movimentação estão represen-
tados por:

31/12/2019
Constituição/

Reversão 31/12/2020
Refletido no resultado
 Relativo a prejuízo fiscal e base negativa 56.643 (14.680) 41.963
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa 13.811 (164) 13.647
 Ajuste de valor de mercado de TVM e
  derivativos 721 3.686 4.407
 Ajuste de op. realizadas em mercado de
  liq. futura (734) (153) (887)
 Outras provisões temporárias indedutíveis 8.235 (950) 7.285
Total Geral 78.676 (12.261) 66.415
Refletido no patrimônio líquido
 Ajuste de MTM de TVM disponível para
  venda (18.056) 6.535 (11.521)
Total Geral 60.620 (5.726) 54.894

31/12/2018
Constituição/

Reversão 31/12/2019
Refletido no resultado
 Relativo a prejuízo fiscal e base negativa 47.016 9.627 56.643
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa 11.549 2.262 13.811
 Ajuste de valor de mercado de TVM e
  derivativos 8 158 166
 Ajuste a mercado a compensar – 555 555
 Ajuste de op. realizadas em mercado de
  liq. futura (490) (244) (734)
 Outras provisões temporárias indedutíveis 4.380 3.855 8.235
Total Geral 62.463 16.213 78.676
Refletido no patrimônio líquido
 Ajuste de MTM de TVM disponível
  para venda (10.323) (7.733) (18.056)
Total Geral 52.140 8.480 60.620
(ii) Estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários e Tributos a 
Compensar:

Crédito Tributários Provisão Tributos

Ano de Realização
Diferenças 

temporárias
Prejuízo Fiscal/
Base Negativa Total

para IR/CS 
diferidos

diferidos 
líquidos

2021 5.069 4.620 9.689 (4.966) 4.723
2022 6.336 7.548 13.884 (6.207) 7.677
2023 6.336 9.608 15.944 (1.241) 14.703
2024 5.069 10.925 15.994 – 15.994
2025 2.535 9.263 11.757 – 11.797
2026 – – – – –
2027 – – – – –
2028 – – – – –
2029 – – – – –
2030 – – – – –
Total geral 25.345 41.963 67.308 (12.414) 54.894
Valor presente (i) 22.099 35.223 57.322 (11.592) 45.730
(i) Para o cálculo do valor presente foi utilizada a taxa DI x Pré divulgada pela B3 - Brasil, 
Bolsa, Balcão.
16. Patrimônio líquido: (a) Capital social: No exercício social findo em 31/12/2020, o 
Banco Modal concluiu a cisão parcial para a criação da sociedade MAF (“Nova MAF”) 
que resultou na redução do capital social do Banco Modal em R$ 70.691, sem a redução 
na quantidade de ações ordinárias e preferenciais (Nota 22 (e)). Na Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) de 30/11/2020 foi aprovada a conversão voluntária de 1.600 ações 
preferenciais, nominativas e sem valor nominal, em ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. Nessa mesma assembleia, foi aprovado o aumento de capital da 
companhia mediante a emissão de 3.200 ações preferenciais nominativas, sem valor 
nominal, ao preço unitário de emissão de R$ 80.625,00 (oitenta mil, seiscentos e vinte 
e cinco reais), sendo destinados à composição do capital social da companhia o mon-
tante de R$ 16.931 e à composição de reserva de capital da companhia o montante de 
R$ 241.069. Essa operação ainda se encontra sob aprovação do órgão regulador (Nota 
22(f)). O exercício social findou com saldo de 1.072 ações preferenciais em tesouraria no 
valor de R$ 6.349 (2019 - 1.816 ações preferenciais em tesouraria no valor de R$ 10.755), 
equivalente a 2,18% (31/12/2019 - 3,11%) do capital social do Banco. Em 31/12/2020, 
o capital social está representado por 32.600 ações ordinárias (31/12/2019 - 31.000) 
e 32.600 ações preferenciais nominativas (31/12/2019 - 31.000), sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas das quais 3.200 encontram-se sob aprovação 
do órgão regulador. (b) Direito das ações: Aos acionistas do Banco é assegurado um 
dividendo anual de no mínimo 6% do capital social, não inferior a 25% do lucro líquido 
do exercício, ajustado nos termos da legislação societária. As ações preferenciais, sem 
direito a voto, têm prioridade no reembolso de capital, sem o pagamento de prêmio 
em caso de liquidação do Banco, e direito a dividendo mínimo de R$ 0,01 por ação. 
De acordo com o parágrafo 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor dos juros pagos 
ou creditados aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser 
considerado para cômputo do valor dos dividendos mínimos obrigatórios. (c) Juros 
sobre o capital próprio: Nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 não houve des-
tinação de juros sobre capital próprio. (d) Reserva de capital: Constituída nos termos 
do parágrafo 1º do Artigo 182 da Lei 6.404/76 e poderá ser utilizada para: absorção 
de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros; resgate, 
reembolso ou compra de ações; resgate de partes beneficiárias; incorporação ao capital 
social; pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes 
for assegurada, conforme Artigo 200 da Lei 6.404./76. (e) Reserva legal: Essa reserva 
é constituída por um montante equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada 
exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação societária. (f) Reserva especial 
de dividendos: Constituída nos termos parágrafo 5° do Artigo 202 da Lei 6.404/76, 
com base nos lucros não distribuídos como dividendos (Nota 16 (b)), que poderão ser 
absorvidos por prejuízos nos exercícios subsequentes ou pagos como dividendos de 
acordo com a disponibilidade financeira do Banco. (g) Reserva estatutária: Essa reserva 

é constituída com o saldo remanescente de lucro líquido ajustado, deduzido da distri-
buição de dividendos, com a finalidade de futura incorporação ao capital, distribuição 
aos acionistas ou absorção de prejuízos acumulados; o saldo desta reserva, em conjunto 
com as demais reservas de lucros, não poderá ultrapassar o capital social, sob pena de 
capitalização ou distribuição do excesso. (h) Reserva de ágio na emissão de ações: Essa 
reserva é constituída pelo resultado a maior recebido na venda de ações da empresa 
(Nota 16 (a)). (i) Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos: Representa os ganhos 
e perdas não realizados, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários classificados como "disponíveis para venda", conforme indicado na Nota 
5. Tais ganhos e perdas são transferidos para as correspondentes contas do resultado 
na data em que ocorrer a sua efetiva realização financeira.

2020 2019
Saldo em 1º de janeiro 22.069 15.485
 Ajuste de títulos e valores mobiliários (14.524) 14.316
 Efeitos tributários sobre estoque 6.536 (7.733)
Saldo em 31 de dezembro (Nota 5(a)) 14.081 22.069
17. Limite operacional (Acordo da Basiléia): As instituições financeiras têm que 
manter patrimônio líquido mínimo de 8% (2019 - 8%) dos seus ativos consolidados 
ponderados por grau de risco, acrescidos de percentuais sobre os riscos de créditos, 
sobre as exposições em ouro, em ativos e passivos referenciados em variação cambial 
e em variação da taxa de juros, conforme normas e instruções do BACEN. Para os 
cálculos das parcelas de risco, foram observados os procedimentos das Circulares 
BACEN  nº 3.644/13, 3.652/13, 3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, das Circulares 
nº 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e da Carta-Circular 
nº 3.498/11 para risco de mercado, e das Circulares nº 3.640/13 e 3.675/13 para risco 
operacional. Em 2013 foram publicadas as Resoluções do CMN números 4.192, 4.193 
e 4.278 que dispõem sobre os critérios de apuração dos Requerimentos Mínimos de 
Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e instituíram o Adicional de 
Capital Principal, respectivamente. Em 31 de dezembro, o Banco estava enquadrado 
neste limite operacional, conforme demonstrado a seguir:

2020 2019
Capital principal (Nível I) 202.028 204.945
Patrimônio de Referência 202.028 204.945
Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) (a) 1.154.462 1.020.896
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD) (b) 209.485 150.125
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD) (c) 438.219 385.369
RWA (a) + (b) + (c) 1.802.166 1.556.390
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 144.173 124.511
Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 57.855 80.434
Índice (%) 11% 13%
Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de
 juros das operações não classificadas na carteira de
 negociação (RBAN) 9.088 6.654
18. Contingências: Os passivos contingentes decorrentes de litígios ou notificações das 
entidades fiscalizadoras são avaliados pela administração com o apoio dos consultores 
jurídicos do Banco, considerando-se os conceitos definidos na Resolução nº 3.823/09 e 
reconhecidos nas demonstrações financeiras, quando considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos 
para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensurá-
veis com suficiente segurança. Para os processos com avaliação de perda considerada 
possível, não é reconhecida provisão contábil, sendo, entretanto, divulgadas em nota 
explicativa. No caso em que a avaliação de perda é considerada remota, não é reconhe-
cida provisão ou feita divulgação em nota explicativa. O Banco é parte em ações judiciais 
e processos administrativos, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo 
questões tributárias e outros assuntos. A Administração, com base em informações 
de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu 
provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as 
ações em curso. Os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações financeiras 
apenas quando a administração possui garantias de sua realização ou decisões judiciais 
favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Da mesma forma, os passivos re-
lacionados às obrigações legais em discussão judicial são mantidos nas demonstrações 
financeiras até o ganho definitivo da ação. Em 31/12/2019 e em 31/12/2020, o Banco 
figurava como parte em processos conforme resumidos adiante: (i) PLR: Em março de 
2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (“SRF”) lavrou Autos de Infração para 
exigir, com acréscimo de multa de ofício e juros de mora, contribuições previdenciárias 
(GIRAT) e contribuições destinadas a terceiros (INCRA e FNDE), supostamente incidentes 
sobre os pagamentos efetuados pelo Banco a seus empregados a título de participação 
nos lucros ou resultados (“PLR”), em janeiro de 2012 e julho de 2012, referentes ao 
segundo semestre de 2011 e primeiro de 2012, respectivamente. Em 14/04/2016, o 
Banco apresentou impugnação ao Auto de infração, o qual foi julgada improcedente 
em 27/12/2017 e atualmente encontra-se no CARF (Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais), aguardando julgamento ao Recurso Voluntário. Nossos consultores 
jurídicos classificam a probabilidade de perda como possível. Em 31/12/2020, o valor 
atualizado da ação era de R$ 6.018 (2019 - R$ 5.919). (ii) Reclamações trabalhistas: 
Em 31/12/2020, o Banco possuía provisões para contingências trabalhistas no total 
de R$ 1.081 (31/12/2019 - R$ 1.701), em montante suficiente para cobrir o valor 
potencial de perda para esses processos, de acordo com a análise dos consultores 
jurídicos contratados para as referidas causas. (iii) COAF: O Banco Central do Brasil 
("BACEN") instaurou processo administrativo a fim de apurar eventual falta do Banco 
Modal quanto ao dever de informar acerca de operações realizadas por um de seus 
clientes. O processo administrativo foi concluído com a imposição pelo BACEN de multa 
de R$ 200 ao Modal e de R$ 20 ao seu diretor, decisão da qual recorremos ao Ministro 
da Fazenda. Nesta ocasião, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras ("COAF") 
foi chamado a se manifestar, opinando pela majoração da multa aplicada ao Modal 
para R$ 15.800 e de seu diretor para R$ 100, além de sugerir a inabilitação deste pelo 
prazo de 5 anos. Violando o princípio da vedação ao reformatio in pejus, o Ministro da 
Fazenda acolheu o parecer do COAF majorando as sanções. Contra essa decisão o Modal 
ajuizou ação anulatória que se encontra atualmente no STJ aguardando julgamento. A 
tese sustentada pelo Modal apoia-se nos seguintes argumentos: (i) vedação ao refor-
matio in pejus, a (ii) ausência de ilegalidade na decisão administrativa do BACEN, que 
justificasse a majoração das multas pela autoridade hierárquica superior; e (iii) falta 
de razoabilidade e proporcionalidade na majoração aplicada. O valor atualizado da 
causa totaliza o montante de R$ 40.198 em 31/12/2020 (31/12/2019 - R$ 39.834), 
incluindo atualização monetária, multa e honorário de sucumbência. No âmbito da 
execução fiscal, em garantia de execução, o Modal indicou 4.510 LFTs que totalizavam 
o valor de R$ 48.771 em 31/12/2020 (31/12/2019 - R$ 47.731, Nota 5(a) (viii)). No 
atual estágio do processo, nossos consultores jurídicos classificam o risco de perda 
como possível, todavia, no exercício findo em 31/12/2020, o Banco central solicitou a 
constituição de provisão no montante de R$ 15.863, contrariando o prognóstico dos 
consultores jurídicos. (iv) Cível: O Banco Modal ("Modal") é parte de processos judiciais, 
envolvendo discussões no âmbito do Juizado Especial Cível (JEC) e Justiça comum, os 
quais são classificados com risco possível de perda, dada a incerteza inerente e esse 
tipo de ação. Portanto, devido à natureza desses processos e histórico, ainda recente, 
do desfecho desses processos, optamos por utilizar a média histórica como base para 
constituição de provisão para contingência, sobre o estoque de processos existentes 
em 31/12/2020. Atualmente o Modal é parte em 42 processos que se encontram em 
fases distintas e, baseado no histórico de sucesso, condenação ou acordos firmados, 
constituímos provisão de R$ 17 no passivo de 31/12/2020 (2019 - R$ 35). (v) Movi-
mentação da provisão para contingências: No exercício findo em 31 de dezembro, a 
movimentação da provisão para contingências era, conforme abaixo:

2020 2019
Saldo inicial 1.957 1.879
 (+) Constituição 16.383 2.492
  Não recorrentes (Nota 18 (iii)) 15.863 –
  Recorrentes 520 2.492
 (–) Pagamentos efetuados (1.095) (2.414)
Saldo final 17.245 1.957
Em 31/12/2020, o Banco mantinha o montante de R$ 1.494 (2019 - R$ 970) em depósi-
tos judiciais como garantia de contingências trabalhistas e nos termos da Lei 9.703/98. 
19. Partes relacionadas: As operações entre partes relacionadas com o Banco Modal S.A. 
nos exercícios findos em 31/12/2020 e de 2019 estão apresentadas da seguinte forma:

Ativo/(Passivo) Receitas/(Despesas)
Grau de Relação Prazo (i) Dez/20 Dez/19 Dez/20 Dez/19

Ativo
Outros Créditos - diversos
 - Modal Asset Management Ltda. Controlada 31/12/2021 1.173 28 6.735 –
 - Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. Ligada 31/12/2021 – – 1.176 –
 - Modal Participações Ltda. Ligada 31/12/2021 355 26 – –
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada 31/12/2021 – 15 389 –
 - Modal DTVM Ltda. Controlada 31/12/2021 5.323 3.128 15.306 –
 - MRE Desenv. e Neg. Imobiliários Ltda. Coligada 31/12/2021 39 39 – –
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada 31/12/2021 – 21 24 –
 - Modal Holding Controle Ligada 31/12/2021 90 1 – –
 - Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. Ligada 31/12/2021 1.949 – – –
Operações de crédito
 - Pessoal chave da administração – 26/12/2025 4.613 3.219 289 194
 - Modal Participações Ltda. Ligada 19/12/2022 10.798 – – –
Instrumentos Financeiros Derivativos
 - Pessoal chave da administração – – 2 23 –
(Passivo)
Depósitos à vista
 - Modal Asset Management Ltda. Controlada Sem Prazo (64) (5) – –
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada Sem Prazo – (7) – –
 - Modal Real Estate Participações Ltda. Controlada Sem Prazo (5) (1) – –
 - Modal DTVM Ltda. Controlada Sem Prazo (1.535) (1.568) – –
 - Modalmais Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda. Coligada Sem Prazo (5) (6) – –
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada Sem Prazo (3) (255) – –
 - Modal Participações Ltda. Ligada Sem Prazo (2) (2) – –
 - Bastad RJ Participações Ltda. Ligada Sem Prazo (9) (4) – –
 - Spe Incorporadora condado di Alphaville Ltda. Ligada Sem Prazo (1) (2) – –
 - DFB Brasil Participações Ltda. Ligada Sem Prazo (4) – – –
 - DAL Participações Ltda. Ligada Sem Prazo – (10) – –
 - DFL Industria e Comercio S/A Ligada Sem Prazo (1) – – –
 - Icaro AG7 1 Spe Empreend Imobiliários Ltda. Coligada Sem Prazo (38) (506) – –
 - Lund RJ Participações Ltda Coligada Sem Prazo (19) (36) – –
 - MD Realty I Participações S.A Coligada Sem Prazo (5) (5) – –
 - Novo Hotel Participações S.A Coligada Sem Prazo (1) (4) – –
 - Opal Participações S.A Coligada Sem Prazo (4) (2) – –
 - Performance Katrina Empreend Imobiliários S/A Coligada Sem Prazo (212) (3) – –
 - Performance Opalina Adm de Hotéis Ltda. Coligada Sem Prazo – (4) – –
 - X3 Real Estate Imobiliária e Participação Ltda. Coligada Sem Prazo – (2) – –
 - Pessoal chave da administração – Sem Prazo (2.060) (886) – –
Depósitos a prazo
 - Modal Asset Management Ltda. Controlada 21/10/2021 (1.801) (9.956) (195) (1.049)
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada 21/10/2021 (4.618) (4.588) (112) (315)
 - Modal Real Estate Participações Ltda. Controlada 21/10/2021 (5) (11) – (1)
 - DFB Brasil Participações Ltda. Ligada 21/10/2021 – – (4) (3)
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada 21/10/2021 (849) (2.111) (47) (172)
 - Modal Participações Ltda. Ligada 04/12/2023 (2.015) (13.429) (112) (221)
 - Spe Incorporadora condado di Alphaville Ltda. Ligada 10/11/2023 (467) (489) (12) (43)
 - Modalmais Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda. Coligada 30/10/2023 (10.722) (956) (135) –
 - Icaro AG7 1 Spe Empreend Imobiliários Ltda. Coligada 12/12/2023 (1.369) – (18) (43)
 - MD Realty I Participações S.A Coligada 08/12/2023 (13.433) (693) (252) (240)
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Ativo/(Passivo) Receitas/(Despesas)
Grau de Relação Prazo (i) Dez/20 Dez/19 Dez/20 Dez/19

 - Performance Opalina Adm de Hóteis Ltda. Coligada 25/08/2022 – (220) (5) (4)
 - X3 Real Estate Imobiliária e Participação Ltda. Coligada 02/01/2024 (12.587) (6.954) (237) (107)
 - Pessoal chave da administração 29/10/2023 (2.466) (1.388) (77) (92)
Depósitos interfinanceiros
 - Modal DTVM Ltda. Controlada 04/01/2021 (37.700) (168.000) (2.636) (8.887)
Letras de Crédito Imobiliário
 - Pessoal chave da administração – – – – – (19)
Instrumentos Financeiros Derivativos
 - Pessoa chave da administração – – – – – (136)
Outras Obrigações - diversas
 - Modal DTVM Ltda. Controlada 31/12/2021 (1.656) (102) (6) –
 - Modal Adm. de Recursos Ltda. Controlada 31/12/2021 – – (280) –
 - Modal Assessoria Financeira Ltda. Controlada 31/12/2021 – (2) (1.339) –
 - Modalmais Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda. Controlada 31/12/2021 (4) – – –
 - Modal Asset Management Ltda. Controlada 31/12/2021 (2.410) – (5.417) –

Em 06/11/2019, o Banco cedeu, sem coobrigação, os direitos de crédito e da posição 
contratual de parte de suas operações de crédito pelo montante de R$ 247.365 (Nota 
7 (c)) para a Modal Participações Ltda. (a) Remuneração do pessoal-chave da admi-
nistração: A cada dois anos, na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) é estabelecida a 
remuneração máxima mensal para todos os Administradores, conforme determina o 
Estatuto Social. (i) Benefício de curto prazo a administradores

2020 2019
Proventos 2.479 3.545
Encargos sociais 927 1.390
Total Geral 3.405 4.935
(ii) Outros benefícios: Programa de remuneração variável - Phantom Stock Option: O 
Modal, a partir do ano de 2017, instituiu um Programa de Opção de Compra de Ações 
do Banco Modal na modalidade “Phantom Shares”. O plano consiste em remuneração 
com pagamento em caixa, não havendo, no entanto, a entrega efetiva das ações, uma 
vez que não haverá e/ou entrega de ações para liquidação do plano. Até o exercício 
findo em 31/12/2020 foram estruturados quatro planos. Esses valores são registrados 
como uma provisão a pagar, com sua contrapartida no resultado do exercício, com base 
no valor justo das Phantom Shares outorgadas e pelo período de aquisição ao direito 
de exercício (vesting period). O valor justo deste passivo é revisado e atualizado a cada 
período de divulgação, de acordo com a variação do valor justo do benefício outorgado 
e a aquisição do direito de exercício. As opções emitidas exigem um período de aqui-
sição de 4 anos só podem ser exercidas caso o beneficiário permaneça na companhia 
durante todo o período (vested in full), com exceção de colaboradores desligados por 
iniciativa do Banco sem justa causa. O preço de exercício deve ser igual ao menor preço 
do patrimônio líquido do Banco na data do exercício de cada opção. A volatilidade 
estimada foi calculada com base na volatilidade histórica de ações de bancos similares 
ao Banco Modal em porte e operações listados nas bolsas de valores do Brasil e do 
exterior. Em 31/12/2020, o valor justo estimado pela administração foi de R$ 3.075 bruto 
e R$ 1.691 líquido de impostos. A provisão será ajustada nos períodos subsequentes 
na medida em que se cumpram os períodos de permanência previstos nos Programas 
de Opções. Os valores justos dos programas foram estimados com base no modelo de 
valorização de opções Black&Scholes, tendo sido consideradas as seguintes premissas:

Programas¹
2017 2018 2019 2020

Preço de exercício (Patrimônio Líquido da
 controladora) 661.342 661.342 661.342 661.342
Duração até o exercício (anos) 1 2 3 4
Taxa Livre de Risco 3,30% 5,00% 6,12% 6,77%
Volatilidade Anualizada Esperada 43,5% 43,5% 43,5% 43,5%
Patrimônio Líquido (Controladora) da
 data da outorga 363.844 363.844 363.844 363.844
Percentual de outorga 0,29% 0,09% 0,09% 0,46%
Valor base para outorga no vencimento 1.055 327 327 1.624
1 - No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Banco aditou os planos vigentes 
que passaram a vigorar com as mesmas características (Sport price e Strike).
(iii) Participação acionária: Os membros da Diretoria possuem conjuntamente, direta 
e indiretamente, 90,98% (31/12/2019 - 95,77%) das ações ordinárias e preferenciais 
do Banco (Nota 16 (a)). 20. Receitas de prestação de serviços: As receitas de pres-
tação de serviços, nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019, estão compostas da 
seguinte forma:

2020 2019
2º semestre Exercício Exercício

Comissão por consultorias e operações
 estruturadas 19.848 26.744 33.750
Renda com garantias prestadas (fiança) 1.155 3.062 5.265
Renda de serviço de custódia 4.281 7.910 5.043
Renda de administração e gestão de
 fundos de investimentos 1.429 2.924 2.661
Renda de tarifas bancárias e de corretagem
 de bolsa 429 944 734
Rendas com serviço de pagamento 213 265 –
Comissão por colocação de quota de fundos 18 30 130
Total Geral 27.373 41.879 47.583

21. Outras despesas administrativas
2020 2019

2º semestre Exercício Exercício
Despesas com processamento de dados (i) 7.960 14.377 12.913
Despesas com serviços de terceiros e serviços
 técnicos (ii) 13.918 18.923 12.348
Despesa com depreciação e amortização 3.543 9.471 9.420
Despesa com serviços do sistema financeiro 6.761 11.943 5.358
Despesa com comunicações 1.517 2.957 3.627
Despesa com viagens no país e exterior 230 1.016 3.559
Despesa de aluguéis 1.823 3.079 2.884
Despesas tributárias 1.304 3.273 2.125
Despesa com registro de Bens não de uso próprio 2.299 2.481 1.923
Despesa com promoções e relações públicas 275 472 1.441
Despesa com registros em “clearing” 67 135 1.272
Despesa com contribuições filantrópicas 18 36 805
Despesa com serviços do sistema financeiro
 no exterior 596 1.351 812
Despesa com comissão de distribuição 90 256 752
Despesa com manutenção e conservação de bens 347 534 739
Despesas de honorários 946 1.162 347
Outras 2.051 3.073 3.103
Total Geral 43.745 74.539 63.428
Recorrentes 36.245 67.039 63.428
Não recorrentes (ii) 7.500 7.500 –
(i) As despesas com processamento de dados referem-se substancialmente a softwares 
que automatizam o operacional da corretora e inclui contratação de plataformas, simula-
dores e salas ao vivo (influenciadores digitais), que são disponibilizadas aos clientes para 
aquisição. (ii) O incremento decorre, substancialmente, da provisão para pagamento de 
honorários advocatícios de sucesso no montante de R$ 7.500, decorrentes de contin-
gência cujo trânsito julgado favorável ocorreu em 18/12/2020. 22. Outras informações: 
(a) Em 31/12/2020, a rubrica “Outras Receitas Operacionais”, estava representada, 
substancialmente, por: (i) atualização monetária sobre o crédito tributário de R$ 234 
(31/12/2019 - R$ 445); (ii) receita de atualização da venda à prazo de BNDU no valor 
de R$ 168 (31/12/2019 - R$ 843) - Nota 7(a); (iii) receita de juros sobre operações com 
características de concessão de crédito no valor de R$ 214 (31/12/2019 - R$ 514) - Nota 
7; (iv) rendas de aplicações no exterior no valor de R$ 135 (31/12/2019 - R$ 422); (v) 
variações cambiais ativas no montante de R$ 1.448 (31/12/2019 - R$ 422); (vi) outras 
rendas de títulos de crédito no valor de R$ 70 (31/12/2019 - R$ 334); (vii) recuperação 
previdenciária no valor de R$ 576 e (viii) reversão de provisão de títulos e valores mobi-
liários no montante de R$ 9.987. (b) Em 31/12/2020, “Outras Despesas Operacionais” 
estão representadas substancialmente, por (i) outras provisões operacionais de R$ 3.226 
(31/12/2019 - R$ 345) e (ii) devedores por compra de valores e bens de R$ 1.283 
(31/12/2019 - R$ 933). (c) No exercício findo em 31/12/2020, as despesas tributárias 
estavam representadas por: (i) imposto de renda retido na fonte - títulos incentivados 
no valor de R$ 2.059 (31/12/2019 - R$ 1.890); (ii) imposto sobre operações financeiras 
no valor de R$ 1.167 (31/12/2019 - R$ 130); (iii) contribuição para o financiamento da 
seguridade social no valor de R$ 7.332 (31/12/2019 - R$ 4.216); (iv) contribuição ao 
programa de integração social no valor de R$ 1.192 (31/12/2019 - R$ 685); (v) imposto 
sobre serviços de qualquer natureza no valor de R$ 1.989 (31/12/2019 - R$ 1.609) e 
(vi) outras despesas tributárias no valor de R$ 47 (31/12/2019 - R$ 105); (d) Em 31 de 
dezembro, as despesas com pessoal apresentavam a seguinte composição:

2020 2019
2º semestre Exercício Exercício

Benefícios 2.775 5.555 4.907
Encargos sociais 3.830 7.750 6.025
Salários e bolsa auxílio 11.910 24.372 20.294
Treinamento e capacitação 50 113 289
Total Geral 18.565 37.790 31.515
(e) Reorganização societária: Cisão: Em 30/05/2019, a Assembleia Geral Extraordinária 
do Banco Modal S.A. deliberou a cisão parcial do patrimônio líquido do Banco, com 
versão da parcela cindida no montante de R$ 70.691, para a criação de uma nova en-
tidade denominada MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A operação 

aguardava a aprovação do regulador e trâmites legais e foi concretizada em outubro de 
2020. A variação no saldo dos ativos entre a data do laudo e a da efetivação da cisão, 
no montante de R$ 4.111, foi registrada na conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial 
no Patrimônio Líquido. Apresentamos a seguir a composição do acervo líquido cindido 
à MAF DTVM, conforme apurado em Laudo de avaliação de data-base de 30/04/2019:

Valor
Títulos e Valores Mobiliários 5.008
Investimentos 10.912
Imobilizado de uso 342
Intangível 54.429
Total do ativo 70.691
Capital Social 70.691
Total do passivo e patrimônio líquido 70.691
Nos termos do decreto 9.580/18, sobre a possibilidade de utilização do prejuízo fiscal e 
base de cálculo negativa proporcionalmente a parcela do PL na hipótese de cisão parcial, 
nessa operação, o Modal reconheceu o montante negativo de R$ 9.186 referente a baixa 
do crédito diferido dessa natureza (Nota 15). (f) Aporte de capital: Em 30/11/2020 a 
Assembleia Geral Extraordinária do Banco Modal S.A. deliberou o recebimento de aporte 
de R$ 258.000 de um grupo de investidores locais. Nesse contexto a AGE deliberou: (i) a 
conversão voluntária de 1.600 ações nominativas e sem valor nominal preferenciais 
em ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal; (ii) o aumento de capital 
social da Companhia, no valor total de R$ 16.931, mediante a emissão de 3.200 novas 
ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. Do valor aportado, o montante 
de R$ 16.931 são destinados à conta de capital social e o valor de R$ 241.069 destinados 
à conta de reserva de capital da Companhia. Essa operação ainda está sujeita a apro-
vação do regulador. (g) Efeito do coronavírus sobre nas demonstrações financeiras: 
Em 10/03/2020, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu orientação na qual 
destaca a importância de as companhias considerarem cuidadosamente os impactos do 
COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais 
riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas as normas contábeis aplicáveis. 
O Banco Central adotou medidas para provimento de liquidez e maior flexibilização 
sobre a regulação prudencial e das exigências em caso de créditos repactuados e, por 
meio da Resolução CMN nº 4.820, de 29/05/2020, estabeleceu vedações temporárias 
para (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos acima do mínimo 
obrigatório estabelecido no estatuto social ou em lei, quando aplicável; (ii) recompra 
de ações próprias; (iii) redução do capital social; (iv) aumento da remuneração, fixa ou 
variável, de membros da administração; e (v) antecipação do pagamento de quaisquer 
dos itens anteriores. Não é possível prever se novas restrições a distribuições serão 
impostas pelos órgãos reguladores do Sistema Financeiro Nacional, sendo certo que, 
na eventualidade de imposição de referidas restrições, a distribuição de resultados do 
Banco aos seus acionistas poderá ser comprometida. O Banco e os seus administradores 
monitoram a situação e avaliam eventuais impactos decorrentes da pandemia. Ainda 
é complexo mensurar o efeito decorrente dos impactos da pandemia da COVID-19 e à 
medida que identifica esses impactos, a Administração mensura e incorpora em seus 
julgamentos e estimativas contábeis. Esses impactos, uma vez identificados, poderão 
produzir impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Os possíveis impactos 
que poderão vir a ser observados são aumento do risco de crédito de clientes por 
inadimplência nos pagamentos e aumento de provisões para perdas em ativos finan-
ceiros, redução no valor justo dos investimentos em títulos e valores mobiliários e 
instrumentos financeiros derivativos, aumento de contingências passivas e mudança 
na estimativa de realização do crédito tributário. Ressaltamos que, conforme descrito 
na Nota 7 (c), no exercício findo em 31/12/2019, o Banco cedeu de forma definitiva 
e sem coobrigação, parte substancial de sua carteira de crédito sujeita a provisiona-
mento nos termos da resolução Bacen 2.682. Nesse sentido, a Administração não viu 
impactos relevantes na sua carteira de crédito, como também não percebeu efeitos 
significativos em seus níveis de liquidez e captação. No exercício findo em 31/12/2020, 
a administração avaliou a recuperabilidade dos ativos não financeiros e contabilizou 
provisão para redução ao valor recuperável no montante de R$ 351 mil decorrentes 
de impairment, de imóveis classificados como Bens não de uso. Além disso, para a 
mesma data-base, a administração avaliou o valor justo dos instrumentos financeiros 
sem cotação em mercado ativo (nível III) , conforme mencionado na nota 5 (iv), no 
montante de R$ 258.375 mil, que refletem a expectativa da administração com relação 
ao impacto da pandemia nos fluxos de caixa das investidas. Não é possível mensurar 
ou antecipar os eventuais impactos econômicos financeiros futuros decorrentes da 
pandemia do COVID19. Até a data da emissão dessas Demonstrações Financeiras, 
o Banco não identificou indícios de fatos que possam alterar significativamente as 
avaliações realizadas ou indicar que o Banco poderá comprometer a capacidade de 
manter a sua continuidade operacional tampouco às suas estimativas e julgamentos 
contábeis. 23. Eventos subsequentes: Aquisições: Proseek Escola de Negócios, Finanças 
e Consultoria Empresarial Ltda. (“Proseek”): Em 21/01/2021, o Banco Modal, por meio 
de suas controladas, e os acionistas da Proseek , firmaram o Instrumento de Particular 
de Venda de Participação Societária Sob Condições Precedentes e Outras Avenças em 
que o Modal adquiriu a totalidade das quotas da Proseek. O montante da operação 
foi de R$ 2.298. Essa operação tem como objetivo reforçar a estratégia de captação de 
agentes autônomos de investimento e ainda aguarda a aprovação do regulador. Eleven 
Serviços de Consultoria e Análise S.A. (“Eleven”): Em 05/02/2021, o Banco Modal e os 
acionistas da Eleven firmaram contrato de compra e venda por meio do qual o Banco 
Modal adquiriu a totalidade das ações da Eleven. Essa operação tem como objetivo 
potencializar a proposta de assessoria financeira aos clientes modalmais utilizando a 
casa de research independente. A operação aguarda a aprovação do regulador.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Aos Administradores e Acionistas Banco Modal S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Modal S.A. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2020 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, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Modal S.A. em 31/12/2020, 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 Banco Central do Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação 
à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Mensuração do valor justo instrumentos financeiros deri-
vativos e dos ativos sem liquidez (notas explicativas 2(g), 
3(a), 5(a)(iii) e 6(h))
A mensuração do valor justo de instrumentos financeiros 
derivativos é uma área que inclui subjetividade, uma vez que 
utiliza modelos de precificação desenvolvidos pela Adminis-
tração que considera como premissa, (i) dados observáveis 
de mercado, como preços de mercado de instrumentos 
financeiros com características semelhantes, e (ii) modelos 
matemáticos, entre outros.
Adicionalmente, a mensuração do valor justo dos Fundos de 
Investimentos em Participações considera a adoção de premis-
sas e julgamentos por parte da administração que envolvem 
elevado nível de julgamento na avaliação ao valor justo por 
método de fluxo de caixa descontado evolutivo e involutivo. 
Neste caso são utilizados modelos desenvolvidos internamen-
te e/ou por avaliadores externos que não se baseiam em dados 
observáveis de mercado. Assim, devido a relevância dos saldos 
dessas operações e os fatos antes expostos, consideramos que 
esse assunto é um principal assunto de auditoria.

Nossos principais procedimentos de auditoria consideraram, entre 
outros, o entendimento dos controles internos, incluindo aqueles 
desenvolvidos pela Administração para mensuração ao valor justo 
dos instrumentos financeiros derivativos e dos ativos sem liquidez.
Para os instrumentos financeiros derivativos, com a ajuste dos 
nossos especialistas, efetuamos, em base amostral, o recálculo 
independente da valorização dos derivativos mensurados ao valor 
justo, utilizando premissas observáveis no mercado.
Adicionalmente, para os ativos sem liquidez, com o apoio dos nossos 
especialistas, realizamos o entendimento quanto às metodologias 
de cálculo para precificação, também analisamos a razoabilidade 
das premissas críticas utilizadas pela Administração nas construções 
de modelos internos, bem como analisamos o alinhamento destas 
premissas e modelos com as práticas utilizadas de mercado.
Consideramos que os critérios e premissas adotados pela Adminis-
tração na mensuração do valor justo desses ativos financeiros são 
razoáveis, tendo em vista as práticas utilizadas no mercado e as 
práticas contábeis vigentes.

Análise do valor recuperável - bens não de uso próprio (notas 
explicativas 3(o), 4(d) e 11.1.2)
Os saldos de bens não de uso próprio são submetidos, pelo 
menos uma vez ao ano, a teste de perda por redução ao valor 
recuperável (impairment).
Consideramos essa uma área de foco de auditoria por: (i) en-
volver o uso de estimativas e julgamentos significativos na 
identificação de unidades geradoras de caixa e avaliação dos 
potenciais benefícios econômicos futuros, bem como pelo 
fato de que a utilização de diferentes premissas pode modi-
ficar significativamente as perspectivas de realização desses 
ativos e a eventual necessidade de registro de redução ao 
valor recuperável, com consequente impacto nas demonstra-
ções financeiras; (ii) ter sido impactado em decorrência dos 
aspectos relacionados a pandemia da COVID-19; e (iii) pela 
representatividade do saldo dessas contas no contexto das 
demonstrações financeiras.

Nossos principais procedimentos de auditoria, consideraram, entre 
outros, o entendimento dos controles internos desenvolvidos pela 
Administração para análise do valor recuperável de bens não de 
uso próprio.
Com o apoio dos nossos especialistas, analisamos as principais 
metodologias de avaliação e premissas utilizadas nos laudos de 
avaliação, desenvolvidos por avaliadores externos, para análise do 
valor recuperável (impairment) dos ativos de bens não de uso pró-
prio, com o objetivo de observar a razoabilidade dessas estimativas 
e a necessidade de constituição de provisão pare redução ao valor 
recuperável.
Consideramos que as premissas adotadas pela administração para 
avaliação da realização por redução ao valor recuperável (impair-
ment) de bens não de uso próprio são razoáveis, tendo em vista 
as práticas utilizadas no mercado e as práticas contábeis vigentes.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Instituição é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Adminis-
tração 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 da Instituição é respon-
sável 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 de a Instituição 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 Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte 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, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Instituição. 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 Instituição a não mais se manterem em continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das controladas para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras do Banco. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essas investidas e, consequentemente, pela opinião de auditoria 
da Investida. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que 
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os even-
tuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a 
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação 
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2021
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Marcelo Luis Teixeira Santos
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1PR050377/O-6

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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