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Caem óbitos 
de idosos e 
aumentam na 
faixa de 20 a 59

Os números de óbitos conta-
bilizados pelos Cartórios de Re-
gistro Civil brasileiros mostram 
uma redução de 65% nas mortes 
de pessoas entre 90 e 99 anos e 
de 48% entre aquelas de 80 a 89 
anos, indicando o efeito positi-
vo da vacinação. No grupo entre 
70 e 79 anos – que ainda está em 
período de quarentena entre as 
aplicações das 2 doses e o efeito 
da vacina – a queda foi de 8% na 
comparação. Os dados comparam 
a média de óbitos destes grupos 
desde o início da pandemia e os 
primeiros 15 dias de abril.

No Estado do Rio de Janeiro, 
os óbitos de pessoas com ida-
des entre 20 e 29 anos passaram 
a ser quase 1% em abril, o que 
representa um crescimento de 
50% no número de mortes em 
relação à média desde o início 
da pandemia. Já a quantidade 
de óbitos de pessoas entre 30 
e 39 anos, que representavam, 
em média, 2,8% das mortes, 
subiram em abril para 4,2%, 
crescimento de 49% no núme-
ro de mortes por Covi-19.

A faixa de pessoas entre 40 e 49 
anos é a mais afetada. Até janeiro 
de 2021, representavam 4,8% dos 
óbitos causados pela doença. Nos 
primeiros dias de abril, já repre-
sentam 9,9% do total de mortos 
pela doença no estado.

Também bastante afetada nesta 
2ª onda, a população com idade 
entre 50 e 59 anos representa-
va, em média, 11,8% do total de 
mortes pelo novo coronavírus 
no primeiro ano completo da 
pandemia. Nos primeiros dias de 
abril, representa 18,3%.

Pandemia faz aumentar 
abandono de trabalho por jovens
Ao contrário de há uma década, não foi para estudar

O impacto da pandemia, 
embora tenha atingido 
todas as idades, acabou 

intensificando diferenças já exis-
tentes. Os jovens foram os mais 
afetados. “É como se o jovem, 
que normalmente já largava atrás 
na corrida pelo emprego, agora 
observasse uma distância ainda 
maior dos demais concorrentes”, 
compara a pesquisadora Maria 
Andreia Parente Lameiras, do 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

Levantamento feito pela pes-
quisadora aponta uma retração 
de 10,6% na força de trabalho de 
pessoas entre 18 a 24 anos de ida-
de no quarto trimestre de 2020, 
e uma taxa de desocupação que 
chegou a 29,8%, cerca de 4,1 mi-
lhões de pessoas.

“Quando olhamos quem saiu 
mercado de trabalho direto para 
a inatividade, vemos que o jovem 
é o segundo maior grupo. Só per-
de para pessoas acima de 60 anos, 
entre as quais essa escolha é mais 
compreensível, pois muitas ve-
zes está relacionada à aposenta-
doria”, diz em matéria da revista 
Conjuntura Econômica, da FGV. “O 
aumento desalento entre jovens é 
preocupante”, reforça.

Há quase uma década, quando 
economia e mercado de trabalho 
estavam aquecidos, os jovens bra-
sileiros saíram das estatísticas de 
desemprego não apenas por te-
rem mais oferta de trabalho, mas 
pela decisão de dedicar-se exclu-
sivamente aos estudos. Levanta-

Capitais estão longe de atingir os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável

Estudo elaborado com base 
no Índice de Desenvolvi-
mento Sustentável das Ci-

dades – Brasil (IDSC-BR) mostra 
que as 26 capitais estaduais têm 
grandes desafios a superar para 
atingir os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) esta-
belecidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) até 2030.

As mais bem posicionadas no 
comparativo, como Curitiba, São 
Paulo e Florianópolis, ainda assim 
estão distantes das metas estabele-
cidas em oito dos 17 ODS.

A capital do Paraná, por exem-
plo, registra a maior pontuação 
média considerando todos os ob-
jetivos a serem alcançados (66,03). 

Quanto mais próximo de 100, 
mais perto de alcançar as metas 
preconizadas pela ONU.

No entanto, a cidade registra 
sete ODS assinalados na cor ver-
melha, nível mais baixo do índice, 
e um na cor laranja, segundo pior 
da escala. Entre os objetivos situ-
ados no patamar inferior da tabela 
estão os de número 5 – Igualda-
de de Gênero (40,7 pontos), 10 – 
Redução das Desigualdades (48,0 
pontos) e 16 – Paz, Justiça e Insti-
tuições Eficazes (47,5).

Todas as 26 capitais – o índi-
ce não inclui Brasília – também 
registram pontuação abaixo do 
desejável nesses três ODS, o que 
revela alguns dos principais de-

safios compartilhados por pre-
feitos e gestores públicos dessas 
cidades.

De acordo com o estudo com-
parativo, São Paulo é a segunda 
capital melhor classificada, com 
pontuação de 64,86, seguida de 
Florianópolis, que registra 64,15 
pontos.

No ranking geral do IDSC-BR, 
que computou e analisou os da-
dos de 770 municípios, Curitiba 
está situada na 30ª posição, São 
Paulo é a 48ª e Florianópolis a 56ª 
colocada.

As três capitais com menores 
pontos são Macapá (AP), que re-
gistra 43,35, Porto Velho (RO), 
com 46,13, e Belém (PA), 46,74.

mento do FGV Ibre de 2012, que 
cruzou dados de emprego com o 
de matrículas, mostrava que 30% 
da queda do desemprego no iní-
cio daquele ano comparado a 
2011 eram atribuídos a essa saí-
da da força de trabalho, em uma 
conjuntura na qual a renda das 
famílias permitia manter parte 
desses jovens só estudando, para 
que completassem o ensino mé-
dio ou superior.

Agora, um dos agravantes des-
se desalento é a possibilidade de 
que, em função do desemprego, 
esse grupo também tenha aban-
donado os estudos, por falta de 
capacidade de pagamento. “Com 
a redução do valor e cobertura 
do auxílio emergencial, é possível 
que mais pessoas que estavam na 
inatividade voltem a buscar em-
prego. E, entre os jovens menos 

qualificados, a tendência é de que 
o desemprego suba ainda mais, 
pois quem estiver mais bem pre-
parado conseguirá se recolocar 
primeiro”, diz Lameiras.

Em 2018, 23% dos jovens de 
15 a 29 anos (10,9 milhões de 
brasileiros) não estudavam, nem 
trabalhavam, os chamados nem-
-nem. Foi o maior índice da série 
histórica do IBGE. Entre os jo-
vens de 18 e 24 anos, a incidên-
cia chega a 27,9%, e nos jovens 
adultos, de 25 a 29 anos, a taxa de 
nem-nem é de 25,9%. Segundo o 
IBGE, o fenômeno é fortemen-
te influenciado pela interrupção 
dos estudos.

Os dados do IBGE revelam 
que 2,4 milhões de jovens estão 
na situação de não estudar, não 
estar ocupado e não procurar tra-
balho.

MEC será mais 
prejudicado 
com taxação
de livros

É lugar-comum entre execu-
tivos e políticos que o Brasil não 
conseguirá se desenvolver se não 
der prioridade à educação. Mas o 
discurso esbarra na prática: a cada 
crise, é justamente a educação a 
sofrer os maiores cortes.

Agora, o Ministério da Eco-
nomia defende taxa os livros em 
12% para aumentar a arrecadação. 
Em audiência pública realizada 
para discutir o tema nesta segun-
da-feira, a coordenadora-geral do 
Programa do Livro do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) do Ministério 
da Educação (MEC), Nadja Ro-
drigues, chamou atenção para o 
maior prejudicado: o próprio go-
verno.

“São comprados 150 milhões 
de livros. Está se atendendo a uma 
população equivalente à de mui-
tos países da Europa, por exem-
plo. Isso precisa ser visto porque 
o governo também vai pagar essa 
conta, porque é o maior consumi-
dor do mercado editorial brasilei-
ro. São R$ 2 bilhões. Com certeza 
isso vai reverter em mais custo no 
investimento total de material di-
dático no país”, disse, de acordo 
com a RBA.

Planos de 
saúde: Procon 
entra com ação 
contra reajuste

O Procon de São Paulo ingres-
sou com uma ação civil pública 
para questionar os aumentos de 
cinco operadoras de planos de 
saúde. O órgão de defesa do con-
sumidor solicita que as empresas 
apresentem as informações que 
embasam os reajustes e os per-
centuais de aumento aplicados 
nos últimos três anos, informa a 
Agência Brasil.

Na ação, o Procon pede ainda 
que seja aplicada uma multa de R$ 
10 milhões por danos morais co-
letivos contra as operadoras Amil 
Assistência Médica Internacional, 
Bradesco Seguros, Notre Dame 
Intermédica Saúde, Sul América 
Companhia de Seguro Saúde e 
Qualicorp Administradora de Be-
nefícios.

Em janeiro, foram registradas, 
de acordo com o Procon, 962 re-
clamações de consumidores con-
tra os reajustes dos planos.
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Por Lucas Miglioli

Há um ano, o Bra-
sil começava a 
sentir os primei-

ros impactos da pandemia 
da Covid-19. A velocidade 
de propagação da doença 
direcionava as atenções pa-
ra a possibilidade de colap-
so na saúde, expondo, de 
forma ainda mais gritante, 
a precariedade do sistema 
público nacional.

Hoje, entretanto, outra 
consequência nefasta do 
novo coronavírus começa a 
vir à tona. As medidas res-
tritivas de circulação e de 
atividades causam impactos 
severos à economia, com a 
determinação de fechamen-
to de empresas estabeleci-
mentos comerciais, escolas, 
academias, restaurantes, 
dentre outros.

Com a liquidez compro-
metida, empresas busca-
ram, a todo custo, sobre-
viver à Covid-19 focando 
suas ações mitigadoras, 
inicialmente, nas obriga-
ções trabalhistas, de for-
necimento e tributárias. 
Passado o choque inicial, 

passaram a revisitar as 
obrigações assumidas an-
tes da pandemia, cujos 
números têm mostrado a 
incompatibilidade com o 
atual cenário econômico.

Essa desconjuntura dese-
quilibra a relação estabeleci-
da entre os contratantes no 
ato da contratação, quando 
as partes conheciam (ou, 
ao menos, deveriam conhe-
cer) o ambiente econômico 
no qual estabeleceram suas 
condições para o negócio. 
Nesse momento, a balança 
estava equilibrada. Entre-
tanto, a mudança brusca 
e, sobretudo, imprevisível 
desse panorama, pende a 
balança para um dos lados, 
em detrimento do outro, 
impondo o reequilíbrio 
econômico-financeiro das 
condições contratadas.

Justificativas não faltam. 
Órgãos oficiais e impren-
sa têm noticiado sobre au-
mento significativo dos ín-
dices econômicos, de linhas 
de financiamento, da varia-
ção cambial, da sinistralida-
de com efeitos importantes 
no valor de seguros. Na rua, 
o impacto do custo de vi-

da é visível nas prateleiras 
dos grandes varejistas, nas 
bombas de combustível, 
em todos os deliveries que 
tentam dar sustentação aos 
que tentam manter portas 
abertas.

Note, não estou me refe-
rindo a qualquer oscilação 
econômica, aquela corri-
queira, que todo e qualquer 
gestor médio conhece (ou 
deveria conhecer). As in-
tempéries a que me refiro 
são extraordinárias, capazes 
de alterar, significativamen-
te, todo contexto nacional, 
dignas daquelas oriundas 
dos planos econômicos das 
décadas de 80 e 90.

Bem por isso, a revisão 
das condições contratuais 
nesses casos encontra am-
paro na lei e nos mais co-
mezinhos princípios do Di-
reito.

Nesse ponto, reside o 
maior atrito entre os in-
teressados, simplesmente 
porque muitos desconhe-
cem seus direitos diante 
dessa situação excepcional, 
de extrema gravidade, que, 
tendo tomado todos de sur-
presa, impossibilitou qual-
quer medida preventiva.

Em muitos casos, essa 
imprevisão onera, excessi-
vamente, uma das partes da 
relação contratual. Tratam-
-se das teorias da impre-
visão e da onerosidade ex-
cessiva, pelas quais há de se 
buscar o equilíbrio da equi-
valência das prestações em 
razão da alteração brusca e 
significativa das condições 
existentes no momento da 
contratação.

A necessidade de resta-
belecer o equilíbrio econô-
mico-financeiro, afetado 
pelas medidas de combate 
à pandemia, tem extrapo-
lado o âmbito privado, tor-
nando-se crucial também 
nas relações mantidas com 
o Poder Público, como au-
toriza nosso ordenamento 
jurídico, especialmente a 
Constituição Federal (art. 

37, XXI) e a Lei de Licita-
ções (art. 65, alínea “d”).

A princípio, o pedido é 
direcionado ao próprio ór-
gão contratante, contendo 
as razões econômicas e ju-
rídicas ensejadoras da ade-
quação contratual.

É imprescindível de-
monstrar a modificação do 
cenário em que estabeleci-
das as condições contratu-
ais em decorrência de “álea 
econômica extraordinária 
e extracontratual” apta a 
comprometer a execução 
do contrato, como prevê a 
Lei de Licitações em seu art. 
65, II, alínea “d”, destacan-
do as seguintes hipóteses: 
fatos imprevisíveis; fatos 
previsíveis, porém de con-
sequências incalculáveis; ca-
so fortuito; força maior; ou 
fato do príncipe.

Todavia, caso a negocia-
ção fracasse no âmbito ad-
ministrativo, o pedido pode 
ser submetido ao crivo do 
Poder Judiciário, por meio 
de ação judicial.

Afinal, de uma forma ou 
de outra, é preciso manter o 
equilíbrio da relação contra-
tual, evitando que o cenário, 

imprevisível e extraordiná-
rio, decorrente das medidas 
de combate à Covid-19 im-
ponha prejuízo a umas das 
partes contratantes.

Uma coisa é certa: a si-
tuação atual demanda bom 
senso e seriedade para ga-
rantir não apenas o posi-
cionamento ideal do fiel da 
balança, mas, sobretudo, a 
execução dos contratos de 
interesse público.

Por isso, o gestor público 
deve estar atendo à pecu-
liaridade do atual panora-
ma econômico, analisando, 
com a acuidade exigida pelo 
momento, os pedidos de 
readequação do equilíbrio 
econômico-financeiro dos 
contratos sob sua respon-
sabilidade, a fim discernir 
os pedidos pautados nas 
premissas acolhidas pela le-
gislação que rege a matéria 
daqueles meramente opor-
tunistas.

Afinal, é preciso separar 
o joio do trigo, para garan-
tir o interesse Público, sem 
comprometer o produtor.

Lucas Miglioli é sócio de Miglioli e 
Bianchi Advogados.
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Fatos 
extraordinários 

como os oriundos 
dos planos 

econômicos das 
décadas de 80 e 90

Nada serve olhar 
o velocímetro se 
não ficar de olho 
no indicador de 

combustível

No Brasil, não temos o ‘new normal’, temos o ‘never normal’
Por Carlos Bibi

Sem nenhuma dúvida, 
2020 foi um ano de-
safiador para todos. 

E colocou os profissionais 
de finanças, especialmente 
os CFOs, no epicentro das 
empresas durante a crise. 
Muitas delas, depois de as-
segurarem a segurança física 
e saúde dos talentos, foca-
ram em gerenciar a liqui-
dez dentro de um ambiente 
extremadamente incerto. 
Administrar investimentos, 
reduzir despesas operativas, 
ajustar capital de trabalho, 
assegurar linhas de crédito 
e obter suporte foram as 
principais prioridades.

Mas a importância e o pa-
pel central do CFO só ten-
dem a aumentar em 2021 e 
no futuro. Logicamente que 
o foco muda muito de em-
presa para empresa, setor 
da economia, entre outros 
aspectos. Mas eu diria que, 
de uma forma ou outra, 
algumas ações prioritárias 
formam parte da agenda 
desse líder.

Se olharmos as priorida-
des do CFO para o futuro, 
as competências necessárias 
e o entorno político, econô-
mico e social atual, o profis-
sional de finanças mais qua-
lificado para o desafio, sem 
dúvida, estaria no pódio o 
CFO brasileiro. 

Quem já teve a missão de 
explicar para o CFO global 
ou para o Headquarters a 
complexidade de impostos 
e as constantes mudanças 
na legislação no Brasil, sabe 
bem do que estou falando. 
No Brasil, já vivemos cons-
tantemente um “never nor-
mal”. Abrir o jornal é um 
ato de fé: novas medidas 
provisórias que mudam tu-
do viraram um ritual diário.

Os gestores no Brasil de-
dicam muito tempo – cerca 
de 2 mil horas por ano, se-
gundo o Banco Mundial – 
apenas para lidar com ques-
tões burocráticas e com o 
pagamento de impostos.

Volatilidade cambial, in-
flação, complexidade fiscal, 
multiplicidade de regimes 
tributários, regulações al-

fandegárias, medidas do 
Banco Central, mudança 
constante de regras, inse-
gurança jurídica, mandados 
de segurança, burocracia, 
travas para fazer negócios, 
infraestrutura colapsada e 
outros fatores fazem parte 
da “normalidade” do traba-
lho do CFO no Brasil. E é 
justamente nesse cenário de 
falta de normalidade é que 
o executivo brasileiro se de-
senvolve e cria as skills ne-
cessárias para sobreviver e 
ter êxito. 

O CFO brasileiro tem 
que se adaptar rápido e 
constantemente. Também 
precisa ser extremadamen-
te criativo, inovador e achar 
soluções rápidas para a em-
presa sobreviver e crescer. 
Além disso, necessita estar 
um passo à frente na digi-
talização e automatização. 
O Brasil, sem dúvida, está 
entre os países mais avança-
dos em informatização fis-
cal. O CFO brasileiro sabe 
que transformação digital é 
um requisito essencial para 
estar no jogo.

Ao mesmo tempo, o 
CFO brasileiro precisa ter 
excelentes habilidades de 
comunicação, pois preci-
sa explicar como funciona 
o Brasil. Para completar, o 
executivo deve atrair e de-
senvolver talentos em um 
ambiente cultural tão diver-
so e tão rico como é o Bra-
sil. Também necessita criar 
uma cultura de diversidade 
e inclusão como pilares pa-
ra maximizar a criação de 
valor. 

Assim, na agenda de 
prioridades, é essencial in-
vestir no desenvolvimento 
de talentos. O gestor pre-
cisa ser um “servant lea-
der”. Investir tempo em 
entender como realmente 
os talentos do time estão 
se sentindo. É fundamen-
tal que o CFO seja o líder 

da transformação digital 
da empresa. As transações 
serão touchless, e a infor-
mação será cada vez mais 
em tempo real.

A forma tradicional de 
reporte mensal, trimestral 
e anual não é mais o driver 
para as decisões. Ao mes-
mo tempo, com a crescen-
te automação, como o uso 
de data analytics, AI, ro-
botics, vemos que o perfil 
e as skills dos profissionais 
de finanças deverão mudar 
dramaticamente.

Sobreviver provavelmen-
te tenha sido bom em 2020 
e também nesse início de 
ano, mas, em breve, isso 
não será o suficiente. O ob-
jetivo do CFO para 2021 é 
retomar o crescimento da 
empresa. Muito provavel-
mente a inovação será para 
a maioria das empresas o 
maior motor de crescimen-
to, mas não falo apenas em 
produto.

Em 2020, nós, CFOs, 
aprendemos muitas lições, 
como a necessidade de 
gerenciar liquidez. Nesse 

aspecto, é importante um 
maior fluxo de caixa de 
operações. Provavelmente, 
a maioria ajusta capital de 
trabalho, linhas de crédito 
e alavancagem. Sem dúvi-
da, continuaremos com um 
foco maior no caixa gerado 
pelas operações, capital de 
trabalho e níveis de alavan-
cagem. Fazendo uma analo-
gia: dirigindo, de nada serve 
olhar apenas o velocímetro. 
Se não olhar o indicador de 
combustível, vai ficar sem 
gasolina.

Fundamentalmente, o 
CFO precisa ter em mente 
que é preciso ter modelos 
flexíveis de negócios. As 
organizações mais exitosas 
são as que mais rapidamen-
te se adaptam. O perfil de 
talento e a transformação 
digital são pilares funda-
mentais para modelos de 
negócio mais flexíveis. Ele 
não tem que se preparar 
para o “novo normal”, mas 
sim para o “nunca normal”.

Carlos Bibi é CFO da The Lycra 
Company.

A Covid-19 e o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato público
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Servidor público 
valorizado… nos países ricos

Os países mais desenvolvidos têm mais servidores 
públicos, sustentam as entidades que participam 

da campanha #ServiçoPúblico #ÉPublico #ÉpraTodos. 
Confira os dados da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE, o clube dos 
países mais ricos com visão econômica conservadora) que 
mostram o percentual de funcionários públicos no total 
de trabalhadores:

– Noruega: 30%
– Suécia: 29%
– Dinamarca: 28%
– Finlândia: 24%
– Lituânia: 23%
– França, Estônia e Hungria: 21%
– Letônia e Israel: 20%
A média da OCDE é de 18%. Até a Inglaterra (16%) e 

os Estados Unidos (15%) têm, proporcionalmente, mais 
servidores que o Brasil, onde apenas 12% dos trabalha-
dores estão nos serviços públicos.

Mas não é só quantidade. Segundo dados do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), coletados entre 
1995 e 2006, o índice médio de produtividade no serviço 
público era 46,6%, em média, maior do que na iniciativa 
privada. E a diferença estava crescendo, com 14,7% de 
aumento na produtividade do serviço público por ano, 
contra 13,5% no privado, no mesmo período.

Dão importância

“Apesar de muitos desafios, nossa nação concluiu um 
censo pela 24ª vez. Este ato é fundamental para nossa 
democracia e uma declaração de nosso crescimento e re-
siliência.” A frase é da secretária de Comércio dos Estados 
Unidos, Gina Raimondo.

O U.S. Census Bureau anunciou que o Censo de 2020 
mostra que a população residente dos EUA em 1º de 
abril de 2020 era de 331.449.281. Dez anos antes, eram 
22.703.743 de residentes a menos.

Amigos do alheio

As pessoas precisam ficar atentas contra aproveitadores 
que usam até o sofrimento com o coronavírus para levar 
vantagem indevida. Espertinhos estão usando redes sociais 
para fazer vaquinha virtual falsa para pagamento de despesas 
funerárias.

Rápidas

A Associação Comercial do Rio (ACRJ) recebe nesta 
quarta-feira, às 11h, o embaixador Laudemar Aguiar para 
a palestra “Relações Brasil–Irã”, pelo Zoom: zoom.us/
meeting/register/tJAldOuqrjksHdIvA-z-e8EAZbgsSI-
ho3Y-T *** Nesta quarta, Dia da Educação, o Laboratório 
Inteligência de Vida (LIV) realizará, às 18h, o webinário 
“Esperança nas escolas em tempos de incerteza”. 
 Inscrições em bit.ly/3sesjmp.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 20 de maio de 2021, às 14:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ12.21 na forma on-line, dos
veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não recla-
mado por seu proprietário, classificados como conservados, su-
cata inservível identificados ou sucatas inservíveis não identifica-
dos, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro,
cujo os proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o
Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na
JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

OTHON ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ 33.200.114/0001-34 - NIRE 3330011177-8

Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas a se reunirem 
em AGO, no dia 03/05/2021, às 9:00h., na sede social da Cia., localizada na 
Rua Teófilo Otoni, nº 15 – 12º and.,  a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2015 
e 31.12.2016; ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos; 
iii) Eleição/Reeleição dos membros da  Diretoria; iv) Fixar o montante de 
remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021. 
Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

COTONIFÍCIO OTHON BEZERRA DE MELLO S.A.
CNPJ Nº 10.775.815/0001-04 - NIRE 33300076344

Edital de Convocação - Convidamos os Senhores acionistas a se 
reunirem em AGO, no dia 03/05/2021, às 9:40h., na sede social da Cia., 
localizada na Rua Teófilo Otoni, nº 15 – 12º and.,  a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31.12.2015 e 31.12.2016; ii) Deliberar sobre a destinação do 
resultado dos períodos; iii) Eleição/Reeleição dos membros da  Diretoria; 
iv) Fixar o montante de remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 
22/04/2021. Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

Rocha Miranda Filhos S/A Administração e Participações
CPNJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1

Edital de Convocação para AGO/AGE: Convocamos os Srs. Acionistas a 
se reunirem às 13h em 1ª convocação no dia 14/05/21, em AGO/AGE, que 
será realizada na modalidade DIGITAL, e sua transmissão será pela plata-
forma Google Meet, que terá o link de acesso disponibilizado aos acionistas 
com antecedência a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) 
AGO/AGE: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/20; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) 
Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício 2021; d) Elei-
ção do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais. RJ, 26/04/21. 

A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA-ELEIÇÃO SINDICAL
O Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis e Similares de Magé, Guapimirim,
Cachoeira de Macacu e Mangaratiba–RJ. CNPJ 39.190.236/0001-73 com o.
Endereço: Praça Dr. Nilo Peçanha 137 sala 207-Centro Magé-RJ CEP:
25900-088 em conformidade com o estatuto social, Art.19 & 1° CONVOCA
os ASSOCIADOS COM DIREITO A VOTO a comparecerem no dia 03 de
maio de 2021, no período das 08h00 às 18h00, no endereço Rua
Paulo Teixeira dos  Santos  n°45 Centro Magé-RJ CEP:25900-082, para
a eleição da diretoria da  entidade, para o quinquênio 2021 a 2026. Ficando
aberto o prazo de 48 horas para o registro de chapas, no endereço em
(epigrafe),contados a partir da data da publicação deste edital. A secretaria
funcionará das 09 as 17 horas os interessados devem comparecer munidos
de toda a documentação necessária., os votos serão coletados em urna
fixa no local da votação. A proclamação do resultado ocorrerá no dia 07 de
Maio de 2021 ao momento será lavrada ATA conforme as determinações do
estatuto social. Para que se produzam seus efeitos legais.
                            Jorge Pinto dos Santos (PP)- Presidente

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Data, Horário e Local: Em 25 de fevereiro de 2021, às 13:00 horas, na sede da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia” ou  
“Num 80”), localizada na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim 
Bibi, CEP 04534-011, permitida a participação através de plataforma digital de vídeo conferência, na forma do artigo 12, §4°, do Estatuto 
Social. Convocação: Conforme convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração no dia 18 de fevereiro de 
2021. Presenças: Presentes os Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Eduardo de Britto Pereira 
Azevedo. Mesa Diretora: Sra. Verônica Valente Dantas, Presidente e o Sr. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, Secretário. Ordem do 
Dia: O Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber: 1. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores da Numeral 
80 para o exercício de 2021; e 2. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Apreciações e 
deliberações: Passando-se à apreciação dos itens constantes da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade dos presentes:  
1. Deliberaram propor à Assembleia Geral Ordinária o montante da remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2021, conforme proposta que ficará arquivada na sede da Companhia. 2. Deliberaram por convocar a Assembleia Geral 
Ordinária cabendo à Diretoria publicar o edital de convocação em uma data que satisfaça os prazos legais. A Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária realizar-se-á na sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as 
contas dos administradores examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo 
em 31.12.2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2020; e (iii) deliberar, conforme o disposto 
no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar sobre alterações de itens do Estatuto Social da Companhia para refletir o 
cancelamento do registro de emissor da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, quando foi lavrada a presente ata. Presentes: Mesa: Verônica Valente Dantas 
- Presidente, Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Secretário. Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo 
Coutrim, Eduardo de Britto Pereira Azevedo. A ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. 
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Secretário. JUCESP nº 154.142/21-9 em 08/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CLUBE VIDA EM GRUPO – CVG-RJ
CNPJ/MF n° 30.276.356/0001-13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pela presente e de acordo com o Art. 16°, § 3º do Estatuto, ficam convocados 
os Associados Fundadores,  Efetivos e Beneméritos do Clube Vida em 
Grupo, em pleno gozo de seus direitos sociais, para Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 12 de maio de 2021, na sede do Clube, 
à Rua da Quitanda, 159 - 12° andar - Centro - Rio de Janeiro- RJ, às 12h 
em 1 ª Convocação e às 12h30 em 2ª e Última Convocação, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de Contas de atual, relativo 
ao período de Julho de 2019 à junho de 2020; b) Conhecimento da nova 
Diretoria do Conselho Consultivo para o período de julho de 2021 à Junho 
de 2023; c) Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, RJ, 26 de abril de 
2021. Octavio Colbert Perissé – Diretor Presidente.

Mercado já prevê inflação acima de 5%

A previsão do merca-
do financeiro para 
o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deste ano 
subiu de 4,92% para 5,01%. 
A estimativa está no bole-
tim Focus desta segunda-
feira, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC), com a pro-
jeção para os principais in-
dicadores econômicos.  Há 
um mês, a projeção  esta-
va em 4,81%. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
3,6%. Tanto para 2023 co-
mo para 2024 a previsão pa-
ra o indicador é de 3,25%.

O cálculo para 2021 es-
tá próximo do limite da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75% pa-
ra este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o li-
mite inferior é de 2,25% e 
o superior de 5,25%. Este 
ano, o BC calcula que há 
41% de chance de a infla-
ção furar o teto. Para per-
seguir o centro da meta, o 
BC eleva ou reduz a taxa 
de juros básica, a Selic. 

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, fixada atual-
mente em 2,75% ao ano pe-
lo Comitê de Política Mo-
netária (Copom).

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é de que a 
Selic encerre 2021 em 5,5% 
ao ano. Para o fim de 2022, 
a estimativa é de que a taxa 
básica suba para 6,13% ao 
ano. E para o fim de 2023 e 
2024, a previsão é de 6,5% 
ao ano.

As instituições financei-
ras consultadas pelo BC 

elevaram a projeção para o 
crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,04% 
para 3,09%. Para o próximo 
ano, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) 
- a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país - é de crescimento de 
2,34%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,5%.

A expectativa para a co-
tação do dólar se mantém 
em R$ 5,40 ao final deste 
ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é de que a moeda 
americana continue nesse 
patamar.

Grilagem 
legítima

Ao nesta segunda-feira 
participar em e audiência 
pública na Comissão de Le-
gislação Participativa (CLP) 
e Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias (CDH) 
da Câmara dos Deputados, 
o delegado da Polícia Fede-
ral Alexandre Saraiva, afas-
tado da PF por apresentar 
notícia-crime no Supremo 
Tribunal Federal ,(STF) 
contra o ministro do Meio 
Ambiente Ricaro Salles,  
afirmou que “o ministro 
tornou legitima a ação de 
criminosos” na Amazônia. 
O delegado afirmou que 
houve um aumento da gri-
lagem no último período.

Pauta para a 
CPI da Covid

A Casa Civil da Presi-
dência elaborou uma lista  
contendo as acusações fre-
quentes sobre o desempe-
nho do governo federal no 
enfrentamento à Covid-19. 
A relação de 23 itens, que 
foi encaminhada por e-mail 
a 13 ministérios. Cada um 
deveria produzir respostas 
para rebater as afirmações 
e encaminhá-las à Casa Ci-
vil até a última 6ª feira (23). 

O ministro da Casa Civil, o 
general Luiz Eduardo Ra-
mos, confirmou ao UOL 
a existência do documento 
e afirmou que as respostas 
vão ajudar na defesa do go-
verno na CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
da Covid, no Senado. A CPI 
da Covid investigará a con-
duta do governo durante a 
pandemia e o uso de recur-
sos da União transferidos 
para Estados e municípios. 
A primeira reunião está 
marcada para esta terça-fei-
ra que, por causa da pande-
mia, será semipresencial.

Maranhão 
compra Sputnik

O governador do Mara-
nhão, Flávio Dino (PCdoB), 
afirmou que a importação ao 
Brasil da vacina russa Sput-
nik V não deve demorar pa-
ra acontecer. Em entrevista 
à CNN nesta segunda-feira, 
disse que o Maranhão, junto 
com os demais estados do 
Nordeste, fechou contra-
to com o Fundo Russo de 
Investimento Direto para a 
compra de 37 milhões de do-
ses, mas é necessária a chan-
cela da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
“Imagino que isso vá acon-
tecer em curto prazo”, disse 
Dino, destacando que o an-

damento do processo já deve 
ocorrer na próxima semana, 
após a Anvisa se reunir com 
os governadores que pediram 
doses do imunizante russo. A 
Sputnik V ainda não possui 
registro ou autorização para 
uso emergencial no Brasil.

Acontece que a Anvi-
sa reprovou a importação 
da vacina Sputnik, porque, 
segundo os seus gerentes, 
existe uma falta de docu-
mentos para a aprovação. 
Além disso, eles falaram 
sobre os possíveis riscos da 
vacina russa à saúde. Os ge-
rentes se reuniram de forma 
extraordinária para cumprir 
a decisão do ministro Ricar-
do Lewandowski, do STF, 
que deu um prazo de 30 
dias para que a Anvisa deci-
disse sobre o uso da vacina. 
A agência reguladora tentou 
recorrer do prazo, mas o 
ministro indeferiu o pedido 
nesta segunda. Inspetores 
da agência viajaram para a 
Rússia no dia 16 de abril pa-
ra coletar mais informações 
sobre o imunizante. 

Pouca confiança 
na retomada

A confiança do empre-
sário brasileiro sofreu no-
va queda em abril. O Icec 
(Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio), 

apurado mensalmente pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), registrou 
redução mensal de 6,4%, 
atingindo 95,7 pontos.  Os 
dados foram divulgados 
nesta segunda-feira.

Trata-se da quinta varia-
ção negativa consecutiva e 
do menor resultado desde 
outubro de 2020. O indica-
dor também voltou a ocu-
par a zona de insatisfação 
(abaixo de 100 pontos), 
após seis meses.

O presidente da CNC, Jo-
sé Roberto Tadros, explica 
que o indicador reflete per-
cepções negativas em relação 
às condições gerais da eco-
nomia, o que resulta na baixa 
expectativa de investimentos 
pelos empresários, apesar da 
movimentação de recursos 
na Páscoa e da retomada do 
auxílio emergencial em abril.

“É preciso destravar os 
setores paralisados, como o 
comércio, que foi diretamen-
te impactado pelo lockdown. 
Para isso, não existe fórmula 
mágica, a imunização da po-
pulação precisa andar. Acre-
ditamos que, com maior cir-
culação de pessoas pelas ruas, 
o cenário de confiança do co-
merciante possa se modificar 
em curto e médio prazos”, 
afirma Tadros, reforçando 
que a dependência presencial 
do varejo é muito grande.



Negócios & Empresas4    l  Monitor MercantilTerça-feira, 27 de abril de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em Milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais)

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

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas 
relativas aos exercícios findos de 31 de dezembro de 2020 e 2019. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se 
fizerem necessários. Rio de Janeiro, 27 de Abril de 2021. A ADMINISTRAÇÃO

1. Contexto operacional: A Canal Brazil S.A. “Companhia”) é uma Joint Ven-
ture entre a Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globo”), anteriormente 
Globosat Programadora Ltda. (“Globosat”) e a GCB Empreendimentos e Par-
ticipações Ltda., cuja vigência é determinada contratualmente até fevereiro de 
2038,de acordo com aprovação ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária 
de 12 de janeiro de 2018. A Companhia iniciou suas operações em 18 de se-
tembro de 1998 e tem como principal atividade a programação linear e não 
linear (VoD e OTT - Streaming), produção, aquisição de direitos e distribuição 
de filmes e outras produções audiovisuais independentes, de origem nacional, 
para exibição por meio de seu canal de televisão por assinatura “Canal Brasil”,-
veiculado pela rede de distribuição de televisão por assinatura das operadoras 
Claro S.A., Sky de Banda Larga Serviços Ltda., Embratel TVSAT Comunica-
ções S.A., Oi Móvel S.A.e Telefônica Brasil S.A., além de outras operadoras 
independentes. Em 1º de janeiro de 2020 foi aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária a incorporação da Globosat e da G2C Globo Comercialização 
de Conteúdos S.A (“G2C”), pela sua controladora, Globo, a qual passou a su-
cedê-las em todos os seus bens, direitos, obrigações e compromissos contra-
tuais, garantindo a continuidade de forma normal. Essa reestruturação socie-
tária integra o programa “Uma só Globo”, que visa a unificação das operações 
em uma única empresa, mais ágil e mais forte, possibilitando a melhoria e 
aperfeiçoamento dos negócios e atividades atuais, e na criação de novos ne-
gócios. Em 1º de setembro de 2020, em regime de pré-lançamento, a Globo 
através de sua plataforma de streaming Globoplay, de forma pioneira passou 
a oferecer o pacote Globoplay + Canais ao vivo para seus atuais assinantes, 
proporcionando a experiência de consumo linear dos canais da TV Globo, in-
cluindo os canais de TV por assinatura como o Canal Brasil. Em 1º de outubro 
de 2020, a nova oferta passou a ser disponibilizada a todo o público. Covid-19 
– Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
o surto de Covid-19 uma pandemia. Como consequência, o Covid-19 impactou 
significativamente a economia mundial. A Companhia se encontrou em uma 
nova rotina com a disseminação do vírus do COVID-19 no mundo, na qual 
a grande maiorias dos colaboradores passaram a trabalhar de forma remota 
(home office) em conformidade com as recomendações da OMS e as diretri-
zes do Grupo Globo. As produções foram afetadas pela pandemia. Os filmes 
licenciados, as produções terceirizadas e as coproduções tiveram parada nas 
produções, contudo a grade da Companhia não foi comprometida, em função 
da programação de estoque suficiente que garantiu as estreias e continuidade 
dos canais. As receitas foram impactadas, contudo diante da crise no mercado 
de TV por assinatura era esperada queda. A pandemia do Covid-19 afeta as 
premissas e a incerteza de estimativas associadas à mensuração de ativos e 
passivos. Após análise da Administração, não foram observados impactos re-
levantes e/ou necessidade de divulgações adicionais. 2. Base de preparação 
e apresentação das demonstrações financeiras: A autorização para conclu-
são da preparação destas demonstrações financeiras ocorreu em 22 de abril 
de 2021. As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Adminis-
tração e foram elaboradas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e dos pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As 
presentes demonstrações financeiras foram preparadas utilizando as práticas 
contábeis de acordo com os pronunciamentos efetivos para os exercícios ini-
ciados a partir de 1º de janeiro de 2020. 3. Principais práticas contábeis: As 
principais políticas contábeis adotadas pela Companhia são descritas abaixo: 
a) Ativos e passivos, circulantes e não circulantes - Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro dos 
doze meses seguintes após a data do balanço ou que sejam mantidos essen-
cialmente com o propósito de serem negociados. Os ativos são reconhecidos 
nos balanços somente quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando 
a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores, 
ou tendo como base estudos técnicos que indicam as melhores estimativas 
do risco envolvido. b) Direitos de exibição - Os direitos de exibição incluem 
os eventos ao vivo, filmes, seriados, direitos artísticos e programas de televi-
são, adquiridos de terceiros e produzidos internamente. São reconhecidos no 
ativo circulante e no realizável a longo prazo em decorrência de integrarem o 
ciclo operacional da empresa, ou seja, a segregação dos conteúdos é realiza-
da conforme vigência dos contratos de licenciamento. Os direitos adquiridos 
são mensurados ao custo de aquisição, reconhecidos no ativo no momento 
do pagamento ou quando tais direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer 
primeiro. Os custos dos filmes incluem, basicamente, o custo dos direitos de 
filmes e séries de televisão adquiridos de terceiros, nos termos dos contratos 
de aquisição. A vida útil dos direitos de exibição adquiridos é definida com base 
nos prazos contratuais e/ou métodos de exibição. A amortização desses direi-
tos ocorre quando da sua exibição ou no final da validade do contrato, o que 
ocorrer primeiro. A recuperabilidade dos direitos é revisada individualmente por 
direito, e as perdas, se houver, são reconhecidas no resultado, quando há um 
decréscimo do valor ou quando não há mais expectativa de exibição do direito 
até o final do contrato. c) Imobilizado - O imobilizado é registrado ao custo de 
aquisição ou de construção deduzido da depreciação acumulada e/ou perdas 
por redução ao valor recuperável, se for o caso. Gastos com reparos e manu-
tenção que não aumentam a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa 
quando incorridos. A exceção dos terrenos, que não são depreciados, a de-
preciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração 
a vida útil-econômica estimada dos bens. d) Reconhecimento da receita - De 
acordo com a norma CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes, a Canal Bra-
zil reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando 
os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação 
das obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço 
da transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de performan-
ce e e) reconhecimento da receita quando (e à medida que) a Canal Brazil 

satisfaça a obrigação de performance. As principais classes de receitas são 
reconhecidas considerando as obrigações de performance abaixo, que podem 
ser satisfeita em um determinado momento ou a longo do tempo:

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

Mensalmente ao longo do tempo da 
assinatura

Programação e conteúdo (TVODs 
(Transactional Video on Demand) 

Reconhecidos no mês seguinte da 
disponibilização do conteúdo

e) Pronunciamentos contábeis novos ou revisados e aplicados pela 1ª vez em 
2020 - Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material - As alte-
rações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a informação é 
material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo 
razoável, decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis de 
propósito geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que for-
necem informações financeiras sobre relatório específico da entidade”. As alte-
rações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude 
de informação, individualmente ou em combinação com outras informações, no 
contexto das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida é material 
se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas 
pelos usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre as de-
monstrações financeiras da Companhia. Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura 
Conceitual para Relatório Financeiro - O pronunciamento revisado inclui alguns 
novos conceitos, fornece definições atualizadas e critérios de reconhecimento 
para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas alte-
rações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia. 4. 
Capital social: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social totalizava 
R$13.905 e estava composto por 5.482.004 ações subscritas e integraliza-
das sem valor nominal, sendo 2.741.004 ordinárias e 2.741.000 preferenciais.

André Saddy - Diretor Geral; Luiz Bertolo - Gerente Financeiro
Luiz F Dezonne - Gerente de Contabilidade - CRC/RJ092.909/O-9

O Parecer dos Auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S., datado de 
22/04/2021, foi emitido sem ressalvas e encontra-se à disposição dos acionistas 
junto com as Demonstrações Financeiras completas, na sede da Companhia.

Ativo 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4.895 6.192
Títulos e valores mobiliários 12.474 13.569
Contas a receber 8.231 9.951
Direitos de exibição 10.874 9.798
Outros 213 298

Total do ativo circulante 36.687 39.808
Não circulante

Contas a receber 156 112
Direitos de exibição 22.682 18.143
Imobilizado 2.697 2.815
Outros 897 89

Total do ativo não circulante 26.432 21.159
Total do ativo 63.119 60.967

Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante

Contas a pagar 10.586 10.578
Imposto de renda e contribuição social 3.816 1.834
Obrigações tributárias 713 805
Dividendos a pagar 6.697 6.531
Outros passivos circulantes 15 -

Total do passivo circulante 21.827 19.748
Não circulante

Contas a pagar 144 541
Outros passivos não circulantes 24 55

Total do passivo não circulante 168 596
Patrimônio líquido

Capital social (Nota 4) 13.905 13.905
Reservas de lucros 13.916 9.739
Dividendos adicionais propostos ao mínimo 
obrigatório 13.303 16.979

Total do patrimônio líquido 41.124 40.623
Total do passivo e patrimônio líquido 63.119 60.967

2020 2019
Receita de vendas e serviços 93.950 99.360
Custo das vendas e dos serviços (30.528) (38.490)
Lucro bruto 63.422 60.870
(Despesas) receitas operacionais

Despesas com vendas (11.996) (11.610)
Despesas gerais e administrativas (11.480) (10.808)
Outras receitas operacionais 138 14
Resultado com venda de imobilizado 32 40

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 40.116 38.506
Despesas financeiras (43) (10)
Receitas financeiras 556 1.051

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 40.629 39.547
Imposto de renda e contribuição social (13.840) (13.425)
Lucro líquido do exercício 26.789 26.122

2020 2019
Lucro líquido do exercício 26.789 26.122

Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 26.789 26.122

Reservas de lucros
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
estatutária

Reserva de 
retenção de lucros

Lucros 
acumulados

Dividendos propostos adicio-
nais ao mínimo obrigatório Total

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

Saldos em 31 de dezembro de 2019 13.905 2.780 6.947 12 - 16.979 40.623
Distribuição de dividendos - - (2.612) - - (16.979) (19.591)
Lucro líquido do exercício - - - - 26.789 - 26.789
Destinações: 
Reserva de retenção de lucros - - 6.789 - (6.789) - -
Dividendos - - - - (6.697) - (6.697)
Dividendos propostos adicionais ao mínimo 

obrigatório - - - - (13.303) 13.303 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 13.905 2.780 11.124 12 - 13.303 41.124

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 40.629 39.547
Ajustes para conciliar o lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social ao caixa gerado pelas atividades 
operacionais
Depreciação 316 296
Reversão de perda estimada por risco de crédito (40) (95)
Provisão para contingências 1 -
Venda do imobilizado (32) (40)

40.874 39.708
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de 
passivos
Contas a receber 1.716 (585)
Direitos de exibição (5.615) 2.759
Outros ativos 77 325
Contas a pagar (1.244) (609)
Obrigações tributárias (92) 41
Outros passivos 838 407

Caixa gerado pelas atividades operacionais 36.554 42.046
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (12.658) (13.045)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.896 29.001
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resgate de títulos e valores mobiliários 1.095 268
Aquisição de imobilizado (293) (464)
Venda de imobilizado 127 68

Caixa líquido gerado(consumido) pelas atividades de 
investimentos  929 (128)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos (26.122) (25.240)

Caixa líquido consumido pelas atividades de 
financiamentos (26.122) (25.240)
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa (1.297) 3.633
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.192 2.559
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4.895 6.192

Indústria naval perdeu 81% 
dos postos de trabalho
O vice-presidente 

executivo do Sin-
dicato Nacional 

da Indústria da Constru-
ção e Reparação Naval e 
Offshore (Sinaval), Sérgio 
Bacci, durante reunião re-
mota da Comissão da In-
dústria Naval, de Offsho-
re e de Petróleo e Gás, da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), realizada nesta se-
gunda-feira, afirmou que a 
quantidade de empregos no 
setor naval brasileiro caiu 
81,8%, desde 2014.

Segundo Bacci, o go-
verno precisa dar apoio à 
indústria naval por meio 
do encaminhamento de de-
mandas aos estaleiros na-
cionais. “Em 2014, a indús-
tria naval brasileira chegou 
a ter aproximadamente 82 
mil empregos diretos e 200 
mil indiretos. Se considerar-
mos que cada família brasi-
leira é composta por mais 
ou menos quatro pessoas, 
significa que a indústria na-
val atendia cerca de um mi-

lhão de cidadãos. De 2014 
para cá, com a mudança 
de política na Petrobras, o 
número de empregos caiu, 
e hoje temos menos de 15 
mil empregos nos estaleiros 
do país. A Petrobras sempre 
foi a maior indutora de de-
manda da indústria naval. O 
governo precisa dar apoio a 
esse setor, pois não há esta-
leiro que sobreviva somen-
te de reparos, os estaleiros 
precisam de construção”, 
explicou.

Participante da reunião, 
o secretário executivo do 
Sinaval, Sérgio Leal, tam-
bém reforçou a impor-
tância dos estaleiros na 
geração de empregos. “A 
indústria brasileira tem 
muito a agregar em ter-
mos de conteúdo local e 
nacional, de materiais e 
equipamentos de alta qua-
lidade, e muitos deles são 
incorporados a produtos 
estrangeiros, que são ex-
portados pelas indústrias 
brasileiras. Essa indústria 
brasileira, subsidiária do 

setor naval, multiplica o 
número de empregos na 
construção naval. Cada 
local onde se constrói um 
estaleiro passa a ser um 
lugar de progresso, onde 
todo o comércio e todos 
os serviços se situam para 
fornecer para aquele nú-
cleo industrial do estalei-
ro”, frisou.

Presidente da comissão, 
a deputada Célia Jordão 
(Patriota) destacou a im-
portância dos trabalhos re-
alizados pelo colegiado para 
reerguer o setor no estado 
do Rio, por meio de visitas 
a estaleiros e reuniões com 
autoridades da indústria na-
val. “A indústria marítima 
tem toda uma economia ao 
seu redor, e por isso essa 
comissão tem um impor-
tante papel de encontrar so-
luções para gerar demandas 
para o setor. Pretendemos 
realizar visitas técnicas aos 
estaleiros fluminenses e fa-
zer uma reunião com o no-
vo presidente da Petrobras 
e entender qual o procedi-

mento e o foco da empresa, 
que é a principal indutora 
desse setor”, declarou a 
parlamentar.

De acordo com o depu-
tado Felipe Peixoto (PSD), 
relator da comissão, é ne-
cessário trabalhar de forma 
mais assertiva na formação 
de profissionais da área, 
nos incentivos fiscais e no 
licenciamento: “Na área 
de formação, temos a Fae-
tec, mas precisamos saber 
se os cursos ofertados e 
os equipamentos utilizados 
para aplicar o curso são su-
ficientes. Outra questão é 
o incentivo fiscal, pois nós 
estamos em processo de 
recuperação fiscal no esta-
do, mas o Rio precisa ser 
competitivo. Outra questão 
que influencia bastante é o 
licenciamento, pois o pro-
cesso licitatório no Rio de 
Janeiro é muito burocrático, 
e precisa ser simplificado. A 
comissão está à disposição 
para ouvir sugestões de to-
das as autoridades que têm 
estado conosco”.

CDL: vendas caíram 12,5% 
no acumulado do 1º tri

As vendas do comér-
cio lojista carioca 
caíram 12% em 

março em relação ao mesmo 
mês do ano passado. É o ter-
ceiro resultado negativo do 
ano. Em janeiro a queda atin-
giu 15% e em fevereiro 6,5%. 
Os dados são da pesquisa do 
Clube de Diretores Lojistas 
do Rio de Janeiro (CDL-Rio) 
e do Sindicato dos Lojistas 
do Comércio do Município 
do Rio de Janeiro (Sindilojas-
-Rio), que ouviu 750 estabe-
lecimentos comerciais da ci-
dade. No acumulado do ano 
o primeiro trimestre registrou 
queda de 12,5%, o que se-
gundo as entidades também 
não surpreendeu, visto que 
mesmo com o processo de 
imunização em andamento, 
o contexto econômico ainda 
não deu mostras de melhoria.

De acordo com Aldo 
Gonçalves, presidente das 
duas entidades que juntas 
representam mais de 30 mil 
lojistas, é mais um mês e um 
trimestre para serem esque-
cidos. “O resultado conti-
nua refletindo os efeitos da 
pandemia. Além disso o de-
semprego e a queda de ren-
da também estão afastando 
o consumidor das compras. 
A verdade é que as pessoas, 
principalmente as de menor 
poder aquisitivo, perderam 

o fôlego para consumir. 
Nem mesmo as liquidações, 
descontos e facilidades de 
crédito foram capazes de 
estimular os consumidores 
para as compras”

A pesquisa mostra tam-
bém que todos os setores 
do ramo mole (bens não 
duráveis) e do ramo duro 
(bens duráveis) apresenta-
ram resultados negativos. 
Os que tiveram as maio-
res quedas no faturamento 
no ramo mole foram con-
fecções (-7,2%), calçados 
(-6,5%) e tecidos (-6,2%) e 
no ramo duro (bens durá-
veis) óticas (-7,1%), móveis 
(-6,5%), joias (-5,2%) e ele-
trodomésticos (-4,8%). A 
venda a prazo com menos 
5,8%% e a venda à vista 
com menos 5,5% foram as 
formas de pagamento pre-
feridas pelos consumidores.

Também o faturamento 
das lojas conforme a locali-
zação dos estabelecimentos 
foi negativo. No ramo mole 
(bens não duráveis) as lojas 
da Zona Norte venderam 
menos 6,2%, as do Centro 
menos 5,5% e as da Zona 
Sul menos 4,8%. No ramo 
duro (bens duráveis) as lo-
jas do Centro, da Zona Sul 
e da Zona Norte venderam 
menos 7,0%, 5,5% e 4,8%, 
respectivamente.
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Três perguntas: a Fujitsu e o outro 5G
Por Jorge Priori

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE: 33300294694

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 
da Lei 6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada no dia 06 de maio de 2021, às 09:00, na sede da 
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social 
da Companhia. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021. OSX CONSTRUÇÃO 
NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PAULO ESTEVES DE 
FRIAS VILLAR - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Ofici-
al, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autoriza-
do pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com
Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/
67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber
aos que virem o presente edital e interessar possa, especial-
mente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: FOCA TURISMO LTDA, com sede
em Ribeirão Preto-SP, CNPJ 01.177.428/0001-77, que nos ter-
mos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a públi-
co o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 10 de
maio de 2021 as 11:00 horas com  término após 10 minutos
consecutivos sem lance do início as 11:10h, no sítio do Leiloeiro
www.schulmannleiloes.com.br, valor fixado com base no inciso
VI e do parágrafo único do art. 24, e não com base em sua avali-
ação R$ 9.302.400,00 (nove milhões trezentos e dois mil e qua-
trocentos reais),  valor que deverá ser acrescido de todas as
despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tribu-
tos, Condomínio e despesas com a realização de leilão, confor-
me abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante
será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª praça
com início em 25 de maio de 2021 as  11:00 horas com  término
após 10 minutos consecutivos sem lance do início as 11:10h,
pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão perfaz
um total de R$ R$ 9.216.171,35(nove milhões duzentos e
dezesseis mil cento e setenta e um reais e trinta e cinco centa-
vos) valor que deverá ser acrescido de todas as despesas ine-
rentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio
e despesas com a realização de leilão, conforme abaixo descrito.
IMÓVEL: LOJA 458-A DO EDIFÍCIO SOB O Nº 458 DA AV.
ATLANTICA,  COM METRAGEM DE 408 METROS QUADRADOS DE
ÁREA EDIFICADA, COM MATRÍCULA NO 5º OFÍCIO DO REGISTRO
DE IMÓVEIS SOB O Nº 11.984, IMÓVEL FOREIRO A UNIÃO E A
MUNICIPALIDADE, COM FRENTE TAMBÉM PARA AS RUAS
AURELIANO LEAL E GUSTAVO SAMPAIO. O IMÓVEL ENCONTRA-
SE LOCADO. INSCRITO NA MUNICIPALIDADE SOB O Nº 0.243.162-
5. MATR. CBMERJ Nº 2283756-1. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE
A DISPOSIÇÃO NO SITE. CONSTA no R-25 – ARRESTO: 21ª VARA
CÍVEL PROC 0255963-11.2017.8.19.0001. RJ, 02/10/2018. Con-
dições do leilão: A venda será realizada à vista na mesma data do
leilão. Correrá por conta do comprador todas as despesas relati-
vas à aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas
com a escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do
10º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresenta-
ção da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente, o paga-
mento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco por cento) do valor
da arrematação, acrescido das despesas de R$ 7.500,00 que
serão pagos no ato do leilão. Será de responsabilidade do com-
prador o Ônus de IPTU aproximados no valor de R$ 1.415.917,06
(Um milhão quatrocentos e quinze mil novecentos e dezessete
reais e seis centavos) e no CBMERJ até a presente data cons-
tam débitos de R$ 5.644,06(cinco mil seiscentos e quarenta e
quatro reais e seis centavos) referente aos exercícios de
2016,2017,2018,2019 e 2020, débitos de condomínio até esta
data em R$ 154.858,61(cento e cinquenta e quatro mil oitocen-
tos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), taxas,
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra (venda ad corpus) não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de
conservação, a desocupação/imissão/reintegração na posse fi-
cará por conta do comprador, que assume o risco da ação, bem
como todas as custas e despesas, inclusive honorários
advocatícios, mediante propositura da competente ação, se ne-
cessário, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será
paga comissão integral do Leiloeiro bem como as despesas até
a data do leilão. Maiores informações: tel: 2532-1961 – 2532-
1705 ou pelo email: schulmann@schulmann.com.br ou (http://
www.schulmann.com.br).

CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES
CNPJ nº 05.933.057/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES, devidamente inscrito
no CNPJ sob o nº 05.933.057/0001-67, sito à Estrada Marechal Miguel
Salazar Mendes de Moraes, nº 291 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ
CEP 22.770-330, devidamente representado neste ato por seu Síndico
Geral, o Sr. Ricardo Loetscher de Almeida, no uso de suas atribuições,
convocar os condôminos, em dia com suas obrigações condominiais,
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada
em 05/05/2021, na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes,
nº 291, Jacarepaguá, Rio de Janeiro (sede do condomínio), sendo que às
10:00 horas em 1ª convocação com a presença de pelo menos metade
dos votos totais, em 2ª convocação às 10:30 horas, com a presença de
qualquer número presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 2. ELEIÇÃO DE CONSE-
LHO CONSULTIVO - CONFORME ART 10o DO RI; 3. ESCLARECIMEN-
TOS SOBRE A INADIMPLÊNCIA COLETIVA DOS BLOCOS H, K e E;

Rio de Janeiro, 23 de abril de 2021.
Ricardo Loetscher de Almeida

SÍNDICO GERAL

MERCK S.A.
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 11 de Novembro de 2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada no dia 11 de novembro 
de 2020, às 15 horas, na sede social da Merck S.A., na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes  
nº 1099, Jacarepaguá, CEP 22.710-571 (“Companhia”). 2. Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação por estar presente a 
totalidade dos membros da Diretoria da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. 
Priscila Nobre Rodrigues. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração 
do endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.069.212/0010-75 da 
Companhia. 5. Deliberações: tendo assumido a Presidência da Mesa o 
Sr. Luiz Alberto Barreto, que convidou a Sra. Priscila Nobre Rodrigues 
para secretariar os trabalhos, tendo sido aprovadas, sem quaisquer 
restrições, pelo voto afirmativo da totalidade dos diretores a alteração de 
endereço da filial da Companhia, sem giro comercial, situada na Cidade e 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.069.212/0010-75, 
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, Conjuntos 301 e 302 do 
30º andar e Conjuntos 311 e 312 do 31º andar, do Edifício Plaza Centenário, 
Brooklin Paulista, CEP 04.578-911 para a Avenida das Nações Unidas,  
nº 12.995, Conjuntos 301 e 302 do 30º andar e Conjunto 311 do 31º 
andar, do Edifício Plaza Centenário, Brooklin Paulista, CEP 04.578-911, na 
cidade e Estado de São Paulo, tendo em vista não ser mais do interesse 
da Companhia a manutenção do imóvel do conjunto n° 312 do 31º andar.  
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, é por todos 
assinada. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2020. Luiz Alberto Barreto 
- Presidente da Mesa e Diretor Financeiro; Priscila Nobre Rodrigues - 
Secretária e Membro do Conselho de Administração; Pedro David Galviz 
Belalcazar - Presidente; Ariovaldo Cruppe Junior - Diretor. Junta 
Comercial do Rio de Janeiro: Certifico o Arquivamento em 23/02/2021 
sob o número 00004019805. Empresa: Merck S/A - NIRE: 333.0002278-
3. Protocolo: 00-2021/038580-4. Data do protocolo: 18/02/2021. Bernardo 
Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral e JUCESP nº 138.368/21-1 em 
12/03/2021 - Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

E R R A T A
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, devidamente
matriculado na JUCERJA/RJ nº 103, no exercício de suas atribuições
e por meio do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMUNICA a todos os
interessados, que o Aviso de Leilão publicado no Diário Oficial nº
071, no dia 15/04/2021, página 28, sofrerá a seguinte alteração:
Onde se lê: “que no dia 29 de abril de 2021, às 11:00 horas, realizará
o leilão REBDETRO06.21”
Ler-se-á:
“que no dia 14 de maio de 2021, às 10:00 horas, realizará o leilão
REBDETRO06.21”
Desta forma, com a publicação da presente ERRATA adita-se e
ratificam-se todos os demais termos contidos naquele Edital de
leilão anteriormente publicado. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021.

Tendo em vista o 
avanço do pro-
cesso de leilão do 

5G, conversamos com Alex 
Takaoka, diretor de vendas 
da Fujitsu do Brasil, sobre 
como a empresa japonesa 
vê o Brasil e o 5G; o ta-
manho e as perspectivas do 
mercado de redes corpora-
tivas; e a estratégia global da 
Fujitsu para o 5G.

Como a Fujitsu vê o 
Brasil e o 5G?

O Brasil é extrema-
mente importante para a 
Fujitsu e um dos pilares 
da estratégia de negócios 
nas Américas. Com pre-
sença nacional desde 1972 
e escritórios em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília, 
é também o headquarter 
da América do Sul, sendo 
responsável pelas filiais da 
Argentina, Chile e Colôm-
bia. Quando falamos em 
5G, esta importância au-
menta ainda mais, tendo 
em vista que as poten-
cialidades que a tecnolo-
gia trará para o país ainda 
foram pouco ou quase 
nada exploradas, dado o 
desafio atual e os gargalos 
gerados pela conectivi-
dade no Brasil.

Ou seja, a grande rev-
olução não ficará restrita 
somente aos celulares, 
mas sim a qualquer ambi-
ente tecnológico. Teremos 
a possibilidade de tirar do 
papel projetos inovadores 
e complexos como smart 
cities (cidades inteligen-
tes) e smart factories (fá-
bricas inteligentes). Toda 
uma cadeia produtiva do 
agrobusiness será benefi-
ciada, entre outras possi-
bilidades.

Embora sejamos uma 
empresa conhecida no Bra-
sil, principalmente pela atu-
ação no mercado de servi-
dores e sistemas de TI em 
missão crítica, estamos in-
tensificando a atuação no 
setor de fotônica, acom-
panhando e participando 
do crescimento das redes 
de fibra e trabalhando para 
avançar com o futuro 5G. 
Outro ponto que temos em 
foco é a atuação no desen-
volvimento de redes cor-
porativas e privativas 5G 
baseadas em Open RAN.

É possível ter uma ide-
ia do tamanho do merca-
do de redes corporativas? 

Quais são as suas per-
spectivas?

De acordo com o Minis-
tério da Economia, a tec-
nologia de 5G terá forte 
impacto na produtividade 
e poderá atingir R$ 249 
bilhões até 2035, enquanto 
players de mercado espe-
culam que o “PIB do 5G” 
ultrapassará a casa do R$ 1 
trilhão. A consultoria IDC, 
referência na área de Tecno-
logia da Informação, estima 
que no Brasil serão gastos 
US$ 2,5 bilhões entre 2019 
e 2024, principalmente por 
operadoras e provedores 
de rede, em equipamentos 
de rádio (RAN), de core de 
rede, virtualização (NFV) e 
backhaul (roteamento e fi-
bra).

Isso se refere apenas ao 
investimento direto na rede 
e não considera a alavanca-
gem indireta de investimen-
tos nos projetos que serão 
criados em decorrência da 
disponibilidade do 5G. Se-
gundo a consultoria, esse 
número pode ser equiva-
lente a 10 vezes mais do 
que o investido diretamente 
na rede.

Com a chegada da tec-
nologia 5G, migraremos 
para um novo patamar em 
relação à performance de 
banda larga. Estima-se que 
os benefícios do 5G acarre-
tarão em taxas de through-
put até 20 maiores que as 
atuais, latências mais baix-
as (de 50 ms para 5 ms) e 
maior densidade de acessos 
por km².

Um bom exemplo do po-
tencial de aplicação do 5G 
no Brasil é o agronegócio. 
Mesmo no desafiante ano 
de 2020, este setor despon-
tou com um faturamento 
de cerca de R$ 2 trilhões 
e com um crescimento de 
2% do seu PIB. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
em estados como Goiás, 
Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul, a participação 
desse setor no PIB varia de 
30% a 50%. De acordo com 
a Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz da 
USP, trata-se de uma in-
dústria exportadora que fa-
turou US$ 101 bilhões em 
vendas de produtos como 
soja, carne, açúcar, algodão 
e carne.

Mesmo com todo este 
impacto, muito em fun-
ção dos gargalos de rede, 

o agronegócio pouco ex-
plora as potencialidades da 
conectividade. De acordo 
com o Centro de Estudo 
Avançado de Economia 
Aplicada (Cepea), é preciso 
ampliar o acesso à internet, 
pois de acordo com o IB-
GE, cerca de 70% das pro-
priedades rurais não têm 
acesso à internet.

Para os próximos anos, 
acreditamos que para man-
ter a competitividade, o 
setor dependerá ainda mais 
da automação e análise 
preditiva avançada. Com o 
5G, será possível criar re-
des privadas que permitam 
enviar para plataformas de 
gestão alocadas na nuvem 
dados ambientais, ima-
gens de drones e informa-
ções sobre a composição 
de insumos e rebanhos, 
permitindo a visualização 
e análise destes dados em 
tempo real e dando uma 
visão gerencial ao produ-
tor sobre o que se passa no 
campo. As análises e moni-
toramento, por exemplo, 
podem ser realizadas com 
auxílio de soluções de in-
teligência artificial e com 
imagens em alta resolução, 
permitindo que a tecnolo-
gia auxilie em tempo real a 
tomada de decisões e o au-
mento da produtividade.

Qual é a estratégia 
global da Fujitsu para o 
5G?

A estratégia global da 
Fujitsu é alinhada ao que 
estamos executando aqui 
no Brasil. A exemplo dos 
outros continentes em que 
temos atuação no mercado 
de 5G, acreditamos que 
o Open RAN é o melhor 
caminho para avançarmos 
com a implementação. 
Vemos com bons olhos a 
iniciativa da Anatel de estab-
elecer um grupo de trabalho 
para entender o Open RAN 
e encaminhar questões op-
eracionais e regulatórias ne-
cessárias à sua adoção em 
território nacional. Isso traz 
uma grande diversidade de 
desenvolvedores de tecno-
logia e cada um pode fo-
car em problemas cada vez 
mais específicos, o que dá 
grande força para o desen-
volvimento colaborativo da 
tecnologia.

O hardware e o software 
com Open RAN podem 
ser desagregados e, conse-
quentemente, mais bara-

tos, ao mesmo tempo em 
que alcançam desempenho 
equivalente ao das arquite-
turas tradicionais que não 
permitem essa diversidade 
de fornecedores. O Open 
RAN oferece várias van-
tagens notáveis para as 
operadoras de telefonia 
móvel, sendo uma delas 
a redução de custos com 
a possibilidade de uso de 
equipamentos de proces-
samento comercial pronto 
para uso (COTS x86), ou 
mesmo soluções cloud para 
compor as implementações. 
Isso só é possível com a 
desagregação do software 
e do hardware, atualmente 
proprietários e fechados, 
facilitando a criação e a im-
plantação rápida de novos 
serviços e soluções opera-
cionais.

Além disso, o conceito 
oferece suporte a um ecos-
sistema de cadeia de su-
primentos mais robusto, 
que incentiva ativamente 
a entrada de novos for-
necedores no mercado, o 
que significa avanços em 
inovação e competitividade. 
Acreditamos que seja um 
caminho mais seguro, efici-
ente e com maior interop-
erabilidade.

Já temos ambientes simu-
lados e alguns cases sendo 
implementados. Em par-
ceria com a Trend Micro, 
criamos uma solução de 
segurança para um sistema 
5G privado que está sendo 
aplicada no Fujitsu Col-
laboration Lab, em Kawa-
saki (Japão), com o uso de 
câmeras de monitoramento 
de alta definição e veículos 
guiados automaticamente 
(AGV). Esse ambiente foi 
escolhido para a visualiza-
ção e o gerenciamento, de 
forma centralizada, do sta-
tus e da segurança de todos 
os sistemas, assim como 
a correlação dos dados de 
detecção e prevenção de 
ameaças à rede e seus dis-
positivos.

Nos EUA, estamos con-
struindo a rede 5G Open 
RAN da operadora DISH, 
a quarta maior do país e a 
primeira a investir também 
na adoção de cloud pública 
para suportar o gerencia-
mento da rede. Um exem-
plo claro de que o padrão 
está mudando a forma co-
mo os desafios do mercado 
de redes podem e devem 
ser encarados.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
em 30/04/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na  
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores 
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020; (ii) a destinação do resultado do exercício; Informamos 
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente 
divulgados aos acionistas da Companhia desde 20/04/2021, os quais se acham à 
disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então. 

Rio de Janeiro, 23/04/2021. 
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

Informações relativas  
aos riscos sociais, 
ambientais e climáticos 

O Banco Central co-
locou em consulta 
pública proposta 

normativa que estabelece 
regras para a divulgação de 
informações sobre riscos 
sociais, ambientais e climá-
ticos pelas instituições do 
Sistema Financeiro Nacio-
nal (SFN). O anúncio foi 
feito nesta segunda-feira e 
a consulta estará disponível 
até 5 de junho no sítio ele-
trônico do Banco Central 
do Brasil (https://www3.
bcb.gov.br/audpub/Au-
dienciasAtivas?1).

A proposta, inspirada 
nas recomendações da Task 
Force on Climate-related Fi-
nancial Disclosures (TCFD), 
força-tarefa criada em 2015 
pelo Comitê de Estabilidade 
Financeira (FSB), é uma das 
entregas regulatórias acorda-

das no âmbito do pilar “Sus-
tentabilidade” da Agenda 
BC# e será implementada no 
Brasil em duas fases.

Segundo o BC, a primei-
ra fase contempla aspectos 
qualitativos e o foco recai 
sobre a divulgação de infor-
mações claras, consistentes 
e comparáveis sobre gover-
nança, estratégias e geren-
ciamento dos riscos sociais, 
ambientais e climáticos.

Já a segunda fase, previs-
ta para 2022, estabelecerá 
a divulgação obrigatória de 
informações quantitativas 
(metas e métricas). As insti-
tuições que utilizam indica-
dores no gerenciamento dos 
riscos sociais, ambientais e 
climáticos poderão optar pela 
divulgação já nessa primeira 
fase, nos termos da proposta 
em consulta pública.
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LABORATÓRIO GROSS S.A.
CNPJ nº 33.145.194/0001-72 90 anos cuidando da Saúde dos Brasileiros

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSINATURAS

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a  apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e demais demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2020. Permanecemos a disposição 
para  quaisquer esclarecimentos que se tornem necessários. Rio de Janeiro, 9/04/2021. A DIRETORIA

2020 2019
ATIVO 81.669.350,56 72.356.025,68
Circulante 67.016.531,98 53.661.784,58
Disponibilidades 694.667,63 341.868,34
Duplicatas à Receber 33.567.079,05 27.419.091,57
Adiantamentos Diversos 2.411.137,10 1.532.898,09
Impostos à Recuperar 441.541,46 401.537,63
Caução e Depósitos 2.128.339,28 1.921.447,67
Devedores Diversos 10.354.353,24 5.301.167,48
Estoques 17.419.414,22 16.743.773,80

Não Circulante 14.652.818,58 18.694.241,10
Investimentos 5.080.000,00 5.080.000,00
Imobilizado 18.035.654,27 21.232.796,91
Depreciações / Amortizações (8.462.835,69) (7.618.555,81)

Receita Venda de Produção de 2020 2019
 Fabricação Própria 137.473.747,65 132.167.229,98
ICMS e Outras Deduções de Vendas (42.797.260,77) (42.032.020,44)
Receita Líquida 94.676.486,88 90.135.209,54
Custo dos Produtos Fabricados Vendidos (31.574.916,47) (27.270.688,71)
Lucro Bruto 63.101.570,41 62.864.520,83
Receitas/Despesas Operacionais:
Receitas Financeiras 1.006.462,42 127.600,67
Outras Receitas 7.649,44 7.053,03
Despesas Comerciais (4.121.197,00) (3.766.658,31)
Encargos Sociais Obrigatórios (8.021.301,86) (9.281.262,92)
Encargos Sociais Espontâneos (6.173.280,48) (7.213.452,38)
Outros Custos (Perdas) (1.181.419,12) (599.704,19)
Despesas c/Remunerações (9.978.275,29) (11.608.243,72)
Despesas c/Serviços (2.575.805,08) (4.706.898,88)
Despesas c/Materiais (240.416,44) (281.999,95)
Despesas c/Comunicações (393.642,55) (397.041,84)
Despesas c/Alugueis (2.340.429,29) (2.591.918,29)
Despesas c/Publicidade (6.998.851,13) (6.386.861,40)
Despesas c/Locomoção (1.119.003,67) (2.126.168,49)
Despesas c/Benefícios (714.397,43) (508.648,46)
Despesas Financeiras (11.832.268,89) (7.625.049,66)
Despesas Tributárias (518.987,27) (798.164,12)
Lucro Antes de Outras Despesas 7.906.406,77 5.107.101,92
Outras Despesas (3.883.110,09) (2.899.523,51)
Lucro Operacional 4.023.296,68 2.207.578,41
Lucro Líquido antes da Contribuição Social 4.023.296,68 2.207.578,41
Contribuição social sobre o lucro - -
Lucro Líquido do Período Base 4.023.296,68 2.207.578,41
Provisão para o imposto de renda - -
Lucro Líquido Período Base depois P.P.I.R. 4.023.296,68 2.207.578,412020 2019

Resultado do Exercício 4.023.296,68 2.207.578,41
Lucro Distribuido (1.800.000,00) -
Variação Depreciação / Amortização 844.279,88 844.869,74

Resultado Bruto de Caixa 3.067.576,56 3.052.448,15
Variação da Necessidade de Capital de Giro (15.030.846,36) (5.678.163,51)

Resultado Operacional de Caixa (11.963.269,80) (2.625.715,36)
Variação de Empréstimos de C/P (4.688.973,19) 2.599.972,94

Resultado Corrente de Caixa (16.652.242,99) (25.742,42)

2020 2019
Variação dos Itens não Circulantes de Caixa
Acréscimo do Ativo não Circulante (41.176,62) (248.309,37)

Total Variação dos Itens não Circulantes (41.176,62) (248.309,37)
Variação dos Itens não Correntes
Empréstimos de L/P 17.199.786,73 -
Leis Sociais / Fiscais à Pagar de L/P (153.567,83) 247.691,11

Total Variação dos Itens não Correntes 17.046.218,90 247.691,11
Resultado Líquido de Caixa 352.799,29 (26.360,68)
Ativo Circulante Financeiro Inicial 341.868,34 368.229,02

Ativo Circulante Financeiro Final 694.667,63 341.868,34

Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Reserva Reavaliação Espontânea Lucro Acumulado Patrimônio Líquido
Saldo no Início do Exercício 1.034.550,00 5,18 - 3.238.319,26 23.838.013,84 28.110.888,28
Mutações no Exercício:
Lucro Distribuído - - - - (1.800.000,00) (1.800.000,00)
Lucro Líquido do Período - - - - 4.023.296,68 4.023.296,68
Reversão Realizada - - - (3.238.319,26) - (3.238.319,26)
Reserva Constituída - - 201.164,83 - (201.164,83) -
Saldo no Final do Exercício 1.034.550,00 5,18 201.164,83 - 25.860.145,69 27.095.865,70

1) As demonstrações financeiras são apresentadas de acordo com os critérios 
estabelecidos pela lei 6404/76. Estão expressas em reais 2020/2019.
2) Os materiais em estoque no almoxarifado estão registrados ao custo médio. 
3) O imobilizado é demonstrato pelo custo de aquisição e instalação. A depreciação é 
calculada pelo método linear com base na vida útil estimado dos bens.

Carlos Fernando Gross - Diretor Presidente; 
Jose Marcio Melo - Diretor Superintendente; 

Jeferson da Motta Chaves - Contador - CRC-RJ 045.153-O

2020 2019
PASSIVO 81.669.350,56 72.356.025,68
Circulante 21.845.353,50 28.563.224,94
Fornecedor 2.257.487,07 3.348.894,42
Obrigações c/pessoal 1.595.599,92 1.621.344,74
Contas à Pagar 2.530.055,87 2.054.131,41
Leis Sociais à Pagar 2.558.572,21 3.234.887,52
Leis Fiscais à Pagar 5.436.459,61 6.147.814,84
Financiamento 7.467.178,82 12.156.152,01

Não Circulante 32.728.131,36 15.681.912,46
Leis Sociais à Pagar 3.668.123,66 3.640.841,96
Leis Fiscais à Pagar 7.722.839,03 7.903.688,56
Financiamento 21.337.168,67 4.137.381,94

Patrimônio Líquido 27.095.865,70 28.110.888,28
Capital Social 1.034.550,00 1.034.550,00
Reserva de Capital 5,18 5,18
Reserva Reavaliação Espontânea - 3.238.319,26
Reserva Legal 201.164,83 -
Lucro Acumulado 25.860.145,69 23.838.013,84

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A.
CNPJ Nº 05.209.279/0001-31

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstração do resultado Exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstração do fluxo de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Alessandro da Silva Gonçalves - CRC/RJ 088127/O7 - CPF: 080.453.617-19
As Demonstrações Financeiras completas, com as respectivas notas explicativas 
encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.965 3.316
Contas a receber de clientes 9.407 6.414
Estoques 4.761 3.378
Impostos a recuperar 10 7
Adiantamentos Sócios 211 1.194
Outros débitos 613 1.080
Total do ativo circulante 17.967 15.389
Não circulante
Direito de Uso 193 332
Imobilizado 8.156 8.442
Total do ativo não circulante 8.348 8.774
Total do ativo 26.315 24.163
Passivo
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 1.819 1.488
Fornecedores 2.055 2.365
Obrigações Sociais a Trabalhistas 1.035 863
Obrigações Fiscais 361 590
Parcelamentos Fiscais 49 49
Arrendamentos a Pagar 140 152
Dividendos a pagar 684 1.221
Outras contas a pagar 92 121
Total do passivo circulante 6.235 6.849
Não circulante
Arrendamentos a Pagar 52 179
Fornecedores 90 0
Parcelamentos Fiscais 323 361
Empréstimos e Financiamentos 5.231 3.822
Total do passivo não circulante 5.696 4.362
Patrimônio líquido
Capital social 4.691 4.691
Reserva de Capital 4.334 4.334
Reserva de Lucros 5.359 3.927
Total do patrimônio líquido 14.384 12.952
Total do passivo e do patrimônio líquido 26.315 24.163

2020 2019
Receita líquida de Vendas 22.112 18.901
Custos das mercadorias vendidas (14.039) (11.187)
Lucro bruto Vnedas 8.073 7.714
Receita Líquida de Serviços 6.778 6.167
Custos dos serviços (2.732) (2.311)
Lucro bruto Serviços 4.046 3.856
Lucro Bruto 12.119 11.570
  Despesas comerciais (4.020) (4.190)
  Despesas gerais e administrativas (4.578) (3.980)
  Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (13) (9)
Lucro antes do resultado financeiro (8.611) (8.179)
Resultado antes Resultado Financeiro 3.508 3.391
Resultado financeiro líquido (843) (755)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.665 2.636
Imposto de renda e contribuição social (787) (1.324)
Lucro líquido do exercício 1.878 1.312

Reserva de Lucros

Ca-
pital 

social

Reser-
va de 

Capital

Reser-
vas de 

Retenção 
de lucros Legal

Lucros 
acumu-

lados Total
Em 31 de dezembro de 2018 2.643 2.882 2.737 190 - 8.452
Aumento de Capital 2.048 1.452 - - - 3.500
Constituição Reserva Legal - - - 65 (65) -
Dividendos propostos - - 935 - (935) -
Constituição Reserva de Lucros - - - - (312) (312)
Lucro líquido do exercício - - - - 1.312 1.312

Em 31 de dezembro de 2019 4.691 4.334 3.672 255 - 12.952
Aumento de Capital - - - - - -
Constituição Reserva Legal - - - 94 (94) -
Constituição Reservas de Lucros       - - 1.338 - (1.338) -
Dividendos propostos - - - - (446) (446)
Lucro líquido do exercício - - - - 1.878 1.878

Em 31 de dezembro de 2020 4.691 4.334 5.010 349 0 14.384

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.878 1.312
Ajustes para conciliar o resultado ao fluxo de caixa das  
 atividades operacionais:
  Depreciação 1.439 784
  Amortização arrendamento 139 -
  Juros arrendamento 44 -
  Baixas de imobilizado (11) -
Provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa 155 68

3.645 2.164
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber (3.149) (312)
Estoques (1.383) (1.617)
Impostos e contribuições a recuperar (3) 235
Adiantamentos 467 (62)
Adiantamento a sócios - (45)
Fornecedores (220) 153
Obrigações fiscais (229) (148)
Parcelamentos fiscais (38) (167)
Obrigações sociais e trabalhistas 172 410

2020 2019
Outros passivos (29) 98
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (767) 709
Juros pagos sobre empréstimos (529) (539)
Pagamentos de juros de arrendamento (44) (43)
Caixa líquido gerado (consumo) nas atividades operacionais (1.340) 127
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Títulos de capitalização - 20
Venda Imobilizado 80
  Adições de ativo imobilizado (1.221) (4.748)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (1.141) (4.728)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação empréstimos 4.540 4.639
Pagamentos de empréstimos (2.271) (1.418)
Pagamentos de arrendamento (139) (180)
Aumento do capital social pelos acionistas - 3.500
Caixa líquido proveniente (usado) nas atividades de financiamento 2.130 6.541
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (351) 1.940
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 3.316 1.376
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 2.965 3.316
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (351) 1.940

GPS concluiu IPO marcando  
queda no valor das ações
Na semana passada, grupo arrecadou R$ 2,5 bilhões em IPO 

China emite US$ 137 bilhões em  
bônus do governo no primeiro trimestre

Leilão de biodiesel 
garantirá abastecimento 
de 1/5 a 30/6

Os governos locais da 
China emitiram 895,1 bilhões 
de iuanes (US$ 137,85 bi-
lhões) em bônus no primeiro 
trimestre deste ano, mostra-
ram dados oficiais. Do total, 
a emissão de bônus especiais 
somou 374,1 bilhões de iua-

nes nos primeiros três meses, 
enquanto a de bônus gerais 
totalizou 521 bilhões de iua-
nes, de acordo com o Minis-
tério das Finanças.

Em março, a emissão 
de bônus do governo lo-
cal chegou a 477,1 bilhões 

de iuanes, com a emissão 
de bônus especiais atingin-
do 198,3 bilhões de iuanes. 
Os bônus do governo local 
foram emitidos a um prazo 
médio de 7,7 anos em mar-
ço e a uma taxa de juros 
média de 3,44%.

No final de março, a dívi-
da pendente dos governos 
locais da China era de cer-
ca de 26,2 trilhões de iua-
nes, dentro do teto oficial 
de 33,28 trilhões de iuanes 
para este ano, disse o minis-
tério.

O Grupo GPS (ticker 
GGPS3), presta-
dor de serviços in-

tegrados – como segurança, 
logística, manutenção indus-
trial, serviços de limpeza --, 
concluiu nesta segunda-feira 
(26) sua oferta pública inicial 
(IPO) na B3.

Na quinta-feira passada, 
a empresa reduziu sua ofer-
ta inicial de ações a R$ 12, 
contra uma faixa anterior 
de R$ 13 a R$15,50. Com 
o desconto, o grupo arreca-
dou R$ 2,5 bilhões em IPO. 

Fundada em 1965, a GPS 
tem entre os seus investi-
dores as gestoras de private 
equity Warburg Pincus e Gá-
vea entre seus investidores.

No ano passado, o grupo 
atingiu uma receita líquida 
de serviços prestados de 
R$ 4,9 bilhões. O evento de 
conclusão da oferta inicial 
de ações foi transmitido ao 
vivo, atendendo às medidas 
de distanciamento social 
exigidas pela pandemia.

“Hoje o Grupo GPS é 
líder no setor de serviços 
integrados - logística indo-
or, facilities, manutenção 
industrial, serviços de enge-
nharia e segurança. Ao optar 
pelo Novo Mercado, nosso 
segmento de listagem com 
os mais elevados padrões de 
governança, o Grupo GPS 
também transmite uma 
mensagem importante ao 

mercado, mostrando que a 
clareza das práticas de go-
vernança é uma aliada das 
companhias nesse processo 
de conquista do mercado de 
capitais”, comentou Gilson 
Finkelsztain, CEO da B3.

A GPS possui um abran-
gente portfólio de soluções 
em serviços integrados, 
atendendo 2.700 clientes 
em todo o Brasil, com mais 
de 100 mil colaboradores. 
“Com base no que vemos 
no mercado brasileiro e na 
nossa capacidade de expan-
são, agora como companhia 
de capital aberto, podemos 
continuar nessa trajetória 
de crescimento”, comemo-
rou Luis Carlos Martinez 

Romero, diretor presidente 
do Grupo GPS.

A oferta pública do Gru-
po GPS foi feita nos termos 
da ICVM 400 sob a coor-
denação do Itaú BBA (Co-
ordenador Líder), do Gol-
dman Sachs, do Bank of  
America, do BTG Pactual, 
do Citi e do Morgan Stanley 
(Coordenadores da Oferta).

Os recursos captados pela 
oferta do Grupo GPS serão 
utilizados pela companhia para 
aquisições e fortalecimento de 
caixa. Com a realização de seu 
IPO, o Grupo GPS passa a ser 
a 187ª empresa listada no No-
vo Mercado, segmento com os 
mais elevados padrões de go-
vernança corporativa.

O 79º Leilão de 
Biodiesel da 
Agência Nacio-

nal de Petróleo e Gás Natu-
ral (ANP), foram arrema-
tados 1 bilhão de litros de 
biodiesel (1.050.349.000) 
para atendimento à mistu-
ra obrigatória. “Não hou-
ve arremates para mistura 
voluntária. Todo esse vo-
lume foi oriundo de pro-
dutores detentores do Se-
lo Biocombustível Social”, 
informou a agência regu-
ladora em balanço nesta 
segunda-feira.

O leilão visa a garantir o 
abastecimento de biodiesel 
no mercado nacional du-
rante o período de 1º de 
maio a 30 de junho de 2021, 
informa a ANP.

Segundo a agência, o preço 
médio de negociação foi de 
R$ 5,536/L, sem considerar 
a margem da adquirente, e o 
valor total negociado atingiu 
o patamar de R$ 5,82 bilhões, 

refletindo um deságio médio 
de 26,5% quando compara-
do com a média ponderada 
dos “Preços Máximos de 
Referência” regionais (R$ 
7,529/L). A etapa de apresen-
tação das ofertas para atendi-
mento à mistura obrigatória 
ocorreu em 14/04/2021, 
com 45 produtores disponi-
bilizando um volume total de 
1.501.700.000 litros de bio-
diesel. 

O processo de apresen-
tação de ofertas de biodie-
sel pelas usinas e de seleção 
pelos distribuidores para 
mistura voluntária ocorreu 
no dia 22/04/2021. Foram 
disponibilizados 26.500.000 
litros, sendo 100% de pro-
dutores detentores do Selo 
Biocombustível Social, vo-
lume esse que representou 
5,9% do saldo total de ofer-
ta não vendida para fins de 
adição obrigatória. Nessa 
etapa não houve nenhuma 
negociação efetivada.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos acionistas da XP Controle Participações S.A. Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. as De-
monstrações Financeiras individuais e consolidadas da XP Controle Participações S.A. (“XP Controle”), referentes aos 
períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), acompanhadas das notas explicativas e relatório dos auditores independentes. i. Perfil: XP Controle 
Participações S.A. e suas subsidiárias (coletivamente, a “Companhia”, “Grupo” ou “Grupo XP”) têm como objetivo prin-
cipal fornecer aos seus clientes, representados por pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, diversos produ-
tos e serviços financeiros, principalmente atuando como corretora de valores, incluindo corretora de valores mobiliá-
rios, banco, previdência privada e assessoria financeira, por meio de sua rede de Agente Autônomos de Investimentos 
(“AAIs”). ii. Desempenho financeiro: No ano de 2020 a XP Controle Participações continuou com o seu crescimento 
expressivo, apesar do ainda lento crescimento econômico no país. A XP Controle Participações manteve a sua traje-
tória de expansão, apresentando forte crescimento em todos os seus indicadores operacionais, incluindo captação lí-
quida de recursos, quantidade de clientes e ativos sob custódia. Evidenciando a crescente força de sua marca e sua 
ampla capacidade de distribuição de produtos, mantendo sempre o compromisso de ajudar os clientes a investirem de 
forma inteligente e segura. Este desempenho foi fruto do constante desenvolvimento da plataforma aberta de produ-
tos, que oferece uma ampla gama de opções para diferentes perfis de clientes, aliado aos diferenciais de assessoria 
do Grupo e o processo contínuo de consolidação da marca, com o maior conhecimento e preferência da XP pelo pú-
blico-alvo. Ativo total: Os ativos totais individuais e consolidados alcançaram R$ 3,5 bilhões e R$ 97,1 bilhões, res-
pectivamente, ao final de dezembro de 2020, crescimento de 28% e 117%, respectivamente, no período. Passivo to-
tal: Os passivos totais individuais e consolidados, excluindo o Patrimônio líquido alcançaram R$ 2 bilhões e R$ 87,1 
bilhões, respectivamente, ao final de dezembro de 2020, crescimento no consolidado de 80,4% e 131%, respectiva-
mente, no período. Patrimônio Líquido: O Patrimônio líquido totalizou R$ 10 bilhões em dezembro de 2020. Embora 
o capital seja, considerando a posição consolidada, certas subsidiárias estão sujeitas à exigência de capital mínimo 
dos reguladores locais. Em 31 de dezembro de 2020, as controladas sujeitas à exigência de capital estavam em con-
formidade com todos os requisitos aplicáveis à suas operações. iii. Gerenciamento de Risco: A administração tem a 

responsabilidade primária de estabelecer e supervisionar a estrutura de gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos 
está estruturada de forma separada das áreas de negócios, reportando-se diretamente à alta administração, para ga-
rantir a isenção de conflito de interesses e a segregação de funções adequadas à boas práticas de governança cor-
porativa e de mercado. As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos 
enfrentados, estabelecer limites e controles de risco apropriados e monitorar riscos e aderência aos limites. As políti-
cas e sistemas de gerenciamento de risco são revisados   periodicamente para refletir mudanças nas condições de 
mercado e nas atividades do Grupo. O Grupo, por meio de seus padrões e procedimentos de treinamento e gerencia-
mento, têm por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os seus funcio-
nários estejam cientes de seus deveres e obrigações. Ao que se refere ao Conglomerado Prudencial da XP, a estrutu-
ra organizacional baseia-se nas recomendações propostas pelo Acordo da Basiléia, no qual são formalizados proce-
dimentos, políticas e metodologia compatíveis com a tolerância ao risco e com a estratégia do negócio e os diversos 
riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. O Grupo 
busca seguir as mesmas práticas de gerenciamento de riscos que as aplicáveis   a todas as empresas. Esses proces-
sos de gerenciamento de risco também estão relacionados aos procedimentos de gerenciamento de continuidade 
operacional, principalmente no que tange à formulação de análises de impacto, aos planos de continuidade de negó-
cios, aos planos de contingência, aos planos de backup e gerenciamento de crise. Constante aprimoramento do am-
biente de controles internos e Governança: A XP Controle opera em um ambiente de controles e de tecnologia 
complexos, com diferentes níveis de maturidade e sistemas em operação, além de grande volume de transações alta-
mente dependentes do funcionamento apropriado de toda a cadeia, o que requer constantes investimentos em pes-
soas, tecnologia, infraestrutura e controles de segurança de acessos a sistemas e dados. Nesse contexto, a XP Con-
trole possui um planejamento estratégico definido e revisado periodicamente para aplicação de melhorias, visando um 
ambiente de controles internos e de tecnologia ainda mais robustos. 

Rio de Janeiro, 27 abril de 2021
A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2020 2019 2020 2019
 Disponibilidades 29 8 1.961.488 114.314
 Ativos financeiros 857.087 1.066.606 91.049.571 42.960.106
  Valor justo por meio do resultado 857.087 1.066.606 58.008.190 27.599.506
   Títulos e valores mobiliários 7 857.087 1.066.606 50.448.757 23.514.502
   Instrumentos financeiros derivativos 8 – – 7.559.433 4.085.004
  Valor justo por meio de outros resultados abrangentes – – 19.039.044 2.616.118
   Títulos e valores mobiliários 7 – – 19.039.044 2.616.118
  Avaliados ao custo amortizado – – 14.002.337 12.744.482
   Títulos e valores mobiliários 7 – – 1.828.704 2.266.971
   Aplicações interfinanceiras de liquidez 6 – – 6.627.409 9.490.090
   Negociação e intermediação de valores 22 – – 1.051.566 504.983
   Rendas a receber 11 – – 506.359 462.247
   Operações de crédito 10 – – 3.918.328 386
   Outros ativos financeiros – – 69.971 19.805
 Outros ativos 268.558 3.902 2.029.421 745.472
  Impostos e contribuições a compensar 12 378 3.876 128.045 335.805
  Direito de uso de arrendamento – – 183.134 227.478
  Despesas antecipadas 13 – – 1.393.537 89.838
  Outros ativos 268.180 26 324.705 92.351
 Investimentos 15 2.376.374 1.666.700 699.907 –
 Ativo fiscal diferido 28 189 50 505.407 287.752
 Imobilizado de uso 16 – – 204.032 142.464
 Intangível 16 – – 713.562 555.659
Total do ativo 3.502.237 2.737.266 97.163.388 44.805.767

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2020 2019 2020 2019
 Passivos financeiros 224 152 70.601.214 31.847.185
  Valor justo por meio do resultado – – 10.056.806 5.250.943
   Títulos e valores mobiliários 7 – – 2.237.442 2.021.707
   Instrumentos financeiros derivativos 8 – – 7.819.364 3.229.236
  Avaliados ao custo amortizado 224 152 60.544.408 26.596.242
   Obrigações por operações compromissadas 19 – – 31.839.344 15.638.407
   Negociação e intermediação de valores 22 – – 20.303.121 9.119.345
   Depósitos 17 – – 3.021.750 70.195
   Notas estruturadas 18 – – 2.178.459 19.474
   Fornecedores 224 152 859.775 267.145
   Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil 20 – – 492.535 637.484
   Debêntures 21 – – 335.250 835.230
   Outros passivos financeiros 23 – – 1.514.174 8.962
 Outros passivos 2.008.059 1.112.856 16.530.035 5.822.053
   Obrigações sociais e estatutárias 24 – – 667.448 493.437
   Obrigações fiscais e previdenciárias 25 39.513 895.356 475.309 1.329.607
   Provisões e contingências passivas 31 – – 19.711 15.193
   Provisões técnicas de previdência privada 26 – – 13.387.913 3.759.090
   Outros passivos 27 1.968.546 217.500 1.979.654 224.726
Passivo fiscal diferido 28 – – 8.352 5.187
Total do passivo 2.008.283 1.113.008 87.139.601 37.674.425
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 29 1.493.954 1.624.258 1.493.954 1.624.258
  Capital social 12.049 12.049 12.049 12.049
  Reserva de capital 3.637.708 1.902.582 3.637.708 1.902.582
  Outros resultados abrangentes 9.983 5.941 9.983 5.941
  (Ações em tesouraria) (2.165.786) (296.314) (2.165.786) (296.314)
Participação dos não-controladores – – 8.529.833 5.507.084
Total do patrimônio líquido 1.493.954 1.624.258 10.023.787 7.131.342
Total do passivo e patrimônio líquido 3.502.237 2.737.266 97.163.388 44.805.767

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DO RESULTADO ABRANGENTE
Controladora Consolidado

Nota 2020 2019 2020 2019
Receitas líquida de prestação de serviços 32 1 – 5.016.494 3.596.990
Resultado de instrumentos financeiros ao custo amortizado e 
 ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 32 – – 183.394 199.947
Resultado de instrumentos financeiros 
 a valor justo por meio do resultado 32 (37.166) (30.840) 2.912.533 1.331.085
 Receitas operacionais líquidas (37.165) (30.840) 8.112.421 5.128.022
Custos operacionais 33 (1) (2) (2.645.569) (1.626.604)
Despesas com vendas 34 (25) (147) (134.996) (156.099)
Despesas administrativas 34 (721) (3.322) (3.020.282) (1.907.018)
Outras receitas/(despesas) operacionais 35 1.327.792 2.720.989 1.501.775 2.879.890
Provisão para perda esperada 14 – – (55.563) (9.410)
Despesas de juros – – (52.671) (84.400)
Resultado de participações em controladas e coligadas 15 463.357 307.441 862 –
Resultado antes da tributação sobre o lucro 1.753.237 2.994.119 3.705.977 4.224.381
Imposto de renda e contribuição social 28 (494.676) (895.198) (838.091) (1.347.896)
Lucro líquido do exercício 1.258.561 2.098.921 2.867.886 2.876.485
Outros resultados abrangentes
Variação no ajuste de conversão de investimento no exterior 12.109 70 57.439 6.823
Variação no ajuste do hedge de investimento no exterior (13.018) (999) (60.563) (7.133)
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 5.034 (14) 24.203 698
Resultado abrangente total do exercício 1.262.686 2.097.978 2.888.965 2.876.873
Resultado líquido atribuível a:
 Acionistas controladores 1.258.561 2.098.921 1.258.561 2.098.921
 Acionistas não controladores – – 1.609.325 777.564
 Resultado abrangente atribuível a:
 Acionistas controladores 1.262.686 2.097.978 1.262.686 2.097.978
 Acionistas não controladores – – 1.626.279 778.895

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Atribuível aos acionistas controladores

Reservas de capital Ajuste Participações de
Capital  
social

Ações em  
tesouraria

Reserva  
de capital

Reserva  
legal

Reserva  
estatutária

de avaliação  
patrimonial

Lucros 
acumulados Total

acionistas não  
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 12.049 (45.382) 462.292 2.411 271.880 6.770 – 710.020 1.471.949 2.181.969
Resultados abrangentes
Lucro líquido – – – – – – 2.098.921 2.098.921 777.564 2.876.485
Outros resultados abrangentes – – – – – (943) – (943) 1.331 388
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Outorga de plano de incentivo baseado em ações – – 1.243 – – – – 1.243 4.128 5.371
Ações em tesouraria – (250.932) – – – – – (250.932) – (250.932)
Variação na participação em controladas – – 930.142 – (56.859) 114 – 873.397 3.612.666 4.486.063
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas – – – – 291.473 – (291.473) – – –
Dividendos – – – – – – (1.807.448) (1.807.448) (360.554) (2.168.002)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 12.049 (296.314) 1.393.677 2.411 506.494 5.941 – 1.624.258 5.507.084 7.131.342
Resultados abrangentes
Lucro líquido – – – – – – 1.258.561 1.258.561 1.609.325 2.867.886
Outros resultados abrangentes – – – – – 4.125 – 4.125 16.954 21.079
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Outorga de plano de incentivo baseado em ações – – 51.589 – – – – 51.589 – 51.589
Ações em tesouraria – (1.869.472) 208.121 – – – – (1.661.351) – (1.661.351)
Variação na participação em controladas – – 216.855 – – (83) – 216.772 1.396.470 1.613.242
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas – – 1.755.788 – (497.227) – (1.258.561) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 12.049 (2.165.786) 3.626.030 2.411 9.267 9.983 – 1.493.954 8.529.833 10.023.787

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
1. Contexto operacional: A XP Controle Participações S.A. (“Companhia” ou “XP Controle”) tem sua sede atualmen-
te localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708, Leblon, CEP 22430-060, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro. A XP Controle e suas subsidiárias (“Grupo” ou o “Grupo XP”) fornecem a seus clientes, representados por 
pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, diversos produtos e serviços financeiros, atuando principalmente 
como corretora, incluindo corretagem de valores mobiliários, serviços bancários, planos de previdência privada e ser-
viços de assessoria financeira, por meio de sua rede de Consultores Financeiros Independentes (“AAIs”). COVID-19: 
A partir de janeiro de 2020, foi noticiado que uma nova cepa de coronavírus, mais tarde denominada COVID-19, se 
espalhou pelo mundo. A atual pandemia afetou negativamente as economias globais, nacionais e regionais e pertur-
bou as cadeias de abastecimento e, de outra forma, reduziu o comércio internacional e a atividade comercial. Como 
consequência desta pandemia, a maioria dos funcionários da XP Controle está trabalhando em casa. Durante a pan-
demia, o Grupo manteve plataformas comerciais e outros serviços disponíveis aos clientes sem interrupção. A XP 
Controle tem desempenhado um papel valioso em manter nossos clientes conectados ao mercado e reforçar nossa 
missão para com nossos clientes. Com base em avaliações criteriosas sobre o bem-estar e o desempenho de traba-
lho, a administração anunciou em 11 de setembro de 2020 a adoção permanente do modelo de home office. Os im-
pactos financeiros dessa iniciativa estão demonstrados na Nota 16 (a). O Grupo revisou sua exposição à volatilidade 
econômica e de mercado, que poderia impactar negativamente o valor de uma determinada classe de instrumentos 
financeiros, porém não identificou impacto relevante para o desempenho financeiro ou posição do grupo em 31 de de-
zembro de 2020. A Empresa tem espaço suficiente para cumprir com seus compromissos em relação a seus emprés-
timos existentes e capital de giro suficiente e facilidades de financiamento não utilizadas para servir suas atividades 
operacionais e investimentos em andamento. Reestruturação Societária: Com o objetivo de proporcionar a simplifi-
cação societária e possibilitar aproveitamento de sinergias, redução de custos financeiros, operacionais e administra-
tivos, a XP Controle e seus acionistas, controladores da Xdex Participações S.A. decidiram pela incorporação da mes-
ma pela Xdex Intermediação Ltda. Em AGE realizada em 31 de dezembro de 2020, a Companhia aprovou os Proto-
colos de Justificação de Incorporação da Xdex Participações S.A. e, como consequência, o investimento anteriormen-
te detido pela XP Controle na Xdex Participações S.A. passou para Xdex Intermediação Ltda. Vide Nota 15. A reestru-
turação não gerou efeitos no resultado. Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas 
pela Administração em 27 de abril de 2021. 2. Base de elaboração das demonstrações financeiras: (a) Base de 
preparação: Na preparação destas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, a Companhia utilizou os 
critérios de reconhecimento, mensuração e apresentação estabelecidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) - incluindo interpretações relacionadas - e as International Financial Reporting Standards (IFRS), e as interpre-
tações do International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com ex-
ceção dos investimentos em instrumentos financeiros que foram mensurados pelo valor justo. A preparação das de-
monstrações financeiras requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas 
contábeis do Grupo. As informações que envolvem maior grau de julgamento ou complexidade, ou informações nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. As 
demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (“R$”) e todos os valores divulgados nas demonstrações fi-
nanceiras e notas explicativas foram arredondados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. O 
balanço patrimonial está apresentado em ordem de liquidez dos ativos e passivos. O momento de sua realização ou 
liquidação depende não apenas de sua liquidez, mas também dos julgamentos da administração sobre os movimentos 
esperados nos preços de mercado e outros aspectos relevantes. (b) Adoção de novas normas e interpretações: O 
Grupo aplicou pela primeira vez normas e emendas, que são efetivas para as demonstrações financeiras consolidadas 
a partir de 1 de janeiro de 2020. O Grupo não adotou antecipadamente nenhuma norma, interpretação ou emenda que 
tenha sido emitida, mas que ainda não tenha entrado em vigor. Alterações na IFRS 3 (CPC 15) Definição de um ne-
gócio: As alterações na IFRS 3 Combinações de Negócios esclarecem que para ser considerado um negócio, um 
conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, insumos e processos substantivos que, juntos, con-
tribuam significativamente para a capacidade de criar resultados. Além disso, esclarece que um negócio pode existir 
sem incluir todos os insumos e processos necessários para criar resultados. Estas alterações não tiveram impacto nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, mas podem afetar períodos futuros, caso o Grupo entre em qual-
quer combinação de negócios. Alterações à IFRS 7 (CPC 40), IFRS 9 (CPC 48) e IAS 39 (CPC 38) Reforma da Taxa 
de Juros de Referência: As alterações ao IFRS 9 (CPC 48) e IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros: Reconhe-
cimento e Mensuração proporcionam uma série de medidas, que se aplicam a todas as relações de hedge que são 
diretamente afetadas pela reforma da taxa de juros de referência. Uma relação de hedge é afetada se a reforma der 
origem a incertezas sobre o momento e/ou quantidade de fluxos de caixa baseados em benchmark do item de hedge 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Controladora Consolidado

Atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
Resultado antes da tributação sobre o lucro 1.753.237 2.994.119 3.705.977 4.224.381
Ajustes ao Lucro Líquido
 Resultado de participação em controladas (463.357) (307.441) (862) –
 Ganho na alienação de  participações (1.359.980) (2.765.641) (1.359.980) (2.765.641)
 Depreciação do imobilizado, equipamentos e bens de direito de uso – – 67.423 53.080
 Amortização de ativos intangíveis – – 76.092 38.914
 Perda na baixa de imobilizado e intangível – – 75.094 11.245
 Perdas de crédito esperadas em contas 
  a receber e outros ativos financeiros – – 55.563 9.410
 Provisão/(reversão) para contingências – – 2.045 (1.601)
 Outorga de plano de incentivo baseado em ações – 1.243 51.589 1.243
 Variação cambial – 467 1.478 512
 Ações em tesouraria – (250.932) – (250.932)
 Provisão de juros – – 56.923 86.862
Variação dos ativos e passivos
 Instrumentos financeiros (ativos e passivos) (768.562) 51 (43.817.221) (18.939.508)
 Instrumentos financeiros derivativos (ativos e passivos) – (1.461) 1.095.976 (424.777)
 Negociação e intermediação de valores (ativos e passivos) – – 10.600.338 4.205.312
 Aplicações interfinanceiras de liquidez – – 2.862.311 (2.919.481)
 Rendas a receber – – (46.029) (244.106)
 Operações de crédito – – (3.925.039) (386)
 Despesas antecipadas – – (1.303.699) 8.376
 Outros ativos e outros ativos financeiros (268.153) 124.284 (281.864) 99.711
 Obrigações por operações compromissadas – – 16.200.937 8.997.713
 Fornecedores 72 (16) 564.217 132.315
 Depósitos – – 2.951.555 70.195
 Certificados de operações estruturadas – – 2.158.985 19.474
 Obrigações sociais e estatutárias – – 174.011 240.248
 Obrigações fiscais e previdenciárias 15.066 – 182.078 (9.223)
 Provisões técnicas de previdência privada – – 9.628.823 3.743.031
 Outros passivos e outros passivos financeiros 89.694 (59.024) 1.105.974 (49.641)
Caixa operacional
 Impostos pagos (1.359.020) (1.032) (1.877.991) (404.634)
 Contingências pagas – – (1.629) (3.172)
 Juros pagos – – (71.224) (28.428)
Caixa proveniente das/(utilizado nas) atividades operacionais(2.361.003) (265.383) (1.068.149) (4.099.508)
Atividades de investimento
 Aquisições de investimentos – – (228.035) –
 Aquisição de intangível – – (146.368) (89.430)
 Aquisição de imobilizado – – (145.164) (72.499)
 Aquisição de controladas, líquido de caixa adquirido – – (62.443) –
Venda de participações em controladas 1.389.190 2.828.361 1.389.190 2.828.361
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas) 
 atividades de investimento 1.389.190 2.828.361 807.180 2.666.432
Atividades de financiamento
 Pagamento de empréstimos e arrendamento mercantil – – (152.868) (123.332)
 Emissão de debêntures – – – 400.000
 Pagamento de debêntures – – (400.000) (11.815)
 Recompra de debêntures – – (64.717) –
 Dividendos pagos para controladores – (1.662.420) – (1.662.420)
 Dividendos pagos para não controladores – – – (360.554)
 Juros sobre capital próprio – (42.869) – (42.869)
 Transações com não-controladores – – 1.630.196 4.491.522
 Variações de participações societárias diretas (26.889) 93.435 (29.210) (62.719)
Caixa líquido proveniente das/(utilizado nas) 
 atividades de financiamento (26.889) (1.611.854) 983.401 2.627.813
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (998.702) 951.124 722.432 1.194.737
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.066.614 115.490 1.959.033 761.780
Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em caixa e 
 equivalentes de caixa – – 55.163 2.516
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 67.912 1.066.614 2.736.628 1.959.033
Disponibilidades 29 8 1.961.488 114.314
  Aplicações interfinanceiras de liquidez – – 593.673 654.057
  Certificados de depósitos bancários 67.883 1.066.606 181.467 1.190.662

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

ou do instrumento de hedge. Estas emendas não têm impacto nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, 
uma vez que ele não tem relação de hedge de taxa de juros afetadas pela reforma da taxa de juros de referência. Al-
terações à IAS 1 (CPC 26) e IAS 8 (CPC 23) Definição de Material: As alterações forneceram uma nova definição 
de material que afirma, “a informação é material se omitir, desvirtuar ou obscurecer a informação pode razoavelmente 
influenciar as decisões que os usuários primários das demonstrações financeiras de propósito geral tomam com base 
nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre uma entidade específica de relato”. 
As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude das informações, seja individual-
mente ou em combinação com informações de ordem, no contexto das demonstrações financeiras. Uma falsa decla-
ração de informação é material se for razoável esperar que ela influencie as decisões tomadas pelos usuários primá-
rios. Estas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras consolidadas, nem se espera que haja 
qualquer impacto futuro para o Grupo. Estrutura conceitual para relatórios financeiros: A Estrutura Conceitual não 
é padronizada, e nenhum dos conceitos nela contidos se sobrepõe aos conceitos ou requisitos de qualquer norma. O 
objetivo da Estrutura Conceitual é auxiliar o IASB no desenvolvimento de normas, ajudar a preparar o desenvolvimen-
to de políticas contábeis consistentes onde não há nenhuma norma aplicável em vigor e auxiliar todas as partes a 
compreender e interpretar as normas. Isto afetará as entidades que desenvolveram suas políticas contábeis com base 
na Estrutura Conceitual. A Estrutura Conceitual revisada inclui alguns novos conceitos, definições atualizadas e crité-
rios de reconhecimento de ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Estas alterações não tiveram 
impacto sobre as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. (c) Novas normas e interpretações ainda não 
adotadas: Novas normas e interpretações contábeis foram publicadas que não são obrigatórias para o período de re-
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latório de 31 de dezembro de 2020 e que não foram adotadas antecipadamen-
te pelo Grupo. Não se espera que estas normas tenham um impacto material 
sobre a Companhia nos períodos de relatório atuais ou futuros e sobre transa-
ções futuras previsíveis. (d) Consolidação das demonstrações financeiras: 
i. Subsidiárias: Subsidiárias são todas as entidades (incluindo entidades estru-
turadas) sobre as quais o Grupo tem controle. O Grupo controla uma entidade 
quando o Grupo é exposto ou tem direitos a retornos variáveis de seu envolvi-
mento com a entidade e tem a capacidade de afetar esses retornos através de 
seu poder de dirigir as atividades da entidade. As subsidiárias são totalmente 
consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. 
Elas são desconsolidadas a partir da data em que o controle cessa. O método 
de aquisição é utilizado para contabilizar as combinações de negócios pelo 
Grupo (veja a Nota 5). As transações entre companhias, saldos e ganhos não 
realizados entre empresas do grupo são eliminados. As perdas não realizadas 
também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de uma 
perda no valor recuperável do ativo transferido. As políticas contábeis das con-
troladas foram alteradas, quando necessário, para assegurar consistência 
com as políticas adotadas pelo Grupo. As participações de não controladores 
no resultado e no patrimônio das controladas são apresentadas separada-
mente na demonstração consolidada do resultado e do resultado abrangente, 
demonstração do patrimônio líquido e balanço patrimonial, respectivamente. ii. 
Coligadas: As coligadas são empresas nas quais o investidor tem uma influên-
cia significativa, mas não detém o controle. Os investimentos nessas empre-
sas são inicialmente reconhecidos pelo custo de aquisição e posteriormente 
contabilizados usando o método de equivalência patrimonial. Os investimen-
tos em coligadas e joint ventures incluem o ágio identificado no momento da 
aquisição, líquido de qualquer perda acumulada por impairment. iii. Joint Ven-
tures: O Grupo tem joint ventures nas quais as partes têm controle conjunto do 
acordo têm direitos sobre o patrimônio líquido. iv. Método de equivalência: Pelo 
método de equivalência patrimonial, os investimentos são inicialmente reco-
nhecidos pelo custo e ajustados posteriormente para reconhecer nos resulta-
dos a participação do Grupo nos lucros ou prejuízos pós-aquisição da investi-
da, e a participação do Grupo na movimentação em outros resultados abran-
gentes da investida. Os dividendos recebidos ou a receber de associadas e 
joint ventures são reconhecidos como uma redução no valor contábil do inves-
timento. Os ganhos não realizados em transações entre o Grupo e suas coli-
gadas e joint ventures são eliminados na medida da participação do Grupo 
nessas entidades. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos 
que a transação forneça evidência de uma diminuição do valor contábil do ati-
vo transferido. As políticas contábeis das empresas investidas em participa-
ções acionárias foram alteradas quando necessário para assegurar a consis-
tência com as políticas adotadas pelo Grupo. Se sua participação nas associa-
das e joint ventures diminui, mas o Grupo mantém influência significativa ou 
controle conjunto, apenas o valor proporcional dos valores previamente reco-
nhecidos em Outras receitas abrangentes é reclassificado no resultado, quan-
do apropriado. (e) Informações por segmento: Ao verificar o desempenho 
operacional do Grupo e alocar recursos, o principal tomador de decisões ope-
racionais do Grupo (“CODM”), o Diretor-Presidente do Grupo (“CEO”) e o Con-
selho de Administração (“CA”), representado pelos diretores estatutários de-
tentores de ações ordinárias da controladora do Grupo, avaliam itens selecio-
nados na demonstração do resultado e do resultado abrangente. O CODM 
considera todo o Grupo como um único segmento operacional reportável, mo-
nitorando as operações, tomando decisões sobre alocação de recursos e ava-
liando o desempenho com base em um único segmento operacional. O CODM 
analisa dados financeiros relevantes para todas as subsidiárias. As informa-
ções por segmento somente são revisadas no nível da receita (Nota 31), sem 
detalhes correspondentes em qualquer nível de margem ou lucratividade. A 
receita, os resultados e os ativos do Grupo para esse segmento reportável po-
dem ser determinados por referência à demonstração de resultado, ao resul-
tado abrangente e ao balanço patrimonial. Consulte a Nota 31 (c) para obter 
informações detalhadas sobre receitas e ativos selecionados de clientes exter-
no. (f) Conversão de moeda estrangeira: i. Moeda funcional e de apresenta-
ção: Os itens das demonstrações financeiras de cada uma das entidades do 
Grupo são mensurados usando a moeda do ambiente econômico primário no 
qual a entidade opera (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
são apresentadas em reais (“R$”), que é a moeda funcional e de apresentação 
do Grupo. A moeda funcional de todas as subsidiárias do Grupo no Brasil tam-
bém é o Real brasileiro. Algumas subsidiárias fora do Brasil têm diferentes 
moedas funcionais, incluindo dólar americano (“USD”), euro (“EUR”), libra es-
terlina (“GBP”) e franco suíço (“CHF”). ii. Transações em moeda estrangeira: 
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional 
utilizando as taxas de câmbio nas datas das transações. Os ganhos e as per-
das cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de 
ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras pelas ta-
xas de câmbio do período são geralmente reconhecidos no resultado. Eles são 
diferidos no patrimônio se estiverem relacionados a hedge de fluxo de caixa e 
hedge de investimento líquido em uma operação no exterior. Os ganhos e per-
das cambiais relacionados com empréstimos são apresentados na demons-
tração do resultado, e outros resultados abrangentes dentro dos custos finan-
ceiros. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são apresentados na de-
monstração do resultado em uma base líquida dentro de despesas de juros. 
Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são 
convertidos utilizando as taxas de câmbio vigentes na data em que o valor jus-
to foi determinado. As diferenças de conversão de ativos e passivos contabili-
zados pelo valor justo são registradas como parte do ganho ou perda do valor 
justo. Por exemplo, as diferenças de conversão de ativos e passivos não mo-
netários, como ações mantidas a valor justo por meio do resultado, são reco-
nhecidas no resultado como parte do ganho ou perda do valor justo e diferen-
ças de conversão de ativos não monetários, como ações classificadas a valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, são reconhecidos em outros 
resultados abrangentes. iii. Empresas do Grupo: Os resultados e a posição fi-
nanceira das operações no exterior (nenhuma das quais possui a moeda de 
uma economia hiperinflacionária) e que possuem uma moeda funcional dife-
rente da moeda de apresentação, são convertidas para a moeda de apresen-
tação da seguinte forma: • os ativos e passivos de cada balanço apresentado 
são convertidos à taxa de câmbio apurada naquela data; • receitas e despesas 
para cada demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangen-
te são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que esta não seja 
uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas 
das transações, caso em que receitas e despesas são traduzidas nas datas 
das transações); e • todas as diferenças de câmbio resultantes são reconheci-
das em outros resultados abrangentes. Na consolidação, as diferenças de 
câmbio decorrentes da conversão de qualquer investimento líquido em entida-
des estrangeiras e de empréstimos e outros instrumentos financeiros designa-
dos como hedge desses investimentos, são reconhecidas em outros resulta-
dos abrangentes. Quando uma operação no exterior é vendida ou quaisquer 
empréstimos tomados como parte do investimento líquido são pagos, as dife-
renças de câmbio associadas são reclassificadas para o resultado, como par-
te do ganho ou perda sobre a venda. Os ajustes do ágio e do valor justo decor-
rentes da aquisição de uma operação no exterior são tratados como ativos e 
passivos da operação no exterior e convertidos pela taxa de câmbio de fecha-
mento do dia do Balanço. 3. Resumo das principais políticas contábeis: 
Esta nota fornece uma descrição das principais políticas contábeis adotadas 
na preparação das demonstrações financeiras. Essas políticas foram aplica-
das de forma consistente a todos os períodos apresentados, exceto quando 
indicado de outra forma. (a) Combinações de negócios: O método de aqui-
sição é utilizado para contabilizar todas as combinações de negócios, inde-
pendentemente de instrumentos patrimoniais ou outros ativos serem adquiri-
dos. A contraprestação transferida para a aquisição de uma subsidiária com-
preende: • valor justo dos ativos transferidos; • passivos incorridos com os an-
tigos proprietários do negócio adquirido; • participações societárias emitidas 
pelo Grupo; • valor justo de qualquer ativo ou passivo resultante de um acordo 
de contraprestação contingente; e • valor justo de qualquer participação acio-
nária preexistente na subsidiária. Os ativos identificáveis adquiridos e os pas-
sivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são, com ex-
ceções limitadas, mensurados inicialmente pelo valor justo na data da aquisi-
ção. O Grupo reconhece qualquer participação de não controladores na enti-
dade adquirida em uma base de aquisição por aquisição, pelo valor justo ou 
pela participação proporcional da participação de não controladores nos ati-
vos líquidos identificáveis da entidade adquirida. Os custos relacionados à 
aquisição são contabilizados quando incorridos. O excesso da contrapresta-
ção transferida, o valor de qualquer participação não controladora na entidade 
adquirida e o valor justo na data de aquisição de qualquer participação patri-
monial anterior na entidade adquirida sobre o valor justo dos ativos identificá-
veis líquidos adquiridos é registrado como ágio. Se esses valores forem infe-
riores ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis do negócio adquirido, a 
diferença é reconhecida diretamente no resultado como uma compra vantajo-
sa. Quando a liquidação de qualquer parte da contraprestação em dinheiro é 
diferida, os valores a pagar no futuro são descontados a seu valor presente na 
data da troca. A taxa de desconto usada é a taxa de empréstimo incremental 
da entidade, sendo a taxa pela qual um empréstimo semelhante pode ser ob-
tido de um financiador independente sob termos e condições comparáveis. A 
contraprestação contingente, quando aplicável, é classificada como patrimô-
nio ou passivo financeiro. Os valores classificados como passivo financeiro 
são subsequentemente mensurados ao valor justo com alterações no valor 
justo reconhecidas no resultado. Se a combinação de negócios for alcançada 
em estágios, a data de aquisição do valor contábil da participação acionária 
anteriormente detida na adquirente é mensurada ao valor justo na data de 
aquisição. Quaisquer ganhos ou perdas decorrentes de tal mensuração são 
reconhecidos no resultado. (b) Instrumentos financeiros: Um instrumento fi-
nanceiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade 
e a um passivo financeiro ou instrumento de patrimônio de outra entidade. 1) 
Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: No reconheci-
mento inicial, ativos financeiros são classificados como instrumentos mensu-
rados ao custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes (“VJORA”) e valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial é baseada: (i) no modelo de 
negócios do Grupo para administrar os ativos financeiros e (ii) nas caracterís-
ticas dos fluxos de caixa contratuais dos instrumentos financeiros. Para que 
um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou 
VJORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são “Somente Pagamen-
to de Principal e Juros” (o critério “SPPJ”) sobre o valor principal em aberto. O 
modelo de negócios do Grupo para administrar ativos financeiros se refere à 
forma de gerenciar seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O mode-
lo de negócios considera se o objetivo do Grupo é receber fluxos de caixa de 
manter os ativos financeiros, vender os ativos ou uma combinação de ambos. 
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos 
dentro de um prazo definido pela regulamentação ou prática de mercado (ne-
gociações regulares) são reconhecidas na data de negociação, ou seja, a data 
em que o Grupo se compromete a comprar ou vender o ativo. Classificação e 
mensuração subsequente: i. Ativos financeiros mensurados a valor justo 
por meio do resultado (“VJR”): Esta categoria é a mais relevante para o 
Grupo. Os ativos financeiros a VJR incluem ativos financeiros mantidos para 
negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a VJR, 

ou ativos financeiros obrigados a serem mensurados pelo valor justo. Esta ca-
tegoria inclui valores mobiliários e derivativos, incluindo instrumentos patrimo-
niais que o Grupo não elegeu irrevogavelmente para classificar em VJORA. 
Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se o tes-
te de fluxo de caixa contratual falhar ou se o modelo de negócios do Grupo for 
adquirido com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Os ativos fi-
nanceiros podem ser designados a VJR no reconhecimento inicial se isso eli-
minar ou reduzir significativamente um descasamento contábil. Derivativos, in-
cluindo derivativos embutidos, também são classificados como mantidos para 
negociação, a menos que sejam designados como instrumentos de hedge efi-
cazes. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não atendem aos critérios 
do SPPJ são classificados e mensurados como VJR, independentemente do 
modelo de negócios. Os ativos financeiros na VJR são registrados no balanço 
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhe-
cidas na demonstração do resultado. O ganho ou perda líquida reconhecido na 
demonstração do resultado inclui qualquer dividendo ou juros auferidos sobre 
o ativo financeiro. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de 
resultado são títulos e valores mobiliários detidos e vendidos a descoberto. 
Um derivativo embutido em um contrato híbrido, com um passivo financeiro ou 
componente principal não derivativo, é separado do componente principal e 
contabilizado como um derivativo separado se: as características econômicas 
e os riscos não estiverem estritamente relacionados ao contrato principal; o 
instrumento separado com os mesmos termos que o derivado embutido aten-
der à definição de derivativo; e o contrato híbrido não for mensurado ao VJR. 
Derivativos embutidos são mensurados ao valor justo, com as alterações no 
valor justo reconhecidas no resultado. A reavaliação só ocorre se houver uma 
mudança nos termos do contrato que modifique significativamente os fluxos 
de caixa que de outra forma seriam exigidos pelo contrato ou uma reclassifica-
ção de um ativo financeiro fora da categoria VJR. Um derivativo incorporado 
em um contrato híbrido contendo um componente principal não derivativo não 
é contabilizado separadamente. O contrato principal juntamente com o deriva-
tivo embutido deve ser classificado em sua totalidade como um ativo financei-
ro ao valor justo por meio do resultado. ii. Ativos financeiros mensurados a 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”): O 
Grupo avalia os ativos financeiros no VJORA se ambas as condições a seguir 
forem atendidas: • O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negó-
cios com o objetivo de tanto manter a apropriação de fluxos de caixa contra-
tuais quanto vender; • Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, 
em datas específicas, aos fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. 
Para os ativos financeiros classificados como VJORA, a receita de juros, a va-
riação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são 
reconhecidas na demonstração do resultado e, da mesma forma, para os ati-
vos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As restantes alterações no 
justo valor são reconhecidas em resultado abrangente. No momento do desre-
conhecimento, a mudança cumulativa do valor justo reconhecida em resultado 
abrangente é reclassificada para lucros ou perdas. Os ativos financeiros do 
Grupo classificados como VJORA incluem instrumentos de dívida. Após o re-
conhecimento inicial, o Grupo pode optar por classificar irrevogavelmente os 
investimentos em ações como instrumentos patrimoniais designados pelo 
VJORA quando satisfizerem a definição de patrimônio nos termos do CPC 39/
IAS 32 - “Instrumentos Financeiros: Apresentação” e não forem mantidos para 
negociação. A classificação é determinada com base em instrumento a instru-
mento. Ganhos e perdas sobre esses ativos financeiros nunca são reclassifi-
cados para o resultado. Os dividendos são reconhecidos como receita na de-
monstração do resultado quando o direito de pagamento é estabelecido, exce-
to quando o Grupo se beneficia de uma recuperação de parte do custo do ati-
vo financeiro, caso em que tais ganhos são registrados em resultado abran-
gente. Instrumentos de patrimônio designados ao VJORA não estão sujeitos a 
avaliação de impairment. O Grupo não possui instrumentos de patrimônio que 
tenham sido irrevogavelmente classificados nesta categoria. iii. Ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado: Um ativo financeiro é mensurado 
ao custo amortizado se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O ati-
vo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de 
manter o ativo financeiro de forma a coletar fluxos de caixa contratuais; • Os 
termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos 
fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. Os ativos financeiros ao 
custo amortizado são mensurados subsequentemente pelo método da taxa 
efetiva de juros (“EIR”) e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ga-
nhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modi-
ficado ou desvalorizado. Os ativos financeiros do Grupo mensurados ao custo 
amortizado incluem principalmente: “Aplicações interfinanceiras de liquidez”, 
“Negociação e intermediação de valores”, “Rendas a receber” e “Outros ativos 
financeiros”. O Grupo reclassifica os ativos financeiros somente quando altera 
seu modelo de negócios para o gerenciamento desses ativos financeiros. Des-
reconhecimento: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de 
um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é 
basicamente baixado (isto é, retirado da demonstração financeira) quando: • 
Os direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo expiraram; • O 
Grupo transferiu os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa do 
ativo ou assumiu uma obrigação contratual de pagar integralmente os fluxos 
de caixa recebidos de terceiros, por meio de um acordo de “repasse”; e (a) o 
Grupo transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo; ou (b) 
o Grupo não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefí-
cios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando o Grupo transfere os 
seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa de um ativo ou realiza 
um acordo de repasse, avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefí-
cios patrimoniais. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos 
os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o Grupo con-
tinua a reconhecer o ativo transferido na medida de sua participação. Nesse 
caso, o Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e 
o passivo associado são mensurados em uma base que reflete os direitos e 
obrigações que o Grupo reteve. O envolvimento contínuo que toma a forma de 
uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor contábil 
original do ativo e pelo valor máximo da contraprestação que o Grupo poderia 
ser obrigado a pagar. Impairment de ativos financeiros: O Grupo reconhece 
uma provisão para perdas de crédito esperadas (“ECLs”) para todos os instru-
mentos de dívida não classificados em VJR. Os ECLs baseiam-se na diferen-
ça entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e to-
dos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, descontados a uma apro-
ximação de taxa de juros efetiva original. Os fluxos de caixa esperados inclui-
rão fluxos de caixa da venda de garantias mantidas ou outras melhorias de 
crédito que sejam integrantes dos termos contratuais. As ECLs são reconheci-
das em duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve 
aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as 
ECLs são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de ina-
dimplência possíveis nos próximos 12 meses (um ECL de 12 meses). Para as 
exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco 
de crédito desde o reconhecimento inicial ou aquelas já inadimplentes, uma 
provisão para perdas é requerida para perdas de crédito esperadas durante a 
vida remanescente da exposição, independentemente do momento da inadim-
plência ECL. O Grupo classifica os ativos em três estágios para mensurar a 
perda de crédito esperada, nos quais os ativos financeiros migram de um es-
tágio para outro de acordo com as mudanças no risco de crédito. Estágio 1: 
Vencidos até 30 dias. Entende-se que um instrumento financeiro nesta etapa 
não apresenta um aumento significativo do risco desde o reconhecimento ini-
cial. A provisão para este ativo representa a perda esperada resultante de um 
possível inadimplência nos próximos 12 meses. Estágio 2: mais de 30 dias em 
atraso. Se um aumento significativo do risco for identificado a partir do reco-
nhecimento inicial, e nenhuma perda for realizada, o instrumento financeiro se 
enquadra nesta etapa. Neste caso, o valor relacionado à provisão para perda 
esperada reflete a perda estimada do instrumento financeiro restante da vida 
(vida útil). Estágio 3: mais de 90 dias em atraso. O Grupo considera um ativo 
financeiro em atraso quando os pagamentos contratuais estão vencidos a 
mais de 90 dias. Entretanto, em certos casos, o Grupo também pode conside-
rar um ativo financeiro em inadimplência quando informações internas ou ex-
ternas indicarem que é improvável que o Grupo receba os valores contratuais 
pendentes na sua totalidade antes de considerar quaisquer aumentos de cré-
dito detidos pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não há expec-
tativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais. Para contas a 
receber e outros ativos contratuais, o Grupo aplica uma abordagem simplifica-
da no cálculo das ECLs. Portanto, o Grupo não acompanha as mudanças no 
risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base nas 
ECLs durante a vida útil em cada data de relatório. O Grupo estabeleceu uma 
matriz de provisão que é baseada em sua perda histórica de crédito, ajustada 
para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o ambiente 
econômico. Para os instrumentos de dívida classificados como VJORA, o Gru-
po aplica a simplificação para atuar com baixo risco de crédito. Em cada data 
de elaboração das Demonstrações Financeiras, o Grupo avalia se o instru-
mento de dívida é considerado com baixo risco de crédito usando todas as in-
formações razoáveis   e suportáveis   que estão disponíveis sem custo ou esfor-
ço excessivo. Ao fazer essa avaliação, o Grupo reavalia a classificação de cré-
dito interna do instrumento da dívida. Além disso, o Grupo considera que hou-
ve um aumento significativo no risco de crédito quando os pagamentos contra-
tuais estão vencidos há mais de 30 dias. O Grupo considera um ativo financei-
ro inadimplente quando os pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. 
No entanto, em certos casos, o Grupo também pode considerar que um ativo 
financeiro está inadimplente quando informações internas ou externas indi-
cam que é improvável que o Grupo receba integralmente os valores pendentes 
de contratos antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito mantidas 
pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável 
de recuperação dos fluxos de caixa contratuais. 2) Passivo financeiro: Reco-
nhecimento inicial e mensuração: Os passivos financeiros são classifica-
dos, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros mensurados a valor 
justo através do resultado (“VJR”), custo amortizado ou como derivativos de-
signados como instrumentos de hedge. Todos os passivos financeiros são re-
conhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso do custo amortizado, são 
deduzidos dos custos da transação diretamente atribuíveis. Os passivos finan-
ceiros do Grupo incluem “Títulos e valores mobiliários”, “Instrumentos financei-
ros derivativos”, “Obrigações por operações compromissadas”, “Negociação e 
intermediação de valores”, dívidas a longo prazo, tais como “Obrigações por 
empréstimos e arrendamento mercantil”, “Debêntures”, “Fornecedores” e “Ou-
tros passivos financeiros”. Classificação e mensuração subsequente: i. 
Passivos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado 
(“VJR”): Os passivos financeiros classificados como VJR incluem passivos fi-
nanceiros mantidos para negociação e passivos financeiros designados no re-
conhecimento inicial como VJR. Os passivos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação quando adquiridos com fins de recompra no 
curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos 
contratados pelo Grupo que não são designados como instrumentos de hedge 
nas operações de hedge definidas pelo CPC 48/IFRS9. Derivativos embutidos 
separados também são classificados como mantidos para negociação a me-
nos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Os ganhos 
ou perdas de passivos classificados como VJR são reconhecidos na demons-
tração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento 

inicial como VJR são designados na data inicial de reconhecimento, e somen-
te se os critérios estabelecidos no CPC 48/IFRS 9 forem atendidos. Os em-
préstimos de ações e instrumentos financeiros derivativos são classificados 
como mantidos para negociação e reconhecidos pelo valor justo. ii. Custo 
amortizado: Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos 
sujeitos a juros e outros passivos financeiros são mensurados subsequente-
mente pelo custo amortizado, utilizando o método de taxa efetiva (“EIR”). Os 
ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são bai-
xados, bem como pelos juros incorridos. O custo amortizado é calculado con-
siderando qualquer desconto ou prêmio na aquisição de taxas ou custos que 
são parte integrante da EIR. A amortização da EIR está incluída na demons-
tração do resultado. Esta categoria aplica-se geralmente a empréstimos sujei-
tos a juros, incluindo “Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil”, 
“Debêntures”, “Fornecedores” e “Outros passivos financeiros”. Desreconheci-
mento: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é 
liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é 
substituído por outro do mesmo montante em termos substancialmente dife-
rentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modifica-
dos, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo 
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos 
valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. 3) Valor justo 
dos instrumentos financeiros: O valor justo dos instrumentos financeiros ati-
vamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado 
com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos ne-
gócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação. O valor jus-
to de instrumentos financeiros para os quais não há mercado ativo é determi-
nado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas técnicas podem incluir o uso 
de transações recentes de mercado (em base de mercado); referência ao va-
lor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxos de caixa des-
contados ou outros modelos de mensuração, conforme Nota 38. 4) Instru-
mentos Financeiros Derivativos: Instrumentos financeiros derivativos são 
contratos financeiros, cujo valor é derivado do valor dos ativos subjacentes, 
taxas de juros, índices ou taxas de câmbio. O Grupo utiliza instrumentos finan-
ceiros derivativos para administrar o risco cambial sobre liquidações de garan-
tias pendentes em moedas estrangeiras. O valor justo desses contratos é no-
minal devido ao curto prazo até o vencimento. O método de reconhecimento 
do ganho ou perda resultante depende de o derivativo ser designado como 
instrumento de hedge, e se houver, da natureza do item que está sendo pro-
tegido. O Grupo adota apenas hedge de investimento líquido para proteger um 
investimento líquido em uma operação no exterior. Os instrumentos financei-
ros derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que 
o contrato de derivativo é realizado e são, subsequentemente, mensurados ao 
valor justo. Os derivativos são registrados como ativos financeiros quando o 
valor justo é positivo e como passivos financeiros quando o valor justo é nega-
tivo. Os ganhos e perdas realizados e não realizados relacionados a esses 
contratos são reconhecidos na demonstração do resultado. O Grupo negocia 
contratos futuros, que são acordos para comprar ou vender valores padroniza-
dos de um instrumento financeiro em uma data e preço futuros predetermina-
dos, de acordo com os termos especificados por uma bolsa regulada de futu-
ros, e sujeitos à chamada de margem de caixa diária. O Grupo negocia futu-
ros, na tentativa de mitigar o risco de taxa de juros, risco de curva de juros e 
risco de liquidez. O Grupo também negocia contratos a termo, que são contra-
tos não padronizados para comprar ou vender um instrumento financeiro a um 
preço específico em uma data futura. O Grupo negocia contratos a termo em 
uma tentativa de mitigar o risco cambial sobre liquidações de segurança pen-
dentes em moedas estrangeiras. i. Hedge de investimento líquido: Qualquer 
ganho ou perda no instrumento de hedge relacionado à parte efetiva do hedge 
é reconhecido em outros resultados abrangentes dentro de Ganhos (perdas) 
no hedge de investimento líquido. O ganho ou perda relacionado à parte inefi-
caz é reconhecido imediatamente na demonstração do resultado do exercício, 
em instrumentos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Os ganhos 
e as perdas acumulados no patrimônio são incluídos na demonstração do re-
sultado quando a operação no exterior é parcial ou totalmente alienada ou 
vendida. ii. Efetividade do hedge: A efetividade do hedge é determinada no iní-
cio do relacionamento do hedge e por meio de avaliações prospectivas perió-
dicas de efetividade para garantir que exista um relacionamento econômico 
entre o item coberto e o instrumento de hedge. Para avaliar a efetividade e me-
dir a inefetividade de tais estratégias, o Grupo utiliza o método de compensa-
ção do dólar. O método de compensação do dólar é um método quantitativo 
que consiste em comparar a mudança no valor justo ou nos fluxos de caixa do 
instrumento de hedge com a mudança no valor justo ou nos fluxos de caixa do 
item coberto atribuível ao risco coberto. (c) Caixa e equivalentes de caixa: O 
caixa não está sujeito a um risco significativo de mudança de valor e é mantido 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não 
para investimentos ou outros fins. As transações são consideradas de curto 
prazo quando têm vencimentos em três meses ou menos a partir da data de 
aquisição. Para fins de demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de cai-
xa referem-se a títulos garantidos adquiridos mediante contratos de revenda e 
certificados de depósito bancário mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado que são prontamente conversíveis em um montante conhecido e não es-
tão sujeitos a risco significativo de mudança de valor. (d) Aplicações interfi-
nanceiras de liquidez e obrigações por operações compromissadas: O 
Grupo adquiriu títulos com contrato de revenda e vendeu títulos com contrato 
de recompra de ativos financeiros. Os contratos de revenda e recompra são 
contabilizados em aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por 
operações compromissadas. A diferença entre os preços de venda e recompra 
é tratada como juros e reconhecida ao longo da vida dos contratos, usando o 
método da taxa efetiva de juros. Os ativos financeiros aceitos como garantia 
em nossos contratos de revenda podem ser utilizados, se previstos nos con-
tratos, como garantia para nossos acordos de recompra ou podem ser vendi-
dos. (e) Negociação e intermediação de valores mobiliários (ativos e pas-
sivos): Refere-se a transações na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) por 
conta própria e por conta de terceiros. As corretagens dessas transações são 
classificadas como receitas e as despesas com prestação de serviços são re-
conhecidas no momento das transações. Esses saldos são compensados   e o 
valor líquido é demonstrado no balanço quando, e somente quando, houver 
um direito legal e exequível de compensar e a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. Os 
valores devidos para clientes representam recebíveis de títulos vendidos e 
contas a pagar por títulos comprados que foram contratados para, mas ainda 
não liquidados ou entregues na data do balanço patrimonial, respectivamente. 
O saldo devedor dos clientes é retido para cobrança. Esses valores são subdi-
vididos nos seguintes itens: • Registro e liquidação - Representado pelo regis-
tro de transações realizadas nas bolsas de valores por conta própria e para os 
clientes; • Devedores/Credores pendentes de liquidação - Representado pelos 
saldos devedores ou credores de clientes, relativos a transações com títulos 
de renda fixa, ações, commodities e ativos financeiros, pendentes de liquida-
ção na data do balanço. As operações de vendas são compensadas e caso o 
valor final seja um crédito, elas serão registradas no passivo, por outro lado se 
esse valor for devedor, será registrado no ativo, desde que os saldos de com-
pensação se refiram à mesma contraparte. Esses valores são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo 
amortizado. Em cada data de balanço, o Grupo deve mensurar a provisão para 
perdas sobre os valores devidos pelo cliente em um valor igual às perdas de 
crédito esperadas para a vida útil, se o risco de crédito tiver aumentado signi-
ficativamente desde o reconhecimento inicial. Se, na data do balanço, o risco 
de crédito não tiver aumentado significativamente desde o reconhecimento ini-
cial, o Grupo deve mensurar a provisão para perdas em um valor igual a per-
das de crédito esperadas para 12 meses. Dificuldades financeiras significati-
vas do cliente, probabilidade de o cliente declarar falência ou reorganização 
financeira e inadimplência nos pagamentos, são todos considerados indicado-
res de que uma provisão para perdas pode ser necessária. Se o risco de cré-
dito aumentar até o ponto em que for considerado com perda de crédito, a re-
ceita de juros será calculada com base no valor contábil bruto ajustado para a 
provisão para perdas. Um aumento significativo no risco de crédito é definido 
pela administração como qualquer pagamento contratual com atraso superior 
a 30 dias. Qualquer pagamento contratual com mais de 90 dias de atraso é 
considerado como inadimplente. As perdas de crédito estimadas para clientes 
de corretagem e atividade relacionada foram imateriais para os períodos apre-
sentados. (f) Operações de crédito: As operações de crédito consistem em 
acordos sob os quais os clientes podem tomar emprestados montantes estipu-
lados sob termos e condições definidos. Elas são posteriormente mensuradas 
ao custo amortizado usando o método de juros efetivos, menos a perda de 
crédito esperada. Ver Nota 10 para maiores informações sobre a contabiliza-
ção da Companhia para operações de crédito e Nota 3 para uma descrição 
das perdas esperadas da Companhia em ativos financeiros. A receita de juros 
desses ativos financeiros é incluída no Resultado de instrumentos financeiros 
a custo amortizado usando o método de taxa de juros efetiva. Qualquer ganho 
ou perda decorrente do desreconhecimento das operações de crédito é reco-
nhecido diretamente no resultado e apresentado na Nota 14. As perdas espe-
radas de crédito são apresentadas como um item separado na demonstração 
do resultado. (g) Despesas antecipadas: Despesas antecipadas são reco-
nhecidas como um ativo no balanço patrimonial. Essas despesas incluem in-
centivos para os agentes autônomos (“AAIs”), licenças de software pré-pago, 
certos serviços profissionais e prêmios de seguro. (h) Arrendamento mer-
cantil: A seguir, são apresentadas as novas políticas contábeis do Grupo após 
a adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16, que foram aplicadas a partir da data da 
aplicação inicial: Ativos de direito de uso: O Grupo reconhece ativos de direito 
de uso na data de início do arrendamento (ou seja, a data em que o ativo sub-
jacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados 
pelo custo, deduzido de depreciação acumulada e perdas por redução ao va-
lor recuperável, e ajustados para qualquer remensuração dos passivos de ar-
rendamento mercantil. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos 
passivos de arrendamento mercantil reconhecidos, custos diretos iniciais in-
corridos e pagamentos do arrendamento mercantil efetuados antes ou antes 
da data de início, deduzidos os incentivos recebidos. A menos que o Grupo 
esteja razoavelmente certo de obter a propriedade do ativo arrendado no final 
do prazo do arrendamento, os ativos de direito de uso reconhecidos são de-
preciados linearmente pelo período mais curto de sua vida útil estimada e pelo 
prazo do arrendamento. Os ativos de direito de uso estão sujeitos a redução 
ao valor recuperável. Passivos de arrendamento: Na data de início do arrenda-
mento, o Grupo reconhece passivos de arrendamento mensurados pelo valor 
presente dos pagamentos do arrendamento a serem efetuados pelo prazo do 
arrendamento. Os pagamentos da locação incluem pagamentos fixos (incluin-
do pagamentos substanciais) menos quaisquer incentivos a receber, paga-
mentos variáveis da locação que dependem de um índice ou taxa e valores 
esperados a serem pagos com garantias de valor residual. Os pagamentos do 
arrendamento também incluem o preço de exercício de uma opção de compra 
razoavelmente certa a ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas por 
rescindir um arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o Grupo exer-
cendo a opção de rescindir. Os pagamentos variáveis da locação que não de-
pendem de um índice ou taxa são reconhecidos como despesa no período em 
que o evento ou condição que aciona o pagamento ocorre. Ao calcular o valor 
presente dos pagamentos do arrendamento mercantil, o Grupo utiliza a taxa 
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de empréstimo incremental na data de início do arrendamento, se a taxa de 
juros implícita no arrendamento mercantil não for prontamente determinável. 
Após a data de início, o valor dos passivos de arrendamento mercantil aumen-
ta para refletir o acréscimo de juros e reduzido pelos pagamentos efetuados. 
Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento mercantil é remen-
surado se houver uma modificação, uma alteração no prazo do arrendamento, 
uma alteração nos pagamentos fixos do arrendamento mercantil ou uma alte-
ração na avaliação para comprar o ativo subjacente. Locações de curto prazo 
e locações de ativos de baixo valor: O Grupo aplica a isenção de reconheci-
mento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de proprieda-
des de curto prazo (ou seja, aqueles que possuem um prazo de arrendamento 
de 12 meses ou menos a partir da data de início e não contêm uma opção de 
compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos 
de baixo valor a arrendamentos considerados de baixo valor. Os pagamentos 
de arrendamento mercantil de arrendamentos de curto prazo e de ativos de 
baixo valor são reconhecidos como despesa de maneira linear pelo prazo do 
arrendamento. Julgamento significativo na determinação do prazo do arrenda-
mento dos contratos com opções de renovação: O Grupo determina o prazo 
do arrendamento como o prazo não cancelável do arrendamento, juntamente 
com os períodos cobertos por uma opção de prorrogar o arrendamento, se for 
razoavelmente exercido, ou quaisquer períodos cobertos por uma opção para 
rescindir o arrendamento, se é razoavelmente certo que não será exercido. O 
Grupo tem a opção, de acordo com alguns de seus arrendamentos, de arren-
dar os ativos por prazos adicionais. O Grupo aplica julgamento ao avaliar se é 
razoavelmente certo o exercício da opção de renovação. Ou seja, considera 
todos os fatores relevantes que criam um incentivo econômico para o exercício 
da renovação. Após a data de início, o Grupo reavalia o prazo do arrendamen-
to se houver um evento significativo ou mudança nas circunstâncias que estão 
sob seu controle e afeta sua capacidade de exercer (ou não exercer) a opção 
de renovar (por exemplo, uma mudança na estratégia de negócios). (i) Imobi-
lizado de uso: Todos os bens e equipamentos estão demonstrados ao custo 
histórico menos depreciação acumulada e impairment. O custo histórico inclui 
os gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e, quando apli-
cável, líquidos dos créditos tributários. Os custos subsequentes são incluídos 
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável benefícios econômicos futuros asso-
ciados ao item e que o custo do item seja material e possa ser mensurado com 
segurança. Todos os outros gastos com reparos e manutenção são reconheci-
dos no resultado durante o período em que são incorridos. A depreciação é 
calculada de forma linear ao longo da vida útil estimada dos ativos, como 
 segue:

Taxa anual (%)
Processamento de dados 20%
Móveis e equipamentos 10%
Sistemas de Segurança 10%
Benfeitorias 10%
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são 
revisados   a cada data de balanço e ajustados prospectivamente, se apropria-
do. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recu-
perável, que é o maior entre seu valor justo menos custos de manutenção e 
seu valor em uso, se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recu-
perável estimado. Os ganhos e perdas em alienações ou desreconhecimento 
são determinados pela comparação dos resultados da alienação com o valor 
contábil e são reconhecidos no resultado. (j) Ativos intangíveis: i. Ágio: O 
ágio surge na aquisição de controladas e representa o excesso de (i) contra-
prestação recebida; (ii) o valor correspondente à participação dos não contro-
ladores; e (iii) o valor justo na data da aquisição de qualquer participação pa-
trimonial anterior adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos iden-
tificáveis   adquiridos. Se o total da contraprestação recebida, a participação 
não controladora reconhecida e a participação mantida anteriormente mensu-
rada pelo valor justo for menor que o valor justo dos ativos líquidos da contro-
lada adquirida, haverá uma situação de compra vantajosa e a diferença é re-
conhecida diretamente no resultado. As revisões de impairment do ágio são 
realizadas anualmente ou com maior frequência se os acontecimentos ou al-
terações nas circunstâncias indicarem uma potencial incapacidade. ii. Custos 
de software e desenvolvimento: Certos custos diretos e de desenvolvimento 
associados aos software desenvolvidos internamente da plataforma de tecno-
logia do Grupo são capitalizados. Os custos capitalizados, que ocorrem após 
a determinação pela administração da viabilidade técnica, incluem serviços 
externos e custos internos de folha de pagamento. Esses custos são registra-
dos como ativos intangíveis quando o desenvolvimento é concluído e o ativo 
está pronto para uso, e são amortizados pelo método linear, geralmente du-
rante um período de cinco anos. A pesquisa e os custos de desenvolvimento 
de pré-viabilidade, bem como os custos de manutenção e treinamento, são 
contabilizados como despesas, conforme incorridos. Em determinadas cir-
cunstâncias, a administração pode determinar que o software desenvolvido 
anteriormente e sua despesa relacionada não mais atendem à definição de 
viabilidade da administração, o que poderia resultar na redução do valor recu-
perável desse ativo. iii. Outros ativos intangíveis: Os ativos intangíveis ad-
quiridos separadamente são mensurados ao custo no reconhecimento inicial. 
O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios cor-
responde ao seu valor justo na data de aquisição. Após o reconhecimento ini-
cial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, deduzido de qualquer 
amortização acumulada e perdas acumuladas por redução ao valor recuperá-
vel. Os ativos intangíveis gerados internamente, exceto (i) acima, não são ca-
pitalizados e o gasto relacionado é refletido no resultado do período no qual o 
gasto é incorrido. A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida ou 
indefinida. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Grupo não possui ativos in-
tangíveis de vida útil indefinida, exceto o ágio. Os ativos intangíveis com vida 
útil definida são amortizados ao longo da vida útil estimada e testados para 
impairment sempre que houver indicação de que seu valor contábil pode não 
ser recuperado. O período e o método de amortização para ativos intangíveis 
com vida definida são revisados   no mínimo ao final de cada exercício ou quan-
do houver indicadores de redução ao valor recuperável. Mudanças na vida útil 
estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros incor-
porados nos ativos são consideradas para modificar a amortização, conforme 
apropriado, e tratadas como mudanças nas estimativas contábeis. A amortiza-
ção de ativos intangíveis com vidas definidas é reconhecida no resultado na 
categoria de despesa consistente com o uso de ativos intangíveis. As vidas 
úteis dos ativos intangíveis estão demonstradas abaixo: 

Vida útil estimada (anos)
Software 3-5
Intangível desenvolvido internamente 3-7
Lista de clients 2-8
Marcas e patentes 10-20
Os ganhos e perdas resultantes da baixa ou baixa de um ativo intangível são 
mensurados como a diferença entre o valor líquido da venda (se houver) e o 
valor contábil e são reconhecidos no resultado. (k) Impairment de ativos não 
financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, por exemplo, o ágio, 
não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente em relação a 
perdas por redução ao valor recuperável. As revisões de impariment do ágio 
são realizadas anualmente ou com maior frequência se os acontecimentos ou 
alterações nas circunstâncias indicarem um potencial impairment. Os ativos 
que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados   para a verifi-
cação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias in-
dicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por redu-
ção ao valor recuperável é reconhecida quando o valor contábil do ativo exce-
de seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior entre o valor justo de 
um ativo menos os custos de venda e o valor em uso. Para fins de avaliação 
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais 
existam fluxos de caixa identificáveis   separadamente (Unidades Geradoras de 
Caixa (UGCs)). Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio ad-
quirido em uma combinação de negócios é alocado a cada uma das UGCs (ou 
grupos de UGCs) que devem se beneficiar das sinergias da combinação, que 
são identificadas no nível do segmento operacional. Os ativos não financeiros, 
exceto o ágio que foram ajustados por redução ao valor recuperável, são revi-
sados   subsequentemente para uma possível reversão do impairment na data 
do balanço. A perda por redução ao valor recuperável reconhecida na de-
monstração do resultado não é revertida. (l) Impostos: i. Imposto de renda e 
contribuição social corrente: As entidades do Grupo pagam imposto de ren-
da (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro (CSLL) sob dois métodos diferen-
tes: • Método do Lucro Real - onde o contribuinte calcula os referidos impostos 
com base no seu lucro tributável real, após computar todos os rendimentos, 
ganhos e despesas dedutíveis, incluindo as perdas operacionais líquidas dos 
exercícios anteriores. Os impostos calculados de acordo com o método do Lu-
cro Real são devidos trimestral ou anualmente, dependendo da adoção da en-
tidade através do primeiro documento de cobrança de cada ano civil. O méto-
do anual do Lucro Real exige que os contribuintes façam pagamentos anteci-
pados mensais de IRPJ e CSLL durante o ano-calendário. • Método do Lucro 
Presumido - onde o contribuinte calcula o IRPJ e a CSLL aplicando uma mar-
gem de lucro sobre as receitas operacionais. É importante ressaltar que a mar-
gem de lucro é definida pela Receita Federal do Brasil (RFB) de acordo com o 
tipo de serviços prestados e/ou mercadorias vendidas. Sob o método do Lucro 
Presumido, os impostos mencionados são devidos trimestralmente e nenhum 
pré-pagamento é exigido durante os trimestres. As alíquotas de imposto apli-
cáveis   ao Lucro Real e Lucro Presumido também são definidas de acordo com 
a atividade principal das entidades. • Imposto de Renda Federal (IRPJ) - alí-
quota de 15% calculada sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 
10% sobre o valor da renda tributável que exceder R$ 20 por mês (ou R$ 240 
por ano). • Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) - alíquota de 9% 
calculada sobre o lucro tributável. No entanto, as instituições financeiras (XP 
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.-“XP CC-
TVM”,e Banco XP S.A.-“Banco XP) e as seguradoras (XP Vida e Previdência 
S.A.-“XP Vida e Previdência”) estão sob à alíquota da CSLL de 15% e o Banco 
XP S.A. à alíquota de 20%. ii. Imposto de renda e contribuição social dife-
ridos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos 
usando o método do passivo sobre as diferenças temporárias entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações fi-
nanceiras. No entanto, os impostos diferidos não são contabilizados se surgi-
rem do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma transação que 
não seja uma combinação de negócios que, no momento da transação, não 
afeta a contabilização nem o lucro ou prejuízo tributável. Os Impostos diferidos 
ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro 
tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias e/
ou prejuízos fiscais possam ser utilizados. De acordo com a legislação tributá-
ria brasileira, o prejuízo fiscal pode ser utilizado para compensar até 30% do 
lucro tributável do exercício e não expira. O imposto diferido é provisionado so-
bre as diferenças temporárias decorrentes de investimentos em controladas, 
exceto por um passivo fiscal diferido quando o momento da reversão da dife-
rença temporária é controlado pelo Grupo e é provável que a diferença tempo-
rária não seja revertida no futuro previsível. Os impostos diferidos ativos e pas-
sivos são apresentados líquidos no balanço patrimonial quando há um direito 
legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos corren-
tes, em geral quando relacionados à mesma entidade legal e mesma jurisdi-

ção. Dessa forma, os ativos e passivos fiscais diferidos em diferentes entida-
des ou em diferentes países geralmente são apresentados separadamente, e 
não em uma base líquida. i) Impostos sobre faturamento: As receitas, des-
pesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre faturamento, ex-
ceto: • Quando os impostos sobre faturamento incorridos na compra de bens 
ou serviços não são recuperáveis   junto às autoridades fiscais, caso em que o 
imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do 
item do ativo ou despesa, conforme aplicável; • Quando os valores a receber 
ou a pagar forem apresentados com o valor dos impostos sobre faturamento 
incluídos. O valor líquido dos impostos sobre faturamento, recuperável ou a 
pagar para a autoridade fiscal, é incluído como parte dos valores a receber ou 
a pagar no balanço, e líquido da receita ou custo/despesa, na demonstração 
do resultado. As receitas de vendas e serviços no Brasil estão sujeitas a im-
postos e contribuições, com as seguintes taxas legais: • PIS e COFINS: são 
contribuições cobradas pelo governo federal sobre a receita bruta. Esses valo-
res são faturados e cobrados dos clientes do Grupo e reconhecidos como de-
duções da receita bruta (Nota 31) contra obrigações fiscais, pois estamos 
atuando como agentes de retenção de impostos em nome das autoridades fis-
cais. O PIS e COFINS pagos em certas compras podem ser reivindicados 
como créditos fiscais para compensar o PIS e a COFINS a pagar. Esses valo-
res são reconhecidos como impostos a compensar (Nota 12) e são compen-
sados   mensalmente em relação aos Impostos a Pagar e apresentados líqui-
dos, pois os valores são devidos à mesma autoridade fiscal. O PIS e a CO-
FINS são contribuições calculadas sobre dois regimes diferentes, de acordo 
com a legislação tributária brasileira: método cumulativo e método não cumu-
lativo. O método não cumulativo é obrigatório para empresas que calculam im-
posto de renda sob o método de lucro real. As alíquotas aplicáveis   de PIS e 
COFINS são de 1,65% e 7,60%, respectivamente. Caso contrário, o método 
cumulativo deve ser adotado por entidades sob o método de lucro presumido 
e também é obrigatório para as empresas financeiras e de seguros. As alíquo-
tas aplicáveis   às empresas com Lucro Presumido são de 0,65% para o PIS e 
a COFINS de 3,00%. Entidades financeiras (ou seja, XP CCTVM e Banco XP) 
e seguradoras (ou seja, XP Vida e Previdência) têm um percentual diferente 
de COFINS com a sobretaxa de 1,00%, totalizando 4,00%. • O ISS é um im-
posto cobrado pelos municípios sobre as receitas da prestação de serviços. O 
ISS é adicionado aos valores faturados aos clientes do Grupo pelos serviços 
que o Grupo prestar. Estes são reconhecidos como deduções da receita bruta 
(Nota 31) contra passivos tributários, pois o Grupo atua como agente de co-
brança desses tributos em nome das administrações municipais. As taxas po-
dem variar de 2,00% a 5,00%. O ISS apresentado na tabela é aplicável à cida-
de de São Paulo e Rio de Janeiro refere-se à taxa mais comumente aplicada 
nas operações do Grupo. • O INSS é uma taxa previdenciária cobrada sobre 
os salários pagos aos funcionários. (m) Empréstimos de ações: As ações ce-
didas e/ou recebidas em empréstimos são contratadas e avaliadas pelo preço 
de fechamento no último dia em que foram negociadas em B3. Os direitos e/
ou obrigações nas operações de empréstimo de títulos são registrados em 
contas patrimoniais e os ganhos e/ou perdas nas ações cedidas e/ou recebi-
das em empréstimos são reconhecidos na demonstração do resultado. As 
obrigações por empréstimos de ações são incluídas na rubrica de passivos fi-
nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. (n) Emprésti-
mos e debêntures: Os empréstimos e debêntures são reconhecidos inicial-
mente pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos e, subse-
quentemente, pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre o produto (lí-
quido dos custos de transação) e o valor total a pagar é reconhecida na de-
monstração do resultado durante o período dos empréstimos, usando o méto-
do da taxa de juros efetiva. Os custos de empréstimos e debêntures são reco-
nhecidos como despesa de juros sobre no período em que são incorridos. O 
Grupo não possui ativos qualificados nos quais os custos possam ser capitali-
zados. (o) Contas a pagar: As contas a pagar são obrigações a pagar por 
bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios. As con-
tas a pagar são reconhecidas inicialmente ao valor justo e, subsequentemen-
te, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros 
efetiva. (p) Passivos de previdência privada: Os planos de previdência pri-
vada referem-se à acumulação de recursos financeiros, denominada PGBL 
(Plano Gerador de Benefícios), um plano que visa acumular fundos para a 
aposentadoria do participante e VGBL (Seguro de Vida Resgatável), um pro-
duto financeiro estruturado como plano de aposentadoria. Nos dois produtos, 
a contribuição recebida do participante é aplicada a um Fundo de Investimen-
to Especialmente Constituído (“FIE”) e acumula juros com base nos investi-
mentos do FIE. Os produtos de previdência privada oferecidos pela Compa-
nhia não contêm risco significativo de seguro, onde a Companhia aceita risco 
significativo de seguro dos participantes, concordando em compensá-los se 
um evento futuro incerto especificado os afetar adversamente. Portanto, os 
contratos são contabilizados no escopo do CPC 48/IFRS 9, Instrumentos Fi-
nanceiros (“IFRS 9”). (q) Provisões: As provisões para ações judiciais (traba-
lhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) o Grupo tem uma obriga-
ção presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; (ii) é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. As provisões não incluem per-
das operacionais futuras. Quando há um número de obrigações semelhantes, 
a probabilidade de que um fluxo seja exigido na liquidação é determinada pela 
consideração da classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reco-
nhecida mesmo que a probabilidade de uma saída em relação a qualquer item 
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são 
mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as ava-
liações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específi-
cos da obrigação. O aumento da provisão devido ao tempo decorrido é reco-
nhecido como despesa de juros. (r) Benefícios a empregados: i) Obriga-
ções de curto prazo: Os passivos relacionados a benefícios de curto prazo a 
empregados são mensurados em uma base não descontada e são contabili-
zados quando o serviço relacionado é fornecido. O passivo é reconhecido pelo 
montante esperado a ser pago nos termos dos planos de bônus ou participa-
ção nos resultados a curto prazo se o Grupo tiver uma obrigação legal ou 
construtiva de pagar esse valor devido a serviços passados   prestados pelos 
empregados e a obrigação puder ser mensurada com segurança. ii) Plano de 
incentivo baseado em ações: O plano de incentivo baseado em ações foi 
aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (controlada do Grupo) em 6 de 
dezembro de 2019. O Grupo lançou dois planos baseados em ações, a Res-
tricted Share Units “RSU” e a Performance Share Units (“PSU”). Os planos de 
incentivo baseado em ações foram elaborados para fornecer incentivos de lon-
go prazo a determinados funcionários, diretores e outros provedores de servi-
ços em troca de seus serviços. Para ambos os planos, a administração se 
compromete a conceder ações da XP Inc. aos participantes definidos. O custo 
do incentivo baseado em ações é mensurado pelo valor justo na data da ou-
torga. O custo é registrado em conjunto com um correspondente aumento no 
patrimônio líquido durante o período em que o serviço é prestado ou na data 
da concessão, quando a concessão se refere a serviços passados. O valor to-
tal a ser registrado é determinado com base no valor justo das ações corres-
pondente a respectiva tranche na data da outorga, a qual também considera o 
seguinte: • quaisquer condições de performance do mercado; • o impacto de 
quaisquer condições de aquisição que não sejam de performance de mercado 
(por exemplo, permanecer empregado na entidade por um tempo especifica-
do) e; • o impacto de quaisquer condições que não sejam de aquisição de di-
reitos (ou seja, a exigência de os participantes manterem ações por um perío-
do específico). A despesa total é reconhecida durante o período de aquisição, 
que é o período no qual todas as condições de aquisição especificadas devem 
ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revisa suas estimativas do 
número de ações que se espera que sejam adquiridas com base nas condi-
ções de aquisição que não são de mercado. A entidade reconhece o impacto 
da revisão das estimativas originais, se houver, no resultado, com um ajuste 
correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas, a XP 
Inc. transfere o número correspondente de ações para o participante. As ações 
recebidas pelos participantes, líquidas de quaisquer custos de transação dire-
tamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na fonte) são creditados direta-
mente no patrimônio líquido. Os julgamentos significativos, estimativas e pre-
missas referentes a pagamentos baseados em ações e atividades relaciona-
das a pagamentos baseados em ações são discutidos mais detalhadamente 
na Nota 35. i) Planos de participação nos lucros e bônus: O Grupo reco-
nhece um passivo e uma despesa de bônus e participação nos resultados com 
base em uma fórmula que leva em consideração o lucro atribuível aos proprie-
tários do Grupo após certos ajustes e distribuído com base no desempenho 
individual e coletivo, incluindo indicadores qualitativos e quantitativos. O Grupo 
reconhece uma provisão quando está contratualmente obrigado ou quando 
existe uma prática que criou uma obrigação construtiva. (s) Capital social: As 
ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. Os 
custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou op-
ções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução, líquida de 
impostos, dos recursos. (t) Lucro por ação: O lucro básico por ação é calcu-
lado dividindo-se o lucro atribuível aos acionistas do Grupo, excluindo-se 
quaisquer custos de prestação de ações que não sejam ações ordinárias e 

preferenciais pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e prefe-
renciais em circulação durante o exercício, ajustadas pelos bônus e ações pre-
ferenciais emitidas durante o exercício e excluindo ações em tesouraria. O lu-
cro por ação diluído ajusta os valores utilizados   na determinação do lucro bá-
sico por ação para considerar o efeito do imposto de renda após os juros e 
outros custos de financiamento associados a ações ordinárias e preferenciais 
potenciais diluídas e o número médio ponderado de ações ordinárias e prefe-
renciais adicionais ações que estavam em circulação presumindo a conversão 
de todas as ações ordinárias e preferenciais potenciais diluídas. (u) Receitas:  
1) Receita de contratos com clientes: A receita é reconhecida quando o 
Grupo transfere o controle dos serviços para os clientes, em um valor que re-
flete a contraprestação que o Grupo espera receber em troca desses serviços. 
O Grupo aplica os seguintes cinco passos: i) identificação do contrato com um 
cliente; ii) identificação das obrigações de execução no contrato; iii) determina-
ção do preço de transação; iv) alocação do preço da transação às obrigações 
de desempenho do contrato; e v) reconhecimento de receita quando ou con-
forme a entidade satisfizer uma obrigação de desempenho. A receita é reco-
nhecida líquida dos impostos cobrados dos clientes, que são posteriormente 
remetidos às autoridades governamentais. O Grupo tem poder de envolver e 
contratar fornecedores terceirizados na prestação de serviços ao cliente em 
seu nome. O Grupo apresenta as receitas e os custos associados a esses for-
necedores terceirizados de forma bruta, onde é considerado o principal e, lí-
quido, onde é considerado o agente. Geralmente, o Grupo é considerado o 
principal nesses acordos porque o Grupo controla os serviços antes de serem 
transferidos para os clientes e, consequentemente, apresenta a receita bruta 
dos custos relacionados. Os principais tipos de contratos de receita do Grupo 
são: i) Corretagem com operações em bolsa: A receita de comissão de cor-
retagem com operações em bolsa consiste na receita gerada através de ser-
viços de corretagem baseados em comissão em cada transação realizada, ou 
seja, as bolsas de valores para clientes, reconhecidas em um determinado 
momento (data de negociação) conforme a obrigação de execução é satisfei-
ta. ii) Colocação de títulos: A Receita de colocação de títulos refere-se a ho-
norários e comissões auferidas com a colocação de uma ampla gama de títu-
los em nome de emissores e outras atividades de levantamento de capital, tais 
como fusões e aquisições, incluindo serviços de assessoria financeira relacio-
nados. O ato de colocar os títulos é a única obrigação de desempenho e a re-
ceita é reconhecida no momento em que a transação subjacente é concluída 
nos termos do contrato e é provável que uma reversão significativa de receita 
não ocorra. iii) Distribuição e gestão de fundos: As taxas de distribuição e 
gestão de fundos referem-se substancialmente a (i) serviços como consultor 
de investimentos de fundos, clubes de investimento e administração de patri-
mônio; e (ii) distribuição de cotas de fundos de investimentos administrados 
por terceiros. A receita é reconhecida durante o período em que essa obriga-
ção de desempenho é entregue, e geralmente com base em um percentual 
fixo acordado do valor patrimonial líquido de cada fundo mensalmente. Parte 
das taxas de administração são baseadas no desempenho (taxas de desem-
penho), reconhecidas pela prestação de serviços de gestão de ativos e calcu-
ladas com base na valorização do valor patrimonial líquido dos fundos, sujei-
tas a certos limites, como taxas internas de retorno ou taxas de saída, de acor-
do com os termos da constituição do fundo. As taxas de desempenho, que in-
cluem contraprestação variável, são reconhecidas somente após uma avalia-
ção dos fatos e circunstâncias e quando é altamente provável que a reversão 
significativa do valor da receita acumulada reconhecida não ocorra quando a 
incerteza for resolvida. iv) Comissões de seguros: Refere-se a corretagem 
de seguros, capitalização, planos de previdência e saúde, por meio da inter-
mediação da venda de serviços de seguros. As receitas são reconhecidas 
após a prestação de serviços de corretagem às seguradoras. Os produtos 
vendidos pela XP Corretora de Seguros são inspecionados mensalmente, e os 
valores recebidos da comissão são reconhecidos como receita no momento 
em que a obrigação de desempenho é cumprida. v) Serviços educacionais: 
A receita educacional refere-se à assessoria e consultoria em finanças, plane-
jamento financeiro, gestão de negócios e desenvolvimento de cursos e progra-
mas de treinamento de negócios no território nacional, por meio do desenvol-
vimento e gerenciamento de cursos. vi) Outros serviços: Outros serviços re-
ferem-se a receitas relacionadas a serviços de consultoria financeira, oferta de 
cursos e treinamentos, anúncios no site do Grupo, planos de previdência pri-
vada e patrocínio em eventos realizados pelo Grupo. 2) Resultado líquido de 
instrumentos financeiros: O resultado líquido de instrumentos financeiros 
consiste nos rendimentos auferidos em operações de principal, juros auferidos 
sobre o caixa do Grupo, juros auferidos sobre o caixa entregue em apoio à ati-
vidade de empréstimo de títulos e dividendos recebidos de títulos detidos, de-
duzido do custo dos juros sobre empréstimos e financiamentos. Incluiu tam-
bém os ganhos e perdas de variações no valor justo de instrumentos financei-
ros mensurados a valor justo. Esses ganhos e perdas estão fora do escopo do 
CPC 47/IFRS 15, mas no escopo do CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financei-
ros, e as políticas contábeis relacionadas estão divulgadas na Nota 3 acima. 4. 
Estimativa e julgamentos significativos: A preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis descritas na Nota 3 requer 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir dessas estimativas. 
Além disso, esta nota também explica onde houve ajustes reais este ano como 
resultado e erro e de mudanças nas estimativas anteriores. As informações 
sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco signifi-
cativo de resultar em um ajuste material nos futuros exercícios fiscais estão 
incluídas a seguir: a) Estimativa do valor justo de certos ativos financei-
ros: O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em um 
mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. O Grupo usa 
seu julgamento para selecionar uma variedade de métodos e fazer premissas 
que se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes no final 
de cada período de relatório. b) Impairment de ativos financeiros: As provi-
sões para perdas para ativos financeiros são baseadas em hipóteses sobre 
risco de inadimplência e taxas esperadas de perda. O Grupo usa julgamento 
ao fazer essas premissas e selecionar as entradas para o cálculo de impair-
ment, com base no histórico do Grupo e nas condições de mercado existen-
tes, bem como estimativas prospectivas no final de cada período de relatório. 
c) Reconhecimento do ativo fiscal diferido por prejuízos fiscais a com-
pensar: Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todos os prejuí-
zos fiscais não utilizados na medida em que lucro tributável suficiente prova-
velmente estará disponível para permitir o uso de tais perdas. É requerido o 
uso de julgamento significativo da administração para determinar o valor do 
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável 
e nível de lucros tributáveis   futuros, juntamente com estratégias de planeja-
mento fiscal futuras. O Grupo concluiu que o ativo diferido será recuperável 
utilizando-se o lucro tributável futuro estimado com base nos planos de negó-
cios e orçamentos aprovados para as controladas, onde um ativo fiscal diferido 
foi reconhecido. As perdas podem ser transportadas indefinidamente e não 
têm data de vencimento. d) Vida útil de bens imobilizados e intangíveis: Os 
bens imobilizados e os ativos intangíveis podem ser utilizados para a determi-
nação de uma vida útil para fins de depreciação e amortização. Há um ele-
mento significativo de julgamento em fazer suposições de desenvolvimento 
tecnológico, uma vez que o tempo e uma natureza dos avanços tecnológicos 
futuros são difíceis de prever. Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo não iden-
tificou evidências que pudessem indicar que as vidas úteis descritas na Nota 
3 e devam ser revisadas. Portanto, o Grupo concluiu que não consideram ne-
cessária nenhuma alteração. e) Impairment de ativos não financeiros, in-
cluindo ágio: O Grupo avalia, em cada data do balanço, se existe indicativos 
que um ativo pode ter perdas em seu valor recuperavel. Os ativos intangíveis 
com vida útil indefinida e ágio são testados em relação ao valor recuperável no 
nível da UGC, conforme adequado, e quando a situação indicar que o valor 
contábil pode estar deteriorado. A redução ao valor recuperável existe quando 
o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu 
valor recuperável, que é o maior entre o valor justo menos os custos de venda 
e o valor em uso. A obsolescência tecnológica, a suspensão de determinados 
serviços e outras mudanças nas circunstâncias de uso, que demonstrem a ne-
cessidade de registro de impairment, também são considerados nas estimati-
vas. f) Provisão para passivos contingentes: As provisões para os passivos 
contingentes são registradas quando o risco de perda de processos adminis-
trativos ou judiciais é considerado provável e os valores possam ser mensura-
dos de forma confiável, fundamentados pela natureza, complexidade e históri-
co dos processos judiciais e pela opinião de assessores jurídicos internos e 
externos. As provisões são constituídas quando o risco de perda de processos 
judiciais ou administrativos é avaliado como provável e os valores envolvidos 
podem ser mensurados com suficiente precisão, com base nas melhores infor-
mações disponíveis. As provisões são total ou parcialmente revertidas quando 
as obrigações deixam de existir ou são reduzidas. Dadas as incertezas decor-
rentes do processo, não é praticável determinar o momento de qualquer saída 
de recursos (desembolso de caixa). 5. Consolidação: (a) Subsidiárias: Abai-
xo estão apresentadas as participações diretas e indiretas da XP Controle S.A. 
em suas subsidiárias para os fins destas demonstrações financeiras consoli-
dadas:

% de 
participação (i)

Controladas Diretas País Atividade Principal 2020 2019
XP Inc. BR Holding 21,71% 23,14%
XDEX Intermediação S.A. (vi) BR Intermediação de serviços 100% –
XDEX Participações S.A. (vi) BR Holding – 63,49%
Controladas Indiretas
XP Investimentos S.A. BR Holding 21,71% 23,14%
XP Controle 3 Participações S.A. BR Holding Financeira 21,71% 23,14%
XPE Infomoney Educação Assessoria Empresarial e Participações Ltda. BR Consultoria em serviços financeiros 21,71% 23,14%
Tecfinance Informática e Projetos de Sistemas Ltda. BR Prestação de serviços de TI 21,71% 23,14%
XP Corretora de Seguros Ltda. BR Corretora de seguros 21,71% 23,14%
XP Gestão de Recursos Ltda. BR Serviço de administração de TVM 21,71% 23,14%
XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. BR Consultoria de investimentos 21,71% 23,14%

Infostocks Informações e Sistemas Ltda. BR
Intermediação de sistemas 
de informação 21,71% 23,14%

XP Advisory Gestão Recursos Ltda. BR Serviço de administração de TVM 21,71% 23,14%
XP Holding International LLC USA Holding Internacional 21,71% 23,14%
XP Advisory US USA Consultoria em serviços financeiros 21,71% 23,14%
XP Holding UK Ltd UK Holding Internacional 21,71% 23,14%
XP Vista Asset Management Ltda. BR Serviço de administração de TVM 21,71% 23,14%
XP Controle 4 Participações S.A. BR Holding seguradora 21,71% 23,14%
Leadr Serviços Online Ltda. BR Rede social 21,71% 23,14%
Spiti Análise Ltda. BR Pesquisa 21,71% 23,14%
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. BR Corretora de Valores 21,71% 23,14%
XP Investments US LLC USA Corretora de Valores 21,71% 23,14%
XP Investments UK LLP UK Corretora de Valores 21,71% 23,14%
Sartus Capital LTD UK Gestão de ativos 21,71% 23,14%
XP Private (Europe) S.A. UK Corretora de Valores 21,71% 23,14%
XP Vida e Previdência S.A. BR Seguradora 21,71% 23,14%
Banco XP S.A. BR Instituição Financeira 21,71% 23,14%
Xperience Market Services LLC (ii) USA Corretora de Valores – 23,14%
Chamaleon Bravery Unipessoal LDA PT Consultoria em serviços financeiros 21,71% 23,14%
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% de 
participação (i)

Controladas Indiretas País Atividade Principal 2020 2019
XP PE Gestão de Recursos Ltda. (iv) BR Serviço de administração de TVM 21,71% –
XP LT Gestão de Recursos Ltda. (iv) BR Serviço de administração de TVM 21,71% –
XP Allocation Asset Management Ltda. (iv) BR Serviço de administração de TVM 21,71% –
Track Índices Consultoria Ltda. (iv) BR Provedora de índices 21,71% –
XP Eventos Ltda. (iv) BR Mídias e eventos 21,71% –
Antecipa S.A. (iii) BR Antecipação de recebíveis 21,71% –

Carteira Online Controle de Investimentos Ltda. (iii) BR
Plataforma de  
consolidação de investimentos 21,71% –

DM10 Correrota de Seguros Ltda. (iii) BR Corretora de seguros 21,71% –
Fundos de investimento
Falx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento 21,71% 23,14%
Gladius Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento 21,71% 23,14%
Scorpio Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado BR Fundo de Investimento 21,71% 23,14%
Galea Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (v) BR Fundo de Investimento – 23,14%
Javelin Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento 21,71% 23,14%
Spatha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (v) BR Fundo de Investimento – 23,14%
Frade Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP BR Fundo de Investimento 21,71% 23,14%
Frade III Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado  Crédito  PrivadoBR Fundo de Investimento 21,71% 23,14%
Balista Debentures Incentivadas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (v) BR Fundo de Investimento – 23,14%
Coliseu Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior BR Fundo de Investimento 21,71% 23,14%
NIMROD Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (iv) BR Fundo de Investimento 21,71% –
XP High Yield Fund SP (iv) CAY Fundo de Investimento 21,71% –
XP International Fund SPC (iv) CAY Fundo de Investimento 21,71% –
XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (iv) BR Fundo de Investimento 21,71% –

Consolidado
2020 2019

Valor de  
referência

Valor  
Justo

Valor de  
referência

Valor  
Justo

 Posição de venda
  Moeda estrangeira – – 37.500 (94.612)
  Ações 9.229.113 (945.828) 2.511.960 (229.291)
  Juros 605.512.143 (5.789.650) 485.933.296 (2.417.689)
 Ativos 7.559.433 4.085.004
 Passivos (7.819.364) (3.229.236)
 Valor líquido (259.931) 855.768
9. Hedge Contábil: O Grupo possui dois tipos de relações de hedge: hedge 
de investimento líquido em operações no exterior e hedge de valor justo. Para 
fins de hedge contábil, os fatores de risco medidos pelo Grupo são: a. Taxa de 
Juros: Risco de volatilidade nas operações sujeitas à variação das taxas de ju-
ros; b. Risco Cambial: Risco de volatilidade nas operações sujeitas à variação 
cambial. A estrutura de limites de risco estende-se ao nível dos fatores de ris-
co, onde limites específicos visam aprimorar os processos de monitoramento 
e compreensão, bem como evitar a concentração desses riscos. As estruturas 
projetadas para as categorias de taxas de juros e de câmbio levam em consi-
deração o risco total quando existem instrumentos de hedge compatíveis. Em 
certos casos, a administração pode decidir fazer hedge de um risco para o 
prazo do fator de risco e o limite do instrumento de hedge. a) Hedge de Inves-
timento de Operações Líquidas no Exterior: Em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, o objetivo do Grupo era proteger o risco gerado pela variação do dólar 
dos investimentos na XP Holding International LLC e XP Advisory US, nos 
EUA. O Grupo contrata operações de derivativos para se proteger das mudan-
ças da variação cambial de investimentos líquidos em operações no exterior. 
O Grupo realiza a gestão de risco por meio da relação econômica entre os ins-
trumentos de hedge e o item protegido, nos quais se espera que esses instru-
mentos se movam em direções opostas, nas mesmas proporções, com o ob-
jetivo de neutralizar os fatores de risco.

Objeto de Hedge
Instrumento  

de Hedge
Variação no 
Valor Reco- 
nhecida em

Variação no 
Valor Utiliza-
da para Cal-
cular a Ine-

fetividade 
do Hedge

Valor contábil Outros Re- 
sultados 

Abrangentes

Valor 
Nomi-

nalEstratégias Ativos
Pas-

sivos
2020
Risco cambial
Hedge de Investimento 
 de Operações 
  Líquidas no Exterior 245.986 – 52.299 349.218 (60.563)
Total 245.986 – 52.299 349.218 (60.563)
2019
Risco cambial
Hedge de Investimento 
 de Operações 
  Líquidas no Exterior 186.412 – 5.946 248.896 (7.133)
Total 186.412 – 5.946 248.896 (7.133)
b) Hedge de valor justo: A estratégia de hedge de valor justo do Grupo con-
siste na proteção da exposição de títulos de renda fixa emitidos através de 
certificados de operações estruturadas. A estratégia de hedge de risco de 
mercado envolve evitar flutuações temporárias nos resultados decorrentes de 
mudanças no mercado de taxas de juros em reais. Uma vez compensado esse 
risco, o Grupo busca indexar a carteira ao CDI, por meio da utilização de deri-
vativos (DI1 Futuro). O hedge é contratado com o objetivo de neutralizar a ex-
posição total ao risco de mercado da carteira de recursos de renda fixa, ex-
cluindo a parcela da remuneração em renda fixa representada pelo spread de 
crédito do Banco XP S.A., buscando aproximar os prazos e volumes ao máxi-
mo possível. Os efeitos do hedge contábil na posição financeira e na perfor-
mance do Grupo são apresentados abaixo:

Objeto de Hedge Instrumento de Hedge
Variação no 
Valor Reco- 
nhecida em 
Outros Re-

Variação no 
Valor Utiliza-
da para Cal-
cular a Ine-

fetividade 
do Hedge

Valor contábil sultados 
Abrangentes

Valor  
NominalEstratégias Ativos Passivos

2020
Risco de Taxa de Juros
Hedge de títulos 
 de renda fixa – 2.178.459 (47.923) 2.188.732 46.795
Total – 2.178.459 (47.923) 2.188.732 46.795
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a relação entre a variação do objeto e 
instrumento de hedge de investimento líquido no exterior, era altamente eficaz.

2020

Instrumentos 
 de Hedge

Valor  
Nominal

Valor contábil (i)

Variação no 
Valor Utilizada

para Calcular a
Inefetividade 
de Hedge re-

conhecida 
no resultado

Inefetividade 
 do HedgeAtivos Passivos

Risco de Taxa de Juros
Futuros 2.188.732 – 2.178.459 46.795 (1.128)
(i) Valores registrados na rúbrica “Instrumentos financeiros derivativos”. Veja 
Nota 8. A tabela abaixo apresenta para cada estratégia o valor nominal e o 
ajustes ao valor justo dos instrumentos de hedge e o valor contábil do objeto 
hedge:

2020 2019

Estratégias

Instrumentos  
de Hedge

Objeto 
de Hedge

Instrumentos  
de Hedge

Objeto de 
Hedge

Valor No-
minal

Ajuste 
ao valor 

justo
Valor 

contábil

Valor 
Nomi-

nal

Ajuste 
ao valor 

justo
Valor 

contábil
Hedge de 
 Valor Justo 2.188.732 (47.923) 46.795 – – –
Hedge de Investimento 
 de Operações 
  Líquidas no 
   Exterior 349.218 52.299 (60.563) 248.896 5.946 (7.133)
Total 2.537.950 4.376 (13.768) 248.896 5.946 (7.133)
A tabela abaixo apresenta a abertura por ano de vencimento das estratégias 
de hedge:

2020
0-1 

ano
1-2 

anos
2-3 

anos
3-4 

anos
4-5 

anos
5-10 

anos Total
Hedge de 
 Valor Justo 1.977 13.375 94.099 44.843 672.978 1.361.460 2.188.732
Hedge de Investimento 
 de Operações 
  Líquidas no 
   Exterior – – 146.547 202.671 – – 349.218
Total 1.977 13.375 240.646 247.514 672.978 1.361.460 2.537.950

2019
0-1 

ano
1-2 

anos
2-3 

anos
3-4 

anos
4-5 

anos
5-10 

anos Total
Hedge de Investimento 
 de Operações 
  Líquidas no 
   Exterior 7.658 – – 91.698 149.540 – 248.896
Total 7.658 – – 91.698 149.540 – 248.896
10. Operações de crédito: A tabela abaixo apresenta a composição dos sal-
dos de operações de crédito por modalidade, setor do
devedor, vencimento e concentração: Consolidado
Empréstimos por modalidade 2020 2019
Pessoa Física
Empréstimos com garantias financeiras (a) 2.698.018 388
Empréstimos sem garantias financeiras 116.978 –
Cartão de crédito 51.270 –
Pessoa Jurídica
Empréstimos com garantias financeiras (a) 946.008 –
Empréstimos sem garantias financeiras 113.155 –
Total operações de crédito 3.925.429 388
Provisão para perdas esperadas (7.101) (2)
Total 3.918.328 386
(a) Empréstimos garantidos por ativos financeiros de clientes da XP Investi-
mentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Por vencimento 2020 2019
A vencer em até 3 meses 160.918 388
A vencer entre 3 e 12 meses 580.183 –
A vencer após 12 meses 3.184.328 –
Total das operações de crédito 3.925.429 388
Maiores devedores 2020 2019
Maior devedor 150.040 71
10 maiores devedores 726.904 310
20 maiores devedores 1.043.583 375
50 maiores devedores 1.521.310 388
100 maiores devedores 1.885.614 388
O Grupo XP oferece produtos de crédito por meio do Banco XP aos seus clien-
tes. Os produtos de empréstimo oferecidos aos seus clientes são totalmente 
garantidos pelos investimentos dos clientes na plataforma XP e produto de 
crédito estritamente relacionado aos investimentos em notas estruturadas, em 
que o tomador é capaz de operar alavancado, mantendo a própria nota estru-
turada como garantia do empréstimo. Parte das operações de crédito origina-
das pelo crédito colateralizado apresenta risco de crédito insignificante, o que 
resulta na não constituição de provisão para perdas de acordo com o modelo 
de perda esperada de crédito do Grupo. O valor contábil desses ativos finan-
ceiros é de R$ 297.443 em 31 de dezembro de 2020 (R$ 0 em 31 de dezem-
bro de 2019). A reconciliação do valor contábil bruto e a perda de crédito es-
perada em operações de crédito segregada por estágio de acordo com o CPC 
48/IFRS 9 foi demonstrada na Nota 14. Esses estágios são reavaliados perio-
dicamente de acordo com a política de risco de crédito do Grupo XP.
11. Rendas a receber: Consolidado

2020 2019
Clientes (a) 455.253 458.994
Dividendos e JCP a receber - Fundos 6.393 7.052
Outros (b) 51.131 702
(-) Provisão para perda esperada (6.418) (4.501)
Total 506.359 462.247
(a) Referem-se a valores a receber de remuneração por distribuição de fundos 
e valores a receber pela gestão de fundos efetuados pela XP Gestão além de 
valores a receber referente à prestação de serviços, os quais possuem prazo 

i. O percentual de participação representa o capital total das empresas e enti-
dades investidas. A XP Controle S.A. possui 55,4% do capital votante da XP 
Inc., razão pela qual possui o controle das empresas acima relacionadas. ii. As 
controladas foram incorporadas legalmente em sua respectiva controladora 
imediata, sem impacto nas demonstrações financeiras consolidadas. iii. Subsi-
diária adquirida em 2020 conforme Nota 5 (b) abaixo. iv. Novas subsidiárias 
incorporadas durante o ano de 2020. v. Subsidiárias e fundos de investimento 
fechados ou incorporados por outros durante o ano de 2020. vi. Reestrutura-
ção societária conforme Nota 1. (b) Combinação de negócios: Aquisições 
em 2020: O valor justo preliminar dos ativos identificáveis   adquiridos e passi-
vos assumidos a partir de cada data de aquisição foram:
Ativo Fliper Antecipa DM10 Total
Caixa 617 1.917 275 2.809
Outros ativos – 79 411 490
Ativos intangíveis 2.869 7.819 2.950 13.638

3.486 9.815 3.636 16.936
Passivos
Outros passivos (6.159) (198) (1.522) (7.879)
Total de ativos líquidos identificáveis 
 pelo valor justo (2.673) 9.617 2.114 9.057
Goodwill decorrente da aquisição 39.832 22.965 14.886 77.683
Contraprestação contingente 10.100 4.083 – 14.183
Valor de compra transferido 47.259 36.665 17.000 100.923
Análise do Fluxo de Caixa da aquisição
Caixa da subsidiária (617) (1.917) (275) (2.809)
Contas a pagar – (15.487) (6.000) (21.488)
Contraprestação contingente (10.100) (4.083) – (14.183)
Fluxo de Caixa na aquisição, líquido 
 (atividades de investimento) 36.542 15.178 10.724 62.443
Para a alocação do preço de compra, foram identificados os seguintes  ativos in-
tangíveis. As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo de 
ativos intangíveis adquiridos e identificados separadamente foram as  seguintes:

Ativos Valor Método
Período de amor-
tização esperada

Lista de clientes 2.181
Método de ganho em  

excesso em vários períodos 5,5 anos
Marcas e Patentes 3.314 Dispensa de royalty 5 anos
Tecnologia 8.143 Dispensa royalty 5 anos
Para as aquisições concluídas, o valor total pago é de R$ 100.923, sendo: i) 
R$ 62.443 pagos à vista, ii) R$ 21.488 pagáveis   em três parcelas anuais con-
secutivas de 2020 a 2022 corrigidas pela taxa do Certificado de Depósito In-
terbancário (“CDI”) e iii) R$ 14.183 como valor justo da contraprestação con-
tingente. O goodwill preliminar reconhecido inclui o valor das sinergias espera-
das decorrentes da aquisição, o qual não é reconhecido separadamente. Não 
se espera que o ágio preliminar reconhecido seja dedutível para fins de impos-
to de renda. A Companhia ainda não finalizou a avaliação de todos os ativos 
identificáveis   adquiridos e passivos assumidos na combinação de negócios 
apresentada acima e, portanto, alguns desses valores são preliminares. Esses 
valores podem ser ajustados quando as avaliações forem finalizadas. Além 
disso, a Companhia incorreu em custos diretos para as combinações de negó-
cios que foram contabilizados como despesas conforme incorridos. Os resul-
tado operacional dos negócios adquiridos em períodos anteriores às aquisi-
ções, individualmente e em conjunto, não foram relevantes para a demonstra-
ção do resultado consolidada da Companhia e, dessa forma, as informações 
pro forma não foram apresentadas. Aquisição da Carteira Online Controle 
de Investimentos Ltda.-ME (“Fliper”): Em 5 de junho de 2020, o Grupo ce-
lebrou um acordo para adquirir 100% do capital social total da Carteira Online 
Controle de Investimentos Ltda.-ME (“Fliper”). Fliper é uma plataforma auto-
matizada de consolidação de investimentos que oferece conectividade e ferra-
mentas aos usuários para realizar uma autogestão financeira intuitiva e inteli-
gente. A transação permite que o Grupo ofereça a seus clientes recursos adi-
cionais para administrar seus investimentos, à medida que a tendência de 
banco aberto continua se acelerando no Brasil. Em 13 de julho de 2020, a 
aquisição foi consumada, mediante homologação do Banco Central (BACEN). 
Aquisição da DM10 Corretora de Seguros e Assessoria Ltda. (“DM10”): 
Em 9 de setembro de 2020, o Grupo firmou acordo para aquisição de 100% do 
capital social total da DM10 Corretora de Seguros e Assessoria Ltda. (“DM10”). 
DM10 é um mercado que conecta centenas de distribuidores independentes 
com produtos de Seguro de Vida e Previdência, agregando valor por meio de 
tecnologia e educação. Com a transação, o Grupo amplia sua rede de distri-
buição na área de seguros. Em 24 de setembro de 2020, a aquisição foi con-
sumada, mediante homologação do Banco Central (BACEN). Aquisição da 
Antecipa S.A. (“Antecipa”): Em 29 de junho de 2020, o Grupo celebrou um 
acordo de 100% do capital social total da Antecipa S.A. (“Antecipa”). A  Ante-
cipa é uma plataforma digital focada no financiamento de recebíveis e ofere-
cendo uma alternativa eficiente para as empresas otimizarem a gestão do seu 
fluxo de caixa. Para o Grupo, a aquisição representa uma oportunidade para 
expandir ainda mais sua gama de produtos e reforçar a presença da empresa 
nos segmentos de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e corporativos no 
Brasil, semelhante às iniciativas transformacionais da XP no Varejo, Alta Ren-
da e Mercado Privado canais. Em 1º de setembro de 2020, a aquisição foi con-
sumada, mediante homologação do Banco Central (BACEN). Aquisição da 
Riza Capital Consultoria de Investimentos S.A. (“Riza”): Em 23 de dezem-
bro de 2020, o Grupo celebrou um acordo de aquisição de 100% do capital 
social total da Riza, empresa de consultoria financeira independente. A Riza 
conta com uma das equipes mais experientes e respeitadas do segmento, 
com experiência em importantes instituições financeiras e participação ativa 
em algumas das mais relevantes operações de M&A das últimas décadas. A 
transação está alinhada com a estratégia da XP Inc. de reforçar seu ecossis-
tema de Mercado de Capitais. A data de aquisição do valor justo dos ativos lí-
quidos adquiridos, incluindo a alocação do preço de compra, não foi concluída 
pelo Grupo na data destas demonstrações financeiras consolidadas.
6. Aplicações interfinanceiras de liquidez: Consolidado

2020 2019
Posição Bancada 1.409.637 971.991
 Notas do Tesouro Nacional 876.102 771.099
 Letras Financeiras do Tesouro 452.691 195.980
 Letras do Tesouro Nacional 44.091 4.912
 Debêntures 36.753 –
Posição Financiada 5.217.772 8.518.099
 Letras do Tesouro Nacional 976.419 1.764.410
 Notas do Tesouro Nacional 4.241.353 6.753.689
Total 6.627.409 9.490.090
As aplicações em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos 
referem-se a operações de compra com compromisso de revenda originadas 
na XP CCTVM e nos fundos exclusivos e foram praticadas a uma taxa média 
prefixada de 1,91 % a.a. (4,63% a.a. em 31 de dezembro de 2019). Em 31 de 
dezembro de 2020, o montante de R$ 593.673 (R$ 684.964 em 31 de dezem-
bro de 2019) está sendo apresentado como caixa equivalentes de caixa nas 
demonstrações dos fluxos de caixa. 
7. Títulos e valores mobiliários: Controladora

2020 2019

Ativos financeiros Custo
Valor  
Justo Custo

Valor  
Justo

Valor justo por meio do resultado 849.779 857.087 1.066.606 1.066.606
 Certificados de Depósitos Bancários (a) 67.683 67.883 1.066.606 1.066.606
 Títulos do Governo Brasileiro 782.096 789.204 – –
Total ativos financeiros 849.779 857.087 1.066.606 1.066.606

Consolidado
2020 2019

Ativos financeiros Custo
Valor  
Justo Custo

Valor  
Justo

Valor justo por meio 
 do resultado 50.008.510 50.448.757 23.404.047 23.514.502
 Títulos do Governo Brasileiro31.534.999 31.918.875 15.408.560 15.498.306
 Ações de companhias abertas 3.802.610 3.802.470 1.562.965 1.562.965
 Debêntures 1.111.595 1.114.967 885.344 885.068
 Fundos de investimentos 11.216.914 11.221.774 3.047.198 3.047.198
 Certificado de Recebíveis 
  Imobiliários 97.606 96.930 75.922 75.123
 Certificados de Depósitos 
  Bancários (a) 440.758 441.869 1.310.922 1.313.677
 Certificados de Recebíveis 
  do Agronegócio 359.607 363.721 598.085 589.525
 Letras Financeiras 81.465 82.209 98.068 106.759
 Notas do Tesouro Nacional 590.710 602.214 – –
 Certificados de Operações 
  Estruturadas 485.012 515.960 237.112 256.381
 Cédulas de Crédito Imobiliário 474 477 1.282 1.300
 Outros (b) 286.760 287.291 178.589 178.200
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes (c) 19.011.499 19.039.044 2.608.325 2.616.118
 Letras do Tesouro Nacional 19.011.499 19.039.044 2.608.325 2.616.118
Avaliados ao custo 
 amortizado (d) 1.829.791 1.828.704 2.266.971 2.266.971
 Títulos do Exterior (b) 1.829.791 1.828.704 2.266.971 2.266.971
Total ativos financeiros 70.849.800 71.316.505 28.279.343 28.397.591

Consolidado
2020 2019

Passivos financeiros Custo
Valor  
Justo Custo

Valor  
Justo

Valor justo por meio 
 do resultado 2.237.442 2.237.442 2.021.707 2.021.707
 Empréstimos de ações 2.237.442 2.237.442 2.021.707 2.021.707
Total passivos financeiros 2.237.442 2.237.442 2.021.707 2.021.707
(a) Em 31 de dezembro de 2020, Certificados de Depósitos bancários no valor 
de R$ 67.883 na Controladora e R$ 181.467 no Consolidado (R$ 1.066.606 na 
Controladora e R$ 1.190.662 no Consolidado em 31 de dezembro de 2019) 
estão sendo apresentados como equivalentes de caixa nas demonstrações 
dos fluxos de caixa. (b) Títulos emitidos e negociados no exterior. (c) Inclui per-
das de crédito esperadas no montante de R$ 8.855. A reconciliação do valor 
contábil bruto e a perda de crédito esperada em títulos e valores mobiliários 
segregada por estágio de acordo com o CPC 48/IFRS 9 foi demonstrada na 
Nota 14. (d) Inclui perdas de crédito esperadas no montante de R$ 1.087. A re-
conciliação do valor contábil bruto e a perda de crédito esperada em títulos e 
valores mobiliários segregada por estágio de acordo com o CPC 48/IFRS 9 foi 
demonstrada na Nota 14. Abaixo apresentamos os títulos classificados por 
vencimento:

Controladora
Ativos

2020 2019
Circulante 857.087 1.066.606
Sem vencimento – 1.066.606
Até 3 meses 2.301 –
De 3 a 12 meses 854.786 –
Total 857.087 1.066.606

Consolidado
Ativos Passivos

2020 2019 2020 2019
Valor justo por meio do resultado 
 e outros resultados abrangentes
Circulante 35.429.272 10.873.240 2.237.442 2.021.707
Sem vencimento 15.246.106 6.066.184 2.237.442 2.021.707
Até 3 meses 796.326 257.544 – –
De 3 a 12 meses 19.386.840 4.549.512 – –
Não Circulante 34.067.384 15.257.380 – –
Acima de 12 meses 34.067.384 15.257.380 – –
Avaliados ao custo amortizado
Circulante 1.829.791 2.266.971 – –
Sem vencimento – 807.218 – –
Até 3 meses 1.623.487 – – –
De 3 a 12 meses 206.304 1.459.753 – –
Total 71.326.447 28.397.591 2.237.442 2.021.707
8. Instrumentos financeiros derivativos: O Grupo utiliza os instrumentos fi-
nanceiros derivativos para administrar suas exposições globais de taxas de 
câmbio, taxas de juros e preço das ações. O valor justo dos instrumentos fi-
nanceiros derivativos, compostos por operações de futuros, termo, opções e 
swaps, é apurado de acordo com os seguintes critérios: • Swap - Essas ope-
rações trocam o fluxo de caixa com base na comparação da rentabilidade en-
tre dois indexadores. Assim, o agente assume posição de compra em um in-
dexador e posição de venda em outro. • Contratos a termo - Ao valor de mer-
cado, sendo as parcelas a receber ou a pagar prefixadas em data futura, ajus-
tadas a valor presente, com base nas taxas de mercado publicadas na B3. • 
Futuros - Taxas de câmbio, preços de ações e commodities são compromissos 
para comprar ou vender um instrumento financeiro em uma data futura, a um 
preço ou taxa definido e pode haver uma liquidação financeira ou por meio da 
entrega do ativo. As liquidações são realizadas diariamente com base na va-
riação de preços do instrumento. • Opções - contratos de opção oferecem ao 
comprador o direito de comprar o instrumento a um preço fixo negociado em 
uma data futura. Aqueles que adquirem o direito devem pagar um prêmio ao 
vendedor. Este prêmio não é o preço do instrumento, mas apenas um valor 
pago para ter a opção (possibilidade) de comprar ou vender o instrumento em 
uma data futura por um preço previamente acordado.

Consolidado
2020

Ativos Passivos
Valor  
Justo

Valor de  
referência

Valor  
Justo

Valor de  
referência

Swaps 777.816 5.578.227 870.393 6.143.671
Contratos a termo 456.724 2.905.411 200.272 3.035.011
Futuros 26.535 43.100.609 13.221 44.981.642
Opções 6.298.358 681.464.674 6.735.478 614.741.256
Total 7.559.433 733.048.921 7.819.364 668.901.580

Consolidado
2019

Ativos Passivos
Valor  
Justo

Valor de  
referência

Valor  
Justo

Valor de  
referência

Swaps 1.133.768 3.955.473 485.164 3.420.857
Contratos a termo 187.392 1.857.542 2.480 164.209
Futuros 21.809 15.920.584 – –
Opções 2.742.035 498.484.022 2.741.592 488.482.756
Total 4.085.004 520.217.621 3.229.236 492.067.822

Consolidado
2020

Ativos
Valor  
Justo %

Até 3  
meses

De 3 a  
12 meses

Acima de  
12 meses

Swaps 777.816 10% 35.241 206.921 535.654
Contratos a termo 456.724 6% 230.862 201.324 24.538
Futuros 26.535 0% 26.535 – –
Opções 6.298.358 83% 2.327.062 2.351.285 1.620.011
Total 7.559.433 99% 2.619.700 2.759.530 2.180.203
Passivos
Opções 870.393 11% 99.249 213.532 557.612
Contratos a termo 200.272 3% 133.679 49.102 17.491
Futuros 13.221 0% 542 1.742 10.937
Swaps 6.735.478 87% 2.152.890 2.378.689 2.203.899
Total 7.819.364 101% 2.386.360 2.643.065 2.789.939

Consolidado
2019

Ativos
Valor  
Justo %

Até 3  
meses

De 3 a  
12 meses

Acima de  
12 meses

Swaps 1.133.768 27 10.418 700.668 422.682
Contratos a termo 187.392 5 159.163 28.175 54
Futuros 21.809 1 21.809 – –
Opções 2.742.035 67 1.837.073 577.177 327.785
Total 4.085.004 100 2.028.463 1.306.020 750.521
Passivos
Opções 2.741.592 85 141.696 119.855 358.667
Contratos a termo 2.480 1 1.479 – 462
Swaps 485.164 14 15.989 39.154 428.639
Total 3.229.236 100 159.164 159.009 787.768
Instrumentos Financeiros Derivativos por Índice:

Consolidado
2020 2019

Valor de  
referência

Valor  
Justo

Valor de  
referência

Valor  
Justo

Swaps
 Ativos
  Moeda estrangeira 563.293 1.601 – –
  Juros 5.014.934 776.215 3.955.473 1.133.768
 Passivos
  Juros 6.143.671 (870.393) 3.420.857 (485.164)
Contratos a termo
 Ativos
  Moeda estrangeira 2.546.940 98.253 1.710.648 40.499
  Juros 32.952 32.952 146.893 146.893
  Ações 325.519 325.519 – –
 Passivos
  Moeda estrangeira 3.002.067 (167.328) 162.551 (822)
  Ações – – 1.658 (1.658)
  Juros 32.944 (32.944) – –
Futuros
 Ativos
  Moeda estrangeira – – 965 329
  Juros 43.100.609 26.535 15.919.619 21.480
 Passivo
  Juros 44.981.642 (13.221) – –
Opções
 Posição de compra
  Moeda estrangeira – – 37.500 82.369
  Ações 5.827.205 1.074.507 1.770.220 210.448
  Juros 675.637.469 5.223.851 496.676.302 2.449.218
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
médio de realização de 30 dias. Não existe concentração nos saldos a receber em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. 
(b) Principalmente relacionado a contas a receber da B3. A reconciliação do valor contábil bruto e a perda de crédito 
esperada em rendas a receber segregada por estágio de acordo com o CPC 48/IFRS 9 foi demonstrada na Nota 14.
12. Impostos e contribuições a compensar: Consolidado

2020 2019
Pagamentos antecipados de imposto de renda (IRPJ e CSLL) 122.481 317.950
Impostos sobre receita (PIS e COFINS) 3.993 16.859
Impostos sobre serviços (ISS) 990 846
Impostos sobre valor agregado (IVA) (VAT) 581 150
Total 128.045 335.805
Circulante 128.045 335.805
Não Circulante – –
13. Despesas antecipadas: Consolidado

2020 2019
Despesas de marketing 28.056 9.678
Comissões e prêmios pagos antecipadamente (a) 1.314.771 49.233
Serviços pagos antecipadamente 6.245 2.043
Outras despesas pagas antecipadamente 44.465 28.884
Total 1.393.537 89.838
Circulante 283.183 56.759
Não Circulante 1.110.354 33.079
(a) Composto principalmente por programas de investimento de longo prazo implementados pela XP CCTVM por meio de 
sua rede de AAIs. Essas comissões e prêmios pagos são reconhecidos na data de assinatura de cada contrato e são 
amortizados no resultado da Companhia, de forma linear, de acordo com o prazo do investimento. 14. Perdas de cré-
dito esperadas em ativos financeiros e reconciliação do valor contábil bruto: a) Reconciliação do valor  contábil 
bruto dos ativos financeiros: Segue apresentada a seguir a reconciliação por estágios do valor contábil bruto dos Ati-
vos financeiros por meio de outros resultados abrangentes e Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado - que 
têm suas ECLs (perdas esperadas de crédito) mensuradas no modelo de três estágios e na abordagem simplificada.

Estágio 1

Balanço em 
31 de dezem-

bro de 2019

Aquisição/
(Liquida-

ção)

Transfe-
rência do 
estágio 2

Transfe-
rência do 
estágio 3

Cura 
do es-
tágio 2

Cura 
do es-
tágio 3

Saldo final em 
31 de dezem-

bro de 2020
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e valores mobiliários 2.616.118 16.431.781 – – – – 19.047.899
Ativos financeiros mensurados ao 
 custo amortizado
Títulos e valores mobiliários 2.266.971 (437.180) – – – – 1.829.791
Aplicação interfinanceira de liquidez 9.490.090 (2.862.311) – – – – 6.627.779
Operações de Crédito – 3.599.808 – – – – 3.599.808
Total exposição on-balance 14.373.179 16.732.098 – – – – 31.105.277
Total de exposições 14.373.179 16.732.098 – – – – 31.105.277

Estágio 2

Balanço em 
31 de dezem-

bro de 2019

Aquisi-
ção/(Li-

quidação)

Transfe-
rência do 
estágio 1

Transfe-
rência do 
estágio 3

Cura 
do es-
tágio 1

Cura 
do es-
tágio 3

Saldo final em 
31 de dezem-

bro de 2020
Ativos financeiros mensurados 
 ao custo amortizado
Operações de crédito – 325.621 – – – – 325.621
Total exposição on-balance – 325.621 – – – – 325.621
Exposições off-balance 
 (limites do cartão de crédito) – 35.810 – – – – 35.810
Total de exposições – 361.431 – – – – 361.431

Estágios consolidados

Balanço em 31 
de dezembro 

de 2019

Desre-
conhe-

cimento
Compra/ 

(Liquidação)

Saldo final em 
31 de dezembro 

de 2020
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Títulos e valores mobiliários 2.616.118 – 16.431.781 19.047.899
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Títulos e valores mobiliários 2.266.971 – (437.180) 1.829.791
Aplicação interfinanceira de liquidez 9.490.090 – (2.862.311) 6.627.779
Operações de Crédito – – 3.925.429 3.925.429
Total exposição on-balance 14.373.179 – 17.057.719 31.430.898
Exposições off-balance (limites do cartão de crédito) – – – 35.810
Total de exposições 14.373.179 – 17.057.719 31.466.708
Para 31 de dezembro de 2020, o Grupo XP não possui ativos financeiros classificados como Estágio 3.

Estágio 1

Balanço em 
31 de dezem-

bro de 2018

Aquisi-
ção/(Li-

quidação)

Transfe-
rência do 
estágio 2

Transfe-
rência do 
estágio 3

Cura 
do es-
tágio 2

Cura 
do es-
tágio 3

Saldo final em 
31 de dezem-

bro de 2019
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e valores mobiliários 695.778 1.920.340 – – – – 2.616.118
Ativos financeiros mensurados ao 
 custo amortizado
Títulos e valores mobiliários 155.292 2.111.679 – – – – 2.266.971
Aplicação interfinanceira de liquidez 6.570.610 2.919.480 – – – – 9.490.090
Total exposição on-balance 7.421.680 6.951.499 – – – – 14.373.179
Total de exposições 7.421.680 6.951.499 – – – – 14.373.179

Estágios consolidados

Balanço em 31 
de dezembro 

de 2018

Desre-
conhe- 

cimento
Compra/  

(Liquidação)

Saldo final em 
31 de dezembro 

de 2019
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Títulos e valores mobiliários 695.778 – 1.920.340 2.616.118
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Títulos e valores mobiliários 155.292 – 2.111.679 2.266.971
Aplicação interfinanceira de liquidez 6.570.610 – 2.919.480 9.490.090
Total exposição on-balance 7.421.680 – 6.951.499 14.373.179
Total de exposições 7.421.680 – 6.951.499 14.373.179
Para 31 de dezembro de 2019, o Grupo XP não possui ativos financeiros classificados como Estágio 3. A tabela a se-
guir apresenta o valor contábil bruto dos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado que têm suas ECLs men-
suradas usando a abordagem simplificada:
Natureza 2020 2019
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Negociação e Intermediação de Valores 1.107.051 523.613
Contas a receber 512.777 466.530
Outros ativos financeiros 73.466 23.301
Total 1.693.294 1.013.444
b) Perda de crédito esperada: A tabela a seguir apresenta a evolução das ECLs, mensuradas em modelo de três es-
tágios, para ativos classificados como Ativos financeiros por meio de outros resultados abrangentes - e Ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado no período findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 
segregados por estágios:

Estágio 1

ECL em 31 
de dezem-

bro de 2019

Aquisi-
ção/(Li-

quidação)

Transfe-
rência do 
estágio 2

Transfe-
rência do 
estágio 3

Cura 
do es-
tágio 2

Cura 
do es-
tágio 3

ECL em 31 
de dezem-

bro de 2020
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e valores mobiliários – 8.855 – – – – 8.855
Ativos financeiros mensurados ao 
 custo amortizado
Títulos e valores mobiliários – 1.087 – – – – 1.087
Aplicação interfinanceira de liquidez – 370 – – – – 370
Operações de Crédito 2 5.646 – – – – 5.648
Total exposição on-balance 2 15.958 – – – – 15.960
Total de exposições 2 15.958 – – – – 15.960

Estágio 2

ECL em 31 
de dezem-

bro de 2019

Aquisi-
ção/(Li-

quidação)

Transfe-
rência do 
estágio 1

Transfe-
rência do 
estágio 3

Cura 
do es-
tágio 1

Cura 
do es-
tágio 3

ECL em 31 
de dezem-

bro de 2020
Ativos financeiros mensurados ao 
 custo amortizado
Operações de crédito – 1.453 – – – – 1.453
Total exposição on-balance – 1.453 – – – – 1.453
Total de exposições – 1.453 – – – – 1.453

Estágios consolidados

Balanço em 31 
de dezembro 

de 2019

Desre-
conhe-

cimento
Compra/ 

(Liquidação)

Saldo final em 
31 de dezembro 

de 2020
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes
Títulos e valores mobiliários – – 8.855 8.855
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Títulos e valores mobiliários – – 1.087 1.087
Aplicação interfinanceira de liquidez – – 370 370
Operações de Crédito 2 – 7.099 7.101
Total exposição on-balance 2 – 17.411 17.413
Total de exposições 2 – 17.411 17.413
A tabela a seguir apresenta as ECLs para os ativos financeiros mensurados de acordo com a abordagem simplificada 
no período findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:
Perdas de crédito esperadas 2020 2019
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Negociação e Intermediação de Valores 55.485 18.630
Rendas a receber 6.418 4.501
Outros ativos financeiros 3.312 3.497
Total 65.215 26.628
c) Perdas de crédito esperadas segregadas por produtos: A seguir, são apresentadas as perdas de crédito espe-
radas para 2020 e 2019, segregadas pelos produtos:
Perdas de crédito esperadas 2020 2019
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 8.855 –
Títulos e Valores Mobiliários 8.855 –
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 73.956 27.247
Títulos e Valores Mobiliários 1.087 –
Aplicação interfinanceira de liquidez 370 –
Operações de crédito 7.101 2
Negociação e Intermediação de Valores 55.485 18.630
Rendas a receber 6.418 4.501
Outros ativos financeiros 3.495 4.114
Total de perdas esperadas 82.811 27.247
15. Investimentos: A seguir são apresentadas as coligadas e a joint ventures do Grupo a partir de 31 de dezembro 
de 2020. As empresas listadas abaixo têm capital social composto exclusivamente de ações ordinárias, que são deti-
das diretamente pelo Grupo. O país de constituição ou registro é também seu principal local de negócios, e a propor-
ção de participação acionária é a mesma que a proporção de direitos de voto detidos. 
(a) Informações da controladora: 2020
Controlada direta Participação % Patrimônio líquido Lucro líquido/(prejuízo)
XP Inc. (b) 21,71% 10.894.609 2.076.430
XDEX Intermediação Ltda. (c) 100% 8.592 (8.810)

2019
Controlada direta Participação % Patrimônio líquido Lucro líquido
XP Inc. (a) 23,14% 7.153.397 311.563
XP Investimentos S.A. (a) 30,12% – 768.922
XDEX Participações S.A. (c) 63,49% 17.966 (4.286)
a) Em novembro de 2019, em decorrência da preparação para o processo do IPO da XP Inc., houve a reorganização 
societária da XP Investimentos S.A. de modo que até outubro de 2019 a XP Controle teve participação de 30,12% na 
referida companhia. A partir de novembro de 2019, a XP Controle passou a ter participação na XP Inc. com o mesmo 
percentual de participação que detinha na XP Investimentos S.A. (30,12%). Em dezembro de 2019, houve a venda das 
ações da XP Inc. ao mercado no seu processo de IPO, alterando o percentual de participação da XP Controle na XP 
Inc. para 23,14%. b) Em decorrência dos processos de follow-on da XP Inc., ocorridos em 1º de julho e 7 de dezembro 
de 2020, o percentual de participação da XP Controle na entidade controlada, em 31 de dezembro de 2020, passou a 
ser de 21,71%. c) Conforme Nota 1, em 31 de dezembro de 2020, com o objetivo de proporcionar a simplificação so-
cietária e possibilitar aproveitamento de sinergias, redução de custos financeiros, operacionais e administrativos, a XP 
Controle e seus acionistas, controladores da Xdex Participações S.A. decidiram pela incorporação da mesma pela 

Xdex  Intermediação Ltda.

Controlada direta
Saldo em  

31/12/2019
Aquisição/baixa e/ou  

aumento de capital
Equivalência  

patrimonial

Outros  
resultados  

abrangentes

Plano  
baseado  

em ações
Saldo em  

31/12/2020
XP Inc 1.655.293 187.201 469.271 4.427 51.590 2.367.782
XDEX Participações S.A. 11.407 (5.493) (5.914) – – –
XDEX Intermediação Ltda. – 8.592 – – – 8.592
Total 1.666.700 190.300 463.357 4.427 51.590 2.376.374

Controlada direta
Saldo em  

31/12/2018
Aquisição/baixa e/ou  

aumento de capital
Equivalência  

patrimonial

Outros  
resultados  

abrangentes

Plano de paga- 
mento baseado  

em ações
Saldo em  

31/12/2019
XP Inc – 588.537 78.580 986.933 1.243 1.655.293
XP Investimentos S.A. 627.889 (844.708) 231.582 (14.763) – –
XDEX Participações S.A. 14.128 – (2.721) – – 11.407
Total 642.017 (256.171) 307.441 972.170 1.243 1.666.700
(b) Informações do consolidado: Consolidado

2020

Empresas
% de participação  

societária
Natureza  

da relação Método de avaliação
Patrimônio  

líquido
Valor  

contábil
Du Agro Holdings S.A. 49% Joint Venture (1) Equivalência patrimonial 3.213 1.574
Wealth High Governance 
 Holding de Participações S.A. 49.9% Coligada (2) Equivalência patrimonial 149.520 74.610
O Primo Rico Mídia, Educacional 
 e Participações Ltda. 20% Coligada (3) Equivalência patrimonial 10.330 2.066
Total de investimentos em 
 coligadas e joint ventures 163.063 78.250
(1) Em 23 de junho de 2020, a Companhia adquiriu 49% de participação na DuAgro Holdings S.A. (“DuAgro”), uma joint 
venture envolvida no agronegócio. A DuAgro é uma plataforma integrada que utiliza tecnologia para financiar a compra 
de insumos agrícolas. O foco está nos pequenos e médios produtores. (2) Em 8 de setembro de 2020, a Companhia 
firmou um acordo para deter uma participação minoritária de 49,9% do capital social total da Wealth High Governance 
Holding de Participações S.A. (“WHG”) formalmente denominada VPL Gestão Patrimonial e Participações S.A. Com 
esta transação, o Grupo XP está complementando a oferta existente para pessoa física de altíssima renda no segmen-
to Wealth Management. (3) O Primo Rico é uma empresa focada em serviços de conteúdo digital, incluindo o desenvol-
vimento e venda de cursos de educação financeira e eventos on-line.

Consolidado

Empresa
Saldo em  

31/12/2019

Aquisições/ 
aumento  

de capital
Equivalência  

patrimonial

Outros  
resultados  

abrangentes Ágio (i)
Saldo em  

31/12/2020
Du Agro Holdings S.A. – 2.335 (777) 17 408 1.983
Wealth High Governance Holding 
 de Participações S.A. (ii) – 74.851 (240) – 621.248 695.859
O Primo Rico – 242 1.879 (56) – 2.065
Total – 77.428 862 (39) 621.656 699.907
(i) Relacionadas com as aquisições de coligadas e joint ventures. Em 31 de dezembro de 2020, o ágio reconhecido in-
clui o valor das sinergias esperadas decorrentes dos investimentos. (ii) O Ágio incluiu um elemento de contraprestação 
contingente. O valor justo da contraprestação contingente está na Nota 23.
16. Imobilizado de uso e intangível e arrendamento mercantil:
(a) Imobilizado em uso: Consolidado

Sistema de  
proc. de dados

Móveis  
e equip.

Sistemas  
de segurança Instalações

Imob.  
Em curso (ii) Total

Saldos em 01/01/2020 34.447 27.756 1.544 78.717 – 142.464
 Adições 15.457 5.539 1.239 2.650 120.279 145.164
 Alienações/Baixas (i) (2.432) (6.191) (535) (41.376) (963) (51.497)
 Transferências (2.411) 516 (820) 14.279 (17.706) (6.142)
 Depreciações (11.179) (5.004) (425) (9.349) – (25.957)
Saldos em 31/12/2020 33.882 22.616 1.003 44.921 101.610 204.032
Custo 53.871 32.592 2.158 54.890 101.610 245.121
Depreciação acumulada (19.989) (9.976) (1.155) (9.969) – (41.089)
Saldos em 01/01/2019 28.771 21.641 2.553 46.162 – 99.127
 Adições 15.039 9.942 664 22.315 24.539 72.499
 Alienações/Baixas (304) (2.047) – (6.112) – (8.463)
 Transferências – 2.409 – 22.130 (24.539) –
 Depreciações (9.059) (4.189) (1.673) (5.778) – (20.699)
Saldos em 31/12/2019 34.447 27.756 1.544 78.717 – 142.464
Custo 62.235 38.086 7.716 84.726 – 192.763
Depreciação acumulada (27.788) (10.330) (6.172) (6.009) – (50.299)
(i) Conforme mencionado anteriormente na Nota 1, como efeito da pandemia COVID-19, a empresa decidiu implantar 
um modelo de trabalho remoto permanente, o que resultou em iniciativas de redução de alguns de seus escritórios na 
cidade de São Paulo. (ii) Em 2020 estão principalmente relacionados aos custos incorridos até o momento no desen-
volvimento e construção da nova sede do Grupo XP - “Bioma XP”, localizada fora da cidade de São Paulo.
(b) Intangível: Consolidado

Software Ágio Lista de clientes Marcas Outros ativos intangíveis Total
Saldo em 01/01/2020 66.621 382.500 60.599 16.488 29.451 555.659
 Adições 117.129 – 1.188 – 28.051 146.368
 Combinações de negócios 8.143 91.866 2.181 3.314 – 105.504
 Alienações/Baixas (24.019) – – – – (24.019)
 Transferências 4.706 – – – 1.436 6.142
 Amortizações (57.427) – (5.683) (9.054) (3.928) (76.092)
Saldos em 31/12/2020 115.153 474.366 58.285 10.748 55.010 713.562
Custo 219.029 474.366 76.050 52.616 55.010 877.071
Amortização acumulada (103.876) – (17.765) (41.868) – (163.509)
Saldo em 01/01/2019 39.378 382.500 41.544 19.223 25.280 507.925
 Adições 51.829 – 27.000 – 10.601 89.430
 Alienações/Baixas (2.283) – – (33) (466) (2.782)
 Amortizações (22.303) – (7.945) (2.702) (5.964) (38.914)
Saldo em 31/12/2019 66.621 382.500 60.599 16.488 29.451 555.659
Custo 107.785 382.500 105.977 22.239 42.351 660.852
Amortização acumulada (41.164) – (45.378) (5.751) (12.900) (105.193)
(c) Teste de redução ao valor recuperável do ágio: Dada a interdependência dos fluxos de caixa e a fusão de prá-
ticas de negócios, todas as entidades do Grupo são consideradas uma única unidade geradora de caixa (“UGC”) e, 
portanto, o teste de redução ao valor recuperável do ágio é realizado em nível operacional único. Portanto, o valor con-
tábil considerado para o teste de redução ao valor recuperável representa o patrimônio da Companhia. O Grupo testa 
se o ágio sofreu alguma deterioração anualmente. Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o 
valor recuperável da UGC única foi determinado com base em cálculos do valor em uso que requerem o uso de pre-
missas. Os cálculos usam projeções de fluxo de caixa baseadas em orçamentos financeiros aprovados pela adminis-
tração, cobrindo um período de quatro anos. Os fluxos de caixa além do período de quatro anos são extrapolados 
usando as taxas de crescimento estimadas, que são consistentes com as previsões incluídas nos relatórios do setor 
específico em que o Grupo opera. O Grupo realizou seu teste anual de redução ao valor recuperável em 31 de dezem-
bro de 2020 e 2019, o que não resultou na necessidade de reconhecer perdas no valor contábil do ágio. As principais 
premissas usadas nos cálculos do valor em uso são:
Premissa Abordagem utilizada para determinar valores

Vendas
Taxa média de crescimento anual no período de quatro anos previsto; com base no desempenho 
passado e nas expectativas em relação ao desenvolvimento de mercado.

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

Outros custos 
operacionais

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

Despesa anual 
de capital

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

Taxa de crescimento 
a longo prazo

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

Taxas de desconto 
antes dos impostos

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

A taxa de crescimento de longo prazo utilizada no teste de redução do valor recuperável do ágio é de 6,50%. As taxas 
de desconto representam a atual avaliação de mercado dos riscos específicos do Grupo, levando em consideração o 
valor temporal do dinheiro e os riscos dos ativos subjacentes que não foram incorporados nas estimativas de fluxo de 
caixa. O cálculo da taxa de desconto baseia-se nas circunstâncias do Grupo e deriva do seu custo médio ponderado 
de capital (WACC). O WACC leva em consideração a dívida e o patrimônio. O custo do patrimônio líquido é derivado 
do retorno esperado do investimento pelos investidores do Grupo. O custo da dívida é baseado nos empréstimos com 
juros do Grupo. Ajustes na taxa de desconto são feitos para levar em consideração o valor e o momento específicos 
dos fluxos fiscais futuros, a fim de refletir uma taxa de desconto antes dos impostos. A taxa média de desconto antes 
dos impostos aplicada às projeções de fluxo de caixa é 10,47%. (d) Arrendamento mercantil: A seguir, são apresen-
tados os valores contábeis dos ativos e passivos de arrendamento mercantil e as variações durante o período:

Consolidado
Direito de uso Passivo de arrendamento

Saldos em 1 de janeiro de 2019 133.870 148.494
Adições (i) 123.529 124.283
Despesa de depreciação (32.831) –
Despesa de juros – 17.613
Variação cambial 2.910 2.995
Pagamento de obrigações de arrendamento mercantil – (37.979)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 227.478 255.406
Circulante – 52.771
Não Circulante 227.478 202.635
Saldos em 1 de janeiro de 2020 227.478 255.406
Adições (i) 62.003 55.820
Despesa de depreciação (41.465) –
Baixas (78.321) (78.321)
Despesa de juros – 19.456
Reavaliação (9.115) (10.050)
Impairment 422 –
Variação cambial 22.132 23.610
Pagamento de obrigações de arrendamento mercantil – (57.473)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 183.134 208.448
Circulante – 34.019
Não Circulante 183.134 174.429
(i) As adições de ativos de direito de uso no período incluem pagamentos antecipados a arrendadores e passivos acu-
mulados. O Grupo reconheceu uma despesa de aluguel de arrendamentos de curto prazo e ativos de baixo valor de 
R$ 1.910 no período findo em 31 de dezembro de 2020 (R$ 1.746 em 31 de dezembro de 2019). A despesa total de 
aluguel de R$ 9.615 (R$ 9.225 em 31 de dezembro de 2019) inclui outras despesas relacionadas a escritórios arren-
dados, como condomínio. 
17. Depósitos: Consolidado

2020 2019
Depósitos a vista (i) 44.536 70.191
Depósitos a prazo 2.977.214 4
Total 3.021.750 70.195
Circulante 2.524.651 70.195
Não circulante 497.099 –
(i) Refere-se principalmente a contribuições a serem investidas de clientes da XP Vida e Previdência S.A.
Vencimento em 2020 Até 30  

dias
De 31 a  
60 dias

De 61 a  
90 dias

De 91 a  
180 dias

De 181 a  
360 dias

Após  
360 dias Total

Depósitos a vista 44.536 – – – – – 44.536
Depósitos a prazo 67.501 1.185 57.781 191.886 2.161.762 497.099 2.977.214
Total 112.037 1.185 57.781 191.886 2.161.762 497.099 3.021.750
Vencimento em 2019 Até 30  

dias
De 31 a  
60 dias

De 61 a  
90 dias

De 91 a  
180 dias

De 181 a  
360 dias

Após  
360 dias Total

Depósitos à vista 70.191 – – – – – 70.191
Depósitos a prazo 4 – – – – – 4
Total 70.195 – – – – – 70.195
18. Notas estruturadas: Os Certificados de Operações Estruturadas (COE) são instrumentos financeiros que combi-
nam elementos de renda fixa e variável, com retornos atrelados a índices de ativos como câmbio, inflação, ações e 
ativos internacionais. Todos os instrumentos financeiros são originados pelo Banco XP S.A..
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Consolidado
2020 2019

Vencimento
De 91 a 180 dias 945 –
De 180 a 360 dias 1.489 –
Após 360 dias 2.176.025 19.474
Total 2.178.459 19.474
Circulante 2.434 –
Não circulante 2.176.025 19.474
19. Obrigações por operações compromissadas: Consolidado

2020 2019
Notas do Tesouro Nacional 13.497.944 8.533.113
Letras do Tesouro Nacional 18.318.498 5.653.994
Letra Financeira do Tesouro – 1.451.300
Debêntures 22.902 –
Total 31.839.344 15.638.407
Em 31 de dezembro de 2020, basicamente as obrigações por operações com-
promissadas foram pactuadas com taxas de juros de 1,89%a.a. (4,48%a.a. em 
31 de dezembro de 2019), com ativos dados em garantia (Nota 6). 

20. Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil:
Consolidado

Taxa de juros % Vencimento 2020 2019
Empréstimos bancários (i) 113% do CDI Março 2021 10.523 52.668
Partes relacionadas 10.523 52.668
Instituição Financeira (ii) CDI + 0,774% Abril 2023 273.564 329.410
Terceiros 273.564 329.410
Total obrigações por empréstimos 284.087 382.078
Passivo de arrendamento (Nota 16d) 208.448 255.406
Total obrigações por empréstimos 
 e arrendamento mercantil 492.535 637.484
Circulante 51.656 116.450
Não Circulante 440.879 521.034
(i) Contrato de empréstimo XP CCTVM com o Itaú Unibanco S.A. com venci-
mento em 8 de março de 2021, a ser pago em trinta e seis parcelas mensais. 
(ii) Contrato de empréstimo da controlada XP Investimentos S.A. celebrado em 
28 de março de 2018 com a International Finance Corporation (IFC). A amor-
tização ocorrerá somente no vencimento e os juros são pagos a cada seis me-
ses. As obrigações por empréstimos contêm cláusulas contratuais restritivas 
(financial covenants), as quais estão em conformidade com as determinadas 
condições de performance, conforme nota 40(b). 

acionista da Controlada em agosto de 2018 e desde então passou a ser con-
siderada parte relacionada. As operações entre as empresas incluídas na con-
solidação foram eliminadas nas informações consolidadas e consideram, ain-
da, a ausência de risco. Essas operações incluem: (i) prestação de serviços de 
educação, consultoria e assessoria  empresarial; (ii) assessoria e consultoria 
financeira em geral; (iii) administração de recursos e prestação de serviços na 
área de gestão de carteiras; (iv) prestação de serviços na área de tecnologia 
da informação e processamento de dados; e (v) prestação de serviços na área 
de seguros. 31. Provisões e contingências passivas: A Companhia e suas 
controladas possuem processos judiciais e administrativos perante vários tri-
bunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, 
envolvendo questões tributárias, cíveis, trabalhistas e outros assuntos. Perio-
dicamente, a Administração avalia os riscos tributários, cíveis e trabalhistas e 
os riscos, com base em dados legais, econômicos e fiscais, com a finalidade 
de classificar os riscos como prováveis, possíveis ou remotos, de acordo com 
as chances de ocorrerem e serem liquidados, levando em consideração, caso 
a caso, das análises elaboradas por consultores jurídicos externos.

Consolidado
2020 2019

Provisão para processos judiciais fiscais 10.097 9.878
Provisão para processos judiciais cíveis 4.281 2.673
Provisão para processos judiciais trabalhistas 5.333 2.642
Total de provisão para processos judiciais 19.711 15.193
Depósitos judiciais (a) 10.199 18.403
(a) Há circunstâncias em que o Grupo está questionando a legitimidade de 
certos litígios ou reclamações. Como resultado, seja por ordem judicial ou com 
base na estratégia adotada pela administração, o Grupo pode ser obrigado a 
garantir parte ou todo o valor em questão por meio de depósitos judiciais, sem 
que isso seja caracterizado como liquidação do passivo. Esses valores são 
classificados como “Outros ativos” nos balanços patrimoniais consolidados.
Movimentação das provisões: 2020 2019
Saldo inicial 15.193 17.474
Atualização monetária 4.102 2.492
Provisões 3.499 2.338
Reversão (1.454) (3.939)
Pagamentos (1.629) (3.172)
Saldo final 19.711 15.193
a) Fiscais: Em 31 de dezembro de 2020 o Grupo possui processos classifica-
dos como risco de perda provável no montante de R$ 10.097 (R$ 9.878 
em 31 de  dezembro de 2019) referentes a contribuições sociais sobre receita 
(PIS e COFINS), questionando a exclusão de impostos próprios na base de 
cálculo sobre as receitas. De acordo com as regulamentações tributárias, essa 
prática é legal para impostos sobre ICMS, e outras empresas recentemente 
obtiveram sucesso significativo na aplicação desse conceito para os impostos 
de PIS e COFINS. Essas ações estão suportadas por depósitos judiciais em 
sua totalidade. b) Cíveis: Os processos cíveis em sua maioria envolvem dis-
cussões sobre (i) perdas financeiras ocorridas no mercado de ações; (ii) ges-
tão de carteira; bem como (iii) supostos prejuízos gerados a partir do reenqua-
dramento da carteira de investimento do cliente. Em 31 de dezembro de 2020, 
existiam provisionados processos classificados como perda provável no mon-
tante de R$ 4.281 (R$ 2.673 em 31 de dezembro de 2019). O montante de R$ 
100 foi depositado em juízo em 31 de dezembro de 2020 (R$9.744 em 31 de 
dezembro de 2019). c) Trabalhistas: Os processos trabalhistas, em sua maio-
ria, envolvem: (i) a existência (ou não) de vínculo de trabalho entre o Grupo e 
os agentes auotonomos de investimento afiliados; e (ii) indenização de ex-em-
pregados. Em 31 de dezembro de 2020, existiam provisionados processos de 
natureza trabalhista classificados como perda provável no montante de R$ 
5.333 (R$ 2.642 em 31 de dezembro de 2019). Passivos contingentes - pro-
babilidade de perda possível: Além das provisões constituídas, a Compa-
nhia e suas controladas possuem diversas contingências trabalhistas, cíveis e 
tributárias em andamento, nas quais a probabilidade de perda, com base nas 
opiniões dos consultores jurídicos internos e externos, é considerada possível, 
e as contingências totalizam aproximadamente R$ 217.426 (R$ 153.951 em 
31 de dezembro de 2019). 2020 2019
Fiscais (a) 71.027 69.386
Cíveis (b) 136.228 81.414
Trabalhistas 10.171 3.151
Total 217.426 153.951
(a) Em dezembro de 2019, o Grupo foi notificado pelas autoridades fiscais por 
exigência de contribuições previdenciárias em virtude de pagamentos a título 
de participação nos resultados para empregados no ano de 2015, suposta-
mente, em violação à Lei nº 10.101/00. Atualmente, os autos do processo en-
contram-se no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), aguar-
da a decisão sobre o Recurso Voluntário do Grupo. Existem outros anteceden-
tes favoráveis   do CARF sobre o assunto e o Grupo obteve opiniões legais que 
apóiam a defesa e prática atual do Grupo. (b) O Grupo é indiciado em proces-
sos cíveis por clientes e agentes de investimento, principalmente relacionados 
à gestão de carteiras, classificação de risco, direitos autorais e rescisão con-
tratual. O valor total representa o valor máximo coletivo ao qual o Grupo está 
exposto com base nos valores dos sinistros atualizados monetariamente. 
32. Receitas operacionais líquidas: a) Receita líquida de prestação de 
serviços: A receita de prestação de serviços deriva principalmente de servi-
ços prestados e taxas cobradas nas transações diárias dos clientes, portanto, 
principalmente reconhecidas em um determinado momento. Os contratos que 
resultam em receita reconhecida ao longo do tempo não são relevantes. 
A  segregação da receita pelas principais linhas de serviço é:

Consolidado
Receita de prestação de serviços 2020 2019
Corretagem com operações em bolsa 2.139.985 1.288.135
Colocação de Títulos 1.429.824 1.154.786
Distribuição e gestão de fundos 1.224.125 1.035.224
Comissões de Seguros 112.802 106.438
Serviços educacionais 118.323 97.986
Outros serviços 478.883 276.892
Receita bruta de prestação de serviços 5.503.942 3.959.461
(-) Impostos totais sobre serviços (i) (487.448) (362.471)

5.016.494 3.596.990
(i) Refere-se principalmente a impostos sobre serviços (ISS) e impostos sobre 
receitas (PIS e COFINS). 
b) Resultado com instrumentos financeiros: Consolidado

2020 2019
Ganhos /(perdas) com instrumentos financeiros a 
 valor justo por meio do resultado e variação cambial 188.196 199.947
Receita líquida com juros de instrumentos financeiros 
 mensurados ao custo amortizado e valor justo por 
  meio de outros resultados abrangentes 2.981.508 1.360.207
(–) Impostos e contribuições sobre receitas financeiras (73.777) (29.122)

3.095.927 1.531.032
c) Distribuição por segmento: Consolidado

2020 2019
Brasil 7.415.120 4.790.449
Estados Unidos 655.817 307.456
Europa 41.484 30.117
Total de receita 8.112.421 5.128.022

2020 2019
Brasil 3.512.843 1.317.189
Estados Unidos 129.956 224.244
Europa 4.123 16.476
Ativos selecionados (i) 3.646.922 1.557.909
(i) Ativos selecionados são Ativos totais da Companhia, menos: disponibilidades, 
ativos financeiros e ativo fiscal diferido e são apresentados por localização 
geográfica. Nenhum dos clientes representou mais de 10% de nossas receitas 
nos períodos apresentados. 33. Custos operacionais: Consolidado

2020 2019
Custo de Comissões (2.087.197) (1.299.133)
Perdas e provisões operacionais /(reversão) (31.376) (13.924)
Outros custos (526.996) (313.547)
 Despesas de serviços do sistema financeiro (344.281) (201.083)
 Despesas de serviços de terceiros (93.010) (76.669)
 Outros (89.705) (35.795)
Total (2.645.569) (1.626.604)
34. Despesas administrativas: Consolidado

2020 2019
Despesas com vendas (134.996) (156.099)
Despesas administrativas (3.020.282) (1.907.018)
 Despesas de Pessoal (2.140.603) (1.267.179)
  Remuneração (848.674) (410.811)
  Honorários diretoria (194.419) (67.547)
  Participação de empregados no lucro (807.044) (646.588)
  Benefícios (75.461) (49.945)
  Encargos Sociais (208.785) (88.752)
  Outros (6.220) (3.536)
 Despesas tributárias (44.828) (43.673)
 Despesas de depreciação (67.423) (53.530)
 Despesas de amortização (76.092) (38.672)
 Outras despesas administrativas (691.336) (503.964)
  Despesas de processamento de dados (325.406) (180.706)
  Despesas de serviços técnicos especializados (101.695) (85.991)
  Despesas de serviços de terceiros (168.256) (148.249)
  Despesas de aluguéis (18.034) (10.989)
  Despesas de comunicação (29.315) (17.495)
  Despesas de viagens (9.923) (21.685)
  Despesas judiciais e legais (6.976) (3.406)
  Outros (31.731) (35.443)
Total (3.155.278) (2.063.117)
35. Outras receitas/(despesas) operacionais: Consolidado

2020 2019
Outras receitas operacionais 1.742.888 2.979.865
 Recuperação de encargos e despesas 1.799 53.454
 Reversão provisões operacionais 1.366 9.767
 Rendas de incentivos do tesouro direto e B3 352.879 101.615
 Ganho na alienação de participações (i) 1.359.980 2.765.641
 Juros sobre atualização de impostos 5.561 31.986
 Outras 21.304 17.402
Outras despesas operacionais (241.113) (99.975)
 Despesas com processos judiciais/acordo com clientes (45.378) (9.499)
 Prejuízo na alienção de outros valores e bens (54.056) (10.265)
 Multas e penalidades (17.103) (1.210)
 Taxas regulatórias (13.524) (4.216)
 Despesas com incetivos fiscais (19.974) (40.837)
 Caridade (41.654) (6.751)
 Outras (49.424) (27.197)
 Total 1.501.775 2.879.890
(i) Efeito de alteração na participação societária em controlada. 36. Plano de 

21. Debêntures: Em 15 de maio de 2019 e 28 de setembro de 2018, a XP Investimentos S.A. emitiu Debêntures, não conversíveis em ações, no valor de 
R$ 800.000, com o objetivo de financiar o capital de giro e investimentos em tesouraria do Grupo. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo total é composto pelas
seguintes emissões: Consolidado
Emissão Quantidades (unidades) Taxa anual Data de emissão Data de vencimento Valor unitário na emissão Valor unitário Valor contábil
1ª 400.000 108,0% CDI 28/09/2018 28/09/2020 R$1.000,00 – –
2ª 400.000 107,5% CDI 15/05/2019 15/05/2022 R$1.000,00 R$1.002,57 335.250
Total 800.000 335.250

2020 2019
Principal 400.000 800.000
Juros 25.091 47.127
Pagamentos (25.124) (11.897)
Recompra (64.717) –
Total 335.250 835.230
Circulante 204.731 435.230
Não Circulante 130.519 400.000
(a) Em 30 de setembro de 2020, o Grupo recomprou 65.611 unidades da se-
gunda emissão de debêntures não conversíveis em ações. O valor do principal 
e os juros acumulados relacionados à primeira emissão vencem na data de 
vencimento, enquanto que na segunda emissão, 50% do valor principal vence 
em 15 de maio de 2021 e o saldo remanescente na data do vencimento, e ju-
ros acumulados a cada 12 meses a partir da data de emissão. Em 28 de se-
tembro de 2020 foi previamente paga integralmente a primeira emissão de de-
bêntures não conversíveis no valor de R$ 432.793, que inclui principal e juros. 
As emissões de debêntures contêm cláusulas contratuais restritivas (financial 
covenants), as quais estão em conformidade com as determinadas condições 
de performance, conforme nota 40(b). 22. Negociação e intermediação de 
valores: Os saldos estão representados por operações na B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão, por conta e ordem de terceiros, com ciclo operacional de
liquidação entre D+1 e D+3. Consolidado

2020 2019
Caixa e registro de liquidação 18.128 13.823
Devedores por liquidação pendente 847.620 477.646
Outros 241.303 13.514
Perdas esperadas (a) (55.485) –
Total Ativo 1.051.566 504.983
Caixa e registro de liquidação 59.712 474.759
Credores por liquidação pendente 20.243.409 8.644.586
Total Passivo 20.303.121 9.119.345
(a) A reconciliação do valor contábil bruto e a perda de crédito esperada em ne-
gociação e intermediação de valores por estágio de acordo com o CPC 48/
IFRS 9 foi demonstrada na Nota 14. 
23. Outros passivos financeiros: Consolidado

2020 2019
Financiamento estruturado (i) 874.771 –
Contraprestação contingente (ii) 462.000 –
Carteira de câmbio 70.208 8.962
Operações com cartão de crédito(iii) 50.727 –
Letras financeiras(iii) 16.389
Outros passivos financeiros 40.079 –
Total 1.514.174 8.962
Circulante 1.035.785 8.962
Não Circulante 478.389 –
(i) Financiamento para manutenção dos ativos financeiros necessários para 
realizar transações financeiras. (ii) Considerações contingentes contratuais 
principalmente associadas à aquisição de investimentos do WHG, conforme 
descrito na Nota 15. O acordo de contraprestação contingente exige que a 
Companhia pague aos acionistas vendedores um valor principalmente 
associado ao desempenho (lucro líquido sem dividendos). O vencimento do 
pagamento total da contraprestação contingente é de até 6 anos e o valor 
contratual máximo a pagar é de R$653.222 (o valor mínimo é zero).  
(iii)Relativo às operações do Banco XP S.A.. 24. Obrigações sociais e 
estatutárias: As obrigações sociais e estatutárias são compostas 
principalmente pelo programa de compartilhamento do Grupo para seus 
funcionários, que não se estende à Diretoria Executiva. Em 31 de dezembro 
de 2020, o saldo de ganhos não realizados no balanço patrimonial na rubrica 
“Obrigações sociais e estatutárias” é de R$ 667.448 (R$ 493.437 
em 31 de dezembro de 2019). Consolidado

2020 2019
Dividendos a pagar aos acionistas não controladores 82.524 35.666
Participação nos lucros dos empregados (i) 483.378 396.163
Salários e outros benefícios a pagar 101.546 61.608
Total 667.448 493.437
(i) O Grupo possui um programa de bônus para seus funcionários, conforme 
acordado em negociação coletiva, que não se estende à Diretoria Executiva. 
A participação nos lucros definitiva é apurada semestralmente e os pagamen-
tos efetuados nos meses de fevereiro e agosto. 25. Obrigações fiscais e
previdenciárias: Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019
IR e CSLL 39.417 895.237 300.854 1.248.150
PIS e COFINS 91 116 46.228 34.407
ISS – – 23.729 18.152
INSS 1 1 65.541 7.913
Outros 4 2 38.957 20.985
Total 39.513 895.356 475.309 1.329.607
Circulante 39.513 895.356 475.309 1.329.607
Não circulante – – – –
O passivo de imposto de renda do Grupo é apresentado líquido de ativos fis-
cais que as entidades estão autorizadas a compensar durante o exercício cor-
rente. A linha inclui IRPJ atual passivo de R$ 536.422 (R$ 594.037 - 2019) e 
Antecipação de IR de R$ 291.973 (361.771 - 2019). A linha também inclui im-
postos que a XP é responsável por pagar em nome de seus clientes (ou seja, 
impostos retidos na fonte sobre os investimentos do cliente) no valor de R$ 
20.219 (R$ 31.992 - 2019). 26. Provisões técnicas de previdência privada: 
Em 31 de dezembro de 2020, os planos ativos são principalmente produtos 
PGBL e VGBL estruturados na forma de contribuição variável, com o objetivo 
de conceder aos participantes retornos com base no capital acumulado na for-
ma de saques mensais para um determinado período. Nesse sentido, esses 
produtos financeiros representam contratos de investimento que possuem a 
forma legal de planos de previdência privada, mas que não transferem risco de 
seguro para o Grupo. Portanto, as contribuições recebidas dos participantes 
são contabilizadas como passivos e o saldo consiste no saldo do participante 
no FIE vinculado na data do balanço (Nota 7). Consolidado

2020 2019
Saldos em 1 de Janeiro 3.759.090 16.059
Contribuições recebidas 1.678.532 609.639
Portabilidade 7.657.636 3.047.492
Retiradas (304.194) (20.153)
Juros recebidos - FIE 596.849 106.053
Saldos em 31 de Dezembro 13.387.913 3.759.090
27. Outros passivos: Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, corresponde substancialmente às obrigações por recompra de ações 
de acionistas minoritários da XP Controle, relacionados ao Programa de 
Partnership. 28. Impostos e contribuições: 
(a) Impostos diferidos: Consolidado

Balanço  
Patrimonial

Variação líquida  
no ano

2020 2019 2020 2019
Prejuízo fiscal a compensar 7.555 20.107 (12.552) (35.251)
Crédito tributário decorrente de ágio 
 na aquisição de investimentos (i) 22.838 22.303 535 (37.690)
Provisões para comissões de 
 agentes e gratificações 94.544 68.041 26.503 37.010
Reavaliação de ativos financeiros 
 ao valor justo (16.780) 25.259 (42.039) 23.862
Perdas esperadas 19.444 5.666 13.778 2.587
Instrumentos financeiros tributados 
 no resgate (9) – (9) 13.041
Provisão para participação nos 
 lucros e resultados 164.808 141.136 23.672 141.136
Instrumentos de hedge 20.987 (36.384) 57.371 (34.943)
RSU/PSU 115.976 2.950 113.026 2.950
Outras provisões 67.692 33.487 34.205 29.423
Total 497.055 282.565 214.490 142.125
Ativo fiscal diferidos 505.407 287.752
Passivo fiscal diferidos (8.352) (5.187)
(i) Para fins fiscais, o ágio é amortizado linearmente em 5 anos conforme legisla-
ção vigente.
Movimentação dos impostos diferidos: 2020 2019
Saldos em 1 de Janeiro 282.565 140.440
Variações cambiais 6.373 (337)
Imposto diferido 193.333 139.411
Imposto referente a instrumentos financeiros de 
 outros resultados abrangentes 14.784 3.051
Saldos em 31 de Dezembro 497.055 282.565
O Grupo não reconheceu ativos fiscais diferidos de R$ 37.309 (R$ 18.402 em 
31 de dezembro de 2019) principalmente com relação a perdas de controladas 
no exterior e que podem ser compensados e utilizados contra lucros tributá-
veis   futuros. 

(b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social:
Controladora

2020 2019
Resultado antes dos impostos 1.753.237 2.994.119

34,00% 34,00%
Imposto utilizando a alíquota de imposto da  controladora 596.101 1.018.000
Incentivos fiscais (13.495) (33.747)
Lucros no exterior 65.032 4.009
Outros (a) (152.962) (93.065)
Total 494.676 895.198
Taxa de imposto efetiva 28,22% 29,90%
Corrente 494.815 895.190
Diferido (139) 8

494.676 895.198
(a) Corresponde substancialmente a equivalência patrimonial das investidas.

Consolidado
2020 2019

Resultado antes dos impostos 3.705.977 4.224.381
34,00% 34,00%

Imposto utilizando a alíquota de imposto da  controladora 1.260.032 1.436.289
Rendimentos de entidades não sujeitas a tributação (12.470) (9.551)
Efeito do diferencial de alíquotas de entidades do grupo 35.377 25.948
Efeito de imposto das entidades com 
 outros regimes tributários (i) (443.579) (8.234)
Efeito de transações Intercompany com 
 tributações distintas (74.289) (50.138)
Incentivos fiscais (27.825) (43.549)
Despesas não dedutíveis 54.220 (7.402)
Lucros no exterior 65.032 –
Outros (18.407) 4.533
Total 838.091 1.347.896
Taxa de imposto efetiva 22,61% 31,91%
Corrente 1.031.217 1.490.431
Diferido (193.126) (142.535)

838.091 1.347.896
(i) Certas subsidiárias elegíveis adotaram o regime tributário de PPM e o efeito 
do lucro presumido das subsidiárias representa a diferença entre a tributação 
com base nesse método e o valor que seria devido com base na taxa legal 
aplicada ao lucro tributável. Outros resultados abrangentes: Os valores de im-
postos (debitados)/creditados relacionados aos componentes de outros
resultados abrangentes são: Controladora

Antes dos  
Impostos

(Despesa)/ 
Crédito

Depois dos  
impostos

Variação no ajuste de conversão 
 de investimento no exterior 12.109 – 12.109
Variação no ajuste do hedge 
 de investimento no exterior (19.723) 6.705 (13.018)
Ajuste ao valor justo por meio 
 de outros resultados abrangentes 8.533 (3.499) 5.034
31 de Dezembro de 2020 919 3.206 4.125
Variação no ajuste de conversão 
 de investimento no exterior 70 – 70
Variação no ajuste do hedge 
 de investimento no exterior (1.461) 462 (999)
Ajuste ao valor justo por meio 
 de outros resultados abrangentes (19) 5 (14)
31 de Dezembro de 2019 (1.410) 467 (943)

Consolidado
Antes dos  
Impostos

(Despesa)/ 
Crédito

Depois dos  
impostos

Variação no ajuste de conversão 
 de investimento no exterior 57.439 – 57.439
Variação no ajuste do hedge 
 de investimento no exterior (91.762) 31.199 (60.563)
Ajuste ao valor justo por meio 
 de outros resultados abrangentes 40.980 (16.777) 24.203
31 de Dezembro de 2020 6.657 14.422 21.079
Variação no ajuste de conversão 
 de investimento no exterior 6.823 – 6.823
Variação no ajuste do hedge 
 de investimento no exterior (10.543) 3.410 (7.133)
Ajuste ao valor justo por meio 
 de outros resultados abrangentes 1.058 (360) 698
31 de Dezembro de 2019 (2.662) 3.050 388
29. Patrimônio líquido: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31 de de-
zembro de 2020 e de 2019, o capital social da XP Controle, está totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 12.049 dividido por 35.647.849 ações ordi-
nárias e 34.905.542 ações preferenciais todas nominativas e sem valor nomi-
nal. (a1) Ações em tesouraria: As ações recompradas são registradas no Pa-
trimônio Líquido em Ações em Tesouraria pelo seu preço médio de aquisição. 
As ações que venham a ser vendidas posteriormente são registradas como 
uma redução das ações em tesouraria, mensuradas pelo preço médio das 
ações mantidas em tesouraria naquela data.

Quantidade
Ações em Tesouraria 
 em 31/12/2019

Ordinárias Preferenciais Total Valor
3.803.680 4.769.260 8.572.940 296.314

Aquisição de ações 3.655.119 31.284.084 34.939.203 2.042.304
Venda de ações (7.458.799) (1.147.802) (8.606.601) (172.832)
Ações em Tesouraria 
 em 31/12/2020 – 34.905.542 34.905.542 2.165.786

Quantidade
Ações em Tesouraria 
 em 31/12/2018

Ordinárias Preferenciais Total Valor
1.679.808 377.502 2.057.310 45.382

Aquisição de ações 3.686.594 5.690.788 9.377.382 329.943
Venda de ações (1.562.722) (1.299.030) (2.861.752) (79.011)
Ações em Tesouraria 
 em 31/12/2019 3.803.680 4.769.260 8.572.940 296.314
(b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do Lu-
cro Líquido é apurado no balanço individual da controladora XP Controle. A 
reserva estatutária para investimento e expansão é constituída pelo saldo re-
manescente do Lucro Líquido apurado no balanço, após as destinações legais 
e tem por objetivo assegurar recursos para investimentos. Esta reserva não 
poderá ultrapassar o capital social. (c) Distribuição de dividendos e juros 
sobre capital próprio: É assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 
25% do Lucro Líquido do exercício após as destinações específicas. O saldo 
do lucro líquido, verificado após as deduções legais e distribuições previstas 
no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e deliberadas pe-
los acionistas em Assembleia Geral, podendo ser integralmente destinado a 
Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de margem operacional 
compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia conforme 
previsto no Art. 202 da Lei nº 6.404/76 § 4º, § 5º e § 6º até atingir o limite de 
95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado. Em 
AGE de 04 de fevereiro de 2020 foi retificado o valor de distribuição de dividen-
dos no montante de R$ 1.807.001 declarado em AGE de 12 de dezembro de 
2019 para R$ 1.807.448, montante este deduzido da conta de reserva estatu-
tária, pago até dia 31 de dezembro de 2019, com amortização de dívida no 
montante de R$ 145.028, e retificado o valor de distribuição de juros sobre o 
capital próprio de R$ 42.859 para R$ 42.869. Em 31 de dezembro de 2020, 
consultado o acionista controlador, a Administração não irá propor a Assem-
bleia de acionistas a distribuição de dividendos. (d) Ajuste de Avaliação Pa-
trimonial: Corresponde basicamente a variação na participação societária de 
empresas investidas e outros resultados abrangentes, que são contabilizados 
no Patrimônio Líquido enquanto não computados no resultado do exercício em 
obediência ao regime de competência, pelas contrapartidas de aumentos ou 
diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo. 30. Partes 
relacionadas: As transações e remuneração de operações entre as partes re-
lacionadas foram realizadas a valores e prazos e taxas médias usuais do mer-
cado e em condições de comutatividade. (a) Remuneração do pessoal-cha-
ve da Administração: A remuneração do pessoal-chave da Administração 
inclui diretores  estatutários  executivos, membros do Conselho de
Administração e Comitê de Auditoria da Companhia. Consolidado
Remuneração do pessoal-chave da Administração 2020 2019
Remuneração fixa 2.044 4.821
Remuneração variável 25.206 22.060
Total 27.250 26.881
(b) Transações entre partes relacionadas: Ativos/ 

(Passivos)
Receitas/ 

(Despesas)
2020 2019 2020 2019

Transação (a) (5.598.048) (732.420) (47.975) (49.779)
Títulos e Valores Mobiliários 181.667 123.813 15.535 10.381
Aplicações interfinanceiras de liquidez – 196.009 – 1.550
Valores a Receber 11.238 594 505 1.025
Obrigações por operações 
 compromissadas (5.780.430) (1.000.168) (62.951) (58.078)
Empréstimos (10.523) (52.668) (1.064) (4.657)
(a) Estas transações estão relacionadas ao Itaú Unibanco que se tornou 
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incentivo baseado em ações: O Plano foi aprovado pela reunião do Conse-
lho de Administração da XP Inc. (controladora do Grupo) em 6 de dezembro 
de 2019 e a  primeira concessão de Restricted Shares Units e Performance 
Share Unit foi em 10 de dezembro de 2019. No plano de Restricted Shares 
Units, as ações são concedidas sem custo ao participante na data da conces-
são. As RSUs são concedidas semestralmente, suas condições de aquisição 
estão relacionadas aos serviços prestados, e tais condições são atingidas a 
uma razão determinada em cada período de emissão no limite de aquisição 
de até cinco anos. Após os períodos de aquisição, as ações ordinárias serão 
emitidas aos participantes. Para as PSUs, as condições de aquisição são atin-
gidas a seguinte razão: (i) 33% serão adquiridos no terceiro ano após a con-
cessão; (ii) 33% serão adquiridos no quarto ano após a concessão; e (iii) 34% 
serão adquiridos no quinto ano após a data da concessão. Na Performance 
Share Unit, as ações são concedidas aos participantes elegíveis e suas con-
dições de aquisição são baseadas em métricas relacionadas a um período de 
cinco anos e ao retorno total ao acionista (TSR), incluindo o aumento do preço 
das ações, dividendos e retornos de capital. Se um participante elegível deixar 
de ser empregado da entidade dentro do período de aquisição, os direitos se-
rão perdidos, exceto em circunstâncias limitadas, que devem ser aprovadas 
pela Administração caso a caso. Depois que as PSUs são adquiridas, as 
ações ordinárias entregues devem ser mantidas por um período adicional de 
um ano, geralmente para um período total combinado de aquisição e retenção 
de seis anos a partir da data da concessão. 37. Lucro por ação (básico e di-
luído): A tabela a seguir reflete o Lucro Líquido e as informações de ações 
usadas   nos cálculos de lucro por ação básico e diluído:

2020 2019
Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores 1.258.561 2.098.921
 Quantidade média de ações em circulação (mil unidades) 33.200 32.219
Lucro por ação - básico e diluído - R$ 37,9085 65,1454
O lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação, uma vez que o Gru-
po não possui instrumentos diluidores. 38. Determinação do valor justo: O 
Grupo avalia instrumentos financeiros, tais como investimentos financeiros e 
derivativos, pelo valor justo no final do período de cada demonstração finan-
ceira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mer-
cados negociados em mercados ativos é seu preço de mercado, cotados no 
mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como nível 1 consistem princi-
palmente em instrumentos financeiros representantes da dívida pública do 
Brasil e instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (ou seja, 
bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instrumentos financeiros que não 
são negociados em mercados ativos é determinado utilizando técnicas de ava-
liação, que basicamente fazem o uso de dados observáveis   de mercado. Se 
todos os dados significativos exigidos para determinação do valor justo do ati-
vo ou passivo financeiro forem observáveis   direta ou indiretamente, o instru-
mento é incluído no nível 2. Os instrumentos financeiros classificados como 
nível 2 são compostos principalmente por instrumentos financeiros emitidos 
por entidades privadas e instrumentos financeiros negociados em mercado 
secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos significativos não forem observá-
veis, o instrumento é incluído no nível 3. É o caso dos títulos representativos 
de patrimônio líquido não listados. Os valores justos foram avaliados para fins 
de mensuração com base nos métodos abaixo. (a) Caixa e equivalentes de 
Caixa, aplicações interfinanceiras de liquidez e obrigações por opera-
ções compromissadas: O valor justo de caixa e equivalentes de caixa, apli-
cações interfinanceiras de liquidez e obrigações por operações compromissa-
das têm o seu valor justo muito próximo ao valor contábil. (b) Ativos financei-
ros (exceto derivativos): O valor justo dos títulos e valores mobiliários é de-
terminado por referência aos seus preços de fechamento na data de apresen-
tação das demonstrações financeiras. Se não houver cotação de mercado, o 
valor justo é estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa futuros, 
descontado utilizando taxas observáveis   e índices de mercado na data das de-
monstrações financeiras. (c) Instrumentos financeiros derivativos: Os crité-
rios e metodologias para realizar o cálculo de valor justo dos instrumentos fi-
nanceiros derivativos estão descritos na Nota 3. (d) Outros ativos e passivos 
financeiros: O valor justo, que é determinado para fins de divulgação, é cal-
culado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, 
descontado utilizando taxas observáveis   e taxas de mercado na data da apre-
sentação das demonstrações financeiras. Os instrumentos financeiros não 
mensurados pelo valor justo (aplicações interfinanceiras de liqudez, negocia-
ção e intermediação de títulos e valores mobiliários, contas a receber e contas 
a pagar) não foram divulgados, pois possuem um valor contábil razoavelmente 
próximo de seu valor justo. Abaixo estão os ativos e passivos financeiros do 
Grupo por nível na hierarquia do valor justo. A avaliação do Grupo sobre a re-
levância de um determinado fator para a medição do valor justo requer julga-
mento e pode afetar a avaliação dos ativos e passivos do valor justo e sua co-
locação dentro dos níveis da hierarquia do valor justo:

Controladora
2020

Ativos financeiros Nível 1 Nível 2
Valor  
Justo

Valor  
contábil

Ativos financeiros ao valor justo 
 por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 789.204 67.883 857.087 857.087
Passivos financeiros
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores – 224 224 224

Controladora
2019

Ativos financeiros Nível 1 Nível 2
Valor  
Justo

Valor  
contábil

Ativos financeiros ao valor justo 
 por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários – 1.066.606 1.066.606 1.066.606
Passivos financeiros
Avaliados ao custo amortizado
Fornecedores – 152 152 152

Consolidado
2020

Nível 1 Nível 2 Nível 3
Valor  
Justo

Valor  
contábil

Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor 
 justo por meio do resultado
Títulos e Valores 
 Mobiliários 47.165.373 3.283.384 – 50.448.757 50.448.757
Instrumentos financeiros 
 derivativos 26.535 7.532.898 – 7.559.433 7.559.433
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e Valores 
 Mobiliários 19.039.044 – – 19.039.044 19.039.044
Avaliados ao custo amortizado
Títulos e Valores 
 Mobiliários 1.830.031 – – 1.830.031 1.828.704
Aplicações interfinanceiras 
 de liquidez – 6.627.044 – 6.627.044 6.627.409
Negociação e intermediação 
 de valores – 1.051.566 – 1.051.566 1.051.566
Rendas a receber – 506.359 – 506.359 506.359
Operações de crédito – 4.037.954 – 4.037.954 3.918.328
Outros ativos financeiros – 69.971 – 69.971 69.971
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Títulos e valores 
 mobiliários 2.237.442 – – 2.237.442 2.237.442
Instrumentos financeiros 
 derivativos 13.221 7.806.143 – 7.819.364 7.819.364
Avaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações 
 compromissadas – 31.810.893 – 31.810.893 31.839.344
Negociação e intermediação 
 de valores – 20.303.121 – 20.303.121 20.303.121
Depósitos – 2.636.085 – 2.636.085 3.021.750
Certificados de operações 
 estruturadas – 2.178.459 – 2.178.459 2.178.459
Obrigações por empréstimos 
 e arrendamento mercantil – 492.441 – 492.441 492.535
Debêntures – 331.520 – 331.520 335.250
Fornecedores – 859.775 – 859.775 859.775
Outros passivos 
 financeiros – 1.052.174 462.000 1.514.174 1.514.174

Consolidado
2019

Nível 1 Nível 2
Valor  
Justo

Valor  
contábil

Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor 
 justo por meio do resultado
Títulos e Valores Mobiliários 20.281.290 3.233.212 23.514.502 23.514.502
Instrumentos financeiros 
 derivativos 21.809 4.063.195 4.085.004 4.085.004
Valor justo por meio de outros 
 resultados abrangentes
Títulos e Valores Mobiliários 2.616.118 – 2.616.118 2.616.118
Avaliados ao custo amortizado
Títulos e Valores Mobiliários – 3.914.923 3.914.923 2.266.971
Aplicações interfinanceiras de liquidez – 9.490.090 9.490.090 9.490.090
Negociação e intermediação 
 de valores – 504.983 504.983 504.983
Rendas a receber – 462.247 462.247 462.247
Outros ativos financeiros – 20.191 20.191 20.191
Passivos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Empréstimos de ações 2.021.707 – 2.021.707 2.021.707
Instrumentos financeiros derivativos – 3.229.236 3.229.236 3.229.236
Avaliados ao custo amortizado
Obrigações por operações 
 compromissadas – 15.638.407 15.638.407 15.638.407
Negociação e intermediação 
 de valores – 9.119.345 9.119.345 9.119.345
Obrigações por empréstimos 
 e arrendamento mercantil – 633.781 633.781 637.484
Debêntures – 836.001 836.001 835.230
Fornecedores – 267.145 267.145 267.145
Outros passivos financeiros – 98.601 98.601 98.631
Em 31 de dezembro de 2020, o passivo de contraprestações contingentes to-

tal é reportado pelo valor justo e depende da rentabilidade da coligada adqui-
rida (WHG) e dos negócios (Flipper e Antecipa). O passivo de contrapresta-
ções contingentes representa o valor máximo contratual a pagar descontado 
usando uma taxa média ponderada de 5,33% a.a. A mudança na taxa de des-
conto em 100 bps aumentaria/diminuiria o valor justo em R$ 14.713. A mudan-
ça no valor justo na contraprestação contingente na data de aquisição de 31 
de dezembro de 2020 não foi relevante. As transferências dentro e fora dos ní-
veis de hierarquia do valor justo são analisadas no final de cada demonstração 
financeira consolidada. Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo não tinha trans-
ferências entre o Nível 2 e o Nível 3. 39. Gerenciamento dos riscos financei-
ros e instrumentos financeiros: (a) Visão geral: O Grupo está exposto aos 
seguintes riscos: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; (iii) Risco de Merca-
do; • Risco de moeda; • Risco de juros; • Risco de preço. (iv) Risco operacional. 
(b) Estrutura de gestão de risco: A administração tem a responsabilidade 
primária de estabelecer e supervisionar a estrutura de gerenciamento de risco. 
A Gestão de Riscos está estruturada de forma separada das áreas de negó-
cios, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir a isenção 
de conflito de interesses e a segregação de funções adequadas à boas práti-
cas de governança corporativa e de mercado. As políticas de gerenciamento 
de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, 
estabelecer limites e controles de risco apropriados e monitorar riscos e ade-
rência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de risco são revi-
sados   periodicamente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades do Grupo. O Grupo, por meio de seus padrões e procedimentos 
de treinamento e gerenciamento, têm por objetivo desenvolver um ambiente 
de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os seus funcionários es-
tejam cientes de seus deveres e obrigações. Ao que se refere ao Conglomera-
do Prudencial da XP, a estrutura organizacional baseia-se nas recomenda-
ções propostas pelo Acordo da Basileia, no qual são formalizados procedi-
mentos, políticas e metodologia compatíveis com a tolerância ao risco e com 
a estratégia do negócio e os diversos riscos inerentes às operações e/ou pro-
cessos, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. O Grupo 
busca seguir as mesmas práticas de gerenciamento de riscos que as aplicá-
veis   a todas as empresas. Esses processos de gerenciamento de risco tam-
bém estão relacionados aos procedimentos de gerenciamento de continuida-
de operacional, principalmente no que tange à formulação de análises de im-
pacto, aos planos de continuidade de negócios, aos planos de contingência, 
aos planos de backup e gerenciamento de crise. (c) Risco de crédito: O risco 
de crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas 
ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obri-
gações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de 
crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à re-
dução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na negociação 
e aos custos de recuperação. O documento de Gestão de Riscos estabelece 
sua política de crédito com base na composição da carteira por título, por ra-
ting interno de emissor e ou emissão, na atividade econômica, na duration da 
carteira, nas variáveis macroeconômicas, entre outros. O departamento de 
Análise de Crédito também está ativamente envolvido nesse processo e é res-
ponsável por avaliar o risco de crédito de emissões e emissores com os quais 
mantém ou pretende manter relações de crédito, utilizando-se também de me-
todologia interna de atribuição de risco de credito (rating) para classificar a 
probabilidade de perda das contrapartes. Para as operações de crédito, o Gru-
po XP tem como garantia os investimentos de clientes para reduzir perdas po-
tenciais e proteger contra a exposição ao risco de crédito, gerenciando essas 
garantias de modo que sejam sempre suficientes, legalmente aplicáveis (efe-
tivas) e viáveis, a XP monitara os valores em garantia. O Gerenciamento de 
Risco de Crédito fornece subsídios para definir estratégias como apetite ao 
risco, para estabelecer limites, incluindo análise de exposição e tendências, 
assim como a eficácia da política de crédito. As operações de empréstimos 
têm uma alta qualidade de crédito e o Grupo frequentemente utiliza medidas 
de mitigação de risco, principalmente através de investimentos dos clientes 
como garantias, o que explica a baixa taxa de provisão. As políticas do Grupo 
relativas à obtenção de garantias não mudaram significativamente durante o 
período de relatório e não houve nenhuma mudança significativa na qualidade 
geral das garantias detidas pelo Grupo desde o período anterior. A administra-

ção realiza análises de qualidade de crédito de ativos que não estão vencidos 
ou reduzidos a valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, tais ati-
vos eram substancialmente representados por Operações de Crédito e Títulos 
e Valores Mobiliários comprados sob contratos de revenda dos quais as con-
trapartes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, títulos emitidos 
pelo governo brasileiro, bem como transações de instrumentos financeiros de-
rivativos, que são negociados principalmente na bolsa de valores (B3 S.A. - 
Brasil, Bolsa, Balcão) e que, portanto, têm sua garantia. O valor contábil dos 
ativos financeiros que representam a exposição máxima ao risco de crédito é
apresentado no quadro abaixo: Controladora

2020 2019
Ativos financeiros
Títulos e Valores Mobiliários 857.087 1.066.606
 Títulos privados 67.883 1.066.606
 Títulos públicos 789.204 –
Total 857.087 1.066.606

Consolidado
2020 2019

Ativos financeiros
 Aplicações interfinanceiras de liquidez 6.627.409 9.490.090
 Títulos e Valores Mobiliários 71.316.505 28.397.591
 Títulos públicos 52.733.505 21.447.976
 Títulos privados 18.583.000 6.949.615
 Instrumentos financeiros derivativos 7.559.433 4.085.004
 Negociação e intermediação de valores 1.051.566 504.983
 Rendas a Receber 506.359 462.247
 Operações de crédito 3.918.328 386
 Outros ativos financeiros 69.971 19.805
 Exposições off-balance 
  (limites do cartão de crédito) 35.810 –
Total 91.085.381 42.960.106
(d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é a possibilidade de a instituição 
não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inespe-
radas, correntes e futuras. O gerenciamento de liquidez atua em linha com es-
tratégia e o modelo de negócios do Grupo, sendo compatível com a natureza 
das operações, a complexidade dos seus produtos e a relevância de exposi-
ção a riscos. Essa política de gestão de liquidez estabelece ações a serem to-
madas em casos de contingência de liquidez, e estas devem ser suficientes 
para gerar a ressignificação do caixa dentro dos limites mínimos exigidos. O 
grupo mantém um nível adequado de liquidez a todo o momento, trabalhando 
sempre com um limite mínimo de caixa. Isso é feito através de um gerencia-
mento compatível e consistente com sua capacidade de obtenção de recursos 
no mercado, com suas metas orçamentárias de evolução do volume de seus 
ativos e está baseado no gerenciamento dos fluxos de caixas, observando os 
limites mínimos de saldos dos caixas diários e projeções de necessidade de 
caixa, no gerenciamento dos estoques de ativos de alta liquidez e simulações 
de cenários adversos. A estrutura e gestão de riscos são de responsabilidade 
do departamento de Riscos, subordinado à Diretoria Executiva, evitando as-
sim qualquer conflito de interesses com departamentos que necessitem de li-
quidez. (d1) Vencimentos de passivos financeiros: As tabelas abaixo resu-
mem os passivos financeiros do Grupo com base em seus vencimentos con-
tratuais:

Controladora
2020

Passivos
Até 1  
mês

De 2 a  
3 meses

De 3 a  
12 meses

De 1 a  
5 anos

Acima de  
5 anos

Fluxo de Caixa  
contractual

Fornecedores 224 – – – – 224
Total 224 – – – – 224

Controladora
2019

Passivos
Até 1  
mês

De 2 a  
3 meses

De 3 a  
12 meses

De 1 a  
5 anos

Acima de  
5 anos

Fluxo de Caixa  
contractual

Fornecedores 152 – – – – 152
Total 152 – – – – 152

Consolidado
2020

Passivos Até 1 mês
De 2 a  

3 meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  
5 anos

Acima de  
5 anos

Fluxo de Caixa  
contractual

Empréstimos de ações 2.237.442 – – – – 2.237.442
Instrumentos financeiros derivativos 1.572.140 814.220 2.643.065 2.205.410 584.529 7.819.364
Obrigações por operações compromissadas 31.839.344 – – – – 31.839.344
Negociação e intermediação de valores 20.303.121 – – – – 20.303.121
Depósitos 112.037 58.966 2.353.648 497.099 – 3.021.750
Notas estruturadas – – 2.434 853.118 1.322.907 2.178.459
Obrigações por empréstimos e arrendamento mercantil 6.378 12.710 32.568 375.504 65.375 492.535
Debêntures – – – 335.250 – 335.250
Fornecedores 859.775 – – – – 859.775
Outros passivos financeiros 1.052.174 – – 462.000 – 1.514.174
Total 57.982.411 885.896 5.031.715 4.728.381 1.972.811 70.601.214

Consolidado
2019

Passivos Até 1 mês
De 2 a  

3 meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  
5 anos

Acima de  
5 anos

Fluxo de Caixa  
contractual

Empréstimos de ações 2.021.707 – – – – 2.021.707
Instrumentos financeiros derivativos 1.557.088 211.882 685.566 732.286 42.414 3.229.236
Obrigações por operações compromissadas 15.638.407 – – – – 15.638.407
Negociação e intermediação de valores 9.119.345 – – – – 9.119.345
Obrigações por  empréstimos e arrendamento mercantil 8.239 26.258 81.953 521.034 – 637.484
Debêntures – – 435.230 400.000 – 835.230
Fornecedores 267.145 – – – – 267.145
Outros passivos financeiros 79.157 – – – 19.474 98.631
Total 28.691.088 238.140 1.202.749 1.653.320 61.888 31.847.185
(e) Risco de Mercado: Risco de mercado é o risco de que o valor justo ou os 
fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutuem devido a altera-
ções nos preços de mercado. O risco de mercado compreende principalmente 
três tipos de risco: variação cambial, taxas de juros e preços de ações. O ob-
jetivo do gerenciamento do risco de mercado é controlar a exposição a riscos 
de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, otimizando o retorno. O geren-
ciamento do risco de mercado das operações é realizado por meio de políti-
cas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novos pro-
dutos e atividades, com o objetivo de manter a exposição ao risco de mercado 
em níveis considerados aceitáveis pelo Grupo e atender à estratégia e limites 
definidos pelo Comitê de Risco. Para atendimento às disposições do órgão re-
gulador, as instituições financeiras do Grupo controlam diariamente a exposi-
ção pelo cálculo das parcelas de risco, registrando os resultados no Documen-
to 2011 - Demonstração Diária de Capital (“DDR”) no Circular BACEN nº 
3.331/08, submetendo-a diariamente a esta instituição. Com as regras forma-
lizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo de controlar, monitorar e ga-
rantir o cumprimento dos limites preestabelecidos, podendo intervir nos casos 
de descumprimento e relatar todos os eventos atípicos ao Comitê. A empresa 
utiliza sistema de terceiros para mensurar e controlar a exposição ao risco de 
mercado. Além do controle realizado pela ferramenta, o Grupo adota diretrizes 
para controlar o risco dos ativos que marcam as operações de Tesouraria. No 
caso de desenquadramento dos limites operacionais, o gestor da Tesouraria 
deverá tomar as medidas necessárias para o reenquadramento o mais rapida-
mente possível. (e1) Risco de moeda: O Grupo está sujeito ao risco cambial, 
uma vez que detém participação na XP Holding International LLC, na XP Ad-
visory US e na XP Holding UK Ltd, cujo investimento em 31 de dezembro de 
2020 era de US$ 46.5234 (US$ 43.323 em 31 de dezembro de 2019), US$ 
801 (US $ 744 em 31 de dezembro de 2019) e GBP 2.268 (GBP 3.059 em 31 
de dezembro de 2019), respectivamente. O risco de variação cambial do in-
vestimento na XP Holding International Ltd e da XP Advisory US é protegido 
com o objetivo de minimizar a volatilidade da moeda funcional (BRL) em rela-
ção ao USD decorrente de investimento nessas entidades (vide Nota 9). O ris-
co de exposição cambial da XP Holding UK Ltd não foi protegido. (e2) Risco 
de taxa de juros: Decorre da possibilidade do Grupo incorrer em ganhos ou 
perdas decorrentes de flutuações nas taxas de juros de seus ativos e passivos 
financeiros. Abaixo apresentamos as taxas de risco que o Grupo está exposto: 
• SELIC/DI; • IGPM; • IPCA; • PRE; • Cupom Cambial; • Cupons Cambiais de 
outras moedas; • Treasury. (e3) Risco de preço: Risco de preço é o risco de-
corrente da alteração do preço da carteira dos fundos de investimento e das 
ações listadas em bolsa, mantidas na carteira do Grupo, que podem afetar os 
seus resultados. O risco de preço é controlado pela administração do Grupo, 
com base na diversificação de sua carteira e/ou pelo uso de contratos de de-
rivativos, como opções ou futuros. (e4) Análise de sensibilidade: De acordo 
com as informações de mercado, o Grupo realizou a análise de sensibilidade 
por fatores de risco de mercado considerados relevantes. As maiores perdas, 
por fator de risco, em cada um dos cenários foram apresentadas com impacto 
no resultado, fornecendo uma visão da exposição por fator de risco do Grupo 
em cenários excepcionais. As seguintes análises de sensibilidade não consi-
deram a dinâmica de funcionamento das áreas de risco e de tesouraria, uma 
vez que, uma vez detectadas essas perdas, as medidas de mitigação de risco 
são acionadas rapidamente, minimizando a possibilidade de perdas significa-
tivas.
Carteira de 2020
 negociação Exposições Cenários
Fatores de Risco Risco de variação em: I II III

Prefixado
Taxa de juros prefixadas 
em reais (191) (9.056) (33.402)

Cupons Cambiais
Taxa de cupons de  
moedas estrangeiras (397) (5.508) (11.184)

Moedas estrangeiras Taxas de câmbio (1.997) (169.318) (373.807)

Índices de preços
Taxas de cupons 
de inflação (311) (14.384) (28.434)

Ações Preços de ações (4.957) (107.704) (167.737)
(7.835) (305.970) (614.564)

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

Prefixado
Taxa de juros prefixadas 
em reais (907) (163.057) (445.866)

Cupons Cambiais
Taxa de cupons de  
moedas estrangeiras (67) 570 (854)

Moedas estrangeiras Taxas de câmbio (2.102) (1.493) 43.908

Índices de preços
Taxas de cupons 
de inflação (63) (782) (301)

Ações Preços de ações (442) (8.780) (57.390)
(3.581) (173.542) (460.503)

Cenário I: Acréscimo de 1 Bps nas taxas de juros pré-fixada, cupom cambial, 
inflação e 1 ponto percentual nos preços das ações e moedas; Cenário II: Apli-
cação de choque de 25 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, 
cupons cambiais, inflação, tanto de subida quanto de queda, sendo considera-

das as maiores perdas resultantes por fator de risco; e Cenário III: Projetar 
uma variação de 50 por cento nas taxas das curvas de juros pré-fixado, cupons 
cambiais, inflação, tanto de subida quanto de queda, sendo consideradas as 
maiores perdas resultantes por fator de risco. (f) Risco operacional: Risco 
operacional se caracteriza pela possibilidade de ocorrência de perdas resul-
tantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de proces-
sos internos, pessoas e sistemas, incluindo risco legal. Entre os eventos de 
risco operacional, incluem-se as seguintes categorias: fraudes internas; frau-
des externas; demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de traba-
lho; práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; danos a ati-
vos físicos próprios ou em uso pela XP; situações que acarretem a interrupção 
das atividades da XP; e falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de 
tecnologia da informação. O principal objetivo do Grupo é garantir a identifica-
ção, classificação e monitoramento de situações que possam gerar perdas fi-
nanceiras, dados à reputação das empresas, bem como qualquer autuação 
regulatória por ocorrência de um evento de risco operacional. A XP adota o 
modelo das 3 linhas de defesa, no qual a principal responsabilidade pelo de-
senvolvimento e implementação de controles para lidar com os riscos opera-
cionais é atribuída à Administração dentro de cada unidade de negócios, bus-
cando gerenciar principalmente: (i) Exigências de segregação de funções, in-
cluindo a autorização independente de operações; (ii) Exigências para recon-
ciliação e monitoramento de operações; (iii) Cumprimento dos requisitos le-
gais e regulamentares; (iv) Documentação de controles e procedimentos; (v) 
Exigências de avaliação periódica dos riscos operacionais enfrentados e a 
adequação dos controles e procedimentos para o tratamento dos riscos iden-
tificados; (vi) Desenvolvimento de planos de contingência; (vii) Treinamento e 
desenvolvimento profissional; e (viii) Padrões éticos e comerciais. Adicional-
mente, as instituições financeiras do Grupo, em atendimento ao disposto no 
artigo 4º, parágrafo 2º, da Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Na-
cional (“CMN”) de 27 de junho de 2006, possuem um processo que abrange 
políticas institucionais, procedimentos, sistemas e planos de contingência e 
continuidade de negócios para a ocorrência de eventos externos, além de for-
malizar a estrutura única requerida pelo órgão regulador. 40. Gestão de Capi-
tal: Os objetivos do Grupo ao administrar o capital são salvaguardar sua capa-
cidade de continuidade, de modo que possam continuar a fornecer retornos 
para acionistas e benefícios para outras partes interessadas e manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir o custo do capital. Para manter ou ajus-
tar a estrutura do capital, o Grupo pode ajustar o montante de dividendos pa-
gos aos acionistas, devolver capital aos acionistas, emitir novas ações ou ven-
der ativos para reduzir a dívida. O Grupo também monitora o capital com base 
na dívida líquida e no índice de alavancagem financeira. A dívida líquida é cal-
culada como dívida total (incluindo empréstimos e debêntures conforme de-
monstrado no balanço patrimonial) menos caixa e equivalentes de caixa (in-
cluindo disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e certificados 
de depósitos bancários conforme apresentado na demonstração dos fluxos de 
caixa). O endividamento corresponde à dívida líquida em percentual do capital 
total. A dívida líquida e o  índice de alavancagem financeira correspondentes 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 são:

Consolidado
2020 2019

Obrigações por empréstimos e 
 arrendamento mercantil 492.535 637.484
Debêntures 335.250 835.230
Financiamento 874.771 –
Dívida total 1.702.556 1.472.714
Disponibilidades (1.961.488) (114.314)
Aplicações interfinanceiras de liquidez (6.627.409) (654.057)
Certificados de depósitos bancários (181.467) (1.190.662)
Dívida líquida (7.067.808) (486.319)
Total do Patrimônio Líquido 1.493.954 1.624.258
Total do Capital 10.023.787 7.738.313
Taxa de alavancagem % (70,51%) (6,28%)
(a) Requerimentos mínimos de capital: Embora o capital seja administrado 
considerando a posição consolidada, certas subsidiárias estão sujeitas à exi-
gência de capital mínimo dos reguladores locais. A controlada XP CCTVM, lí-
der do Conglomerado Prudencial, sob regime de regulação do BACEN, é obri-
gada a manter um capital mínimo e seguir aspectos do Acordo de Basileia, 
com a atual estratégia de manter seu capital 1% acima do requerimento míni-
mo de capital. A controlada XP Vida e Previdência atua no segmento de Pre-
vidência Privada e é supervisionada pela SUSEP, devendo apresentar Patri-
mônio Líquido Ajustado (PLA) igual ou superior ao Capital Mínimo Requerido 
(“CMR”) e Liquidez de Capital de Risco (“CR”). A CMR é equivalente ao maior 
valor entre o capital base e o capital de risco. Em 31 de dezembro de 2020, as 
controladas XP CCTVM e XP Vida e Previdência estavam em conformidade 
com todos os requisitos de capital. Não há exigência de cumprimento de um 
capital mínimo para as demais empresas do Grupo. (b) Financial covenants: 
Em relação aos contratos de dívida de longo prazo, incluindo os instrumentos 
multilaterais, registrados em “Obrigações por empréstimos e arrendamento 
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mercantil” e “Debêntures” (Nota 20 e 21), o Grupo é obrigado a cumprir deter-
minadas condições de performance, como índices de rentabilidade e eficiên-
cia. Em 31 de dezembro de 2020, o valor dos contratos com cláusulas restriti-
vas financeiras é de R$ 619.337 (R$ 1.217.308 em 31 de dezembro de 2019), 
as quais estão em conformidade com as determinadas condições de perfor-
mance. A eventual falha do Grupo em cumprir tais compromissos pode ser 
considerada como quebra de contrato e, como resultado, considerada para li-
quidação antecipada de obrigações relacionadas. 41. Informação de fluxo de 
caixa: Reconciliação da dívida líquida:

Consolidado
Arrenda- 

mentos
Emprés- 

timos
Debên- 

tures Total
Dívida total em 31 de 
 Dezembro de 2018 148.494 469.609 406.538 1.024.641
Aquisições/Emissão 124.196 – 400.000 524.196
Amortização (37.979) (85.353) (11.815) (135.147)
Diferenças cambiais 3.085 – – 3.085
Juros incorridos 17.610 26.250 40.507 84.367
Juros pagos – (28.428) – (28.428)

tação contingente - vide nota 15 - R$ 468.064. 42. Eventos Subsequentes: 
Em 1 de março de 2021 foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 que altera 
a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com o objetivo de majorar a alí-
quota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas insti-
tuições financeiras e equiparadas. A majoração percentual é de 5%, passando 
as alíquotas da CSLL para 25% para os Bancos e 20% para as Corretoras de 
Títulos de Valores Mobiliários. O texto da Medida Provisória propõe validade 
da majoração da alíquota da CSLL entre julho e dezembro de 2021. O prazo 
para conversão da Medida Provisória em Lei é de 60 dias prorrogável por mais 
60 dias contados da data de publicação da referida norma. O Grupo está mo-
nitorando os impactos em seus negócios, que ainda são incertos e depende-
rão da aprovação e conversão da medida provisória em Lei e não espera im-
pactos relevantes no resultado da Companhia. 

DIRETORIA
Guilherme Dias Fernandes Benchimol - Diretor

Fabrício Cunha de Almeida - Diretor
Jairo Luiz de Araújo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4

Arrenda- 
mentos

Emprés- 
timos

Debên- 
tures Total

Dívida total em 31 de 
 Dezembro de 2019 255.406 382.078 835.230 1.472.714
Aquisições/Emissão 55.820 – – 55.820
Baixas (78.321) – – (78.321)
Amortização (57.473) (95.395) (400.000) (552.868)
Recompra – – (64.717) (64.717)
Reavaliação (10.050) – – (10.050)
Diferenças cambiais 23.610 – – 23.610
Juros incorridos 19.456 11.892 21.473 52.821
Juros pagos – (14.488) (56.736) (71.224)
Dívida total em 31 de 
 Dezembro de 2020 208.448 284.087 335.250 827.785
(ii) Atividades financeiras e de investimentos não caixa: Atividades finan-
ceiras e de investimentos não Caixa divulgadas em outras notas explicativas 
são: (i) relacionadas às aquisições de empresas por meio de contas a pagar e 
contraprestação contingente - vide nota 5 - R$ 35.671, e (ii) referente à Aqui-
sição de investimento em coligadas por meio de contas a pagar e contrapres-

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas XP Controle Participações S.A. - Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da XP Controle Partici-
pações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do re-
sultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras 
consolidadas da XP Controle Participações S.A. e suas controladas (“Consoli-
dado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de de-
zembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado e 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
XP Controle Participações S.A. e da XP Controle Participações S.A. e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício fin-
do nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o rela-
tório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas ou-
tras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opi-
nião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilida-
de é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse re-
latório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 

financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi-
nanceiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria reali-
zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exer-
cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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 contro-
les internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza re-
levante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ati-
vidades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. 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.

São Paulo, 27 de abril de 2021

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

BALANÇO PATRIMONIAL 2020 2019
Ativo
Disponibilidades 3 –
Ativos financeiros 721 739
Valor justo por meio do resultado 721 739
 Instrumentos financeiros (Nota 5) 721 739
Outros ativos 126 119
 Impostos e contribuições a compensar (Nota 6) 115 110
Ativo fiscal diferido 11 9
Total do ativo 850 858

BALANÇO PATRIMONIAL 2020 2019
Passivos 206 210
Outros passivos 206 210
 Obrigações sociais e estatutárias 206 206
 Obrigações fiscais e previdenciárias – 1
 Outros passivos – 3
Patrimônio líquido (Nota 8) 644 648
 Capital social 500 500
 Reserva de lucros 148 148
 Prejuízos acumulados (4) –
Total do passivo e patrimônio líquido 850 858

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Acionistas e Administradores da Nova XP Controle Participações S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, referidas aos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e normas contábeis vigentes.  Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.  A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2020 2019
Resultado de instrumentos financeiros a valor justo por
 meio do resultado 18 43
Despesas administrativas (Nota 9) (26) (53)
Outras receitas/(despesas) operacionais (Nota 9) 2 42
Resultado antes da tributação sobre o lucro (6) 32
Imposto de renda e contribuição social (Nota 7) 2 (11)
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício (4) 21

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reserva de lucros Lucros/

Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018

Capital
Reserva 

legal
Reserva 

Estatutária
Prejuízos 

Acumulados Total
500 100 27 – 627

Resultados abrangentes
Lucro líquido do exercício – – – 21 21
Destinações ao lucro líquido
Reservas – – 21 (21) –
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2019 500 100 48 – 648
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2019 500 100 48 – 648
Resultados abrangentes
Prejuízo do exercício – – – (4) (4)
Saldos em 31/12/2020 500 100 48 (4) 644

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da tributação sobre o lucro (6) 32
Variação dos ativos e passivos operacionais: (9) (106)
Impostos e contribuições a compensar (5) (8)
Fornecedores – (60)
Obrigações sociais e estatutárias – (31)
Obrigações fiscais e previdenciárias (1) –
Outros passivos (3) (7)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (15) (74)
Redução em caixa e equivalentes (15) (74)
Caixa e equivalentes no início do exercício 739 813
Caixa e equivalentes no fim do exercício 724 739
 Disponibilidades 3 –
 Certificado de depósito bancário 721 739

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: A Nova XP Controle Participações S.A. (“Compa-
nhia” ou “Nova XP Controle”) tem sua sede localizada na Avenida Ataulfo de 
Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, Rio de Janeiro - Brasil. A 
Nova XP Controle tem como objeto social a participação em sociedades, con-
sórcios, e/ou empreendimentos de qualquer natureza. Estas demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela Administração em 27 de abril de 2021. 2. 
Base de elaboração das demonstrações financeiras: (a) Base de prepa-
ração: Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo pronunciamentos, orienta-
ções e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”). As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos investimentos em instrumentos patrimoniais que 
foram mensurados pelo valor justo. A preparação das demonstrações finan-
ceiras requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 
aplicação das políticas contábeis do Grupo. As informações que envolvem 
maior grau de julgamento ou complexidade, ou informações nas quais premis-
sas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão 
divulgadas na Nota 4. As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
reais (“R$”) e todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e 
notas explicativas foram arredondados para milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma. (b) Adoção de novas normas e interpretações: A 
Companhia aplicou pela primeira vez normas e emendas, que são efetivas 
para as demonstrações financeiras a partir de 1 de janeiro de 2020. A Compa-
nhia não adotou antecipadamente nenhuma norma, interpretação ou emenda 
que tenha sido emitida, mas as que ainda não tenha entrado em vigor. Altera-
ções à IFRS 3 (CPC 15) Definição de um negócio: A alterações à IFRS 3 
Combinações de Negócios esclarecem que para ser considerado um negócio, 
um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, insumos 
e processos substantivos que, juntos, contribuam significativamente para a 
capacidade de criar resultados. Além disso, esclarece que um negócio pode 
existir sem incluir todos os insumos e processos necessários para criar resul-
tados. Estas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras 
da Companhia, mas podem afetar períodos futuros, caso a Companhia entre 
em qualquer combinação de negócios. Alterações à IFRS 7 (CPC 40), IFRS 
9 (CPC 48) e IAS 39 (CPC 38) Reforma da Taxa de Juros de Referência: As 
alterações ao IFRS 9 (CPC 48) e IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração proporcionam uma série de medidas, que se 
aplicam a todas as relações de hedge que são diretamente afetadas pela re-
forma da taxa de juros de referência. Uma relação de hedge é afetada se a 
reforma der origem a incertezas sobre o momento e/ou quantidade de fluxos 
de caixa baseados em benchmark do item de hedge ou do instrumento de 
hedge. Estas emendas não têm impacto nas demonstrações financeiras da 
Companhia, uma vez que ele não tem relação de hedge de taxa de juros afe-
tadas pela reforma da taxa de juros de referência. (c) Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Novas normas e interpretações contábeis 
foram publicadas que não são obrigatórias para o período de relatório de 31 
de dezembro de 2020 e que não foram adotadas antecipadamente pela Com-
panhia. Não se espera que estas normas tenham um impacto material sobre 
a Companhia nos períodos de relatório atuais ou futuros e sobre transações 
futuras previsíveis. 3. Resumo das principais políticas contábeis: (a) Caixa 
e equivalentes de caixa: O caixa não está sujeito a um risco significativo de 
mudança de valor e é mantido com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. As transações 
são consideradas de curto prazo quando têm vencimentos em três meses ou 
menos a partir da data de aquisição. Para fins de demonstração dos fluxos de 
caixa, equivalentes de caixa referem-se a certificados de depósito bancário 
mensurados ao valor justo por meio do resultado que são prontamente con-
versíveis em um montante conhecido e não estão sujeitos a risco significativo 
de mudança de valor. (b) Instrumentos financeiros ativos e passivos: i. 
Mensuração: Ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos ao 
valor justo e subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo, e subsequentemente classificados conforme categorias abaixo: • Custo 
Amortizado; • Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJO-
RA”); • Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). Um ativo financeiro é men-
surado ao custo amortizado caso atenda às seguintes condições e não seja 
designado ao valor justo por meio do resultado: • O ativo financeiro é mantido 

dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos para receber 
fluxos de caixa contratuais; e • Os termos contratuais do ativo financeiro ge-
ram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a 
pagamentos do principal e dos juros sobre o valor do principal em aberto. • Um 
instrumento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes (VJORA), caso atenda às seguintes condições e não seja 
designado ao valor justo por meio do resultado (VJR). • O ativo é mantido den-
tro de um modelo de negócio cujo objetivo seja alcançado pelo recebimento 
dos fluxos de caixa contratuais e pela venda de ativos financeiros; e • Os ter-
mos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros 
sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado a 
VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como 
mensurado a VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo 
é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela 
venda de ativos financeiros; e • seus termos contratuais geram em datas es-
pecíficas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros so-
bre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos financeiros não classi-
ficados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA são classificados 
como mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR). Os instrumen-
tos patrimoniais são aqueles que atendem à definição de patrimônio líquido 
do ponto de vista do emissor, ou seja, instrumentos que não contenham uma 
obrigação contratual de pagamento e que evidenciem um interesse residual 
no patrimônio líquido do emissor. São exemplos os instrumentos de capital 
que incluem ações ordinárias. Os instrumentos patrimoniais são mensurados 
ao valor justo por meio do resultado. Com relação aos dividendos, quando re-
presentam um retorno sobre tais investimentos, continuam a ser reconhecidos 
no resultado como outros rendimentos quando a Companhia possui o direito 
de receber pagamentos. ii. Avaliação do modelo de negócio: A Companhia 
avalia o objetivo de seus modelos de negócio, nos quais os ativos são manti-
dos em nível de portfólio para avaliar como o negócio é administrado e infor-
mações são fornecidas à Administração. As informações consideradas com-
preendem: - Políticas e objetivos definidos para a carteira e a aplicação des-
sas políticas na prática. Com destaque sobre, se a estratégia da Administra-
ção está focada em auferir receitas de juros contratuais, manter um perfil es-
pecífico de taxa de juros ou adequar a duração dos ativos; - Como o desem-
penho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; - Os 
riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ativos financei-
ros mantidos dentro daquele modelo de negócios) e como esses riscos são 
administrados; - Como os gestores do negócio são remunerados - por exem-
plo, se a remuneração está relacionada ao valor justo dos ativos ou dos fluxos 
de caixa contratuais recebidos; - A frequência, o volume e o momento das 
vendas em períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas 
sobre as vendas futuras. As informações sobre a atividade de vendas não são 
consideradas isoladamente, mas como parte de uma avaliação geral de como 
o objetivo definido pela Companhia para administrar os ativos financeiros. Os 
ativos financeiros mantidos para negociação ou administrados, cujo desempe-
nho é avaliado com base no valor justo, são mensurados ao valor justo por 
meio do resultado, pois não são mantidos para receber fluxos de caixa contra-
tuais. iii. Avaliação para determinar se os fluxos de caixa contratuais se refe-
rem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros. Para fins desta 
avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo financeiro no reco-
nhecimento inicial. Define-se: Juros” como a contraprestação para o valor da 
moeda no tempo e para o risco de crédito associado ao valor do principal em 
aberto durante um período específico e para outros riscos e custos básicos 
dos ativos financeiros (por exemplo, risco de liquidez e custos administrati-
vos), bem como para a margem de lucro. Ao avaliar se os fluxos de caixa con-
tratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros, a 
Companhia considera os termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar 
se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia alterar o prazo 
ou valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que não atenderia esta con-
dição. Ao realizar a avaliação, a Companhia considera: - eventos contingentes 
que alterariam o valor e prazo dos fluxos de caixa; - alavancagem; - prazos de 
pagamento antecipado e extensão; - termos que limitem o direito da Compa-
nhia aos fluxos de caixa de ativos; e - recursos que modifiquem a contrapres-
tação do valor da moeda no tempo, por exemplo, reajuste periódico das taxas 
de juros. (c) Imposto de renda e contribuição social: O imposto diferido é 
mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças 
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decreta-
das ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das de-
monstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensa-
dos caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais corren-
tes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autorida-
de tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de impos-
to de renda e contribuição social diferido é calculado sobre prejuízo fiscais, 
base negativa de Contribuição Social e diferenças temporárias dedutíveis não 
utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam 
disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e 
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão 
baixados na medida em que sua realização não seja mais provável. 4. Deter-
minação do valor justo: (a) Visão geral: A Nova XP Controle está exposta 
aos seguintes riscos: (i) Risco de crédito; (ii) Risco de liquidez; (iii) Risco de 
Mercado; • Risco de moeda; • Risco de juros; • Risco de preço. (iv) Risco ope-
racional. (b) Estrutura de gerenciamento de risco: A administração tem a 
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responsabilidade primária de estabelecer e supervisionar a estrutura de ge-
renciamento de risco. A Gestão de Riscos está estruturada de forma separada 
das áreas de negócios, reportando-se diretamente à alta administração, para 
garantir a isenção de conflito de interesses e a segregação de funções ade-
quadas à boas práticas de governança corporativa e de mercado. As políticas 
de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os ris-
cos enfrentados, estabelecer limites e controles de risco apropriados e moni-
torar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento 
de risco são revisados periodicamente para refletir mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da Nova XP Controle. A Nova XP Controle, por 
meio de seus padrões e procedimentos de treinamento e gerenciamento, tem 
por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, 
no qual todos os seus funcionários estejam cientes de seus deveres e obriga-
ções. (c) Risco de crédito: O risco de crédito é definido como a possibilidade 
de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou 
contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactua-
dos, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na 
classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às 
vantagens concedidas na negociação e aos custos de recuperação. O docu-
mento de Gestão de Riscos estabelece sua política de crédito com base na 
composição da carteira por título, por rating interno de emissor e ou emissão, 
na atividade econômica, na duration da carteira, nas variáveis macroeconômi-
cas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito também está ativa-
mente envolvido nesse processo e é responsável por avaliar o risco de crédito 
de emissões e emissores com os quais mantém ou pretende manter relações 
de crédito, utilizando-se também de metodologia interna de atribuição de risco 
de credito (rating) para classificar a probabilidade de perda das contrapartes.  
O valor contábil dos ativos financeiros que representam a exposição máxima 
ao risco de crédito é apresentado no quadro abaixo: 2020 2019
Disponibilidades 3 –
Ativos financeiros 721 739
 Títulos e valores mobiliários 721 739
 Títulos privados 721 739
Total 721 739
5. Títulos e valores mobiliários: 2020 2019
Ativos financeiros Custo Valor Justo Custo Valor Justo
Valor justo por meio do resultado 721 721 739 739
Certificados de Depósitos 
 Bancários (a) 721 721 739 739
Total ativos financeiros 721 721 739 739
(a) Em 31 de dezembro de 2020, Certificados de Depósitos bancários no valor 
de R$ 721 (R$ 739 em 2019) estão sendo apresentados como equivalentes 
de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa.
6. Impostos e contribuições a compensar: 2020 2019
Provisão de IRPJ/CSLL 113 107
Antecipação IRPJ/CSLL 2 2
IRRF sobre aplicações de renda fixa – 1
Total 115 110
7. Impostos e contribuições correntes: A Nova XP Controle, apura o impos-
to de renda e a contribuição social com base no lucro real em que o imposto 
de renda é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a  
R$ 240. A contribuição social é apurada com base na alíquota de 9% sobre o 
lucro tributável. 2020 2019
Resultado antes dos impostos % (6) % 32
Imposto utilizando a alíquota de imposto da Nova XP
 Controle Participações 34 2 34 (11)
Imposto de renda e contribuição social 34 2 34 (11)
8. Patrimônio líquido: (a) Capital Social e reserva de capital: Em 31 de de-
zembro de 2020 e 2019, o capital social da Nova XP Controle, totalmente 
subscrito e integralizado, era de R$ 500 (R$ 500 em 31 de dezembro de 2019) 
dividido em 1.024.360 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 
868.808 ações preferenciais nominativas e sem valor nominal (1.024.360 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 868.808 ações preferen-
ciais nominativas e sem valor nominal em 31 de dezembro de 2019). 
9. Despesas gerais e administrativas e outras receitas/(despesas)  
operacionais: 2020 2019
Outras despesas administrativas (26) (51)
Despesas tributárias – (2)
Outras receitas operacionais 3 42
Outras despesas operacionais (1) –
Total (24) (11)
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