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CDBs, fundos 
e até IPOs 
oferecem 
cashback

Os investimentos entraram na 
onda do cashback, com CDBs, 
fundos de investimento e ofertas 
públicas oferecendo um valor de 
volta, além dos rendimentos. Os 
investidores que aplicarem em 
CDBs do banco RCI Brasil, braço 
das montadoras Renault e Nissan, 
recebem de volta até 1,5% do va-
lor investido.

No Banco Inter, o cashback é 
para quem investe em fundos. A 
instituição repassa ao investidor 
de 50% a 100% do rebate, a co-
missão que o banco ganha por 
distribuir o produto e é um per-
centual da taxa de administração 

Página 8 Após crescer 15 pontos, 
dívida bruta recua 5IGP-M tem 

leve queda mas 
sobe 31,12% 
em 12 meses

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste dos contratos de aluguel, 
registrou inflação de 0,66% em 
agosto deste ano, taxa inferior 
ao 0,78% de julho deste ano e ao 
2,74% de agosto de 2020. Segun-
do a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o indicador acumula taxas 
de inflação de 16,75% no ano e de 
31,12% em 12 meses.

A queda da taxa de julho para 
agosto foi puxada pelos três su-
bíndices que compõem o IGP-M. 
O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), que mede o ataca-
do, teve variação de 0,66% em 
agosto, ante 0,71% em julho.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), que mede o varejo, 
teve inflação de 0,75% em agosto, 
abaixo do 0,83% em julho. Já o 
Índice da Construção (INCC) re-
gistrou taxa de 0,56% em agosto, 
ante 1,24% no mês anterior.

“Se não fosse a crise hídrica, o 
IGP-M apresentaria desacelera-
ção mais forte. No IPA, culturas 
afetadas pela estiagem, como mi-
lho (-4,58% para 10,97%) e café 
(0,04% para 20,98%) registraram 
forte avanço em seus preços. No 
âmbito do consumidor, o preço 
da energia, para a qual é espera-
do novo reajuste em setembro, 
registrou alta de 3,26%, sendo 
a principal influência para a in-
flação ao consumidor”, disse à 
Agência Brasil o pesquisador da 
FGV André Braz.

Governo crê em melhora nas contas públicas

A Dívida Bruta do Gover-
no Geral (DBGG) caiu 
5,3 pontos percentuais 

do Produto Interno Bruto (PIB) 
de fevereiro a junho deste ano, 
destaca o Tesouro Nacional. Po-
rém, entre dezembro de 2019 e 
fevereiro de 2021, havia subido 15 
pontos percentuais.

“As projeções mostram que 
em 2022 a dívida estará poucos 
pontos percentuais acima do que 
se previa para este ano, antes da 
pandemia”, destacou o texto do 

Tesouro. A queda se dá pela alta 
na arrecadação, aumento do PIB 
nominal e melhora nas contas pú-
blicas, após os gastos mais pesa-
dos contra a pandemia.

Sem os gastos extras, o Governo 
Central (Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Central) teria 
déficit primário de apenas R$ 3 bi-
lhões nos sete primeiros meses do 
ano, disse o secretário do Tesouro 
Nacional, Jeferson Bittencourt. O 
secretário apresentou a estimativa 
ao explicar o resultado negativo de 

R$ 73,432 bilhões registrado de ja-
neiro a julho deste ano.

Na avaliação do secretário, o 
Brasil apresenta melhora fiscal 
efetiva e registra avanços, que po-
dem ser expressos na queda do 
déficit primário e da dívida pública 
bruta neste ano. Em julho, o défi-
cit primário – resultado negativo 
nas contas do governo sem os ju-
ros da dívida pública – somou R$ 
19,829 bilhões, contra déficit de 
R$ 87,886 bilhões no mesmo mês 
do ano passado.

Gastos de planos de saúde aumentam
e voltam ao nível anterior à pandemia

Os gastos das operadoras 
de planos de saúde em 
julho bateram recorde 

desde o começo da pandemia. 
Em julho, a sinistralidade – ou 
seja, o índice que mostra quanto 
das receitas dos planos de saúde 
foi consumido para cobrir as des-
pesas com o atendimento dos be-
neficiários – atingiu 82%, o maior 
desde que o coronavírus chegou 
ao Brasil. Os dados foram apre-
sentados no Boletim Covid-19 
(julho), divulgado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

A sinistralidade no segundo tri-
mestre do ano e a projeção para 
este terceiro trimestre ficam em 
82%, sete pontos percentuais a 
mais que o primeiro trimestre. 

Assim, o índice volta ao usual e 
se iguala ao terceiro trimestre de 
2019 (pré-pandemia).

A Federação Nacional de Saúde 
Suplementar (FenaSaúde) vê com 
preocupação a escalada de gastos. 
“Os números são reflexo do que o 
setor vem falando desde o fim do ano 
passado: mesmo com a pandemia, 
já havia uma retomada dos procedi-
mentos não urgentes. Essas despesas, 
somadas aos gastos necessários para 
o tratamento da Covid-19, desenca-
dearam um alto índice de despesas 
às operadoras de saúde, que podem 
comprometer financeiramente a ope-
ração de muitas delas, sobretudo as de 
pequeno e médio portes”, pondera a 
diretora executiva da FenaSaúde, Vera 
Valente.

A FenaSaúde, que representa 

os 15 maiores grupos de planos 
médicos e exclusivamente odon-
tológicos do país, fez um levanta-
mento sobre o quanto essas ope-
radoras já investiram para custear 
o tratamento de Covid para seus 
beneficiários, de março de 2020 
até junho deste ano. São R$ 16,8 
bilhões pagos a hospitais, labo-
ratórios e profissionais de saúde 
somente com exames de Covid e 
internações hospitalares (com ou 
sem necessidade de UTI).

Se forem considerados os aten-
dimentos a pacientes com outras 
doenças que não o novo corona-
vírus, esse valor passa de R$ 62 
bilhões, incluindo os custos de ci-
rurgias eletivas e internações não 
Covid. Essa conta não considera 
itens como terapias e consultas.

Jeferson Bittencourt comemorou redução no déficit em julho

Febraban 
nega ataque 
ao apoiar 
manifesto

Nesta segunda-feira, a Febra-
ban publicou em seu site uma 
nota de esclarecimento sobre o 
manifesto “A Praça é dos Três Po-
deres”, articulado pela Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e apresentado na úl-
tima quinta-feira às entidades em-
presariais.

“Desde sua origem, a Febraban 
não participou da elaboração de 
texto que contivesse ataques ao 
governo ou oposição à atual po-
lítica econômica. O conteúdo do 
manifesto pedia serenidade, har-
monia e colaboração entre os Po-
deres da República e alertava para 
os efeitos do clima institucional 
nas expectativas dos agentes eco-
nômicos e no ritmo da atividade”, 
afirmou a entidade.

A aprovação da assinatura do 
manifesto levou Caixa e Banco do 
Brasil a ameaçarem deixar a enti-
dade. “A Febraban não comenta 
sobre posições atribuídas a seus 
associados”, ressaltou a Federa-
ção.

Diante da polêmica, o presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf, acabou 
adiando a publicação do manifes-
to de três parágrafos, que defendia 
a democracia e pedida tranquilida-
de, o que foi encarado pelo gover-
no como um texto contra o presi-
dente Bolsonaro.

Skaf  tem intenção de ser can-
didato ao Senado em 2022 e suas 
posições são consideradas dúbias.

As entidades ligadas ao agro-
negócio divulgaram uma nota de 
teor semelhante, em que pedem 
harmonia entre os Poderes e res-
peito à democracia.

Antonio Cruz/ABr
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Por Daniel S. 
Kosinski

No início de março 
de 2020, quando 
o dólar colecio-

nava altas e ultrapassava a 
marca de R$ 4,60, o “su-
perministro” da Economia 
Paulo Guedes afirmou que, 
se “fizesse muita besteira”, 
a moeda americana poderia 
alcançar cinco reais. No dia 
12 do mesmo mês, pela pri-
meira vez na história, isso 
aconteceu. Em outubro, o 
dólar chegou a R$ 5,78; em 
março de 2021, a R$ 5,88, 
encontrando-se nas últimas 
semanas numa faixa média 
de R$ 5,20 a R$ 5,40 – bem 
acima, portanto, do “limiar 
da besteira”.

Antes disso, em junho de 
2019, Guedes havia afirma-
do que, com o “aumento 
da concorrência” no setor, 
o preço do botijão de gás, 
então numa média de R$ 
69,24, poderia cair até pela 
metade. Em novembro do 
mesmo ano, a Petrobras 
vendeu a Liquigás, sua sub-
sidiária para a distribuição e 
comercialização do gás de 
cozinha, por R$ 3,7 bilhões 
para dois grupos privados. 
Todavia, em julho de 2021, 
o preço médio do botijão 
no país era de R$ 88,91, 
chegando até a R$ 125 no 
Centro-Oeste. Em setem-
bro, haverá novo aumento 
de 7%.

Segundo mistificadores 
neoliberais como Miriam 
Leitão, Carlos Sardenberg 
et caterva, a inflação brasi-
leira é um problema estrita-
mente monetário relaciona-
do, primordialmente, com 
um suposto “descontrole” 
dos gastos públicos. Nada 
teria a ver, portanto, com 
os conflitos distributivos 

colossais que, por razões 
estruturais e conjunturais, 
grassam atualmente na nos-
sa sociedade; com a nossa 
histórica vulnerabilidade 
externa; tampouco com a 
dolarização disfarçada, po-
rém generalizada, promo-
vida pelos governos Temer 
e Bolsonaro nos últimos 
anos, à qual somam-se pre-
ços básicos explicitamente 
administrados em favor dos 
grandes capitais.

Em rigor, o presente sur-
to inflacionário que asso-
la o Brasil tem a sua causa 
imediata na desvalorização 
cambial detonada a partir 
do final de 2019 e, prin-
cipalmente, no primeiro 
trimestre do ano passado. 
Desde então, dentre as mo-
edas nacionais minimamen-
te importantes, o real tem 
sido a de pior desempenho, 
fato decorrente da evidente 
deterioração das expectati-
vas decorrentes da postura 
negacionista e omissa, dian-
te da pandemia, desse trági-
co desgoverno.

Com efeito, a corrosão 
do real vem provocando 
desorganização nas cadeias 
produtivas e alterações 
abruptas nos preços relati-
vos nos mais diversos seto-
res num país que, cada vez 
mais, produz menos os pro-
dutos manufaturados que 
consome e exporta mais os 
agropecuários que produz. 
A partir disso, descontro-
laram-se três preços fun-
damentais para o custo de 
vida no país: combustíveis, 
alimentos e energia elétrica.

No primeiro caso, a influ-
ência do câmbio se deve à 
política adotada pela Petro-
bras desde Michel Temer, 
repassando para os preços 
internos as variações (para 
cima, diga-se) dos preços 

internacionais, em dólares, 
do petróleo e dos seus de-
rivados. Por outro lado, o 
etanol, combustível de con-
cepção nacional na década 
de 1970 justamente para 
compensar a subida então 
estratosférica do petróleo, 
vem tendo os seus preços 
abusivamente reajustados 
de acordo com os da gasoli-
na e do diesel.

Como resultado dessa 
excrescência, toda a socie-
dade brasileira está pagan-
do custos dolarizados pelo 
transporte interno de bens 
e pessoas. Some-se a isso 
a política de “desinvesti-
mentos” que vem sendo 
adotada pela empresa e o 
anúncio de que pagará este 
ano mais de R$ 30 bilhões 
em dividendos para os seus 
acionistas. Ou seja, os “ges-
tores” neoliberais de Temer 
e Bolsonaro transformaram 
a Petrobras num enorme 
instrumento de tributação 
do Brasil em favor de uma 
ínfima minoria de proprie-
tários privados. Nem é mais 
preciso falar em privatizá-la; 
privatizaram a sua adminis-
tração, executada em favor 
da transferência maciça de 
renda de todos nós para os 
seus acionistas.

Nos alimentos, os resul-
tados das políticas neolibe-
rais vêm sendo igualmente 
desastrosos. Vendido diu-
turnamente por uma mídia 
pró-agronegócio como “ce-
leiro do mundo”, o Brasil 
é atualmente o maior ex-
portador mundial de soja e 

um dos maiores de diversas 
grandes commodities agro-
pecuárias como milho, car-
nes e açúcar. Todavia, mos-
tra-se vergonhosamente 
incapaz de alimentar a sua 
própria população. Alimen-
tos básicos na nossa dieta 
como arroz, feijão, vegetais 
e óleo de soja tornaram-se 
escassos em diversas partes 
do país no último ano. Se-
gundo pesquisas recentes, 
vários deles tiveram aumen-
tos superiores até a 60% em 
2020.

Sazonalidades típicas à 
parte, as razões principais 
desse evidente descontrole 
são claras: a extinção, pro-
movida nos últimos anos, 
dos estoques públicos regu-
ladores; e a liberdade ampla, 
concedida aos produtores e 
às grandes cadeias distribui-
doras, para exportar seus 
excedentes. Com o câmbio 
desvalorizado, preferem 
vender seus produtos pa-
ra o exterior e ganhar em 
dólares, resultando em im-
portações crescentes para 
compensar esse desabas-
tecimento e, consequen-
temente, dolarizando dos 
preços internos dos alimen-
tos básicos.

Ou seja, permite-se aos 
ruralistas ricos ganharem 
em dólares fazendo o povo 
pobre pagar por eles. Dessa 
forma, mais de 125 milhões 
de brasileiros vem sofrendo 
de “insegurança alimentar” 
em algum grau durante a 
pandemia. O “celeiro do 
mundo” relega hoje mais da 
metade da sua população à 
“privação” de alimentos.

Por fim, o terceiro cho-
que inflacionário é o da 
energia elétrica. Tendo su-
bido 20,86% em 12 meses 
e 16% de janeiro à metade 
de agosto, sofrerá em breve 

elevações nos níveis tari-
fários mais elevados entre 
58% e 163%.

Também aqui a desvalo-
rização cambial influiu, pois 
a energia elétrica produzida 
em Itaipu, nossa maior re-
presa, é cotada em dólares. 
Além disso, trata-se do re-
sultado da chamada “crise 
hídrica”, ou seja, a escassez 
das chuvas no Centro-Sul 
produzida, à parte condi-
ções circunstanciais, pela 
devastação ambiental na 
Amazônia, no Pantanal e 
no Cerrado, que com vis-
tas a abrir novas áreas para 
monoculturas exportáveis, 
reduziu em 15% os recur-
sos hídricos nacionais nos 
últimos 30 anos.

É, também, o resultado 
da má administração dos 
estoques das nossas prin-
cipais represas, incluindo 
a extinção – ridiculamente 
infantil – do “horário de 
verão” nos últimos anos; 
e da falta de investimentos 
públicos no setor, sucatea-
do, como de costume, para 
justificar a privatização do 
sistema Eletrobras. A julgar 
pelas últimas declarações de 
Bolsonaro, não se deve des-
cartar – pelo contrário – a 
possibilidade, para breve, 
de racionamento ou mesmo 
de um apagão nacional.

Em rigor, impressiona 
que tudo isso esteja ocor-
rendo num país com deze-
nas de milhões de desem-
pregados, subempregados 
e desalentados e níveis de 
renda, salários e produção 
industrial inferiores aos de 
2014, 2013 ou até antes.

Agora, seguindo o tradi-
cional receituário neoliberal 
para “conter a inflação” e 
como se vivêssemos con-
juntura remotamente pró-
xima de algum “excesso” 

de demanda, promove-se o 
retorno paulatino à política 
de taxas de juros altas. De-
pois de explodirem todos 
os preços básicos, elevam o 
mais fundamental deles – o 
do dinheiro – penalizando 
milhões de endividados e 
tornando ainda mais impro-
vável uma recuperação.

Em suma, essa inflação 
é o produto da dolariza-
ção oculta, da catastrófica 
“administração” de Paulo 
Guedes e da explosão dos 
conflitos distributivos pro-
vocados por um país desgo-
vernado e em franca demo-
lição, no qual não existem 
mais políticas energéticas, 
de abastecimento de ali-
mentos, de geração empre-
go e de renda dignas desse 
nome.

Nada disso é consequên-
cia da incompetência dos 
neoliberais. Ao contrário, é 
a prova do seu sucesso, pois 
a dissolução do Brasil nos 
“mercados internacionais” 
é, há tempos, o principal 
objetivo do seu projeto. Pa-
ra eles, aqui não deve existir 
uma nação soberana, prós-
pera e comprometida com 
o bem-estar do seu povo, 
mas uma sociedade acéfala, 
desorganizada, inteiramen-
te entregue aos fins últimos 
da acumulação privada. 

Neste país saqueado, res-
ta torcermos para que, em 
breve, o povo faça esses 
demolidores neoliberais 
colherem o que plantaram, 
endossando um projeto de 
reconstrução nacional. Afi-
nal – se ainda for possível – 
essa tarefa que nos aguarda 
será árdua e longa.

Daniel S. Kosinski é doutor em 
Economia Política Internacional (IE-

UFRJ) e membro do Instituto da 
Brasilidade.
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A inflação atual é o produto da demolição neoliberal do Brasil

Ásperas recusas
Por Paiva Netto

Em documento dedi-
cado a todos os ho-
mens e mulheres de 

Boa Vontade, publicado em 
28 de abril de 1992, quando 
refletia sobre o concretizar 
na Terra de uma profunda 
transformação de natureza 
espiritual, lembrando uma 

citação do saudoso funda-
dor da Legião da Boa Von-
tade, Alziro Zarur (1914-
1979), em 1953, destaquei 
a advertência de Rabindra-
nath Tagore (1861-1941), 
grande poeta e pensador 
hindu, contemporâneo e 
amigo de Mohandas Kara-
mchandi Gandhi, que medi-
tava com humildade: “Gra-

ças Te dou, ó Deus, porque 
me salvas sempre com ás-
peras recusas.”

Exatamente, velho Tago-
re, visto que nem sempre o 
que pedimos a Deus é o me-
lhor para nós. Ora, o Livro 
das Profecias Finais é uma 
Revelação Divina (Apoca-
lipse de Jesus, 1:1). Por isso, 
não pode ser algo que ve-

nha a atemorizar cumprido-
res de suas obrigações pe-
rante a própria consciência 
e a Consciência do Criador. 
(...) Deus quer o nosso bem, 
mesmo que não o saibamos 
ou não o entendamos. 

Mas o Apocalipse, sobre 
o qual temos falado e muito 
mais pretendemos comen-
tar, não pode ser analisado 

sob forma meramente literal, 
escrava das limitadoras di-
mensões de tempo e espaço 
terrenos, ou sob o reprovável 
critério do recalque. 

Para finalizar estas palavri-
nhas, o importante é que ja-
mais nos esqueçamos de que, 
se Deus é Amor, constitui 
também elevada Justiça, a qual 
só pode ser aplicada por Ele. 

Muito apropriadamen-
te concluiu Alziro Zarur, 
numa de suas memoráveis 
palestras: “A Lei Divina, 
julgando o passado de ca-
da um – homem, povo ou 
nação – determina-lhe o fu-
turo”.

José de Paiva Netto é jornalista, 
radialista e escritor.
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Victer: sistema elétrico 
avisa, resta saber entender

Em maio, após um período de chuvas abaixo da média, 
o ex-secretário de Energia do Rio de Janeiro Wagner 

Victer alertava para a crise no período da seca, na qual 
o Brasil está agora. “O cenário só não é gravíssimo em 
função da baixa atividade econômica, fruto da pandemia. 
Caso contrário, já teríamos uma situação tão preocupante 
quanto a do período prévio ao apagão ocorrido durante o 
Governo FHC”, analisa o ex-conselheiro do CNPE.

“O sistema energético brasileiro sempre dá anúncios 
prévios que devem ser compreendidos e efetivamente 
enfrentados, pois os seus impactos, caso não sejam adota-
dos, são crescentes”, alerta. Victer lista algumas medidas 
emergenciais:

– Volta do Horário de Verão, suspenso há 2 anos. A 
redução de consumo fica na casa de 0,6% a 0,8%, com 
queda de 4% a 4,5% no horário de pico.

– Acelerar a entrada das termelétricas já contratadas nos 
leilões anteriores. “Acredito que, somente de leilões passa-
dos (2015, 2016, 2017 e 2018), devemos ter algo acima de 
4 mil MW de potência ainda em fase de construção.”

– Diante da impossibilidade da ampliação drástica do 
aumento de oferta, não só pelo custo, mas por eventuais 
limitações de insumos, começar a atuar e repensar, “no 
que aliás me parece que já está sendo orientado”, para a 
questão da demanda.

‘Idadismo’

A população brasileira está envelhecendo e mesmo as-
sim a sociedade não é dos mais velhos. Segundo projeções 
do IBGE, o Brasil pode chegar a ter 19 milhões de pes-
soas com mais de 80 anos em 2060. A Mediator Pesquisa 
realizou, entre julho e agosto, um estudo qualitativo sobre 
“idadismo”. Idosos da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro foram entrevistados para avaliar como eles enxer-
gam temas como mercado de trabalho, saúde, tecnologia, 
convivência com os filhos, consumo e lazer.

A maioria deseja uma inclusão livre de estigmas. A 
comunicação de produtos da terceira idade, embora tenha 
melhorado, é um espelho de como o “velho” é estereo-
tipado. O principal aspecto é engajar os jovens, sintonizá-
los a este desejo de igualdade.

Rápidas

De 18 a 22 de outubro, a ANPUH-RJ realizará o 3º 
Encontro Internacional História & Parcerias. Os prazos 
e links para a realização de inscrições estão em histori-
aeparcerias.rj.anpuh.org/cronograma *** As luminárias da 
Oficina 021 participarão da Semana de Design de Milão 
2021, de 4 a 19 de setembro *** CEO do Grupo Ideal 
Trends, José Paulo Pereira Silva fará live nesta quarta-feira, 
às 18h, com o ministro Marcos Pontes (MCT) no perfil 
@josepaulogit *** O psicólogo Gustavo Zancheta falará 
sobre “Setembro amarelo e inclusão”, nesta quarta, às 
20h30, via @nanadatto *** A influencer Débora Máximo 
fará live com a empresária de moda e comportamento, 
Dany Padilla, 9 de setembro, às 18h, sob o tema “Ter ou 
ser o verdadeiro sentido da elegância”, no Instagram @
adeboramaximo *** Organizada pela Enap, TCU, Flacso 
e Ministério da Economia, a Semana de Inovação 2021 
chega a sua 7ª edição com o tema “Ousar Transformar”. 
Até 3 de setembro, é possível inscrever propostas em 
semanadeinovacao.enap.gov.br

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

Edital de 1º e 2º Leilões Extrajudiciais e Intimação - Eu, RODRIGO
LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos
os interessados e em especial à SRA. LÚCIA DALVA MOREIRA
DE SOUZA (devedora fiduciante) - CPF. nº 438.850.717-20, que
devidamente autorizado pelo SR. BRUNO DE OLIVEIRA DA
CONCEIÇÃO SANTOS (credor fiduciário) – CPF. nº 078.657.107-
12, e com fundamento no Art. 27 da Lei nº 9.514/97, no dia 08/09/

2021, às 13:00 horas, realizarei em meu escritório, à Av. Nilo
Peçanha nº 12 - Gr. 810 - Castelo/RJ., o 1º Leilão  Público, por
preço não inferior ao valor de R$ 3.546.799,69 (três milhões,
quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove
reais e sessenta e nove centavos), ou no dia 23/09/2021, no
mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, do imóvel constituído
pelo Apartamento nº 701 do edifício situado na Rua Siqueira
Campos nº 07, com numeração suplementar nº 2302 pela
Avenida Atlântica – Copacabana – Rio de Janeiro/RJ., com direito
e 01 (uma) vaga na garagem, e a fração de 9,10/100 do terreno.
– Foreiro ao Domínio da União; transcrito no Cartório do 5º Ofício
do Registro de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº 64198. - Tudo de
conformidade com o Contrato de Alienação Fiduciária de bem
Imóvel, firmado em 02 de abril de 2014, e, da Intimação feita à
devedora – Lúcia Dalva Moreira de Souza, através de Editais
publicados no Jornal Monitor Mercantil, tendo em vista que a
carta-notificação (protocolada sob o nº 1889038) enviada à
mesma, resultou negativa, conforme certidões expedidas em
26/11/2016 e 09/01/2017, pelo Sr. Oficial do 1º Ofício de Registro
de Títulos e Documentos/RJ. – Fica por este edital intimada dos
Leilões a devedora acima mencionada. Ficam cientes os
interessados de que no ato da arrematação serão efetuados os
seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da
comissão de 5% ao Leiloeiro, e das despesas efetuadas com
os leilões. Cientes ainda de que serão de sua responsabilidade
as providências necessárias para promover, a custo próprio, as
medidas para reintegração de posse do imóvel. - A escritura
definitiva será realizada no prazo de 10 (dez) dias contados da
arrematação, sendo certo que todas as despesas com cartório,
certidões, e tributos, serão arcadas pelo arrematante. – RJ, 24/
08/2021. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
LATASA GARIMPEIRO URBANO RIO DE JANEIRO COMERCIO DE METAIS
LTDA, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do pro-
cesso n° 14/200.376/2019, a Licença Municipal de Instalação e Opera-
ção Nº 000089/2021 com validade de 60 (sessenta) meses, a contar da
emissão em 18/08/2021, para RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS E IMPLAN-
TAÇÃO DE MELHORIAS, no endereço Avenida Brasil, n° 14.974 (lote 2
do PAL 19652) - Vigário Geral, Rio de Janeiro/RJ.

ÁGUAS DE NITERÓI S.A.
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e 
Local: Às 13h do dia 09/04/2021, na sede social da Cia, na R. Marquês do 
Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de 
convocação publicados no DORJ, nos dias 24, 25 e 26/03/2021 nas págs 
47, 124, 68, respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 24, 25 e 
26/03/2021 nas págs 03, 08, 06, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Felipe 
Pimentel Turon; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia 
e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pelo acionista presente representando 95% do capital 
social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos 
administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
publicados em 24/03/2021, no DORJ, nas págs 12/13/14 e no jornal Diário 
do Acionista, nas págs 03/04/05, documentos estes disponíveis em mesa 
e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece 
o art. 133, § 3º, da Lei nº 6.404/76; 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no 
exercício findo em 31/12/2020, no montante de R$ 81.417.780,42 que serão 
destinados da seguinte forma: (i) R$ 4.070.889,02 para reserva legal, (ii) 
R$ 2.900.508,43 para reserva de investimentos; (iii) R$ 55.109.660,12, para 
reserva de retenção de lucros da Cia, com vistas a garantir recursos para 
financiamento de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações 
contratuais; e (iv) R$ 19.336.722,85, para distribuição de dividendos aos 
acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social, na medida da disponibilidade de caixa da Cia. 4.3. Aprovar, depois 
de examinado e discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo 
investimentos de capital e orçamento de despesas do exercício de 2021. 4.4. 
Aprovar e ratificar a transferência, no valor de R$ 19.000.000,00, da conta 
de “reserva de retenção de lucros” para a conta de “dividendos a distribuir”, 
ocorrida em 31/12/2020. 4.5. Reeleger os Diretores FELIPE PIMENTEL 
TURON, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº 122754609, DIC/
RJ e CPF nº 084.034.827-44 e LEONARDO DAS CHAGAS RIGHETTO, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI nº 1995100048, CREA-RJ e 
CPF nº 037.642.547-42, ambos com endereço comercial na Rua Marquês 
do Paraná nº 110, parte, Centro, Niterói/RJ, com mandato de 02  anos ou 
até a data da AGO que for realizada no ano de 2023, os quais declararam 
que não estão incursos em crime ou outra hipótese prevista em lei que os 
impeça de exercer a atividade mercantil, desde logo tomando posse de seus 
respectivos cargos mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado em 
livro próprio. 4.6. Fixar a remuneração anual global dos Diretores em até R$ 
30.000,00. 4.7. Aprovar e ratificar, em razão do Art. 10, § 1º, “g”, do Estatuto 
Social da Cia, a celebração dos seguintes contratos, por prazo superior a 
12 meses: (i) Contrato de Prestação de Serviços nº 513568/2020 celebrado 
em 30/04/2020 com a Alta Rede Corporate Ltda. (CNPJ nº 03.287.268/0001-
44); (ii) Contrato de Prestação de Serviços nº 541714/2020, celebrado em 
03/07/2020 com a Tatiana Prado 28289407807 (CNPJ nº 37.251.031/0001-
25); (iii) Contrato de Prestação de Serviços nº 649415/2021 celebrado em 
18/01/2021 com a Ernst Young Auditores Independentes S/S. (CNPJ  nº 
61.366.936/0002-06). 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-
se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos 
do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. 
Assinaturas: Felipe Pimentel Turon, Presidente; Leonardo das Chagas 
Righetto, Secretário. Mario Vieira Lopes e José Carlos de Almeida Martins, 
Representantes do Auditor Independente. Saneamento Ambiental Águas do 
Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo das Chagas Righetto), 
Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. Niterói, 
09/04/2021. Felipe Pimentel Turon - Presidente; Leonardo das Chagas 
Righetto - Secretário. Jucerja nº 4375445 em 18/08/2021.

MEI: Regularizar até 30  
de setembro atraso de 2016
Cerca de 1,8 milhão 

de microempreen-
dedores individuais 

(MEI) com tributos e obri-
gações em atraso referentes 
a 2016 e a anos anteriores 
ganharam mais um mês pa-
ra regularizar a situação. A 
Receita Federal prorrogou 
o prazo para 30 de setem-
bro. Caso não quitem os 
tributos e as obrigações em 
atraso, ou não parcelados, 
de 2016 para trás, os MEI 
serão incluídos na Dívida 
Ativa da União. A inscri-
ção acarreta cobrança ju-
dicial dos débitos e perda 
de benefícios tributários. 
Por causa das dificuldades 
relativas à pandemia, a co-
brança não abrangerá os 
MEI com dívidas recentes. 
Somente os débitos de cin-
co anos para trás serão ins-
critos em dívida ativa.

Débitos de quem aderiu 
a algum parcelamento neste 
ano também não passarão 
para a cobrança judicial, 
mesmo em caso de par-
celas em atraso ou de de-

sistência da renegociação. 
Segundo a Receita Fede-
ral, existem 4,3 milhões 
de microempreendedores 
inadimplentes, que devem 
R$ 5,5 bilhões ao governo. 
Isso equivale a quase um 
terço dos 12,4 milhões de 
MEI registrados no país. No 
entanto, a inscrição na dívi-
da ativa só vale para dívidas 
não quitadas superiores a 
R$ 1 mil, somando princi-
pal, multa, juros e demais 
encargos. Atualmente, o 1,8 
milhão de MEI nessa situ-
ação devem R$ 4,5 bilhões. 
Com um regime simplifi-
cado de tributação, os MEI 
recolhem apenas a contri-
buição para a Previdência 
Social e pagam, dependen-
do do ramo de atuação, o 
Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) ou o Imposto sobre 
Serviços (ISS). O ICMS é 
recolhido aos estados; e o 
ISS, às prefeituras.

Segundo a Agência Câ-
mara, quem passar para a 
dívida ativa pode ter pre-

juízos significativos. O mi-
croempreendedor pode 
ser excluído do regime de 
tributação do Simples Na-
cional, com alíquotas mais 
baixas de imposto e pode 
enfrentar dificuldades para 
conseguir financiamentos e 
empréstimos.

A inclusão no cadastro 
de dívida ativa também au-
menta o valor do débito. 
Quem tem pendência com 
o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) será 
cobrado na Justiça e terá 
de pagar pelo menos 20% 
a mais sobre o valor do dé-
bito para cobrir os gastos 
da União com o processo. 
Em relação ao ISS e ao 
ICMS, caberá aos governos 
locais incluir o CNPJ do de-
vedor na dívida ativa esta-
dual ou municipal. O MEI 
terá de pagar multas adicio-
nais sobre o valor devido.

O Projeto de Lei 2138/21 
exige que empresas segura-
doras notifiquem os benefi-
ciários de valores previstos 
em contrato no prazo de 30 

dias após tomarem conheci-
mento da morte do segura-
do. O texto, que tramita na 
Câmara dos Deputados, es-
tabelece ainda que o prazo 
prescricional de três anos 
para que o beneficiário re-
queira os valores do seguro 
de vida só começa a contar 
após ele ser notificado por 
correio ou mensagem ele-
trônica.

“Ainda que o prazo de três 
anos seja razoável, é impor-
tante condicionar a conta-
gem do prazo à notificação 
postal dos beneficiários rela-
cionados na apólice, para que 
se reforce o direito deles de 
requerer os recursos do segu-
ro”, diz o deputado o autor 
da proposta, deputado Pedro 
Vilela (PSDB).

A proposta altera o Có-
digo Civil e o Decreto-lei 
7666. O projeto será anali-
sado, em caráter conclusivo, 
pelas comissões de Segu-
ridade Social e Família; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Abertura de empresa é sancionada com vetos por Bolsonaro
O presidente da Repúbli-

ca, Jair Bolsonaro, sancionou 
com vetos a Lei 14.195/21, 
que facilita a abertura de 
empresas e estimula o co-
mércio exterior. A norma é 
resultado da Medida Provi-
sória 1040/21, aprovada pelo 
Congresso no início de agos-
to. A sanção foi publicada 
no Diário Oficial da União 
na sexta-feira (27) e os vetos 
serão analisados agora pelo 
Congresso Nacional, em ses-
são a ser marcada.

Uma das mudanças tra-
zidas pela lei é a emissão 
automática (sem avaliação 
humana) de licenças e alva-
rás de funcionamento pa-
ra atividades consideradas 

de risco médio. Enquanto 
estados, Distrito Federal e 
municípios não enviarem a 
classificação de risco para 
uma rede integrada, vale a 
classificação federal.

De acordo com a lei, o 
empresário pode usar o nú-
mero do CNPJ como nome 
empresarial e a junta co-
mercial não precisa arquivar 
o contrato e suas alterações 
após escaneamento dos 
documentos. O texto tam-
bém acaba com a proteção 
ao nome comercial de uma 
empresa sem movimenta-
ção há dez anos e com a ne-
cessidade de anuência pré-
via da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 

para patentes de produtos e 
processos farmacêuticos.

Conforme  a norma, o 
Poder Executivo não pode 
mais estabelecer limites para 
a participação estrangeira em 
capital de prestadora de ser-
viços de telecomunicações. 
A lei também acaba com exi-
gência de que o transporte de 
mercadorias importadas por 
órgãos da administração pú-
blica seja feito em navios de 
bandeira brasileira.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, Bolsonaro 
vetou diversos dispositivos 
aprovados por deputados e 
senadores. Um deles é o que 
atribuía ao Departamento 
Nacional de Registro Empre-

sarial e Integração a função 
de organizar e manter atuali-
zado o cadastro nacional das 
empresas em funcionamento 
no país.

Outro trecho vetado dis-
pensava a exigência de res-
ponsável técnico para res-
ponder por erros de projeto 
ou de execução na instalação 
elétrica das empresas. O Po-
der Executivo também vetou 
um conjunto de artigos que 
eliminavam o tipo societário 
denominado de “sociedade 
simples”. De acordo com o 
texto aprovado por senado-
res e deputados, todas as so-
ciedades estariam submetidas 
ao regime das sociedades em-
presariais.
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O impacto da decisão  
do STF na provisão 
financeira das empresas
Por Márcia Pilz

Por muito tempo discutiu-se o índice de correção a ser 
aplicado nos débitos trabalhistas. A combinação de 

edição de leis, medidas provisórias e de interpretações ju-
risprudenciais acerca do tema, alteraram sucessivamente a 
aplicação dos índices de correção, ora INPC, IPCA-E ou 
TR, ora uma combinação de aplicação destes últimos.

No dia 18/12/2020, o Colegiado do Supremo Tribunal 
Federal (STF), após ser instado a se manifestar sobre o tema 
pelas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 
nº 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIs) 5867 e 6021, decidiu pela inconstitucionalidade de 
aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção monetá-
ria dos débitos trabalhistas e dos depósitos recursais e por 
maioria de votos. Foi também decido que, até que o Poder 
Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o 
Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E), na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa 
Selic, índices de correção monetária vigentes para as con-
denações cíveis em geral.

Tal decisão foi publicada dia 7/4/2021, sendo embar-
gada conjuntamente pela Anamatra e a OAB, requerendo 
posicionamento quanto ao juro mensal de 1% ao mês (art. 
39, parágrafo 1º, da Lei nº 8.177), além do posicionamento 
quanto à taxa Selic, pois consideram que estes pontos nun-
ca foram levantados nas ADCs e ADIs e, portanto, não po-
deriam fazer parte da decisão. Caso esses pontos não sejam 
revisitados, requerem que os efeitos da decisão só passem 
a valer a partir do dia 12 de fevereiro deste ano, quando foi 
publicada a ata de julgamento.

A nova decisão categoricamente indicou que, do venci-
mento da obrigação até a citação, o índice aplicado deverá 
ser o IPCA-E, a partir da citação até o pagamento, deverá 
ser aplicado a taxa Selic.

É importante considerar que a taxa Selic não poderá ser 
aplicada juntamente com juros mensal indicado no artigo 
883 da CLT, uma vez que tal taxa, em sua composição, já 
abarca tanto a correção quanto os juros.

A decisão, com a finalidade de respeitar o quesito julga-
do, trouxe modulação, indicando quando aplicá-la ou não. 
A decisão repercutirá em novos processos; em todos os 
processos trabalhistas que estão em fase de conhecimento; 
e nas decisões que transitaram em julgado, mas não deixa-
ram expresso o índice de correção e juros. No entanto, a 
decisão não repercutirá nas decisões com trânsito em jul-
gado, desde que tenham sido expressamente indicados os 
índices de correção e juros; e nos pagamentos já realizados.

Considerando as informações trazidas e considerando 
o passivo trabalhista que a grande maioria das empresas 
possuem, podemos verificar, de forma genérica, que essa 
decisão trará impactos significativos. Claro que ainda falta 
observar a decisão que será exarada em virtude dos Embar-
gos de Declaração, ainda não julgado.

Com a aplicação da taxa Selic, é de se esperar que o valor 
do processo judicial trabalhista sofra uma redução, tendo 
em vista que no ano de 2020 o valor acumulado ficou em 
2,45% e a expectativa para esse ano é de chegar a 3,75% ao 
ano, e não mais se aplica juros de 12% a.a. (artigo 883 CLT) 
na apuração dos débitos trabalhistas.

O período do cálculo será determinante para indicar se 
a nova regra trará redução ou não ao valor do processo. 
Desta forma entendemos ser importante revisitar todos os 
processos que se enquadram na modulação da Decisão do 
STF, para readequá-los, considerando os índices IPCA-e e 
Selic.

Nesse sentido, essa decisão trouxe possibilidades de re-
duzir o passivo trabalhista, dependendo da modulação a ser 
aplicada e do ano considerado em cada ação. Buscando a 
assertividade na quantificação do passivo, deve-se conside-
rar uma análise individual de cada processo para se verificar 
a provável redução.

A utilização de tecnologias como o BPO Jurídico de 
Cálculo, é possível garantir processos ágeis, por meio de 
recursos capazes de realizar todos os cálculos que envol-
vam valores da seara trabalhista, bem como fazer análises 
quantitativas do passivo das empresas.

Márcia Pilz é coordenadora de BPO Jurídico do Grupo Benner.

Quase metade da população 
brasileira está endividada
Segundo a pesquisa 

Nosso Bolso, desen-
volvida pela Hibou - 

empresa de pesquisa e mo-
nitoramento de mercado e 
consumo, revela que 44% 
dos brasileiros estão endivi-
dados. O estudo inédito, re-
alizado recentemente, entre 
os dias 24 a 26 de agosto, 
com mais de 1.200 brasilei-
ros, retrata a situação finan-
ceira atual.

Quanto à percepção do 
momento econômico atu-
al, o brasileiro sente que 
o aumento de preços que 
vê nos postos e mercados 
é maior que a inflação di-
ta pelo governo (88%); a 
mesma inflação dita pelo 
governo (11%); menor que 
a inflação dita pelo governo 
(1%). “O cenário financeiro 
do brasileiro é triste. Esse 
estudo demonstra o quan-
to as pessoas estão mudan-
do suas rotinas domésticas, 
direcionando seus gastos e 
tendo seu cotidiano impac-
tado. As contas em aberto 
geram estresse e desconfor-
to, mas o brasileiro está pre-
ocupado e busca saídas para 
lidar com esse momento”, 
afirma Ligia Mello, coorde-
nadora da pesquisa e sócia 
da Hibou.

No começo deste ano, 
63% dos brasileiros não 

tinham contas em aber-
to e apenas 37% estavam 
com alguma pendência fi-
nanceira. Agora, 44% dos 
brasileiros - quase metade 
da população - afirmam es-
tar com contas em atraso 
e 56% estão sem dívidas. 
Entre os débitos, o cartão 
de crédito permanece no 
topo da lista. Para os 44% 
que possuem alguma des-
pesa em aberto, 45% são 
de cartão de crédito; 40% 
estão com boletos vencidos 
e sem pagamento (crédito 
em geral); 17% entraram no 
cheque especial; 15% estão 
com alguma parcela de fi-
nanciamento em atraso; e 
13% não pagaram alguma 
parcela de empréstimo.

Entre os que usam car-
tões de crédito, os gastos 
estão mais altos agora do 
que no começo do ano para 
39%; para 34%, os gastos 
estão iguais; e 27% declara-
ram estar gastando menos 
com cartões de crédito atu-
almente do que no começo 
de 2021.

Em relação às despesas 
de casa, 32% estão com 
contas em aberto referen-
tes a concessionárias de luz, 
água, telefone e gás; 15% 
estão com IPTU atrasado; 
12% estão em dívida com o 
IPVA; 7%, com escola; 5%, 

com o condomínio; e 4%, 
com aluguel em atraso.

Pensando apenas em 
2021, a partir dos dados da 
pesquisa é possível observar 
o que causou mais impacto 
na rotina financeira dos bra-
sileiros. Isso porque, apesar 
da pandemia ter gerado mu-
danças drásticas desde mar-
ço de 2020, apenas este ano, 
uma maior taxa de desem-
prego, a busca por bicos, 
mudanças de casa e venda 
de bens, figuraram entre 
os pontos em destaque. 
Para 31%, dos brasileiros 
a grande mudança foi ter 
ainda mais redução de ren-
da em casa. Já 17% afirma-
ram que alguém da família 
perdeu o emprego; 15% 
gastaram algumas econo-
mias, mas já estão em fase 
de recuperação; 8% conse-
guiram aumentar a renda 
domiciliar neste período; e 
22% afirmaram que a rotina 
continua a mesma de antes 
da pandemia.

Para complementar a ren-
da, 11% afirmaram que al-
guém em casa está fazendo 
bico em outra área profissio-
nal; 7% tiveram que vender 
alguns bens para se manter; 
5% têm empreendido em 
produção caseira para pagar 
as contas; 4% se mudaram de 
casa para pagar um aluguel 

mais barato. Outro grande 
fator de impacto foi o fecha-
mento de empresas: 5% afir-
maram que alguém da família 
fechou ou desativou seu ne-
gócio.

Para dar conta das dívidas 
e manter a renda familiar, 
muitos foram obrigados 
a pedir dinheiro empres-
tado e 32% recorreram a 
empréstimos. Destes, 29% 
conseguiram o crédito e 3% 
tentou, mas não obteve êxi-
to. Diferentes canais foram 
acionados como soluções 
para conseguir os valores 
e fica clara a confiança nas 
instituições bancárias tradi-
cionais, que ainda são vistas 
como mais seguras pelos 
brasileiros em momentos 
difíceis.

Para a parcela de bra-
sileiros que teve acesso 
ao empréstimo (29%), os 
bancos continuam lideran-
do entre as opções. 43% 
conseguiram empréstimos 
nessas instituições; 25% se 
comprometeram com em-
préstimo consignado no 
banco. Outras instituições 
financeiras também foram 
contatadas e 12% tiveram 
apoio no cartão de crédito; 
6% tiveram êxito junto a fi-
nanceiras que operam por 
apps; 3% receberam valores 
de empresas de crédito.

Paris terá limite de velocidade  
para carros em 30 Km/h

As autoridades fran-
cesas esperam que 
as ruas de Paris fi-

quem mais seguras, silencio-
sas e menos poluídas a partir 
desta última segunda-feira, 
com a entrada em vigor de 
um novo limite de velocidade 
para motoristas de 30 quilô-
metros por hora (km/h).

A cidade quer encorajar 
as caminhadas, o ciclismo e 
o uso do transporte público, 
disse o vice-prefeito David 

Belliard à Rádio Franceinfo. 
O novo limite de velocidade 
deve ajudar a reduzir a po-
luição, o ruído e o número 
de acidentes graves, disse.

“Esta não é uma medida 
antiautomóveis”, acrescen-
tou Belliard.

O limite de 30 km/h já 
se aplica a cerca de 60% 
da área de Paris, mas agora 
cobrirá toda a cidade. No 
entanto, algumas vias prin-
cipais, como a Champs Ely-

sees, estarão isentas, com o 
limite de velocidade perma-
necendo em 50 km/h.

“Queremos limitar os 
veículos às viagens essen-
ciais”, disse Belliard.

A prefeita de Paris, An-
ne Hidalgo, que conquistou 
um segundo mandato de 
seis anos em 2020, cons-
truiu quilômetros de novas 
ciclovias, proibiu carros 
antigos a diesel e tornou 
as margens do Sena livres 

de carros. Ela também está 
reduzindo as vagas de esta-
cionamento na cidade, em 
uma tentativa de limitar o 
tráfego de automóveis.

A prefeitura disse que 
a polícia será tolerante na 
aplicação do novo limite 
de velocidade nas primei-
ras semanas. Outras cida-
des francesas com limite 
de velocidade de 30 km/h 
são Bordeax, Estrasburgo e 
Toulouse.

Fintech ajuda no parcelamento de  
contas de consumo no cartão de crédito

Para especialistas, o 
parcelamento não 
é o grande vilão na 

hora de organizar as contas, 
mas sim a má administração 
financeira. A fintech Flex-
pag, que atua em 17 estados, 
enxerga que os consumido-
res que sabem como utilizar 
o método de parcelamento 
de forma inteligente e res-
ponsável, encontram nele 
um aliado na hora de otimi-
zar os recursos e potenciali-
zar o poder de compras.

Com o intuito de ajudar 
brasileiros a arcarem com 
suas contas de consumo em 
dia, a Flexpag é uma finte-
ch de meios de pagamentos, 
omnichanel, que possibilita a 
empresas e pessoas físicas o 

parcelamento de contas de 
consumo em até 24 vezes no 
cartão, como água, luz e gás.

Fundada em 2012, a em-
presa possui mais de 70 fun-
cionários e está em constan-
te crescimento. “Em 2020 
registramos crescimento de 
400% no volume de transa-
ções”, afirma Aloísio Ne-
to, Gerente Comercial e de 
Marketing da Flexpag. As 
soluções promovidas pela 
empresa tiveram relevante 
impacto no mercado e ge-
raram um aumento de 58% 
na quantidade de faturas 
atrasadas pagas por nego-
ciação e redução de 35% da 
inadimplência acima de 6 
meses.

“O nosso público é 

composto por pessoas que 
sentem dificuldade em pa-
gar contas básicas de água 
e energia, e por isso têm a 
necessidade de dividir no 
cartão de crédito. Alguma 
vez sentiu a necessidade 
de atrasar uma conta por 
não ter o dinheiro no dia 
do vencimento? Pensando 
nisso, proporcionamos as 
formas de pagamento com 
cartão de crédito com par-
celamento em até 24x nos 
três segmentos de utilities: 
água, energia e gás.”, explica 
Aloísio.

A Flexpag entende que, 
quando não há abusos e 
excessos, o parcelamento 
pode trazer inúmeras faci-
lidades, principalmente em 

situações de emergência ou 
no parcelamento de contas 
de alto valor. Por isso, traz 
inúmeras soluções financei-
ras, e os clientes ainda po-
dem usar até três cartões.

“Oferecemos soluções 
customizáveis às neces-
sidades dos clientes com 
plataformas de gestão de 
pagamentos para que em-
presas, entidades e associa-
ções realizem suas transa-
ções de forma eletrônica 
e personalizado, de forma 
única no mercado. Sabemos 
que é possível transformar 
as soluções financeiras e a 
tecnologia em relações mais 
humanas, simples, seguras, 
inovadoras e rentáveis”, 
ressalta Aloísio.
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ nº 33.337.122/0001-27  -  NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Julho de 2021
Data, Hora e Local: 28 de julho de 2021, às 17h30min, na sede social da Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Francisco Eugênio, 329, parte, São Cristóvão, CEP 20.941-900. Convocação e Presença: Dispensada a convo-
cação da assembleia geral extraordinária em virtude da presença da acionista que representa a totalidade do ca-
pital social da Companhia, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei 6.404/76”). Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente. Rodrigo de Almeida
Pizzinatto - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias (i) a aprovação dos termos e condi-
ções da 10ª (décima) emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia
adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respec-
tivamente); (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, bem
como a subscrição e integralização das Debêntures pela VERT Companhia Securitizadora (“Securitizadora” ou
“Debenturista”) para vinculação a certificados de recebíveis do agronegócio a serem emitidos pela Securitizadora
com lastro nas Debêntures (“CRA”), nos termos da Lei nº11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada (“Lei 11.076”), os quais serão objeto de oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução da Comis-
são de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 600 de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“Instrução CVM 600”) e
Instrução CVM nº400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 400”, respectiva-
mente), incluindo, mas não se limitando, aos seguintes contratos e seus eventuais aditamentos: (a) o “Instrumen-
to Particular de Escritura da 10ª (Décima) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Série Única,
da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Ipiranga Produtos de
Petróleo S.A.” a ser celebrado entre a Companhia, a Ultrapar Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
33.256.439/0001-39 na qualidade de fiadora (“Fiadora”) e a Debenturista (“Escritura de Emissão”); e (b) o “Contra-
to de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, Sob o Regi-
me de Garantia Firme de Colocação, da Série Única da 63ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora
Lastreados em Créditos o Agronegócio Devidos pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.”, a ser celebrado entre a
Companhia, a Fiadora, a Securitizadora, Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” ou “Coordenador Líder”), o
Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliá-
rios S.A. (“XP” e, em conjunto com o Santander e o Bradesco BBI, “Coordenadores”) (“Contrato de Distribuição”);
e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para praticar
todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário e/ou conveniente à implementação e
formalização das deliberações referentes às matérias tratadas nos itens (i) e (ii) acima, bem como para ratificar os
atos já praticados em nome da Companhia relacionados a tais matérias. Deliberações: Após a análise das maté-
rias constantes da ordem do dia, a acionista deliberou, sem reservas e/ou ressalvas: 1. Preliminarmente foi apro-
vado pela acionista a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, pará-
grafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 1.1. Ato contínuo, foi aprovado pela acionista a realização da Emissão e a celebração
pela Companhia, na qualidade de emissora, da Escritura de Emissão, com as seguintes características e condi-
ções principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura de Emissão: (a) Valor Total da
Emissão: O valor total da Emissão será de até R$960.000.000,00 (novecentos e sessenta milhões de reais) na
data de emissão, qual seja, 19 de agosto de 2021 (“Data de Emissão”), podendo referido valor ser reduzido no
limite da demanda final dos respectivos CRA aos quais as Debêntures serão vinculadas, conforme previsto na
alínea “d” abaixo, sem necessidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas ou nova aprovação
societária pela Emissora e/ou pela Fiadora, desde que tal alteração seja devidamente formalizada antes da data
de integralização, mediante a celebração de aditamento à Escritura de Emissão e cumprimento das formalidades
lá descritas; (b) Quantidade: Serão emitidas até 960.000 (novecentos e sessenta mil) Debêntures,  podendo refe-
rida quantidade ser parcialmente cancelada, no limite da demanda final dos respectivos CRA aos quais as Debên-
tures serão vinculadas, conforme previsto na alínea “d” abaixo, sem necessidade de realização de Assembleia
Geral de Debenturistas ou nova aprovação societária pela Emissora e/ou pela Fiadora, desde que tal alteração
seja devidamente formalizada antes da data de integralização, mediante a celebração de aditamento à Escritura
de Emissão e cumprimento das formalidades lá descritas; (c) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos
obtidos pela Companhia em razão da integralização das Debêntures deverão ser destinados, nos termos do pará-
grafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076, exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Compa-
nhia, de etanol diretamente de produtores rurais, caracterizando-se como direitos creditórios do agronegócio nos
termos do artigo 3º da Instrução CVM 600 e do artigo 23, § 1º da Lei 11.076; (d) Vinculação à Emissão de CRA:
Uma vez ocorrida a subscrição das Debêntures, em razão do regime fiduciário a ser instituído pela Securitizadora,
todos e quaisquer recursos devidos à Securitizadora, em decorrência da titularidade das Debêntures, estarão ex-
pressamente vinculados, à série única da 63ª (sexagésima terceira) emissão de CRA da Securitizadora, no âmbito
da securitização de créditos do agronegócio, conforme previsto na Lei 11.076, na Lei nº 9.514, de 20 de novembro
de 1997, conforme alterada, na Instrução CVM 400, na Instrução CVM 600 e no “Termo de Securitização de Direi-
tos Creditórios do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da série única da 63ª
Emissão da VERT Companhia Securitizadora Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Ipiranga Pro-
dutos de Petróleo S.A.” (“Termo de Securitização”); (e) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das De-
bêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Amortização das De-
bêntures: O Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures será pago integralmente pela Companhia, em par-
cela única, na Data de Vencimento; (g) Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão emitidas
sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de
direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo registro no Livro de Registro de Debêntures; (h) Con-
versibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações da Emissora; (i) Espécie: As Debêntures serão
da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei 6.404/76, sem garan-
tia real, ou seja, as Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como não
será segregado nenhum dos bens da Companhia em particular para garantia da Debenturista em caso de neces-
sidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures; (j) Subscri-
ção: As Debêntures serão subscritas pela Debenturista por meio da assinatura de boletim de subscrição, confor-
me modelo constante na Escritura de Emissão, com o consequente registro no Livro de Registro de Debêntures;
(k) Prazo e Forma de Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional,
preferencialmente em uma única data, em até 1 (um) Dia Útil da data de integralização dos CRA (“Data de Integra-
lização”), pelo seu Valor Nominal Unitário e, em caso de integralização dos CRA após a primeira Data de Integra-
lização, as Debêntures serão integralizadas pelo Valor Nominal Unitário ou pelo Valor Nominal Unitário atualizado,
conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada desde a primeira Data de Integralização até a
data de sua efetiva integralização, no limite dos recursos obtidos com a integralização dos CRA, por meio de
Transferência Eletrônica Disponível – TED ou outra forma de transferência eletrônica de recursos financeiros para
a conta corrente de titularidade da Emissora; (l) Data de Vencimento das Debêntures: A data de vencimento das
Debêntures será em 13 de setembro de 2028 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento
antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão; (m) Repactuação Progra-
mada: As Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (n) Resgate Antecipado Facultativo: Exclu-
sivamente na hipótese de a Emissora ser demandada a realizar uma retenção, uma dedução ou um pagamento
feito exclusivamente no âmbito das Debêntures, quaisquer tributos e/ou taxas, a Emissora poderá optar por reali-
zar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, conforme termos e condições a serem previstos na Escri-
tura de Emissão; (o) Oferta de Resgate Antecipado: A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar a qual-
quer tempo, oferta de resgate antecipado total Debêntures, endereçada, à Debenturista, sendo assegurada a pos-
sibilidade de resgate de todas as Debêntures, em igualdade de condições (“Oferta de Resgate Antecipado”), Para
realizar a Oferta de Resgate Antecipado, a Emissora deverá notificar, por escrito, a Debenturista e o Agente
Fiduciário dos CRA, informando que deseja realizar o resgate das Debêntures, cuja comunicação deverá conter,
no mínimo (“Notificação de Resgate”) (i) o valor do prêmio proposto, se houver, para o resgate das Debêntures,
sendo que o prêmio não poderá ser negativo; (ii) a data em que se efetivará o resgate, que não poderá exceder 60
(sessenta) dias corridos a contar da data de envio da Notificação de Resgate; (iii) a forma e prazo para manifesta-
ção da Debenturista em relação à Oferta de Resgate Antecipado, caso a Debenturista opte por aderir à Oferta de
Resgate Antecipado; (iv) se o efetivo resgate antecipado das Debêntures pela Emissora está condicionado à ade-
são da totalidade ou de um número mínimo das Debêntures à Oferta de Resgate Antecipado; e (v) demais infor-
mações relevantes para a realização do resgate das Debêntures. A apresentação de proposta de resgate das De-
bêntures poderá ser realizada pela Emissora, a partir da primeira Data de Integralização, a qualquer momento
durante a vigência das Debêntures; (p) Atualização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das
Debêntures, será atualizado monetariamente, mensalmente, a partir da primeira Data de Integralização, pela vari-
ação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (“IPCA”), conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão (“Atualização Monetária”), sendo
o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso; (q) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal
Unitário Atualizado das Debêntures, incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado percentual ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido em procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e dos artigos 44 e
45 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”), e, em qualquer caso, limitados a (i) taxa interna de
retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B), com vencimento em 2028, divulgada pela
ANBIMA em sua página na rede mundial de computadores (www.anbima.com.br), a ser apurada no fechamento do
Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente

de sobretaxa de 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano; ou (ii) 4,25% (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, entre os itens (i) e (ii) o que for maior no Dia
Útil imediatamente anterior à Data do Procedimento de Bookbuilding, calculados de forma exponencial e cumulativa
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos (“Remuneração das Debêntures”), durante cada Período de Capitaliza-
ção (conforme abaixo definido), de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão; (r) Pagamento da Re-
muneração das Debêntures: A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente, conforme tabela a ser
inserida no Anexo I à Escritura de Emissão; (s) Colocação: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de
venda perante investidores; (t) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no
pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento)
sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos
Moratórios”); (u) Eventos de Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritu-
ra de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente exigível da Companhia e
da Fiadora o pagamento integral com relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
atualizado, acrescido da respectiva Remuneração devida, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de In-
tegralização ou da última data de pagamento da Remuneração conforme o caso, até a data do efetivo pagamento
em decorrência do vencimento antecipado, e de eventuais Encargos Moratórios, na ocorrência das seguintes hipóte-
ses, exemplificativas, cujas exceções, especificações, prazos de cura, limites, indicadores de valores (threshold),
bem como incidência automática ou não, entre outros aspectos, serão negociados e estabelecidos pela Diretoria da
Emissora, na própria Escritura de Emissão, prevalecendo, em qualquer caso, as hipóteses serem definidas na Escri-
tura de Emissão (“Eventos de Vencimento Antecipado”): (i) não pagamento, em até 2 (dois) Dias Úteis contados de
seu vencimento, do principal, da Remuneração e de outras obrigações pecuniárias decorrentes da Escritura devidos
à Debenturista nas Datas de Pagamento (conforme definida na Escritura de Emissão) e/ou na Data de Vencimento;
(ii) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora e/ou pela Fiadora e/ou por qualquer de suas Subsi-
diárias Relevantes e/ou Controladas Relevantes (conforme definidas na Escritura de Emissão), conforme o caso, ou
submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial,
formulado pela Emissora e/ou Fiadora e/ou por qualquer de suas Controladas Relevantes, independentemente de
ter sido obtida a homologação judicial do referido plano, ou o deferimento do processamento ou a sua concessão;
(iii) pedido de falência da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Contro-
ladas Relevantes, conforme o caso, formulado por terceiros e não elidido no prazo legal ou decretação de falência
da Emissora e/ou da Fiadora; (iv) extinção, liquidação ou dissolução da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer
de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas Relevantes, conforme o caso, exceto se tais eventos decorrerem
de Reorganização Societária Autorizada (conforme definido na Escritura de Emissão); (v) apresentação do pedido
de autofalência da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas
Relevantes, conforme o caso; (vi) alteração do tipo societário da Emissora ou da Fiadora; (vii) declaração de venci-
mento antecipado de qualquer operação no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e/ou no exterior,
não sanado no respectivo prazo de cura, da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Subsidiárias Rele-
vantes e/ou Controladas Relevantes, conforme o caso, (incluindo quaisquer emissões de debêntures), seja como
parte ou como garantidora; (viii) redução de capital social da Emissora e/ou da Fiadora com exceção dos casos
previstos na Escritura de Emissão; (ix) aplicação dos recursos oriundos das Debêntures em destinação diversa da
descrita nos termos, prazo e forma estabelecidos na Escritura de Emissão; (x) na hipótese de a Emissora e/ou a
Fiadora e/ou qualquer de suas Controladas Relevantes praticar qualquer ato visando anular, cancelar ou repudiar,
por meio judicial ou extrajudicial, a Escritura de Emissão ou o Termo de Securitização, ou qualquer das suas respec-
tivas cláusulas; (xi) caso a Escritura, por qualquer motivo, seja resilida, rescindida ou por qualquer outra forma extin-
ta; (xii) constituição pela Emissora e/ou pela Fiadora e/ou por qualquer de suas Controladas Relevantes, ou em de-
corrência de dívida ou obrigação da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Controladas Relevantes, de
qualquer ônus sobre as Debêntures que não seja decorrente da sua vinculação à Securitização; (xiii) descumprimen-
to, pela Emissora e/ou Fiadora, de qualquer obrigação não pecuniária relacionada às Debêntures estabelecida na
Escritura de Emissão; (xiv) não cumprimento de qualquer decisão arbitral ou judicial de efeito imediato, de natureza
condenatória, contra a Emissora e/ou a Fiadora e/ou qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas
Relevantes; (xv) (1) incorporação (de sociedades e/ou de ações) da Emissora e/ou da Fiadora por quaisquer tercei-
ros; e (2) fusão ou cisão da Emissora e/ou da Fiadora; e/ou (3) a realização pela Emissora e/ou pela Fiadora de
qualquer reorganização societária, com exceção das hipóteses previstas na Escritura (xvi) a Alteração do Poder de
Controle, da Emissora e/ou da Fiadora; (xvii) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a
terceiros, pela Emissora e/ou pela Fiadora das obrigações assumidas na Escritura de Emissão ou em qualquer do-
cumento da Operação de Securitização; (xviii) violação pela Emissora e/ou Subsidiárias Relevantes e/ou pela Fia-
dora e/ou por suas Controladas Relevantes, de qualquer lei que verse sobre corrupção, crimes contra a ordem
econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou contra o sistema financeiro
nacional, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, desde que verificada por
meio de em sentença condenatória, incluindo, sem limitação, o dispositivo da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, conforme alterada, do Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act of
1977 e do UK Bribery Act de 2010, e da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, em qualquer
caso, se e conforme aplicável; (xix) comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Emissora e/ou
pela Fiadora na Escritura, são (1) falsas ou enganosas ou, (2) em qualquer aspecto relevante, insuficientes ou
incorretas, nas datas em que foram prestadas; (xx) venda, alienação e/ou transferência de todos ou substancial-
mente todos os bens da Emissora e/ou da Fiadora, conforme o caso, voluntária ou involuntariamente, inclusive
por meio de arresto, sequestro ou penhora de bens; (xxi) protesto de títulos contra a Emissora e/ou a Fiadora, ,
não sanado no prazo legal; (xxii) distribuição, pela Emissora e/ou Fiadora, de dividendos, pagamento de juros
sobre o capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora ou a
Fiadora esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas na Escritura; (xxiii) caso
qualquer dos Documento da Operação, com exceção da Escritura, seja, por qualquer motivo, resilido, rescindido
ou por qualquer outra forma extinto; (xxiv) inadimplemento de obrigação pecuniária no âmbito de qualquer opera-
ção no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, no Brasil e/ou no exterior, não sanado no respectivo prazo
de cura, da Emissora e/ou da Fiadora e/ou de qualquer de suas Subsidiárias Relevantes e/ou Controladas Rele-
vantes; (xxv) mudança ou alteração do objeto social da Emissora de forma que a Companhia não se qualifique
como integrante da cadeia do agronegócio; e (xxvi) se a Escritura ou qualquer de suas disposições essenciais, for
declarada inválida, ineficaz, nula ou inexequível, por decisão judicial em 1ª (primeira) instância; (v) Garantia
Fidejussória: Em garantia do pontual e integral adimplemento de todas as obrigações, principais e acessórias, da
Companhia, no âmbito da Escritura de Emissão, incluindo Encargos Moratórios, indenizações, bem como todo e
qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo Agente Fiduciário dos CRA e/ou pela Securitizadora
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salva-
guarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures, a Fiadora presta fiança em favor da
Debenturista, obrigando-se como fiadora e principal responsável pelo fiel, pontual e integral cumprimento de to-
das as obrigações da Emissora nos termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, conforme os termos e
condições delineados na Escritura de Emissão e a aprovação constante da ata da Reunião do Conselho de Admi-
nistração da Fiadora realizada nesta data; e (w) Demais características: serão definidas na Escritura de Emis-
são. 2. A acionista autorizou a Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a cele-
brar todos os documentos e eventuais aditamentos, a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes para
efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, tais como (i) a discussão e negociação dos demais termos e con-
dições das Debêntures, bem como o detalhamento dos termos e condições aprovados acima (incluindo, mas não
se limitando, das hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures indicadas na alínea “u” do item 1 acima);
(ii) a prática dos atos necessários à assinatura da Escritura e de seu aditamento, bem como eventuais aditamen-
tos posteriores necessários, bem como a assinatura de todos os demais documentos e seus eventuais aditamen-
tos (incluindo, mas não se limitando, as alterações constantes das alíneas “a”, “b” e “q” do item 1 acima) necessá-
rios à emissão das Debêntures e dos CRA e à Oferta; (iii) à contratação de instituições financeiras integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários como instituições intermediárias da Oferta; (iv) à contratação do
Agente Fiduciário, da Securitizadora, do banco liquidante, custodiante, escriturador, assessores jurídicos e das
demais instituições que eventualmente se façam necessárias para a realização da Emissão e/ou da Oferta, fixan-
do-lhes os respectivos honorários; (v) a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os
órgãos competentes, incluindo providências junto à B3, à CVM e quaisquer outras autarquias ou órgãos junto aos
quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação e divulgação da Emissão e/ou da
Oferta; (vi) a contratação de instrumentos de proteção; e (vii) a elaboração, em conjunto com as instituições finan-
ceiras intermediárias da Oferta, do plano de distribuição dos CRA. 3. Ratificar todos os atos já praticados em
nome da Companhia relacionados às deliberações acima. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Ultrapar Partici-
pações S.A. - Acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente da Mesa; Rodrigo de Almeida Pizzinatto -
Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Rodrigo de Almeida
Pizzinatto - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de
Petroleo S. A. - NIRE: 333.0029040-1. Protocolo: 00-2021/540106-9. Data do protocolo: 03/08/2021. Certifico o
arquivamento em 04/08/2021 sob o número 00004266516 e demais constantes do termo de autenticação.

Parceria poderá reduzir custo para o mercado
Anbima e CVM compartilharão informações sobre fundos de investimento

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) e a Associa-

ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e 
de Capitais (Anbima) am-
pliaram o convênio de apro-
veitamento da supervisão 
de fundos de investimento.

A partir de 19 de setem-
bro, a Anbima passará a 
compartilhar com o regu-
lador as fiscalizações feitas 
sobre o enquadramento dos 
fundos, ou seja, a verifica-
ção se os ativos dos fundos 
estão de acordo com o que 
está definido nos regula-
mentos.

A nova frente do convê-

nio possibilitará o acom-
panhamento e o com-
partilhamento na íntegra 
com a CVM dos trabalhos 
realizados pela Anbima, 
incluindo as penalidades 
aplicadas, como multas, 
e os termos de compro-
misso celebrados, de for-
ma que a autarquia possa 
aproveitar o material e as 
decisões tomadas.

“A ampliação do convê-
nio vem coroar o sucesso 
das primeiras iniciativas de 
compartilhamento de ati-
vidades de supervisão da 
Anbima sobre os fundos 
de investimento iniciadas 
em 2019, que efetivamente 

se mostraram proveitosas 
e positivas para o alinha-
mento de ações, o apro-
veitamento pela CVM dos 
esforços empreendidos pela 
associação e a consequente 
redução de redundâncias 
desnecessárias”, acredita 
Daniel Maeda, Superinten-
dente de supervisão de in-
vestidores institucionais da 
CVM.

 “A experiência bem-
sucedida em outras frentes 
do convênio de supervisão 
nas atividades de distribui-
ção e de precificação dos 
ativos dos fundos nos per-
mitiu aumentar a parceria, 
otimizando os recursos 

das entidades e reduzindo 
custos para o mercado”, 
diz Guilherme Benaderet, 
superintendente de Super-
visão de Mercados da An-
bima,

A troca de informações 
deve dar mais agilidade na 
análise das carteiras e mi-
nimizará a redundância de 
atuações. Segundo Benade-
ret, essa antecipação bene-
ficiará os investidores, uma 
vez que Anbima poderá 
fiscalizar e sinalizar mais 
rapidamente os fundos que 
não estiverem com a cartei-
ra adequada ao combinado 
com o cotista.

A cada três meses, as 

entidades se reunirão para 
analisar os resultados e os 
aprendizados do trimestre e 
alinhar eventuais melhorias 
no convênio.

Início

A parceria de aprovei-
tamento da supervisão de 
fundos começou no final 
de 2018 com o comparti-
lhamento da análise prévia 
realizada pela Anbima dos 
pedidos de habilitação para 
administradores de recur-
sos de terceiros na CVM. A 
partir de 2019, a associação 
passou a dividir com a au-
tarquia os monitoramentos 

de precificação de ativos e 
de distribuição de cotas de 
fundos.

Durante a vigência deste 
Convênio, o Pilar do Regu-
lação será conduzido por 
representantes da Superin-
tendência de Desenvolvi-
mento de Mercado (SOM) 
e Superintendência de Rela-
ções com Investidores Ins-
titucionais (SIN) do lado da 
CVM, e representantes da 
equipe interna da Anbims 
das Áreas de Representação 
e Supervisão, para discus-
são de questões regulatórias 
e autorregulatórias relacio-
nadas aos fundos de inves-
timento e temas correlatas.
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QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF Nº 30.915.318/0001-63 - NIRE 33300006184 - Cia. Fechada

Ata da AGO realizada em 12/07/2021. 1 - Local, Data e Hora: Sede da Em-
presa, na Av. Presidente Antônio Carlos, 51/7º - parte, na Cidade do Rio de 
Janeiro, RJ, em 12/07/2021, às 10h. 2 - Convocação e Presença: Acionis-
tas devidamente convocados conforme Edital de Convocação publicado no 
DOERJ nas edições dos dias 14/06/2021; 15/06/2021; e 16/06/2021, págs. 
nº 5, 7, e 6, respectivamente, e no jornal MM, desta capital, nas edições 
dos dias 14/06/2021; 15/06/2021; e 16/06/2021, págs. nº 5, 8, e 3, respec-
tivamente. Presentes acionistas representando mais da metade do capital 
votante, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3 - Publicação: Os do-
cumentos de que trata o art. 133 da Lei 6.404/76, referentes aos exercícios 
sociais encerrados em 31/12/2020, deixaram de ser publicados, conforme 
o disposto no art. 294 do mesmo diploma legal. 4 - Mesa: Assumiu a pre-
sidência dos trabalhos o Sr. Maurício Fialho Cantarelli, que convidou como 
secretária a Sra. Viviane dos Santos Saraiva. 5 - Ordem do Dia: I. Exami-
nar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 
2020; e II. Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício 
encerrado em 31/12/2020. 6 - Deliberações por Unanimidade: I. Aprovada 
sem restrições ou reservas as contas dos administradores e as demonstra-
ções financeiras que integram a presenta Ata (Anexo I), referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020; II. Tendo em vista que a Companhia apurou 
prejuízo no resultado do exercício encerrado em 2020, os acionistas decidem 
que o total do prejuízo será absorvido na conta de Prejuízos Acumulados. 
7 - Acionistas Presentes: Construtora Queiroz Galvão S.A. - 902.801 ações 
ordinárias, 189.069 ações preferenciais; GASA Empreendimentos S/A - 
209.240 ações ordinárias, 43.889 ações preferenciais; Total: 1.344.999 ações. 
8 - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião sendo da 
mesma lavrada ata sumária. “Confere com o original lavrado em livro próprio”. 
RJ, 12/07/2021. Maurício Fialho Cantarelli - Presidente; Viviane dos Santos 
Saraiva - Secretária. Jucerja reg. 00004158322 em 19.07.2021. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário-Geral.
Anexo I - Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Ativo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante: .............................................................. 194 224
Caixa e equivalentes de Caixa ............................... 135 165
Impostos e contribuições a recuperar .................... 59 59

Não Circulante: ...................................................... 8.824 8.824
Partes relacionadas ............................................... 8.824 8.824

9.018 9.048
Passivo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante: .............................................................. 8.539 8.744
Dividendos a pagar ................................................ 8.439 8.439
Contas a pagar ....................................................... 100 305

Não circulante:....................................................... 305 99
Partes relacionadas ............................................... 305 99

Patrimônio Líquido: ............................................... 174 205
Capital social .......................................................... 422 422
Prejuízo acumulado ............................................... (248) (217)

9.018 9.048
Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 

(Em milhares de reais)
Receitas (despesas) operacionais: 31.12.2020 31.12.2019
Despesas administrativas ...................................... (30) (78)
Despesas tributárias .............................................. (1) -

(31) (78)
Receitas financeiras ............................................... 2 20

2 20
Prejuízo líquido do exercício ................................... (29) (58)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 31.12.2020 31.12.2019
Prejuízo líquido do exercício ................................... (29) (58)
Ajustes por:
Resultado líquido financeiro ................................... (2) (20)

Prejuízo ajustado ..................................................... (31) (78)
Diminuição (aum.) dimin. em outros créditos ......... - (9)
Aumento (dimin.) partes relacionadas a pagar ...... - (64)

Recursos líqs. aplicados atividades operacionais ... (31) (151)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Juros recebidos ...................................................... 1 20

Recursos líqs. gerados nas ativs. de investimento . 1 20
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa .......... (30) (131)
Demonstração do aumento (diminuição)
 no caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivs. de caixa no início do exercício ..... 165 296
Caixa e equivs. de caixa no fim do exercício ......... 135 165

Diminuição do caixa e equivalentes de caixa .......... (30) (131)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 

Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Cap. Social Prej. Acumulados Total

Saldos em 01/01/2019.............. 422 (159) 263
Prejuízo líquido do exercício ....  - (58) (58)

Saldos em 31/12/2019.............. 422 (217) 205
Prejuízo líquido do exercício .... - (29) (29)
Ajuste resultado .......................  - 2 2

Saldos em 31/12/2020.............. 422 (244) 178

Viviane dos Santos Saraiva - Diretora; Pedro Ventura de Farias Junior - Contador

PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/MF N°: 24.566.534/0001-48 - NIRE: 33.30031995-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de agosto de 2021, às 10:00h, na sede da 
PRINER LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A. (“Companhia”), no Município 
de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Feliciano de Castilho, 
S/N, Quadra 24-B, Lote 36 e Av. Carmen Miranda, S/N, Quadra 24-B, lotes 31, 
32 e 35, Bairro Chácara Rio Petrópolis, CEP 25.231-250. 2. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação, na forma do parágrafo 4º do artigo 124 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”), tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.  
3. MESA: Presidente: Sr. Túlio Cintra; Secretário: Sr. Marcelo Gonçalves Costa. 
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aumentar o capital social da Companhia; 
(ii) alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) consolidar o 
Estatuto Social da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, 
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a lavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o §1º do artigo 130 da 
LSA, e deliberaram o quanto segue: 5.1. Aumentar o capital social da Companhia 
em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mediante a emissão de 5.000.000 
(cinco milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço 
de emissão unitário de R$1,00 (um real) por ação, calculado de acordo com o 
disposto no inciso II, §1º do Art. 170 da LSA. 5.2. As novas ações emitidas foram 
integralmente subscritas conforme boletim de subscrição anexo à presente ata 
(Anexo I), com renúncia dos demais acionistas ao direito de preferência para a 
subscrição do aumento de capital. 5.3. Em razão do disposto no item 5.1 acima, 
o capital social da Companhia passa de R$34.556.579,00 (trinta e quatro 
milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais), 
divido em 34.556.579 (trinta e quatro milhões, quinhentas e cinquenta e seis mil, 
quinhentas e setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
para R$39.556.579,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, 
quinhentos e setenta e nove reais), divido em 39.556.579 (trinta e nove milhões, 
quinhentas e cinquenta e seis mil, quinhentas e setenta e nove) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, passando o caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social a vigorar com a redação abaixo: “Artigo 5º. O capital da Companhia é 
de R$39.556.579,00 (trinta e nove milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, 
quinhentos e setenta e nove reais), totalmente subscrito e integralizado, divido em 
39.556.579 (trinta e nove milhões, quinhentas e cinquenta e seis mil, quinhentas e 
setenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.4. Aprovar 
a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a 
redação disposta no Anexo II à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, o presidente encerrou 
a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por 
todos os presentes assinada. Duque de Caxias/RJ, 19 de agosto de 2021. Mesa:  
Túlio Cintra. Marcelo Gonçalves Costa - Presidente Secretário. Acionistas:  
Túlio Cintra - PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.: Nome: Túlio Cintra 
Nome: Marcelo Gonçalves Costa. Cargo: Diretor Presidente Cargo: Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores. Jucerja nº 4444395, em 27/08/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL MAGNA DIA 13/09/2021

POSSE DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL, RENOVAÇÃO 
DO TERÇO DO CONSELHO DIRETOR E DAS MESAS DIRETORAS 

DAS DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 
Em conformidade com os termos do Art. 22, § 2º do Estatuto do Clube de 
Engenharia, convoco os Senhores Associados para a Assembleia Geral 
Magna a realizar-se no dia 13/09/2021, segunda-feira, às 18:00 h no 
formato não presencial, obedecendo aos protocolos municipais, estaduais 
e federais que endossam a nossa preocupação na proteção de todo corpo 
associativo e funcional, nesta época de pandemia, devido à Covid-19, para 
a posse da DIRETORIA, CONSELHO FISCAL, RENOVAÇÃO DO TERÇO 
DO CONSELHO DIRETOR E DAS MESAS DIRETORAS DAS DIVISÕES 
TÉCNICAS ESPECIALIZADAS, triênio 2021/2024. A Assembleia instalar-
se-á em 1ª Convocação às 18:00 h, nos termos do Art. 27, alínea “d”. Rio 
de Janeiro, 31/08/2021. Pedro Celestino da Silva Pereira Filho – Presidente

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. Acionistas, convidados a 
comparecerem dia 09.09.2021, em nossa sede social, Av. Presidente 
Vargas, 463, 13º andar, às 10:00 horas, em AGE, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) AProVAção, da AGE de 26 de agosto de 
2021 que deliberou o aumento do Capital Social, com alteração do artigo 
correspondente no Estatuto Social; 2) outros assuntos de interesse social. 
A Diretoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, CNPJ 00.243.729/0001-99,
convoca/convida seus associados para Assembléia Geral Ordinária/Extra-
ordinária, à realizar-se dia 05/10/2021 com a primeira chamada às 19:30h e
segunda chamada às 20h via internet, na sala virtual da CBFM, com a
seguinte ordem do dia: 1- Aprovação de contas; 2 - Eleição e posse da
diretoria e conselho fiscal para regularizar a vacância dos cargos previs-
tos, em estatuto, para o período de 2020/2024; 3 – Alteração da sede da
instituição. OBS: As deliberações poderão ser feitas através de e-mail.

Robson Fabrício Marfa
PRESIDENTE

Confederação Brasileira de Futebol de Mesa

Três perguntas: mid e small caps – mercado, escolhas e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Marco Saravalle, 
estrategista-chefe 

da Sara Invest, sobre as 
ações de mid e small caps 
negociadas na B3. A Sara 
Invest é especializada em 
ações menos conhecidas, e 
que por isso acabam fican-
do de fora do radar de in-
vestidores. A casa de análise 
cobre mid e small caps que 
possuem valor de mercado 
de até R$ 15 bilhões.

Como você está vendo 
o mercado de mid e small 
caps? Quais são as suas 
perspectivas?

O investidor de mid e 
small caps tem que ter ciên-
cia que esse tipo de ação os-
cila mais por ser mais agres-
siva. Elas possuem maior 
potencial de valorização, 
mas em momentos de que-
da é natural que possam cair 
mais que a média. O inves-
tidor tem que entender isso.

Isso se deve a vários mo-
tivos, mas eu vou destacar 
dois deles. Primeiro, é a 
própria cobertura dos anal-
istas. Existem papéis em 
que a Sara Invest é a única 
a cobri-los oficialmente 
em todo o Brasil. Existem 
empresas que não pos-
suem uma opinião oficial 

de grandes bancos e cor-
retoras, pois eles não têm 
interesse em cobri-las. Ou 
seja, há uma carência de in-
formações e opiniões com 
relação a esses ativos. 

Segundo, é que são em-
presas muito menores. Um 
grande banco pode valer 
até R$ 200 bilhões enquan-
to uma empresa desse tipo 
pode valer R$ 100 milhões. 
Será que em algum momen-
to um banco que vale R$ 
100 bilhões vai cair para R$ 
50 bilhões? É difícil, mas 
também é difícil que esse 
banco tenha uma valoriza-
ção de 100%, passando a 
valer R$ 200 bilhões.

Como se trata de uma 
blue chip, a chance de os-
cilação, já que se trata de 
um ativo maduro, é menor. 
Uma empresa pequena, 
com um valor de mercado 
de R$ 100 milhões, pode ir 
rapidamente para R$ 200 
milhões, apresentando uma 
valorização de 100%. O 
ponto é que ela também, 
em algum momento de es-
tresse do mercado, pode ser 
avaliada em R$ 50 milhões. 
Isso é possível, e nós já vi-
mos isso acontecer.

As expectativas para o 
setor continuam muito 
boas. Essas empresas estão, 
de uma certa forma, capi-
talizadas, com uma boa es-

trutura de capital, voltando 
a girar caixa e com a sua 
lucratividade subindo. A 
maioria das empresas que 
acompanhamos estão ven-
do bons anos para 2021 e 
2022. O investidor deve 
olhar para os cases de mid 
e small caps. Existem mui-
tas empresas no nosso uni-
verso de cobertura com até 
100% de potencial de valo-
rização de acordo com cada 
cenário.

Vemos muito potencial, 
mas é importante que o in-
vestidor faça a lição de casa, 
conhecendo as empresas 
individualmente.

Como escolher uma 
boa ação desse tipo de 
empresa para investi-
mento?

Primeiro, deve-se fazer 
uma análise muito minu-
ciosa e detalhada desses 
ativos. Em ações de mid e 
smalls caps, nós temos que 
ir além. Em mais de 50% do 
nosso tempo, nós estamos 
conversando com pessoas, 
empresas, concorrentes, 
outros acionistas, gestores 
que já tiveram essas ações 
e fazendo visitas. Além de 
fazermos muitas avaliações, 
valuations e análises finan-
ceiras. Isso tudo para en-
tendermos os ativos, o mo-
mento da companhia, como 

estão as expectativas para 
os próximos 12, 24 meses, 
se houve alguma mudança 
nos executivos e como está 
o seu mercado de atuação.

Como para esse tipo de 
empresa há um universo de 
cobertura menor, é impor-
tante que o investidor vá 
atrás dessas informações, 
procurando o departa-
mento de relações com in-
vestidores, participando de 
teleconferências e fazendo 
visitas. Nesse tipo de em-
presa, a análise tem que ser 
ainda maior, até porque elas 
envolvem riscos maiores. 
Dessa forma, fazendo uma 
análise muito profunda, é 
possível encontrar alguns 
ativos.

Estamos otimistas tanto 
com empresas focadas no 
mercado local, que ainda 
apresentam um atraso na 
recuperação econômica, 
como empresas que ainda 
surfam no crescimento 
econômico global. Por ex-
emplo, a Marcopolo sofreu 
muito com a paralisação, 
principalmente, do segmen-
to de turismo. Trata-se de 
uma empresa que depende 
muito do transporte de pas-
sageiros em rodovias, fora o 
segmento de urbanos.

A Marcopolo fabrica, 
mais especificamente, car-
rocerias de ônibus. Ela tem 

um aumento da demanda 
governamental, mas ainda 
muito fraca. São nesses mo-
mentos em que começamos 
a fazer a análise e a ficar-
mos mais tranquilos com 
a recuperação do terceiro 
e quarto trimestre de 2021 
e 2022. Olhando para a fr-
ente, esse papel está muito 
descontado.

Temos uma série de out-
ros cases, alguns deles um 
pouco maiores. Entre os 
bancos, preferimos os ban-
cos médios ou mais digitais. 
Uma das nossas preferên-
cias é o BTG Pactual. Cada 
empresa, dentro do seu 
segmento, deve apresentar 
uma boa performance.

De uma forma geral, 
como você está vendo o 
desempenho das mid e 
small caps que abriram 
capital em 2020 e 2021?

Nós tivemos a abertura 
de capital de uma série de 
empresas focadas em mid e 
small caps, de vários segmen-
tos, com valores de mercado 
que podem ir até R$ 15 bil-
hões. A maioria dessas em-
presas tem apresentado uma 
boa performance. Uma das 
empresas que estão fazendo 
um belíssimo trabalho na 
área de tecnologia é a Local-
web (IPO feito em fevereiro 
de 2020).

Contudo, nós também 
tivemos empresas que não 
tiveram sucesso, onde a 
oferta aconteceu, mas as 
ações acabaram se des-
valorizando. Algumas em-
presas do setor de tecno-
logia, que apresentaram 
valorização nos primeiros 
dias, acabaram se desvalori-
zando depois, com o mer-
cado muito cético quanto 
à perpetuidade do negócio 
dessas companhias. Ex-
istem dúvidas se elas vão 
se sobressair, se ficarão no 
mesmo patamar de rent-
abilidade e de margem, e se 
continuarão crescendo.

Empresas focadas na 
economia real, como a Boa 
Safra, do setor de agricultura, 
possuem perspectivas mel-
hores para os próximos anos.

Tivemos uma série de 
ofertas que mostraram que 
o investidor local tem um 
apetite muito grande por no-
vas empresas, mas a nossa 
preocupação é com relação à 
avaliação e preços de alguns 
desses ativos que estão vindo 
ao mercado. Isso pode trazer 
alguma preocupação para os 
investidores pessoa física, 
principalmente.

Ao longo do segundo se-
mestre, podemos ver uma 
nova rodada de novos IP-
Os, principalmente focada 
em mid caps e small caps.

Afrebras critica ajuda do 
Estado no enriquecimento 
do setor de bebidas

A lista de novos bi-
lionários da revista 
Forbes de 2021 foi 

divulgada e existem três no-
mes que estão ligados aos 
oligopólios de bebidas no 
Brasil, entre eles estão Jor-
ge Paulo Lemann, Marcel 
Herrmann Telles e Carlos 
Alberto da Veiga Sicupira. 
Somando o patrimônio dos 
três, chegamos a R$ 210,5 
bilhões.

A Associação dos Fabri-
cantes de Refrigerantes do 
Brasil Associação dos Fa-
bricantes de Refrigerantes 
do Brasil (Afrebras) chama 
atençao de que “em meio 
à uma crise sanitária, uma 
crescente inflação e um alto 
nível de desemprego, exis-
tem bilionários expandindo 
seus lucros.” Lembra, tam-
bém que “a Ambev utiliza 
benefícios fiscais, mais es-
pecificamente por crédi-
tos de IPI, uma forma de 
subsídio que é bancada pela 
sociedade. Fica a indagação: 
teria o Estado brasileiro op-
tado por ajudar milionários 
a se tornarem bilionários 
por políticas econômicas? 
Caso a resposta seja sim, 
o Estado brasileiro precisa 
reverter essa transferência 
de renda que só beneficia a 
parcela do 1% mais rico do 
nosso país.”

De acordo com a Afre-
bras, toda essa situação pro-
move um corporativismo, 
ou seja, o poder econômico 
entre governo e empresa se 
mesclam e buscam atender 

a apenas interesses que be-
neficiam um ao outro. Um 
exemplo disso seria o atraso 
na discussão de reformas 
na tributação que promo-
vam mais igualdade. E esses 
atrasos são de interesse de 
quem não quer perder com 
a tributação de grandes for-
tunas, lucros e dividendos.

“É preciso ressaltar tam-
bém que o Brasil, até o fi-
nal de 2021, deve deixar de 
arrecadar R$ 475 bilhões 
devido às renúncias fis-
cais, segundo um estudo da 
Unafisco (Associação Na-
cional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Bra-
sil). Entre esses privilégios, 
os maiores são a isenção 
de lucros e dividendos, não 
tributação de grandes fortu-
nas e a ZFM (Zona Franca 
de Manaus).”

Parte desse capital de-
veria estar sendo usado 
para promover políticas 
econômicas que auxiliem a 
retomada de empregos, di-
minuição da dívida pública 
e aumentar os gastos com 
saúde e seguridade social no 
meio da pandemia.

A Afrebras “com seus 
valores de isonomia, com-
petição justa, defesa da jus-
tiça tributária e igualitária 
dentro do setor de bebidas 
se põe, alerta e pede pa-
ra que os formuladores e 
participantes da estrutura 
político-econômica do país 
aloquem os recursos pú-
blicos de forma eficiente e 
igualitária.”
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 1º SEMESTRE DE 2021

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

 Res. de Lucros

 
Capital 
Social 

Aum. 
de  

Cap. 

Capital 
 a Rea- 

lizar 
 Res. 

 Legal 

Reserva 
Especial 
de Lucro 

Luc./
Prej. 

Acum.  Total 
Em 31/12/2019 14.021 2.021 (2.021) 159 1.627 - 15.807
Lucro Líq. semestre - - - - - 2.755 2.755
Integralilzação de
 capital em espécie - - 2.021 - - - 2.021
Aumento de capital 2.021 (2.021) - - - - -
Destinação do lucro:
Reserva legal - - - 138 - (138) -
Reserva especial
 de lucro - - - - 2.617 (2.617) -
Em 30/06/2020 16.042 - - 297 4.244 - 20.583
Em 31/12/2020 16.042 - - 529 8.680 - 25.251
Lucro Líq. semestre - - - - - 6.761 6.761
Destinação do lucro:
Reserva legal - - - 338 - (338) -
Reserva especial
 de lucro - - - - 6.423 (6.423) -
Em 30/06/2021 16.042 - - 867 15.103 - 32.012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais
01/01 a 

30/06/2021
01/01 a 

30/06/2020
Lucro líquido do semestre 6.761 2.755
Despesas (receitas) que não afetam o caixa:

Perda na baixa de imobilizado - 11
Depreciação e Amortizações 75 90
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 368 60

Lucro líquido ajustado 7.204 2.916
Variações nas contas do Ativo e do Passivo

Redução (Aumento) de Operações de Crédito (35.458) 22.781
Aumento (Redução) em Outros Créditos (2.994) 1.959
Aumento (Redução) em Outros Valores e Bens 2.033 (3.394)
Aumento (Redução) em Depósitos a prazo 39.013 (40.025)
Aum. (Red.) de Rec. Aceites e Emissões de Títulos (4.411) 11.306
Aumento (Redução) em Outras Obrigações 7.586 (33)
 5.769 (7.406)

Caixa líquido (aplicado) gerado p/ativs. operacionais 12.973 (4.490)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de Imobilizado de Uso (16) (24)
Caixa líquido aplicado p/ativ. de investimentos (16) (24)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de Capital - 2.021

Caixa líquido gerado p/ativ. de financiamentos - 2.021
Aum. (Red.) líquido de caixa e equivals. de caixa 12.957 (2.493)
Demonstração do aumento nas disponibilidades

Saldo de caixa e equiv. de caixa no início do semestre 17.837 15.176
Saldo de caixa e equiv. de caixa no final do semestre 30.794 12.683

Variação 12.957 (2.493)

Senhores Acionistas, Colaboradores, Clientes e Investidores: Os administradores da Socinal S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, apresentam as 
demonstrações financeiras relativas aos períodos findos em 30 de junho de 2021 e 2020, acompanhadas das 
notas explicativas e relatório dos auditores independentes. 1. A Instituição: Senhores acionistas, investidores e 
colaboradores, neste 1º semestre de 2021 acompanhamos com apreensão o agravamento da pandemia em nosso 
país e a aceleração do contágio da COVID-19. Por isso, a Socinal adotou postura preventiva e de máxima segurança 
para a volta dos trabalhos no ambiente interno e podemos afirmar que obtivemos sucesso em nossas ações de 
prevenção. O ambiente interno e as rotinas foram adaptadas para lidar com o risco de contágio, respeitando regras 
e protocolos de segurança amplamente divulgados pelas autoridades de saúde e infectologistas. Neste exercício 
investimos em tecnologia e melhoria de processos internos com a visão voltada para um mercado financeiro em 
profunda mudança nos sistemas de pagamento, nos processos de atendimento remoto e na oferta de produtos com 
maior valor agregado em tecnológica financeira. A Socinal e seus administradores agradecem aos colaboradores, 
clientes e parceiros pelo entendimento, empenho e aderência aos novos procedimentos implantados que visam à 
segurança das pessoas com o mínimo de impacto operacional na empresa. 1- A linha de resultados com serviços, 
apesar do ano atípico de 2020, reagiu de forma vigorosa e atingiu R$ 31,5 milhões neste exercício, com crescimento 
de 383% sobre igual período do ano passado, refletindo a volta da demanda por crédito no sistema e a clara 
ascendência das fintechs sobre o território cativo dos bancos. A atividade de prestação de serviços de emissão de 
dívida para fundos, fintechs de crédito e securitizadoras já é uma atividade consolidada na Socinal. 2- A carteira de 
crédito total teve evolução de 34,60% fechando em R$ 155,5 milhões no semestre. Vale destacar o reposicionamento 
estratégico adotado pela administração quitando em 100% a carteira de operações ativas vinculadas e reduzindo em 
49,97% na linha de crédito pessoal consignado, focando esforços na geração de créditos para linhas de aquisição 
de imóveis na planta e loteamentos de perfil residencial, procurando explorar um segmento com alta demanda, 
baixa inadimplência e garantia real. 3- Nesse semestre tivemos um fluxo consistente de captações com o mercado 
demandando títulos indexados ao IPCA, o que é adequado ao nosso portfólio por estar em linha com os índices 
usados na correção da maioria dos ativos de crédito da carteira. O volume total de recursos captados por meio da 
emissão de títulos e valores mobiliários apresentou evolução de 33,22%, atingindo R$ 155,8 milhões. 4- O retorno 
operacional bruto, já incluído as provisões, atingiu R$ 9,68 milhões com crescimento de 97,23% em relação a 
igual período do ano passado e um lucro líquido de R$ 6,76 milhões após impostos com crescimento de 145,41%.
Desta forma, desconsiderando as provisões e depreciações, tivemos um retorno operacional anualizado antes de 
impostos e provisões (ROE) de 61,01% sobre o patrimônio médio do exercício, evidenciando a recuperação das 
atividades operacionais da companhia a níveis de pré-pandemia. Esta administração reafirma seu compromisso com 
o planejamento estratégico definido em conjunto com os acionistas, visando a eficiência tributária, administrativa e 
operacional da empresa, com foco em ativos mais pulverizados e com menor nível de inadimplência. Neste sentido, 
continuamos direcionando esforços nas parcerias com as incorporadoras e atuando no fomento do crédito voltado 
ao setor imobiliário, bem como nas operações de bancarização e emissão de dívidas, gerando valor por meio da 
prestação de serviços, sem agregar maior risco de crédito à instituição. 2. Panorama Econômico e segmentação: 

Esses primeiros seis meses do ano foram marcados por um quadro de pandemia agravado pela elevação do 
contágio e dos óbitos no país. Do ponto de vista político o cenário também foi conturbado por vários fatos que 
provocaram choque de relacionamento entre os poderes e a elevação do risco político com consequências diretas na 
volatilidade dos ativos e do Real frente à moeda americana. A taxa de juros na economia entrou em franca ascensão 
com o Banco Central escalando a taxa básica para fazer frente à inflação. No ambiente de negócios, os agentes 
financeiros, bancos e demais instituições tiveram uma recuperação nos seus resultados devido ao crescimento do 
crédito e aumento das tarifas de serviços em linha com a retomada da economia, já muito represada no ano de 
2020, que é movida pelo avanço da vacinação e imunização da população e pela expectativa de reação de todos 
os setores da atividade econômica. O mercado de crédito esboçou uma reação neste semestre puxado pelo crédito 
imobiliário e de capital de giro, principalmente nas linhas do governo federal. O Copom apontou para decisões mais 
duras na política monetária para o segundo semestre, o que aumenta o estado de alerta dos agendes econômicos 
e investidores e reflete em volatilidade crescente em todos os mercados. Ouvidoria: A estrutura de Ouvidoria da 
Socinal atende plenamente aos requisitos definidos pela legislação vigente, disponibilizando aos seus clientes canal 
de acesso dedicado com divulgação através de seu site na rede mundial de computadores (www.socinal.com.br) e 
diretamente na sede ou com seus correspondentes. Mantivemos indicadores de baixa demanda por nossos canais de 
reclamação, mesmo considerando o atendendo aos clientes de correspondentes parceiros, não tivemos crescimento 
dos índices de atendimento e demanda. A ouvidora da Socinal tem um histórico de todos os casos atendidos e não 
há relato de ocorrência sem solução formal de inconformidade a Alta Administração como consta no relatório de 
Ouvidoria, exigido pela Resolução CMN nº 3.849/2010. 3. Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança 
Corporativa: A Socinal detém uma estrutura de controles internos compatível com seus processos e procedimentos 
de segurança operacional, de crédito, de controle de liquidez e da segurança da informação. O comitê de Controles 
Internos avaliou os relatórios de controles internos, o de auditoria interna e externa para o risco operacional, e 
faz periodicamente os controles eletrônicos e de processos, sempre que demandado, aprovando seu conteúdo e 
acompanhando as necessidades de ajustes e intervenções visando o controle e a prevenção de riscos. A Gestão de 
Riscos se dá através de uma estrutura simples e objetiva onde os integrantes do comitê de controles internos e riscos 
reúnem-se periodicamente e tempestivamente, deliberando sobre os assuntos pertinentes a normas, procedimentos 
e ocorrências do risco operacional, de liquidez, de mercado e socioambiental fazendo a avaliação periódica da 
carteira de crédito e dos principais indicadores de concentração, preços, inadimplência e segmentação, bem como 
o monitoramento do risco socioambiental em suas operações e interrelações com fornecedores, parceiros, clientes 
e colaboradores. A Socinal conta ainda com diretrizes de Governança Corporativa que, exercidos pelo comitê de 
controles internos e risco que visa proteger o patrimônio da entidade, incrementar, sugerir e apoiar ações éticas e de 
boa governança entre todos os participantes diretos e indiretos da instituição, incentivando, facilitando e monitorando 
práticas de disclosure adequado em todos os meios formais de comunicação. As premissas e parâmetros para a 
gestão dos riscos de crédito, operacional, socioambiental, de mercado e de capital estão disponíveis em nosso site 
no endereço www.socinal.com.br. Agradecemos o apoio de todos os acionistas, colaboradores, clientes, investidores 
e parceiros. A Administração. Araruama/RJ, 24 de agosto de 2021.

Ativo Notas 30/06/2021 30/06/2020
Circulante    
Disponibilidades 3  4.044  1.983 
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4  26.750  10.700 
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros   26.750  10.700 
Operações de Créditos   19.103  27.399 
Setor Privado 5  19.760  28.609 
(-) Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa  (657)  (1.210)
Outros Créditos   10.858  9.072 
Diversos 6  10.858  9.072 
Outros Valores e Bens  4.652  8.358 
Ativos não Financ. Mant. p/Venda Recebido 7  4.644  8.358 
Despesas Antecipadas   8  -

Total do ativo circulante   65.407  57.512 
Não circulante    
Operações de Créditos   130.604  83.264 
Setor Privado 5 135.768 86.941
(-) Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa   (5.164) (3.677)

   130.604  83.264 
Imobilizado Líquido  8  2.760  2.880
Total do ativo não circulante   133.364  86.144
Total do ativo  198.771  143.656

Passivo Notas 30/06/2021 30/06/2020
Circulante
Depósitos 9.1  601  5.698 
Depósitos a Prazo   601  5.698 
Recursos e Aceites Cambiais 9.2  10.021  14.079 
Recursos e Aceites Cambiais   10.021  14.079 
Outras Obrigações  9.3 10.954  6.124 
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados   1.413  2 
Fiscais e Previdenciárias  6.026  4.024 
Diversas   3.515  2.098 

Total do passivo circulante   21.576  25.901 
Não circulante    
Depósitos 9.1  55.970  16.002 
Depósitos a Prazo   55.970  16.002 
Recursos e Aceites Cambiais 9.2  89.213  81.170 
Recursos e Aceites Cambiais   89.213  81.170 

Total do passivo não circulante   145.183  97.172 
Patrimônio líquido    
Capital social   16.042  16.042 
Reservas de lucros  15.970  4.541 

Total do patrimônio líquido 11 32.012  20.583 
Total do passivo e patrimônio líquido   198.771  143.656 

 Notas
01/01 a 

30/06/2021
01/01 a 

30/06/2020
Receita da Intermediação Financeira  11.939 12.542 
Operações de Créditos   11.711  12.390 
Resultado de Op. c/Títulos e Vals. Mobiliários  228 152 
Despesas da Intermediação Financeira  (6.747)  (7.586)
Operações de Captação no Mercado  (5.861) (7.083)
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa  (886)  (503)

Resultado da Intermediação Financeira  5.192 4.956 
Outras Receitas/Despesas Operacionais  4.486  (48)
 Receitas de Prestação de Serviços 12.1 31.457  6.505 
 Despesas de Pessoal  (1.037) (982)
 Outras Despesas Administrativas 12.2 (2.153) (1.898)
 Despesas Tributárias  (3.359) (889)
 Outras Receitas Operacionais  21  4 
 Outras Despesas Operacionais  13 (20.443) (2.788)

Resultado antes da Trib. s/Lucro e Particip.  9.678 4.908 
Resultado Não Operacional    
Imposto de Renda e Contribuição Social  (2.917) (2.153)
Provisão para Imposto de Renda  (1.819) (1.341)
Provisão para Contribuição Social  (1.098) (812)

Lucro líquido do semestre 10 6.761 2.755 
Quantidade de ações   9.500  9.500 
Resultado por ação   0,712 0,290

1- Contexto Operacional: A Socinal S.A. – Crédito, Financiamento e Investi-
mento, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), é uma 
instituição financeira de capital fechado e vem operando como instituição de cré-
dito, financiamento e investimento desde abril/2009. A Socinal tem foco no seg-
mento de prestação de serviço para plataformas de crédito online (fintechs) e 
Fundos de direitos creditórios no modelo BaaS – banking as a service e participa 
como originador e cedente de créditos ofertados nestas plataformas especializa-
das. A carteira proprietária está composta por empréstimos pessoais para aquisi-
ção de lotes e casas residenciais, capital de giro para pequenas e médias empre-
sas e na aquisição de direitos créditos descontados oriundos de vendas parcela-
das de empreendimentos a performarem parceria com empresas de incorpora-
ção e de empreendimentos imobiliários em nossa região de atuação. A captação 
de recursos é feita por intermédio da emissão de Certificado de depósitos a prazo 
e Letras de câmbio por meio de plataforma online própria ou por corretoras de 
valores de expressiva idoneidade e penetração no mercado de investimentos. 
2- Apresentação das Demonstrações Financeiras e descrição das princi-
pais práticas contábeis: As Demonstrações Financeiras da Sociedade foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que 
consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, bem como as 
alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabili-
zação das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), no que for aplicável. Fo-
ram parcialmente adotadas nos balanços as normas emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), relacionadas ao processo de convergência 
contábil internacional. Assim, as informações contábeis contidas nas demonstra-
ções financeiras do semestre findo em 30 de junho de 2021, foram elaboradas 
conforme os pronunciamentos homologados pelo BACEN e de acordo instruções 
específicas do BACEN, e em conformidade com o Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. A emissão dessas demonstrações fi-
nanceiras foi aprovada pela Diretoria da Instituição em 24/08/2021. A Administra-
ção declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi-
nanceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utiliza-
das pela Administração na sua gestão. O comitê de pronunciamentos Contábeis 
– CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergência con-
tábil internacional, entretanto nem todos foram homologados pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN). A Resolução BCB Nº 2 de 12 de agosto de 2020 alterou, a 
partir de 01.01.2021, os critérios gerais de elaboração e divulgação de demons-
trações contábeis até então vigentes. Com base na referida Resolução, a Institui-
ção passou a apresentar como demonstração financeira obrigatória a Demons-
tração do Resultado Abrangente (DRA). Desta forma, a Socinal na elaboração 
das demonstrações financeiras, adotou os seguintes pronunciamentos homolo-
gados pelo BACEN: − Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos; − Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - De-
monstração dos Fluxos de Caixa; − Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) 
- Divulgação sobre Partes Relacionadas; − Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 
10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações; − Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 
23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro; − Resolu-
ção CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente; − Resolução CMN nº 
3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; − 
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1); − Reso-
lução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados; − Resolução 
CMN nº 4.748/19 – CPC 46 - Mensuração do Valor Justo. (a) Apuração do re-
sultado: A Socinal apura o seu resultado pelo regime contábil de competência, 
ajustando o mesmo com a apuração do imposto de renda e da contribuição so-
cial, incidentes sobre o lucro tributável do período. (b) Caixa: O Caixa é represen-
tado pelas disponibilidades em depósitos bancários, utilizado diariamente me-
diante necessidade da Sociedade. (Nota 3); (c) Aplicações Interfinanceiras de 
Liquidez: Registram-se aqui os investimentos dos recursos aplicados no merca-
do interbancário de curto prazo com liquidez diária (CDI’s). O saldo apresentado 
é o somatório do valor presente de cada investimento, calculado “pro rata die” 
pelos respectivos indexadores e taxas de juros.(Nota 4); (d) Operações de Cré-
dito: A carteira é composta por produtos de Crédito Pessoal – Consignado em 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Lucro líquido do semestre 6.761 2.755
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado abrangente 6.761 2.755

Folha e Crédito Pessoal – 10,16%, Empréstimos Pessoais, para aquisição de 
imóveis - 0,39%, Capital de Giro –11.44% e Direitos Creditórios – 78,01%. Desse 
total, 3,74% estão provisionados como créditos de liquidação duvidosa. Todas as 
operações de crédito possuem classificação de risco definida e normatizada den-
tro das premissas estabelecidas pela Resolução nº 2.682 do Conselho Monetário 
Nacional – CMN e são regidas por uma política de crédito aprovada e editada pela 
administração, levando-se em consideração: os limites operacionais legais as 
condições microeconômicas e setoriais do devedor, sua situação econômico-fi-
nanceira e os riscos específicos de cada operação; suas garantias e seus garan-
tidores. A classificação das operações vencidas segue estritamente os critérios 
definidos no artigo 4º da mesma Resolução. (Nota 5); (e) Outros Créditos: Re-
ferem-se ao saldo de adiantamento a funcionários, devedores diversos – país e 
os impostos e contribuições a compensar. (Nota 6;) (f) Outros Valores e Bens: 
Valores relativos à realização de garantias, na forma de dação de pagamento, 
advindas de baixa de financiamentos imobiliários com a respectiva retomada dos 
imóveis, para posterior realização. A Sociedade vem conduzindo a formalização 
adequada para esses processos, ao abrigo da Circular BACEN nº 1273. Esses 
imóveis foram submetidos a avaliação de profissionais por meio de contratação 
de empresa especializada. (Nota 7); (g) Imobilizado: A depreciação do ativo 
imobilizado é calculada usando o método de cálculo linear, com base na taxa 
anual de 10% para instalações e móveis e equipamentos de uso, e de 20% para 
os sistemas de processamento de dados e de transporte.(Nota 8); (h) Passivo 
Circulante e Exigível a Longo Prazo: Demonstrados por valores conhecidos, 
considerando nestes os encargos incorridos com base em cálculo “pro rata die”, 
deduzidos das correspondentes despesas a apropriar, e/ou atualização por cor-
reção monetária, quando aplicável. Incluídos neste contexto os saldos das contas 
Depósitos a Prazo, Recursos de Aceites Cambiais, Empréstimos no País – Ou-
tras Instituições e Outras Obrigações.(Nota 9); (i) Imposto de Renda, Contribui-
ção Social e demais Tributos: No 1º semestre de 2021 e no 1º semestre de 
2020 foram constituídas as provisões para o imposto de renda à alíquota-base de 
15% do resultado tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributá-
vel anual que exceder R$ 240 mil no exercício, e a provisão para contribuição 
social sobre o lucro líquido ajustado foi constituída à alíquota de 15%, conforme 
Regulamento do Imposto de Renda e atualizações. Tributos/Alíquota: Imposto 
de Renda (15% + adicional de 10%): 25%; Contribuição Social Sobre o Lucro Lí-
quido – CSLL: 15%; PIS/PASEP: 0,65%; COFINS: 4%. A Lei nº 12.973 de 
13/05/2014, trouxe a adaptação da Receita Federal do Brasil às regras do Impos-
to de Renda e da Contribuição Social para as empresas do Lucro Real e Lucro 
Presumido, segundo as novas práticas contábeis brasileiras introduzidas pelas 
Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, que tornaram obrigatórios os padrões internacio-
nais de contabilidade do IFRS para todas as empresas do País.  As novas regras 
entraram em vigor a partir de 01/01/2015, não optando a Sociedade pela adoção 
antecipada no ano-calendário de 2014, por não se enquadrar em nenhum bene-
fício fiscal. A Sociedade não prevê impactos significantes dos efeitos da nova le-
gislação sobre as suas demonstrações contábeis, mantendo a neutralidade tribu-
tária estabelecida pelo Regime Tributário de Transição (RTT). (Nota 10).
3- Caixa e Equivalentes de Caixa 30/06/2021 30/06/2020
Disponibilidades 4.044 1.983
Disponibilidade em moeda nacional 4.044 1.983
4- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Demonstrada como segue:
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 30/06/2021 30/06/2020
Banco Bradesco 5.750 3.500
Banco Daycoval 7.000 700
Banco ABC 7.000 3.500
Banco Pactual 7.000 -
Banco Santander - 3.000
Total 26.750 10.700
Referem-se às operações com prazo original igual ou inferior a 90 dias e apresen-
tam elevada liquidez e risco insignificante de mudança de valor justo.
5- Operações de Crédito: Demonstrativos da distribuição das carteiras de cré-
ditos por setor e atividade econômica, composição da Provisão para Créditos de 
Liquidação Duvidosa e operações lançadas para prejuízo.

Atividade Econômica Vencida Até 3 M 3 a 12 M 12 a 36 M 36 a 60 M 60 a 180M 180M < Jun-2021 Jun-2020
Setor Privado 95 5.045 14.049 31.478 25.172 61.850 16.959 155.528 115.550

Indústria - - - - - - - - 10
Comércio - 191 389 672 536 1.386 - 3.174 3.566
Outros Serviços 48 403 1.121 2.615 2.164 3.971 299 10.621 11.552
Pessoa Física 927 4.451 12.539 28.191 22.472 56.493 16.660 141.733 100.422

Total 975 5.045 14.049 31.478 25.172 61.850 16.959 155.528 115.550
Ativo Circulante 19.760 28.609
Ativo Não Circulante 135.768 86.941
Por Tipo de Pessoa A Vencer
Tipo de Pessoa Vencida Até 3 M 3 a 12 M 12 a 36 M 36 a 60M 60 a 180M 180M < Jun-2021 Jun-2020

PJ 48 594 1.510 3.287 2.700 5.357 299 13.795 15.128
PF 927 4.451 12.539 28.191 22.472 56.493 16.660 141.733 100.422

Total 975 5.045 14.049 31.478 25.172 61.850 16.959 155.528 115.550
Por Região
Região Jun-2021 Jun-2020
Norte - -
Nordeste - -
Centro-Oeste - -
Sul - -
Sudeste 155.528 115.550
Total 155.528 115.550
Por Produto
Carteiras Jun-2021 Jun-2020
Consignado/Crédito Pessoal 15.798 31.578
Empréstimos Operações Ativa Vinculadas - 15.296
Financiamento Imobiliário 610 851
Capital de Giro/Títulos Descontados 17.798 23.622
Direitos Creditórios 121.322 44.203
Total 155.528 115.550

Risco Provisão
Jun-2021 Jun-2020

Carteira PCLD Carteira PCLD
AA 0% - - - -
A 0,50% 112.211 561 65.985 330
B 1,00% 19.083 191 22.727 227
C 3,00% 11.510 345 16.802 504
D 10,00% 2.693 269 3.435 344
E 30,00% 7.252 2.176 2.867 860
F 50,00% 881 441 1.962 981
G 70,00% 200 140 436 305
H 100,00% 1.698 1.698 1.336 1.336
Total 155.528 5.821 115.550 4.887
Ativo Circulante 19.760 657 28.609 1.210
Ativo Não Circulante 135.768 5.164 86.941 3.667

Operações Lançadas para Prejuízo
Saldo 1º Sem. 2020 14.773
Baixas para Prejuízo 31
Renegociadas 12.335
Recuperadas 1.011
Saldo Fim 1º Sem. 2021 1.458
6- Outros Créditos
Descrição 30/06/2021 30/06/2020
¹ Adiantamento e Antecipações Salariais 419 411
² Impostos e Contribuições a Compensar 4.211 1.430
³ Devedores Diversos – País 8 211
⁴ Títulos e Créditos a receber 6.220 7.020
Total 10.858 9.072
¹ Saldo de distribuição de lucro no mês de encerramento do semestre. ² Representada 
por impostos e contribuições antecipadas para compensação futura. ³ Representado 
por valores a receber de repasses dos órgãos públicos referentes a operações de 
crédito consignado. ⁴Saldo de valores a receber representados por títulos de crédi-
to, que não se caracterizem como operações de crédito. 7- Ativos não Financeiros 
Mantidos para Venda Recebido: Em 30 de Junho 2021, estão assim demonstrados:
Natureza Saldo 30/06/2021 Saldo 30/06/2020
Imóveis 4.644 8.358
Corresponde a bens imóveis disponíveis para venda, ajustados a valor de merca-
do, recebidos de clientes da Sociedade em dação em pagamento e não utilizados 
no desempenho da atividade social. 8- Imobilizado: O ativo fixo da Sociedade 
está assim composto:
Conta Saldo 30/06/2021 Saldo 30/06/2020
Edificações 3.129 3.165
Móveis e equipamentos de uso 218 197
Sistema de processamento de dados 241 227
(-) Depreciação acumulada (828) (709)
Total 2.760 2.880

9- Passivo Circulante e Exigível à Longo Prazo: Os valores registrados nos 
subgrupos estão representados nas rubricas abaixo descritas.
9.1. Depósitos a Prazo 30/06/2021 30/06/2020
RDB - Recibo de Depósito Bancário 56.571 21.700
Total 56.571 21.700
Passivo circulante 601 5.698
Passivo não circulante 55.970 16.002
Total 56.571 21.700
9.2- Letras de Câmbio 30/06/2021 30/06/2020
LC - Recurso de Aceite Cambial 99.234 95.249
Total 99.234 95.249
Passivo circulante 10.021 14.079
Passivo não circulante 89.213 81.170
Total 99.234 95.249
9.3- Outras Obrigações 30/06/2021 30/06/2020
(i) Cobrança e Arrecadações Tributárias 1.413 2
(ii) Fiscais e Previdenciárias 6.026 4.024

IRPJ a recolher 3.090 2.155
CSL a recolher 1.727 1.154
Impostos e contrib. s/serviços de terceiros 488 49
Impostos e contribuição s/salários 54 133
Outros 664 533

(iii) Diversas (a) 3.515 2.098
Total (i+ii+iii) 10.954 6.124

(a) Valores referentes à provisão de férias, repasses e outras obrigações.
10- Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Cálculo IRPJ e CSLL 30/06/2021 30/06/2020
7.0.0.00.000 - Receitas (+) 43.417 19.049
8.0.0.00.000 - Despesas (-) (33.739) (14.143)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e 

das participações societárias 9.678 4.906
6.1.5.80.30 - Juros sobre o capital próprio - -
Adições (+) 886 503
Exclusões (-) - -
Lucro antes da Compensação do Prejuízo 10.564 5.409
Crédito Baixado como Prejuízo (2017 a 2019) (3.240) -
Saldo Prejuízo Fiscal (3.240) -
Base Tributável (Lucro Real após 

Compensação do Prejuízo) 7.324 5.409
IR 15% 1.098 811
IR Adicional 10% 721 529
IRPJ Devido 1.819 1.340
CSLL Devida 15% 1.098 811
Lucro do Semestre 6.761 2.755
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Aos  Acionistas e Administradores da SOCINAL S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da SOCINAL S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Sociedade”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SOCINAL S.A. – Crédito, 
Financiamento e Investimento em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da So-
ciedade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de au-
ditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Re-
latório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 

objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Sociedade. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de 
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. Belo Horizonte, 24 de agosto de 2021. TJS – Auditoria & Consultoria Empresarial - 
CRCMG – 007153/O-0; Silvio Sebastião da Silva - Contador - CRCMG 044996/O-4.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Diretroria: Ângela Maria Martins da Silva - Jorge Lage Campo - Vanessa 
Pires Antunes. Contador: ContabControl - V.P. Antunes Consultoria Empre-
sarial Eireli ME - CRC RJ: 006087/O-9.

11- Patrimônio Líquido: Capital Social: totalmente subscrito e integralizado é 
de R$ 16.042.105,26 (dezesseis milhões, quarenta e dois mil, cento e cinco reais 
e vinte e seis centavos), representado por 12.700.000 (doze milhões e setecentas 
mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Reserva legal: É consti-
tuída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada semestre/exercício social, 
nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 
Lucros ou (Prejuízos) acumulados: Registra o saldo remanescente dos lucros 
(ou prejuízos), após as reversões, ajustes e destinações. Ocorrendo resultado do 
semestre/exercício negativo, este será obrigatoriamente absorvido pelos lucros 
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Juros 
sobre capital próprio/Dividendos: Conforme o artigo 20 do estatuto, os lucros 
líquidos terão a destinação que lhes for determinada pela Diretoria, observando 
o disposto na Lei 6.401/76. Os juros sobre o capital próprio foram instituídos pela 
Lei 9.249/95, que em seu art. 9º, e alterações, faculta às empresas a dedução do 
Lucro Real e da base de Contribuição Social da despesa financeira devidamente 
registrada resultante da aplicação da TJLP sobre o patrimônio a título de remu-
neração aos acionistas. O pagamento dos juros sobre o capital próprio deve ser 
reconhecido a partir do momento que seja declarado ou proposto e assim confi-
gure obrigação presente na data do balanço e registrado em conta específica no 
Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido está assim apresentado:

30/06/2021 30/06/2020
Patrimônio Líquido 32.012 20.583
Capital Social 16.042 16.042
Reservas de Lucro 15.970 4.541
Reserva Legal 868 296
Reserva Especial de Lucro 15.102 4.245
12- Demonstração dos Resultados: 12.1 - Receitas de Prestação de Serviços

01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Receitas de Prestação de Serviços 31.457 6.505
Receitas de serviços com tarifa de confecção de ficha cadastral e comissão na 
originação de créditos resultantes de parcerias operacionais firmadas com em-
presas correspondentes captadoras de crédito no mercado online e para fundos 
de direitos creditórios.
12.2 - Despesas Administrativas 01/01 a 30/06/2020 01/01 a 30/06/2020
Despesa de Água, Energia e Gás 30 24
Despesa de Aluguéis 13 21
Despesa de Comunicação 36 31
Desp. de Manutenção e Conservação 2 20
Despesa de Material 36 9
Despesa de Processamento de Dados 885 746
Desp. Propag. e Public./Rel. Públicas 38 38
Desp. de Serviços do Sistema Financeiro 146 89
Despesa de Serviços de Terceiros 75 30
Desp. de Serv. de Vigil. e Segurança 1 1
Desp. de Serv. Técnicos Especializados 662 699
Despesa com Viagens 5 15
Outras Despesas Administrativas 148 84
Despesa de Depreciação 76 91
Total 2.153 1.898
Composto significativamente por despesas com Processamento de Dados de-
vido Locação do Ambiente Nuvem e novos sistemas operacionais, Consultoria 
Jurídica, Financeira e despesa de Serviço do Sistema Financeiro devido ao cres-
cimento operacional na área de serviços e na de intermediação financeira.
13- Outras Despesas Operacionais 01/01 a 30/06/2021 01/01 a 30/06/2020
Outras Despesas Operacionais 20.443 2.788
Despesas relativas a serviços prestados por correspondentes bancários na cap-
tação de créditos e de títulos e valores mobiliários.
14- Basiléia: Limites Operacionais: Adequação ao novo acordo de capitais 
(Basiléia III): A Sociedade cumpre o disposto pelo Conselho Monetário Nacional, 
por meio das Resoluções 4.192 e 4.193 e os demais conjuntos de normativos que 
regulam e definem as novas regras que buscam aperfeiçoar a capacidade das 
instituições financeiras de absorver choques, fortalecendo a estabilidade financei-
ra e a promoção do crescimento econômico sustentável. O aumento da quantida-
de e qualidade do capital regulamentar mantido por instituições financeiras visa a 
reduzir a probabilidade e a severidade de eventuais crises bancárias, e os seus 
consequentes custos para a economia real.

14.1 - Indicadores de Risco (Basiléia) e Limites Operacionais
Conta Descrição Saldo
1100 Patrimônio de Referência (PRS5) 32.012
1101 Patrimônio de Referência para o Limite de Basiléia (PRS5_LB) 32.012
1102 Patrimônio de Referência para o Limite de Imobilização (PRS5_LI) 32.012
1110.01 Capital Social 16.042
1150 Limite para Imobilização (LI) 16.006
1160 Valor da Situação para o Limite de Imobilização 2.760
1310 Disponibilidades 809
1320 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 13.375
1350 Operações de Crédito 112.280
1370 Outros Direitos 10.858
1380 Outros Valores e Bens 4.652
1390 Permanente 2.760
1395 Créditos a Liberar 15
1700 Valor do RWARCSIMP (Risco de Crédito) 144.750
1800 Valor do RWAOSIMP (Risco Operacional) 10.989
1950 Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerido 7.872
1960 Valor da Margem ou Insuficiência 13.246
2000 RWAS5 (Ativos Ponderados pelo Risco) 155.739
2010 Patrimônio de Ref. Mínimo Requerido para o RWA (15,5%) 24.139

Índice de Basiléia 20,55%
Cálculo do Limite Mínimo de Patrimônio de Referência Optantes pelo RPS 
- Resolução 4.606/2017
Mês/Ano
Conta

Junho de 2021
Nome da Conta

Valor da 
Conta

1101 Patrimônio de Referência p/o Limite de Basiléia (PRS5_LB) 32.012
2000 RWAS5 155.739
2010 Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA 24.139
1950 Margem sobre o Patrimônio de Referência Requerido 7.872

Índice de Basiléia 20,55%
14.2 – Limite de Basiléia e Segmentação: A Resolução 4.606 de 19 de outubro 
de 2017 do CMN, implantou nova metodologia de apuração do RWArps (Risk 
WeightAsset) dos ativos ponderado pelo risco no modelo simplificado e reque-
rimento mínimo de Patrimônio de Referência para instituições enquadradas no 
segmento S5 de instituições não bancárias de crédito (art. 2º, item II). A Socinal 
solicitou e foi aprovado pelo Banco Central do Brasil em agosto/2019 a migração 
de sua segmentação de S4 para S5, passando esta a se enquadrar nas regras 
e limites para este segmento. O requerimento mínimo de capital exigido pelo art. 
12º da Resolução 4.606 é de 17% do montante dos ativos ponderados pelo ris-
co (RWArps) da instituição. Conforme art.1º da Resolução 4.813 de 30/04/2020, 
por motivos de excepcionalidade nas condições de mercado, o limite mínimo foi 
reduzido para 15% até abril de 2021 e de 15,5% que vigora até outubro de 2021.
Gerenciamento de risco: A Socinal, enquadrada no segmento S5 (Resolução 
4.553/2017) faz sua gestão integrada de riscos em conformidade com a Resolu-
ção 4.557/2017 em seu art. 3º, sendo (i) compatível com o modelo de negócio, 
com a natureza das operações e com a complexidade dos produtos, serviços, 
atividades e processos da instituição; (ii) proporcional à dimensão e à relevân-
cia da exposição aos riscos, segundo critérios definidos pela instituição; e (iii) 
adequada ao perfil de riscos da instituição. É resultado do esforço constante de 
modernização dos processos integrados há ações de controle sistêmicos e ge-
renciais, de forma a contemplar risco de mercado, risco de crédito, de liquidez, 
operacional e adequação de capital aos negócios da sociedade, mantendo-os 
dentro dos limites legais e prudenciais de mercado. A área de gestão de riscos 
está subordinada ao comitê de controles internos da Sociedade (CCI) constituído 
pela diretoria executiva e acionistas que analisam e deliberam anualmente ou 
a qualquer momento de forma tempestiva, se for o caso, as ocorrências e os 
relatórios circunstanciados produzidos pela área de controle internos e risco que 
está segregada das áreas operacionais e de negócios de empresa visando a 
independência de atuação e conflito de interesses. I - Risco de Mercado – A So-
cinal utiliza de políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado, 
com limites operacionais e de exposição definidos em normativos específicos e 
aprovados pelo comitê de controles internos e risco, dentro de critérios aceitáveis 
e compatíveis com a estrutura patrimonial da Sociedade, controlados e geren-
ciados periodicamente pela área de compliance e risco. Seus ativos de crédito 
são classificados na carteira de não negociação bancárias em expectativa de 
negociação e seus passivos são remunerados a taxas pré-fixadas ou atrelados à 
variação do CDI (certificado de depósito interbancário). A descrição da estrutura 
de gerenciamento de risco de mercado previsto no art. 25º da Resolução CMN 
nº 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto deste trabalho, estão disponí-
veis em nosso site www.socinal.com.br. II - Risco de Crédito - As ações que 
norteiam as políticas de risco de crédito baseiam-se em regras de concessão, 

limites operacionais, controles sistêmicos, critérios de classificação de clientes, 
análise da evolução da carteira, “credit score” e níveis de inadimplência e taxas 
de retorno. Adota-se a prática de constituição de provisões para perdas de crédito 
para cada operação considerando a classificação do cliente e condição de atraso 
da operação. Todas as operações são classificadas por alçada e submetidas ao 
comitê de crédito respectivo para avaliação qualitativa e quantitativa, levando em 
conta os aspectos determinantes do risco de crédito do cliente, da operação e do 
grupo econômico. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de crédi-
to previsto no art. 21º da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem como o relatório 
anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. 
III - Risco de Liquidez - A política de gestão do risco de liquidez visa administrar 
e prover a solvência da Sociedade estabelecendo os parâmetros mínimos de 
caixa a serem observados e mantidos, bem como as ferramentas necessárias 
para sua gestão em cenários normais ou de crise. O acompanhamento diário visa 
mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, ações 
corretivas. A descrição da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez previs-
to no art. 37º da Resolução CMN nº 4.557/2018, bem como o relatório anual fruto 
deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.com.br. IV - Risco 
Operacional – A gestão do Risco Operacional é de grande relevância dentro da 
Sociedade devido aos inúmeros processos manuais e de controle advindos de 
diversas linhas de produtos e serviços oferecidos em seu portfólio. A melhoria dos 
controles e internos e o treinamento e suporte às áreas de negócio tem permitido 
que a gestão do risco operacional contribua para o aprimoramento da eficiência 
operacional e consequentemente na redução do comprometimento do capital. 
Quanto à segurança da informação a Sociedade conta com processos adequa-
dos e compatíveis com seu porte no tocante a geração e guarda de backups e 
documentação de suas operações. A descrição da estrutura de gerenciamento 
de risco operacional previsto no art. 32 da Resolução nº 4.557/2018, bem como o 
relatório anual fruto deste trabalho, estão disponíveis em nosso site www.socinal.
com.br. V - Risco de capital – A Socinal estabeleceu suas diretrizes e regras 
para a estrutura e o gerenciamento do capital com base no art. 39 da Resolução 
CMN nº 4.557/2018. Todo o processo visa: (a) monitoramento e controle de ca-
pital mantido pela Sociedade; (b) avaliação da necessidade de capital para fazer 
face aos riscos que a Sociedade está sujeito; e (c) o planejamento de metas e 
necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos e mantendo uma 
postura proativa, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis 
alterações nas condições do mercado. As operações realizadas pela Sociedade 
se caracterizam como “banking” e sua tesouraria está dedicada à remuneração 
do capital próprio e a prestação de serviços aos clientes. Tais operações não 
são realizadas com intenção de negociação ou de hedge das referidas posições, 
portanto, não se enquadram no conceito de Carteira de Negociação nos termos 
da definição do Banco Central do Brasil – BACEN. O gerenciamento de risco das 
operações da Socinal é realizado por meio de políticas internas e de seus comitês 
de controle internos (CCI) e comitê Executivo de Negócios (CEN), que com base 
nos normativos (NP’s) monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou 
processos, incluindo os riscos operacionais, de mercado, liquidez e crédito. Para 
tal se utiliza de: 1- Modelo proprietário de orçamento e fluxo de caixa, provisões e 
indicadores de performance; e modelo proprietário de acompanhamento de risco 
de mercado e precificação das carteiras ativas e passivas a preços de mercado, 
viabilidade de cenários e teste de estresse definidos na Circular Bacen 3365/07 e 
usados para mensurar o risco da variabilidade das taxas de juros. As premissas e 
parâmetros para a gestão dos riscos de crédito, operacional, socioambiental, de 
mercado e de capital estão disponíveis em nosso site no endereço www.socinal.
com.br. VI - Risco Socioambiental – Atendendo às disposições da Resolução 
CMN nº 4.327, de 25/04/2014 a qual dispõe sobre as diretrizes que devem ser 
observadas no estabelecimento e na implantação da Política de Responsabilida-
de Socioambiental, a Socinal aprovou em julho de 2015 sua política de gestão 
do risco socioambiental e adotou o critério de atuar com responsabilidade social 
e agir de maneira ética e transparente em todas as suas esferas e, através de 
seu negócio contribuir para o desenvolvimento econômico da sociedade, zelando 
para que todos os recursos sejam utilizados de maneira consciente e sustentável. 
A política aprovada, a estrutura e a gestão destes riscos estão detalhadas em 
nosso site www.socinal.com.br em normativos internos. Os controles internos e 
os relatórios anuais estão disponíveis aos auditores externos e ao Banco Central 
do Brasil. 15- Outros Assuntos: A Administração vem acompanhando os des-
dobramentos relacionados ao Covid-19, observando com a devida atenção as 
orientações governamentais e da OMS. A Instituição vem adotando medidas de 
prevenção para preservara segurança e a saúde de seus colaboradores, assim 
como a manutenção da operação.

Fundos, CDBs e ofertas públicas surfam na onda do ‘cashback’
Nunca se falou tan-

to em cashback. Até 
quem não é tão 

familiarizado com o mun-
do das finanças já conhece 
o termo, que em bom por-
tuguês quer dizer “dinheiro 
de volta”. Palavras mágicas 
em tempos de orçamento 
apertado. O programa de 
recompensas, que devolve 
ao consumidor parte do 
valor gasto com um produ-
to ou serviço, não é exata-
mente uma novidade, mas 
ganhou fôlego durante a 
pandemia com o aumento 
das transações online. Os 
investimentos também en-
traram na onda, com CDBs 
(Certificados de Depósi-
tos Bancários), fundos de 
investimento e ofertas pú-
blicas oferecendo cashback 
além dos rendimentos.

“A estratégia de trazer 
o cashback é chamar aten-
ção”, admite Rosano Ouri-
ques, gerente-executivo de 
Tesouraria do RCI Brasil. 
Pela terceira vez em menos 
de um ano, o banco, braço 
financeiro das montadoras 
Nissan e Renault, está ofe-
recendo CDBs com cashba-
ck para atrair o investidor 

pessoa física. Até 2019, a 
instituição disponibilizava 
produtos apenas para inves-
tidores institucionais, como 
as gestoras de fundos de in-
vestimento, que podiam pa-
gar R$ 50 mil para investir 
em uma LF (Letra Financei-
ra) do banco.

“O CDB é negociado 
apenas dentro da nossa pla-
taforma, e as mídias digitais 
são nosso único canal de di-
vulgação. O cashback é uma 
forma de reforçar esse boca 
a boca digital”, afirma Ou-
riques. Os investidores que 
aplicarem em qualquer um 
dos sete CDBs disponibili-
zados pelo banco vão poder 
ter de volta até 1,5% do va-
lor investido. O percentual 
vai depender do valor inves-
tido e da liquidez do título.

Para conseguir o máxi-
mo de cashback, é preciso 
aplicar pelo menos R$ 5 mil 
no CDB com vencimento 
em três anos e que oferece 
140% do CDI. O dinheiro 
do cashback cai na conta do 
investidor em até dois dias 
úteis, mas o valor aplicado 
no título só poderá ser res-
gatado no vencimento. A 
recompensa foi escalonada 

de acordo com o prazo do 
título. Para os CDBs de li-
quidez diária, o cashback é de 
0,75%, mas para receber o 
valor de volta o investidor 
precisa ficar com o título 
pelo menos até 31 de janei-
ro do ano que vem.

O valor do cashback é lí-
quido, sem cobrança de 
imposto de renda (IR). Já 
o rendimento do CDB é 
tributado de acordo com a 
tabela da renda fixa. A alí-
quota varia de 22,5%, para 
investimentos de até 180 
dias, a 15%, nos investi-
mentos de mais de 720 dias. 
No caso dos CDBs de li-
quidez diária, se os recursos 
forem resgatados nos pri-
meiros 30 dias da aplicação, 
também tem IOF (Imposto 
sobre Operações Financei-
ras), que pode chegar a 96% 
do rendimento.

Ouriques diz que dificil-
mente os investimentos com 
cashback vão virar produtos 
de prateleira. “Tudo o que 
é perene perde o apelo, pois 
não tem nada de diferente. 
Por isso a nossa estratégia 
com cashback é para ações 
pontuais, quando você quer 
chamar novos clientes”, afir-

ma o executivo. Devolver 
parte do dinheiro aplicado 
pelo investidor também im-
pacta os custos de captação 
do emissor do CDB.

Distribuição do rebate

No Banco Inter, o cashback 
para quem investe em fundos 
de investimento começou 
em 2019 e se tornou perma-
nente. A instituição repassa 
ao investidor de 50% a 100% 
do rebate, a comissão que o 
banco ganha por distribuir o 
produto e é um percentual da 
taxa de administração. “Aqui 
na nossa estrutura, como 
tudo é unificado e a oferta 
é digital, a gente consegue 
repassar isso de maneira pe-
rene”, explica Lucas Fonseca, 
gerente de produtos de in-
vestimentos do Inter. 

No começo, a política de 
cashback do banco contem-
plava apenas os fundos com 
taxas de administração maio-
res. Hoje, todos os fundos 
pelo qual o Inter é remune-
rado para fazer a distribuição 
devolvem uma parte do reba-
te ao investidor. É um valor 
recorrente, que cai todo mês 
na conta do cliente.

Fonseca explica que 
o cashback pode chegar a 
100% da taxa para as re-
cém-criadas comunidades 
de investimento. Nelas, cor-
rentistas do banco podem 
somar patrimônio para con-
seguir melhores condições 
e rentabilidades.

Outra frente que o ban-
co aderiu é a do cashback em 
ofertas públicas, sejam elas 
de ações (IPOs), fundos 
imobiliários ou renda fixa. 
“As corretoras também são 
remuneradas com uma co-
missão de distribuição, e a 
gente está com a política de 
pagar metade desse valor pa-
ra todos os clientes que ade-
riram à ofertas públicas aqui 
no banco”, afirma Fonseca.

Nesse caso, o percentual 
é pago ao investidor uma 
única vez, alguns dias após a 
liquidação da oferta. Desde 
maio, quando o programa 
o programa de cashback em 
ofertas públicas entrou em 
vigor, o Inter remunerou 
mais de 30 mil investidores.

Hábitos de investimento

Raphael Carneiro, pla-
nejador financeiro da Petra 

Capital, diz que o retorno 
imediato do cashback é 
sedutor, mas o investidor 
precisa estar ciente de que 
investimento é algo para o 
futuro. “Ele tem que ava-
liar se faz sentido deixar 
o dinheiro preso em um 
CDB por três anos só por 
causa do cashback”, afirma 
Carneiro. Recursos para re-
serva de emergência, por 
exemplo, não podem ficar 
imobilizados, e o ideal é que 
sejam aplicados em investi-
mentos de liquidez diária.

Se o CDB for pré-fixado, 
também é importante aten-
tar para o retorno do investi-
mento no longo prazo. Um 
CDB que oferece 10,5% ao 
ano paga o dobro da Selic. 
Mas se o título vence daqui 
a três anos, ele pode render 
menos que um CDB atre-
lado ao CDI, se os juros 
continuarem subindo. “O 
investidor não pode olhar 
só o agora, ele tem que ava-
liar qual a trajetória espera-
da para a taxa de juros no 
período da aplicação”, diz o 
planejador financeiro.

Por Mitchel Diniz,  
especial para o Monitor Mercantil
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OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, 2º andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ nº 36.113.876/0001-91

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais em 30 de Junho de 2021 
(Em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), é uma instituição financeira, 
autorizada a funcionar pelo Banco Centra do Brasil (“BACEN”), e tem 
como atividade preponderante administrar carteiras e custodiar títulos e 
valores mobiliários, exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar 
e administrar fundos de investimentos, além das atividades descritas em 
seu estatuto social, observando as disposições legais e regulamentares 
emanadas principalmente pelo BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). Sua matriz está localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 
7, 2º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. No 
primeiro semestre de 2021, os acionistas pessoas físicas, controladores da 
Distribuidora, através de uma reorganização societária, incorporaram as suas 
ações em aumento de capital da Oliveira Trust S.A., que passou a deter o 
controle direto da, MCFL Participações S.A. e indireto da Distribuidora. 
2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis 
intermediárias: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações contábeis 
intermediárias individuais foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, associadas às normas e instruções do 
Conselho Monetário Nacional e do BACEN, em consonância com o Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Na 
elaboração das demonstrações contábeis intermediárias foram utilizadas 
estimativas e premissas na determinação do montante de certos ativos, 
passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas contábeis vigentes 
no Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na mensuração 
de provisões para perdas e outros créditos, provisão para contingências, 
realização do crédito tributário, sempre que aplicável, impostos diferidos, 
na determinação do valor de mercado de instrumentos financeiros e na 
seleção do prazo de vida útil de certos ativos. Os resultados efetivos podem 
ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. As demonstrações 
contábeis intermediárias foram aprovadas pela Administração em xx de 
agosto de 2021. 2.2. Alterações nas normas contábeis brasileiras: Em 
decorrência do processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às 
instituições financeiras somente quando aprovadas pelo sendo as principais 
alterações introduzidas e que impactaram as demonstrações contábeis, as 
quais apresentam-se a seguir: • CPC 01 (R1) - Redução do valor recuperável 
de ativos - Resolução nº 3.566/08; • CPC 03 (R2) - Demonstrações dos 
fluxos de caixa - Resolução nº 4.720/19; • CPC 04 (R1) - Ativo intangível - 
Resolução nº 4.534/16; • CPC 05 (R1) - Divulgação sobre partes relacionadas 
- Resolução nº 4.636/18; • CPC 10 (R1) - Pagamento baseado em ações - 
Resolução nº 3.989/11; • CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa 
e retificação de erro - Resolução nº 4.007/11; • CPC 24 - Evento subsequente 
- Resolução nº 3.973/11; • CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e 
ativos contingentes - Resolução nº 3.823/09; • CPC 27 - Ativo imobilizado - 
Resolução nº 4.535/16; • CPC 33 (R1) - Benefícios a empregados - Resolução 
nº 4.424/15; • CPC 46 - Mensuração do valor justo - Resolução nº 4.748/19. 
• Resolução 4.144/12 - estrutura conceitual para elaboração e divulgação do 
relatório contábil financeiro (Pronunciamento conceitual básico), exceto nas 
matérias não conflitantes com os dispositivos do BACEN. 2.3. Mudanças 
na apresentação das demonstrações contábeis: O Conselho Monetário 
Nacional e BACEN regulamentaram novos procedimentos para elaboração 
e divulgação das demonstrações contábeis através da Resolução do CMN 
no. 4.818/20 e da Resolução no.  2/20, aplicáveis a partir de 1º. de janeiro 
de 2021. Desta forma foram revogadas a Circular nº 3.578/12, a Circular nº 
3.901/18, os artigos 1º a 14 da Circular nº 3.950/19, a Circular nº 3.959/19 
e a Circular nº 3.964/19. As principais alterações implementadas foram na 
estrutura do Balanço Patrimonial, dentre as quais destacamos: • Manutenção 
da apresentação das contas do ativo e do passivo exclusivamente por ordem 
de liquidez e exigibilidade. A abertura de segregação de circulante e não 
circulante está sendo divulgadas nas respectivas notas explicativas. • Adoção 
de novas nomenclaturas e agrupamentos de itens patrimoniais, tais como 
provisão para perdas associadas ao risco de crédito, ativos fiscais correntes 
e diferidos, e no passivo a conta de provisões e obrigações fiscais correntes e 
diferidas. Adicionalmente, em 27 de maio de 2021 foi publicada a Resolução 
CMN n° 4.911 que passará a vigorar em 1º de janeiro de 2022 e propõem, 
extinção, substituição e alteração nos documentos e divulgações a serem 
realizados pelas instituições financeiras. A Distribuidora está em processo de 
avaliação e adaptações à Resolução.
3. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de receitas 
e despesas e destinação do resultado: O regime de apuração do resultado 
é o de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, 
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente 
do pagamento ou recebimento. A destinação do resultado ocorre ao final 
do exercício, assim como a constituição de reservas. b. Moeda funcional e 
moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas 
em milhares de reais. O Real é a moeda funcional e de apresentação da 
Distribuidora. As informações apresentadas em milhares de reais foram 
arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. c. Caixa e equivalentes de caixa: Estão compostas por 
disponibilidades, em moeda nacional, e aplicações interfinanceiras de 
liquidez, representadas por aplicações em operações compromissadas - 
posição bancada, com alta liquidez e risco insignificante de mudança de valor 
justo, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias. d. Aplicações 
interfinanceiras de liquidez: As Aplicações interfinanceiras de liquidez são 
registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Prezados Senhores, Apresentamos o Relatório da Diretoria e as 
demonstrações contábeis da Oliveira Trust DTVM S.A., relativa ao período 
findo em 30 de junho de 2021, conforme resolução nº 4.818/20 e circular 

nº 3.701/14, expedidas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central 
do Brasil (BACEN), respectivamente. No semestre findo em 30 de junho de 
2021, a Oliveira Trust DTVM S.A. obteve patrimônio líquido de R$ 29.098 e 

lucro líquido de 12.933. A Oliveira Trust agradece a todos os colaboradores, 
clientes e parceiros que contribuíram para este resultado. Rio de Janeiro, 
30 de agosto de 2021. A Diretoria

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

balanço. e. Títulos e valores mobiliários: Representado por aplicação em 
operações em Títulos Públicos Federais classificados em conformidade com 
as Circulares nº 3.068/01 e nº 3.082/02 do BACEN. São contabilizados pelo 
custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) 
até a data do balanço, e ajustados ao valor de mercado, quando aplicável, 
em função da classificação dos títulos. Os títulos e valores mobiliários podem 
ser classificados em três categorias específicas, de acordo com a intenção 
de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização: i. 
Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos 
com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, 
sendo contabilizados pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos 
realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado; 
ii. Títulos mantidos até o vencimento - Incluem os títulos e valores mobiliários, 
exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade 
financeira para mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos. iii. Títulos disponíveis 
para venda - devem ser registrados os títulos e valores mobiliários que não 
se enquadram nos itens (i) e (ii) sendo ajustado pelo valor de mercado, 
computando-se a referida valorização/desvalorização à conta destacada 
do patrimônio líquido, quando relativa a títulos e valores mobiliários 
classificados na categoria títulos disponíveis para venda, pelo valor líquido 
dos efeitos tributários. f. Negociação e intermediação de valores: São 
registrados os recursos de clientes em conta de depósito, com liquidação 
imediata. g. Despesas antecipadas: São classificadas as aplicações de 
recursos em despesas cujos benefícios para a Distribuidora ocorrerão 
durante o exercício. h. Provisões para perdas estimadas associadas ao 
risco de crédito: É constituída com base em perdas prováveis de créditos 
a receber, com base na análise de risco individual das contas a receber e 
seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na 
realização dos créditos, na forma prevista da Resolução 2.682/99 do BACEN. 
i. Permanente: i.1) Participação em empresas controladas, são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial. São classificadas como controladas 
as empresas sobre as quais a Distribuidora, possui o controle de dirigir as 
políticas financeiras e operacionais, a fim de obter os benefícios e riscos de 
suas atividades. i.2) O Ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição 
e deduzido da depreciação acumulada, pelo método linear, com base nas 
taxas de depreciação divulgadas na nota explicativa 10. i.3) O Ativo intangível 
é registrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada 
calculada mensalmente pelo prazo de 5 anos. j. Impostos de renda e 
contribuição social - Corrente e diferido: A provisão para imposto de 
renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro anual tributável e, quando 
aplicável, acrescida de adicional específico de 10% sobre o lucro tributável 
que ultrapassar R$ 240. A provisão para a contribuição social é constituída à 
alíquota de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustado na forma 
da legislação em vigor. As alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para 

6. Ativos fiscais correntes: Estão assim representados:

Descrição 30/06/2021 30/12/2020
PIS a compensar 27 31
COFINS a compensar 127 143
IRRF a compensar 342 613
CSLL a compensar 210 386
IRPJ antecipação a compensar 1.539 3.036
CSLL antecipação a compensar 642 1.266
Outros 30 1

2.917 5.476

7. Rendas a receber: Refere-se ao saldo a receber, de curto prazo, 
notadamente por serviços de agente fiduciário e administração de fundos de 
investimento.

Descrição 30/06/2021 30/12/2020
Contas a receber (a) 7.153 4.539

7.153 4.539

(i) Composição do contas a receber por classificação de risco:
30/06/2021 31/12/2020

Nível de risco
Percentual 

provisão Saldo
Provisão 

para perdas Saldo
Provisão 

para perdas
AA 0%  3.143  16  18  - 
A 0,5%  299  1  475  3 
B 1%  228  2  139  1 
C 3%  99  3  64  2 
D 10%  186  18  104  11 
E 30%  43  13  104  31 
F 50%  134  67  -  - 
G 70%  451  316  133  93 
H 100%  2.570  2.570  3.502  3.502 
Total de títulos a receber  7.153  3.006  4.539  3.643 

(ii) Composição do contas a receber por faixas de vencimento:
Descrição 30/06/2021 31/12/2020
A Vencer 3.375 18
Vencidos até 30 dias 716 992
Vencidos de 31 a 60 dias 304 315
Vencidos de 61 a 90 dias 171 255
Vencidos de 91 a 180 dias 484 405
Vencidos de 181 a 360 dias 501 373
Vencidos acima de 361dias 1.602 2.181
Total 7.153 4.539
(iii) Movimentação da provisão de perdas esperadas associada aos serviços 
prestados a receber:
Descrição 30/06/2021 31/12/2020
Provisões para perdas esperadas 
 associadas ao risco de crédito 
Saldo no início do exercício  3.643  3.566 
Constituição da provisão  1.530  2.838 
Reversão da provisão  (2.167)  (2.761)
Total das provisões para perdas 
 esperadas associadas ao risco de crédito  3.006  3.643 
8. Outros créditos:
Descrição 30/06/2021 31/12/2020
Adiantamentos e antecipações salariais 517 43
Adiantamentos para despesas reembolsáveis 391 195
Despesas antecipadas 514 338
Outros 22 0

1.444 576
9. Investimentos: 9.1. OT Pagamentos S.A.: A Distribuidora detém 100% 
da OT Pagamentos S.A.(“Investida”), que foi constituída em Assembleia 
Geral de Constituição realizada em 16 de setembro de 2019, com o capital 
social totalmente subscrito em moeda corrente nacional de R$ 10 (dez mil 
reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, tendo subscrito R$ 10 e integralizados R$ 3 (três mil reais) na 
data de sua criação,  restando R$ 7 (sete mil reais)  a integralizar em 31 de 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto Semestres 
 Findos em 30 Junho de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Balanços Patrimoniais - Em 30 de Junho de 2021 e  
31 de Dezembro de 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados Semestres Findos em 30 de  
Junho de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes Semestres  
Findos em 30 de Junho de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Nota 30/06/2021 31/12/2020
Ativo Circulante 41.044 45.144
  Disponibilidades 4  1.044  31 
  Aplicações interfinanceira de liquidez 4  31.492  36.099 
  Títulos e valores mobiliários 5  -  2.066 
  Ativos fiscais correntes 6  2.917  5.476 
  Rendas a receber 7  7.153  4.539 
  ( - ) Provisão para perdas esperadas 
   associadas a risco de crédito 7 ii  (3.006)  (3.643)
  Outros créditos 8  1.444  576 
Ativo Não Circulante 22.768 21.804
  Realizavél a longo prazo 18.182 17.061
    Títulos e valores mobiliários 5 15.733 15.603
    Outros créditos 2.449 1.458
    Créditos tributários 2.449 1.458
  Investimentos 3.025 3.042
    Participação em controladas no país 9 3.019 3.036
    Outros Investimentos 6 6
  Imobilizado em uso 10 1.502 1.631
    Imobilizado em uso 2.113 2.039
    (-) Depreciação acumulada  (1.005)  (857)
    Benfeitorias em imóveis de 
     terceiros e expansão 506 506
    (-) Amortização acumulada  (112)  (57)
  Intangível 11 59 70
    Ativos intangíveis 329 329
    (-) Amortização acumulada  (270)  (259)
Total do Ativo 63.812 66.948
Passivo Circulante 34.714 38.516
  Negociação e intermediação de valores 12 6.798 6.962
  Provisões para despesas de pessoal 13 5.550 4.955
  Obrigações fiscais correntes 14 12.164 18.330
  Sociais e estatutárias 15 7.072 6.082
  Outros passivos 16 3.130 2.187
Patrimônio líquido 18 29.098 28.432
 Capital social 7.160 7.160
 Aumento de capital 21.364 0
 Reservas legal 647 1.432
 Outras reservas de lucro 23 19.932
 Outros resultados abrangentes 5  (96)  (92)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 63.812 66.948

Nota 30/06/2021 30/06/2020
Resultado da intermediação 
 financeira 19 847 924
Resultado de títulos e valores mobiliários 847 924
Resultado bruto da intermediação 
 financeira 847 924
Outras receitas operacionais 20.882 18.621
Receita de prestação de serviços 20 57.610 44.367
Despesas de pessoal  (19.594)  (13.444)
Despesas tributárias 21  (5.217)  (4.266)
Despesas administrativas 22  (11.644)  (8.019)
Provisões/reversão para perdas 
 associadas ao risco de crédito 7 ii  637  135 
Perda de créditos não recuperados  (969)  (236)
Resultado  de participação em 
 controladas 9  (17)  (8)
Outras receitas operacionais 76 92
Resultado Operacional 21.729 19.545
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro 21.729 19.545
Imposto de renda e contribuição 
 social sobre o lucro 24  (8.796)  (7.775)
Provisão para imposto de renda e 
 contribuição social corrente  (9.724)  (7.775)
Provisão para imposto de renda e 
 contribuição social diferido  928  - 
Lucro líquido do semestre 12.933 11.770
Número de ações 26.000 26.000
Lucro por ação - R$ 497,42 452,69

Fluxo de caixa das atividades operacionais 30/06/2021 30/06/2020
Lucro do semestre antes do IRPJ e da CSLL 21.729 19.545
Depreciação e amortização 214 135
Provisões para perdas esperadas associadas 
 ao risco de crédito  332  101 
Resultado de participação em controladas 17 8
Lucro líquido ajustado 22.292 19.789
(Aumento)/redução em contas do ativo
  Titulos e valores mobiliários  1.868  4.926 
  Ativos fiscais correntes  2.559  1.558 
  Rendas a receber  (3.583)  1.004 
  Outros créditos  (868)  (265)
Total de redução contas do ativo  (24)  7.223 
Aumento/(redução) em contas do passivo
  Negociação e intermediação de valores  (164)  4.905 
  Provisão para despesas de pessoal  595  485 
  IRPJ e CSLL pagos  (16.410)  (12.186)
  Obrigações fiscais correntes  519  (117)
  Outros passivos  945  604 
Total de (redução) contas do passivo  (14.515)  (6.309)
Fluxo de caixa proveniente das 
 atividades operacionais 7.753 20.703
Fluxo das atividades de investimento
Aquisição de participação em controladas  -  (7)
Aquisição de imobilizado  (74)  (375)
Aquisição de intangível  -  (8)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades 
 de investimento  (74)  (390)
Fluxo das atividades de financiamento
Dividendos pagos  (11.273)  (849)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades 
 de financiamento  (11.273)  (849)
(Redução) Aumento de caixa e 
 equivalentes de caixa  (3.594)  19.464 
Caixa e equivalentes de caixa - início 36.130 10.704
Caixa e equivalentes de caixa - final 32.536 30.168
(Redução) Aumento de caixa e 
 equivalentes de caixa  (3.594)  19.464 

Nota 30/06/2021 30/06/2020
Lucro líquido do semestre  12.933  11.770 
Outros Resultados Abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente 
 reclassificados para o resultado  (4)  (13)
Ativos financeiros disponíveis para venda - 
 variação líquida no valor justo 5  (68)  (13)
Imposto de renda e contribuição social 
 diferido sobre outros resultados 
 abrangentes 5  64 
Outros resultados abrangentes, 
 líquidos de imposto de renda e 
 contribuição social  12.929  11.757 
Resultado abrangente total  12.929  11.757 
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores  12.929  11.757 
Resultado abrangente total  12.929  11.757 

As notas explicativas da administração são parte integrante  
das demonstrações contábeis.

As notas explicativas da administração são parte integrante  
das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Semestres Findos em 30 de Junho de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital Social
Aumento de 

 capital social 
Reservas de 

lucros  

Legal Outras
Ajuste de avaliação 

patrimonial
Lucros  

acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro 2019  3.580  3.580  716  7.131  -  15.006 
Lucro líquido do semestre  -  -  -  -  -  11.770  11.770 
Aumento do capital social em homologação  3.580  (3.580)  -  -  -  -  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  (13)  -  (13)
Distribuição de dividendos  -  -  -  -  -  (849)  (849)
Saldos em 30 de junho 2020  7.160  -  716  7.131  (14)  10.921  25.914 
Mutações do semestre  3.580  (3.580)  -  -  (13)  10.921  10.908 
Saldos em 31 de Dezembro 2020  7.160  -  1.432  19.932  (92)  -  28.432 
Lucro líquido do semestre  -  -  -  -  -  12.933  12.933 

Aumento do capital social em homologação  -  21.364  (1.432)
 

(19.932)  -  -  - 
Constituição de reservas  -  -  647  23  -  (670)  - 
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  -  -  (4)  -  (4)
Distribuição de dividendos  -  -  -  -  (12.263)  (12.263)
Saldos em 30 de junho 2021  7.160  21.364  647  23  (96)  -  29.098 

Mutações do exercício  -  21.364  (785)
 

(19.909)  (4)  -  666 

efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação vigente pertinente a 
cada encargo. Ver também Nota Explicativa 31.
Descrição %
Imposto de renda 15%
Adicional de Imposto de Renda 10%
Contribuição Social 15%
Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças 
temporárias, foram apurados e registrados, levando em consideração 
as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social vigentes e as 
expectativas de realização de acordo com as operações que os produziram 
e reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição, 
estabelecidos pela Resolução CMN nº 3059 de 20 de dezembro de 2002, 
foram atendidos. A despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é 
reconhecida na Demonstração do Resultado na rubrica Imposto de Renda e 
Contribuição Social, exceto quando se refere a itens reconhecidos diretamente 
no Patrimônio Líquido, tais como: os impostos diferidos apurados sobre o o 
valor justo de títulos disponíveis para venda. Posteriormente, estes itens são 
reconhecidos no resultado na realização do ganho/perda dos instrumentos. 
k. Ativos e passivos contingentes, provisão para riscos e obrigações 
legais (fiscais e previdenciárias): O reconhecimento, a mensuração e a 
divulgação dos ativos, provisão para riscos e das obrigações legais (fiscais e 
previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 
25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, aprovada pela 
Resolução CMN nº 3.823/09 e Carta Circular BACEN nº 3.429/10, conforme 
segue: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia 
de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; • Provisão 
para riscos: é reconhecida nas demonstrações contábeis quando, com 
base na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, e sempre 
que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança; 
• Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis 
pelos assessores jurídicos: são divulgados, conforme Nota Explicativa nº 
17 enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis 
de provisão ou divulgação. Os montantes registrados são atualizados de 
acordo com a legislação vigente; • Obrigações fiscais correntes (fiscais 
e previdenciárias): referem-se a demandas judiciais em que estão sendo 
contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e 
contribuições. l. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: 
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas (em base pro 
rata dia) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos 
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos 
encargos e das variações monetárias incorridas (em base pro rata dia). m. 
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Os ativos financeiros 
e não financeiros são avaliados para verificar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido uma perda no seu valor contábil. A evidência objetiva de que 
os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso 
no pagamento por parte do devedor, indicações de processo de falência 
ou mesmo, um declínio significativo ou prolongado do valor do ativo. Uma 
perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo financeiro 
ou não financeiro é reconhecida no resultado do período se o valor contábil 
do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. n. 
Resultados recorrentes e não recorrentes: A Resolução BCB nº 2, de 27 
de novembro de 2020, em seu artigo 34º, passou a determinar a divulgação 
de forma segregada dos resultados recorrentes e não recorrentes. Define-se 
então como resultado não corrente aquele que: I - não esteja relacionado ou 
esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da instituição; 
e II - não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. 
o. Eventos subsequentes:  Correspondem aos eventos ocorridos entre a 
data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para sua 
emissão, compostos por: • eventos que originam ajustes: são aqueles que 
evidenciam condições que já existiam na data-base de autorização para sua 
emissão; e • eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam 
condições que não existiam na data-base das demonstrações contábeis.
4. Caixa e equivalentes de caixa:
Descrição 30/06/21 31/12/20
Disponibilidades  1.044  31
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)  31.492   36.099 
Operações compromissadas - LFT  -     8.534 
Operações compromissadas - NTN  -     2.105 
Operações compromissadas - LTN  31.492   33.994 
  32.536   36.130
(a) Estão representadas por operações compromissadas lastreadas por 
títulos emitidos pelo tesouro nacional com o resgate/revenda previsto para 
o dia útil subsequente.
5. Títulos e valores mobiliários - mantidos para venda: Estão 
representados por títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, com alta liquidez 
no mercado, na categoria de: títulos disponíveis para venda. Desta forma, 
a parcela referente a variação do preço de mercado, no valor de R$ (160), 
foi contabilizado em conta destacada de patrimônio líquido, assim como, 
os impostos diferidos no valor de R$ 64, que passou a ser contabilizado no 
semestre corrente. Os rendimentos produzidos são computados diretamente 
no resultado do exercício.

30/06/2021 31/12/2020
Descrição Vencimento Quantidade Valor da Curva MTM Atual Quantidade Valor da Curva MTM Valor Atual
Letras financeiras do tesouro 01/03/2021 - - 192 2.066 - 2.066
Letras financeiras do tesouro 01/09/2025 1.460 15.893 (160) 15.733 1.460 15.695 (92) 15.60.

1.460 15.893 (160) 15.733 1.652 17.761 (92) 17.669
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dezembro de 2019, o qual foram integralizados em 27 de fevereiro de 2020. 
Em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em de 30 de abril e 10 
de novembro de 2020, foram aprovados os aumentos de capital da Investida 
de R$ 100 (cem mil reais), mediante a emissão de 10.000 (dez mil) ações 
ordinárias, e de R$ 3.000 (três milhões de reais), mediante a emissão de 
300.000 (trezentas mil) ações ordinárias, respectivamente, ambas totalmente 
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. Desta forma, o 
capital social da Investida passou a ser de R$ 3.110 (três milhões cento e 
dez mil reais). A Investida tem por objeto a instituição e administração de 
arranjo de pagamento próprio, sendo responsável por desenvolver as regras 
e procedimentos que disciplinam a prestação de serviços de pagamento ao 
público; e a prestação de atividades, no âmbito do seu próprio arranjo de 
pagamento ou de terceiros, como instituição de pagamento, que incluem, 
mas não se limitam a prestação de emissão de instrumentos de pagamento 
pré-pagos. Em 30 de junho de 2021, a OT Pagamentos encontra-se com 
as suas operações dormentes e apresenta prejuízo acumulado de R$ 91 
(noventa e um mil reais).

30/06/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido da investida OT Pagamentos OT Pagamentos
Capital social  3.110  3.110 
Capital social a integralizar  -  - 
Prejuízos acumulados  (74)  (2)
Prejuízo do semestre  (17)  (72)
Saldo final  3.019  3.036 

30/06/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido da investida OT Pagamentos OT Pagamentos
Capital social  (1.609)  (2.076)
Capital social a integralizar  (2.555)  (3.632)
Prejuízos acumulados  (3.500)  (5.188)
Prejuízo do semestre  (4.446)  (72)
Saldo final  (12.109)  (10.968)
9.2 Outros Investimentos ( Cotas ANBIMA ): Cotas ANBIMA - A companhia 
detém Cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais.
Investimentos 30/06/2021 31/12/2020
Ações e cotas  6  6 

 6  6 
10.  Imobilizado em uso:
 Taxa de    
Descrição depreciação a.a. 30/06/2021 31/12/2020
Benfeitorias 25% 506  506 
Móveis e Equipamentos de Uso 10% 573  567 
Sistema de Comunicação 10% 191  191 
Sistema de Processamento Dados 20%  1.343  1.275 
Sistema de Segurança 20% 6  6 
(-) Depreciações Acumuladas   (1.117) (914)
Total   1.502  1.631 
11. Intangível:
 Taxa de    
Descrição depreciação a.a. 30/06/2021 31/12/2020
Software 20% 329 329
Amortização   (270) (259)
Total   59  70 
12. Negociação e intermediação de valores: Refere-se aos recursos de 
clientes, no montante de R$ 6.798 (R$ 6.962 em 31 de dezembro de 2020), 
relativos à depósitos de recursos, com liquidação no dia útil seguinte. 
13. Provisões: 
Descrição 30/06/2021 31/12/2020
Salários a pagar  -  5 
13º salário e encargos  741  1 
FGTS sobre 13º salários  - 
INSS sobre 13º salários  - 
Férias e encargos  2.321  1.983 
FGTS sobre férias
INSS sobre férias
Rescisão  5  - 
Participações nos lucros  (*)  2.483  2.966 

5.550 4.955
*Referem-se à participação nos lucros pagos aos colaboradores, calculada 
com base de plano devidamente homologado no sindicato competente. A 
despesa  de participações sobre o lucro de R$ 2.837 (R$ 5.347 em 31 de 
dezembro de 2020) está apresentada na demonstração do resultado na 
rubrica “despesa de pessoal”.
14. Obrigações fiscais: 
Descrição 30/06/2021 31/12/2020
Provisão de impostos e contribuições sobre 
 o lucro (a)  9.724  16.394 
Impostos e contribuições a pagar (b)  2.440  1.936 

12.164 18.330
(a) Refere-se ao imposto de renda e contribuição a pagar, sobre o lucro 
tributável do período, conforme descrito na nota explicativa nº 24.
(b) Representados substancialmente por encargos sobre salários e impostos 
retidos de terceiros.
15. Sociais e estatutárias: Refere-se a parcela dos dividendos declarados 
e ainda a pagar aos acionistas no montante de R$ 7.072 (R$ 6.082 em 
31/12/2020), conforme descrito na nota 18(c).
16. Outros passivos: O saldo desse grupo está composto da seguinte forma:
Descrição 31/12/2020 31/12/2020
Aluguéis a pagar 141 331
Cartão de crédito a pagar 28  - 
Adiantamento de clientes  (a) 1.809 1.718
Fornecedores a pagar 1.145 132
Outros 7 6

3.130 2.187
(a) Correspondem a recursos de fundos encerrados transferidos à 
Distribuidora, na qualidade de administradora, para fazer face ao pagamento 
das obrigações assumidas pelos respectivos fundos, a serem liquidadas pós 
encerramento dos fundos.
17. Provisão para ativos e passivos contingentes: A Distribuidora 
acompanha todos os processos administrativos e judiciais em que figura como 
parte autora ou ré e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica 
as ações de acordo com a expectativa de insucesso, cuja classificação é 
revista periodicamente e efetivada, se necessária, a reclassificação dos 
riscos desses processos. 17.1. Ativos contingentes cuja entrada de benefícios 
econômicos é provável, mas não praticamente certa a) Ação de repetição 
de indébito pela não incidência de ISS da base de cálculo do PIS e 
da COFINS: Em 14 de março de 2017, a Distribuidora impetrou ação de 
repetição de indébito com pedido de tutela provisória antecipada em caráter 
antecedente sobre a declaração de não incidência de ISS na base de cálculo 
do PIS/COFINS dos últimos 5 (cinco) anos. Após réplica, em 25 de agosto 
de 2017, o pedido foi julgado procedente, em parte, condenando a União a 
restituir a exação recolhida a maior, mediante compensação com contribuição 
da mesma espécie e destinação com atualização pela taxa SELIC. A União 
ingressou com recurso de apelação, sem sucesso, tendo oposto então 
Recurso Extraordinário, que acarretou no sobrestamento do processo até 
julgamento de recurso de repercussão geral - Recurso Extraordinário n.º 
592.616. Atualmente aguarda-se julgamento do recurso mencionado acima. 
b) Mandado de Segurança pela inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre 
as receitas financeiras: Interposta em 31 de agosto de 2007, a ação dentre 
outros pleitos, busca a compensação do indébito tributário ao que recolheu 
a título de PIS e COFINS indevidamente nos últimos 5 anos, contados 
da distribuição da demanda. O processo aguarda julgamento de recurso 
especial selecionado pelo Tribunal em relação ao tributo PIS. Com relação 

ao COFINS, a Instituição peticionou junto ao D. Juízo para prosseguimento 
do feito, sem lograr êxito, por entender o Juízo que se deve aguardar o 
julgamento total do recurso, isto é, em relação à parte que diz respeito ao 
PIS. 17.2 Passivos contingentes classificados com probabilidade de 
perda possível reclassificada como perda remota: Trata-se de ação 
ordinária proposta pelo Autor Union National FIDC Financeiros e Mercantis 
(“Fundo”) em face dos Réus Oliveira Trust DTVM, Global Capital S.A. e 
Banco Bradesco S.A., requerendo que seja reconhecida a responsabilidade 
solidária destes com relação aos supostos inadimplementos condenando-
os a indenizarem os danos emergentes e os lucros suportados pelo autor 
da ação. Em 16 de outubro de 2020 foi proferida sentença, em 1ª instância 
julgando parcialmente procedentes os pedidos do Fundo, tendo sido julgados 
improcedentes os pedidos em relação à Oliveira Trust DTVM. Contra referida 
sentença, em 18 de dezembro de 2020, foram opostos recursos de apelação 
pelo Fundo, Bradesco (com relação aos honorários de sucumbência) e pela 
Global, os quais ainda serão contrarrazoados e, posteriormente, distribuídos 
ao tribunal de justiça do Estado de São Paulo para julgamento. Tendo em vista 
a prolação de sentença de improcedência da ação movida pelo Fundo em 
relação à Distribuidora, em 31 de dezembro de 2020 o escritório que patrocina 
a causa, reavaliou a expectativa de perda do processo de possível para 
remota (posição essa reafirmada para a data-base de 30 de junho de 2021).
18. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social subscrito e 
integralizado em 30 de junho de 2021 é de R$ 7.160, divididos em 26.000 
(vinte e seis mil) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, 
de titularidade de domiciliados no país. b) Aumento de capital social: A 
instituição submeteu à homologação do BACEN o aumento de capital social 
com recursos de reservas de lucros, no valor de R$ 21.364, deliberado na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de janeiro de 2021. O 
valor encontra-se registrado na conta “Aumento de Capital Social” ( Ver 
nota explicativa 31). c) Destinação do lucro líquido e reservas de lucros: 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme requerido pela 
Resolução CMN 4.820, editada pela Resolução CMN 4.855, foi retido R$ 
12.801 do lucro líquido do exercício como reservas lucros. Tais recursos 
foram posteriormente objeto de aumento de capital, conforme descrito no 
item (b) acima. (i) Reservas de lucros: A Distribuidora apropria 5% do 
lucro líquido auferido em cada exercício para a formação da Reserva Legal, 
até que o saldo desta reserva atinja o limite estabelecido na Lei societária 
equivalente a 20% do capital social. A parcela do lucro não apropriada à 
Reserva Legal e na distribuição de dividendos é apropriada em Reserva 
de Retenção de Lucros. Conforme AGE datada em 30 de junho de 2021, 
foi constituída reserva legal de R$ 647 e reserva de retenção de lucros de 
R$ 23. (ii) Dividendos: O Estatuto social da Distribuidora define que serão 
distribuídos a título de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro 
líquido ajustado após compensação de prejuízos acumulados e constituição 
de reserva legal. Do lucro líquido apurado no primeiro semestre de 2021, R$ 
12.263 foram destinados à distribuição de dividendos. (iii) Valor patrimonial 
das ações: O valor patrimonial das ações ordinárias em 30 de junho de 2021, 
corresponde a R$ 1.119,102896 (hum mil, cento e dezenove reais, cento e 
dois mil, oitocentos e noventa e seis milionésimos de centavos) por ação. 
19. Resultado da intermediação financeira
Descrição 30/06/2021 30/06/2020
Compromissada  642  601 
LFT  205  323 

 847  924 
20. Receita de prestação de serviços:
Descrição 30/06/2021 30/06/2020
Taxa de administração  15.929  12.834 
Serviços qualificados  24.540  17.916 
Agente fiducário  7.669  6.792 
Outros  9.472  6.825 

 57.610  44.367 
21. Despesas tributárias:
Descrição 30/06/2021 30/06/2020
ISS (2.401) (1.828)
COFINS (2.341) (1.812)
PIS (380) (295)
Outros (95) (331)

(5.217) (4.266)
Em relação as alíquotas aplicáveis à Distribuidora, considera-se: (i) PIS 
(0,65%); (ii) COFINS (4%) e (iii) ISS pode variar de (2% a 5%).
22. Despesas administrativas: 
Descrição 6/30/2021 6/30/2020
Luz  (129)  (109)
Aluguel  (1.147)  (1.182)
Comunicações  (430)  (436)
Manutenção  (65)  (77)
Material  (91)  (49)
Processamento de dados  (5.122)  (3.451)
Promoções e relações públicas  (284)  (51)
Propaganda e publicidade  (17)  (95)
Publicações  (67)  (52)
Seguros  (31)  (26)
Serviços financeiros  (217)  (406)
Serviços de terceiros  (633)  (302)
Serviços técnicos  (2.527)  (1.035)
Transporte  (86)  (55)
Viagens  (32)  (157)
Depreciação e amortização  (214)  (135)
Outras  (552)  (401)

 (11.644)  (8.019)
23. Remuneração dos administradores: A remuneração dos administradores 
é baseada nas melhores práticas de mercado obtida por meio de pesquisa 
de mercado setoriais e entidades sindicais, sendo proposta pelo comitê 
de remuneração, observado o disposto no estatuto social da Distribuidora, 
e submetida à assembleia geral para aprovação. Tal remuneração é 
apresentada na rubrica de “Despesa de pessoal”. A remuneração é fixa, não 
havendo bônus ou remuneração variável a ser adicionada à remuneração 
dos administradores, cujo pagamento é realizado mensalmente em moeda 
corrente nacional e mediante transferência bancária. 
24. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social: a) Despesas 
com imposto de renda e contribuição social corrente

Imposto de Renda Contribuição Social
Descrição 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020
Resultado antes da 
 tributação sobre o 
lucro  21.730  19.545  21.730  19.545 
Adições e (exclusões)  2.573  (79)  2.573  (79)
Base de cálculo - 
 Contribuição 
 social e IRPJ  24.303  19.466  24.303  19.466 
Alíquota nominativa 
(15% + 10% adicional) 25% 25% 15% 15%
(=) Despesas do 
 Imposto de Renda e 
da Contribuição 
 Social  6.079  4.855  3.645  2.920 
b) Imposto de renda e contribuição social diferido

30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020
Variação das 
 diferenças temporári- 
 as no período  2.320  -  2.320  - 
Alíquota 25%  15%  
Saldos lançados 
 a resultados em  580  -  348  - 
Despesas do 
 Imposto de Renda 
 e da Contribuição 
 Social, líquida  5.499  -  3.297  - 
25. Gerenciamento de riscos e de capital: Em atendimento às determinações 

do BACEN, a Distribuidora definiu uma estrutura e estabeleceu políticas e 
normas internas para o gerenciamento de riscos e capital decorrentes de suas 
operações e atividades, mantendo uma postura conservadora em relação à 
exposição de risco. Em fevereiro de 2017, o BACEN publicou a Resolução nº 
4.557, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos e de capital, 
revogando as Resoluções nº 3.988, nº 3.380, nº 3.464, nº 3.721 e nº 4.090 
após prazo de implementação das recomendações previsto na norma. A 
Distribuidora está classificada no Segmento 4 (S4), conforme Resolução nº 
4.553 do CMN. a) Gerenciamento de riscos: A gestão de riscos é realizada 
de forma unificada e compreende a adoção de instrumentos que permitem a 
consolidação e controle dos riscos relevantes, tendo por objetivo organizar 
o processo decisório e definir os mecanismos de controle dos níveis de 
risco aceitáveis e compatíveis com o volume de Capital disponível, em linha 
com a estratégia de negócio adotada. Esta gestão unificada é feita através 
de processo estruturado que compreende o mapeamento, a apuração e 
a totalização dos valores em risco. Risco de crédito: Risco de Crédito é 
definido como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas a: • Não 
cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados; 
• Desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em 
instrumentos financeiros decorrentes da deterioração da qualidade creditícia 
da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; • Reestruturação 
de instrumentos financeiros; ou • Custos de recuperação de exposições de 
ativos problemáticos. Risco de mercado: Risco de mercado é definido como 
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores 
de mercado de exposições detidas pela Distribuidora. Estas perdas podem 
ser incorridas em função do impacto produzido pela variação de taxas de 
juros, paridades cambiais, preços de ações e de commodities, entre outros. 
Risco operacional: Risco operacional é definido como a possibilidade da 
ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência 
ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. Esta definição 
inclui o Risco Legal associado a inadequações ou deficiências em contratos 
firmados pela Distribuidora, às sanções em razão de descumprimento de 
dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das 
atividades desenvolvidas pela Distribuidora. Risco de liquidez - O risco de 
liquidez é definido como: • A possibilidade da Distribuidora não ser capaz de 
honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e 
futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas 
operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e • A possibilidade 
da Distribuidora não conseguir negociar a preço de mercado, uma posição, 
devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente 
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. Risco 
socio ambiental: Conforme determinado pela Resolução CMN no 4.327, de 
25 de abril de 2014, a exposição ao risco socioambiental define-se como 
a possibilidade de ocorrência de perdas de danos socioambientais. O 
processo de gerenciamento de risco socioambiental permite que os riscos 
sejam previamente identificados, mensurados, mitigados, acompanhados 
e reportados. Os processos adotados são pautados pela adoção de 
rotinas e procedimentos utilizados para a identificação, classificação, 
avaliação, monitoramento, prevenção e controle do risco socioambiental 
em suas atividades e operações, sobretudo no estabelecimento de 
critérios e mecanismos específicos para atividades econômicas com maior 
probabilidade de causar danos socioambientais. b) Gerenciamento de 
capital: Seguindo as regulamentações do BACEN e, em consonância 
com as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, a 
Distribuidora adota diretrizes de gestão de Capital visando uma administração 
eficiente e sustentável de seus recursos e colaborando para a promoção da 
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Suficiência de capital (visão 
regulatória): A gestão do capital é realizada com o objetivo de garantir a 
adequação aos limites regulatórios e ao estabelecimento de uma base sólida 
de Capital, viabilizando o desenvolvimento dos negócios e das operações 
conforme plano estratégico da Instituição. Índices de capital: Os índices de 
capital são apurados segundo os critérios estabelecidos pelas Resoluções 
CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013, que tratam do cálculo do Patrimônio de 
Referência (PR) e do Patrimônio de Referência Mínimo Requerido (PRMR) 
em relação aos Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), respectivamente. 
Monitoramento e Transparência: O controle e monitoramento do nível 
adequado de capital e o cálculo das parcelas de capital requeridas para 
a cobertura da exposição aos riscos são realizados mensalmente através 
de sistema informatizado, tomando como base o Demonstrativo de Limites 
Operacionais - DLO. O resumo da descrição da estrutura de gerenciamento 
de capital e gestão integrada riscos está disponível na página eletrônica da 
Distribuidora no endereço www.oliveiratrust.com.br e os relatórios completos 
estão à disposição dos interessados em sua sede.
26. Ouvidoria: A Distribuidora, atendendo exigências contidas na Resolução 
CMN nº 4.433/15 e Circular 3.503/10 ambas editadas pelo Banco Central do 
Brasil e à Instrução CVM nº 529/2012, possui componente organizacional - 
Ouvidoria - composto por um Diretor e um Ouvidor, cujo atendimento se dá 
em dias úteis de 8h às 20h.
27. Limites operacionais: Em 30 de junho de 2021 e 2020, a Distribuidora 
se encontra enquadrada nos limites de capital e patrimônio compatível com 
o risco da estrutura dos ativos, conforme normas e instruções estabelecidas 
pela Resolução 2.099/94 e legislação complementar. O índice de Basileia em 
30 de junho de 2021 é de 18,98% e (18,74% em 30 de junho de 2020).
28. Instrumentos financeiros derivativos: Em 30 de junho de 2021 e 2020, 
a Distribuidora não possuía operações próprias com instrumentos financeiros 
derivativos em aberto.
29. Partes relacionadas: No semestre findo em 30 de junho de 2021 e de 
2020 não houve transação com partes relacionadas.
30. Outras informações: (i) Recursos sob administração e custódia: 
Em 30/06/2021, os patrimônios líquidos dos fundos sob Administração da 
Distribuidora, totalizavam R$ 76 bilhões (30/06/2020 - R$ 57 bilhões) e o total 
de títulos sob custódia R$ 32 bilhões (30/06/2020 - R$ 35 bilhões) (ii) Efeito 
do coronavírus sobre as demonstrações contábeis: A administração da 
Distribuidora acompanha as recomendações do Ministério da Saúde, das 
Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os normativos 
do BACEN e Receita Federal do Brasil que tratam dos efeitos e impactos 
da pandemia do COVID -19, decretada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), desde o dia 11 de março de 2020. Para a preservação da segurança 
e saúde dos colaboradores, seus familiares, prestadores de serviços e 
clientes, a Distribuidora adotou rígidos protocolos de segurança nos locais de 
trabalho, em conformidade com as recomendações das autoridades públicas, 
assim como trabalho remoto em larga escala de seus colaboradores. Até o 
momento, não foi identificado impacto negativo e relevante nas demonstrações 
contábeis em virtude dos efeitos da pandemia do COVID -19.  (iii) Alteração 
da alíquota da Contribuição Social: A Medida Provisória nº 1.034, de 1º de 
março de 2021 altera a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
devida pelas pessoas jurídicas do setor financeiro. Para a Distribuidora passa 
a vigorar a alíquota de 20% no período de julho a dezembro de 2021 e 15% 
a partir de janeiro de 2022. (iv) Outras informações: Em atendimento à 
Resolução nº 3.198 do Conselho Monetário Nacional, a Distribuidora, no 
exercício, contratou a BDO RCS Auditores Independentes SS apenas para 
a prestação de serviços de auditoria externa, não tendo a referida empresa 
prestado qualquer outro tipo de serviço à Distribuidora no exercício. A política 
adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, 
de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor 
não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais 
no seu cliente ou promover os interesses deste. Não houve no período 
resultados não recorrentes.
31. Eventos subsequentes: Em 01 de julho de 2021, o BACEN homologou 
o aumento de capital social da Distribuidora no valor de R$ 21.364, passando 
este a ser de R$ 28.524. A Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 
2021 altera a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida 
pelas pessoas jurídicas do setor financeiro. Para a Distribuidora passa a 
vigorar a alíquota de 20% no período de julho a dezembro de 2021 e 15% a 
partir de janeiro de 2022. 

Aos Acionistas e Administradores da Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias:  Examinamos as demonstrações 
contábeis intermediárias da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 30 de junho de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), incluindo a 
Resolução nº 4.818 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a Circular nº 
3.959 do Banco Central do Brasil (BACEN). Base para opinião sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis intermediárias e o relatório do auditor: A Administração da 
Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 

contábeis intermediárias não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis intermediárias, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da Administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis intermediárias: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições a autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, incluindo a Resolução n° 4818/20 do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e Circular n° 3.959/19 do Banco Central do Brasil 
(BACEN) e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis 
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis intermediárias, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Instituição; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que 
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
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fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora 
a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 

objetivo de apresentação adequada. 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 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos. 

Rio de janeiro, 30 de agosto de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F
Cristiano Mendes de Oliveira - Contador CRC 1 RJ 078157/O-2

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, 3.434 - Bloco 7, 2º andar - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, Cep.: 22.640-102

CNPJ nº 36.113.876/0001-91

ÚLTIMA

Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria - 1º Semestre de 2021
O Comitê, em atendimento ao §2º do Art. 17 da Resolução 3.198/04 do 
Banco Central do Brasil, apresenta resumo de seu relatório referente ao 1º 
semestre/2021, destacando, com relação às suas atividades, que: (i) reuniu-se 
periodicamente com a Diretoria da instituição, com a auditoria independente e 
com a auditoria interna a fim de verificarem o cumprimento de suas eventuais 
recomendações e indagações, inclusive no que se refere ao planejamento 
dos respectivos trabalhos de auditoria; (ii) avaliou relatórios pertinentes 
à efetividade dos controles internos e dos processos de gestão de riscos, 
bem como ao descumprimento de dispositivos legais; (iii) face o resultado 

das reuniões trimestrais e dos relatórios da: (a) auditoria independente,  fez 
algumas recomendações, aceitas  pela Diretoria; e (b) da auditoria interna, 
não fez recomendações à Diretoria; (iv) Avaliou a efetividade da (a) auditoria 
independente, concordando com sua opinião acerca da integridade das do 
primeiro semestre de 2021 (“DFs”), não tendo sido identificadas situações que 
pudessem afetar a objetividade e a independência dos auditores externos; (b) 
auditoria interna, com base nos relatórios emitidos que não apontaram riscos 
que possam afetar a instituição, concluindo como satisfatório os trabalhos 
realizados; e (v) revisou previamente as DFs, tendo o Comitê concluído 

que estas, acompanhadas pelas notas explicativas, comparativamente com 
o mesmo período do ano anterior estão adequados e foram elaborados de 
acordo com as normas legais vigentes.

Rio de Janeiro, 30/08/2021 

José Alexandre Costa de Freitas - (Diretor-Membro do Comitê)
Carlos Henrique Correa Sismil - (Diretor-Membro do Comitê)
Alexandre Lodi de Oliveira - (Diretor-Membro do Comitê)

ISS sobre royalties de franquias eliminará empregos e inviabilizará negócios
ABF critica STF por mudar jurisprudência e manter tendência arrecadatória durante pandemia

China totaliza 145 milhões de entidades de mercado

PGR faz 
Jefferson  desmaiar

O ex-deputado federal e presidente 
nacional do PTB, Roberto Jefferson, 
passou mal e desmaiou nesta segunda-
-feira, ao saber que foi denunciado ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) pela 
Prouradoria Geral da República. Ele 
está preso desde 13 de agosto, no pre-
sídio Pedrolino Werling de Oliveira, 
conhecido como Bangu 8, na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, por ordem 
do ministro do STF Alexandre de Mo-
raes, relator do inquérito das milícias 
digitais na Casa.

5G: Collor  
comanda audiência 

A expectativa da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) é que o leilão 
de faixas do 5G aconteça em outubro. Foi 
o que afirmou o presidente da Anatel, Le-
onardo Euler de Morais, durante audiência 
na Comissão de Desenvolvimento Regional 
do Senado (CDR), nesta segunda-feira.

Segundo a Agência Senado, a audiência, 
realizada de forma remota, foi conduzida 
pelo presidente da CDR, senador Fernando 
Collor (Pros-AL). O senador afirmou que 
esse será o “maior leilão de radiofrequên-
cias da história do país”.

A Associação Brasi-
leira de Franchi-
sing (ABF) lamen-

ta profundamente a decisão 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que, em sede 
de embargos de declaração, 
manteve seu posicionamen-
to anterior pela constitucio-
nalidade da incidência do 
ISS sobre royalties em con-
tratos de franquias. A deci-
são foi tomada - apesar de 
insistentes apelos - em jul-
gamento virtual que mante-
ve tendência arrecadatória 
verificado em vários temas 
tributários recentes.

Com a decisão, há um 
substancial aumento da 
carga tributário sobre o se-
tor, o que pode ocasionar 
o fechamento de unidades 
franqueadas e de postos de 
trabalho em todo o País, 
tornando ainda mais delica-
do o ambiente de negócios 
já afetado pela pandemia.

“Depois de mais de um 
ano de pandemia, esta de-

cisão é um verdadeiro cho-
que, com consequências 
enormes sobre o sistema 
como um todo e para os 
empreendedores na pon-
ta, ou seja, os franqueados. 
Um cenário tributário tão 
incerto - diversos tribunais 
já haviam reconhecido a 
não-incidência - certamente 
espanta investimentos e po-
de ocasionar fechamentos e 
reduções de equipe”, ressal-
ta o presidente da ABF, An-
dré Friedheim.

Segundo a associação, é 
importante ressaltar que 4 
renomados juristas: Paulo 
Ayres Brito, Daniel Sar-
mento, Daniel Mitidiero e 
Sérgio Bermudes corrobo-
raram a tese da não-incidên-
cia do ISS sobre os royalties 
de franquias.

A ABF reitera

A legislação brasileira 
sobre a atividade de fran-
chising no Brasil, respeitada 

mundialmente, foi atualiza-
da em 2020 (Lei 8.955/94, 
que vigorou no Brasil por 
25 anos, e Lei 13.966/19, 
que entrou em vigor em 26 
de março de 2020), deixan-
do clara a natureza do con-
trato de franquia e, em ne-
nhum momento, definindo 
a franqueadora como uma 
empresa prestadora de ser-
viços.

A jurisprudência con-
solidada nos estados até 
então entendia que os 
royalties do franchising 
remuneram a seção de di-
reito de uso e que even-
tuais atividades realizadas 
pelas franqueadores aos 
franqueados visam a ma-
nutenção da padronização 
da rede, não sendo sua fi-
nalidade última uma obri-
gação de dar - logo, não se 
trata de forma alguma de 
um serviço.

Neste sentido, inclusive, 
ainda que eventualmente 
o STF mantivesse sua de-

cisão anterior, seria o caso 
de não aplicar esse enten-
dimento com efeitos re-
troativos, uma vez que, até 
então, vigorou a Súmula 
Vinculante 31 do STF que 
estabelecia a segregação 
entre obrigações de fazer e 
de entrega de coisa. “Des-
ta forma, o ISS somente 
pode incidir sobre servi-
ços que constituem obri-
gação de fazer. Os prece-
dentes anteriores do STF 
que mitigavam a aplicação 
da Sumula em questão não 
têm qualquer relação com 
a atividade de franquia, 
havendo profunda ruptura 
no padrão decisório ante-
rior”, ressalta a entidade.

“O caso era claramente 
de aplicação do instituto 
da superação para frente 
de um precedente (ainda 
que tratado por alguns na 
prática como modulação, 
instituto com o qual não 
se confunde). Ora, após 
quase duas décadas de vi-

gência do entendimento 
oriundo da Súmula Vincu-
lante 31 do STF e depois 
de jurisprudência mais que 
consolidada nos Tribunais 
de Justiça locais declaran-
do a inconstitucionalidade 
da incidência do ISS sobre 
royalties, não era legítimo 
exigir ou esperar que as 
empresas franqueadoras 
estivessem recolhendo tal 
tributo. Impor agora a co-
brança retroativa do tribu-
to em questão de uma vez, 
é grave quebra de expecta-
tiva legítima e cria grande 
insegurança jurídica, po-
dendo levar a graves con-
sequências econômicas no 
setor. Assim, se o STF en-
tendi que os precedentes 
anteriores não poderiam 
mais ser aplicados, que 
determinasse a superação 
dos mesmos dali em dian-
te, sem permitir sua apli-
cação ao passado”, ressalta 
o diretor jurídico da ABF, 
Sidnei Amendoeira.

A Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF) é 
uma entidade sem fins lu-
crativos, fundada em 1987, 
que representa oficialmente 
o sistema de franquias bra-
sileiro. O setor registra um 
faturamento anual superior 
a R﹩ 167 bilhões, mais de 
156 mil unidades e cerca de 
2.600 marcas de franquias 
espalhadas por todo o Bra-
sil. Além disso, o franchi-
sing brasileiro responde por 
aproximadamente 2,7% do 
PIB e emprega diretamente 
mais de 1,2 milhão de traba-
lhadores. Atualmente com 
mais de 1.200 associados e 
cobrindo todo o território 
nacional por meio da sec-
cional Rio de Janeiro e de 
regionais (Sul, Minas Ge-
rais, Centro-Oeste, Nordes-
te e Interior de São Paulo), 
a entidade reúne franquea-
dores, franqueados, advo-
gados, consultores e demais 
fornecedores e stakeholders 
do setor. 

O número de en-
tidades de mer-
cado na China 

atingiu 145 milhões. Isso 
graças aos esforços do go-
verno para melhorar o 
processo para iniciar um 
negócio, disse nesta segun-
da-feira Xiong Maoping, 
vice-diretor da Administra-

ção Estatal de Regulação 
do Mercado. Segundo ele, 
no primeiro semestre deste 
ano, 13,95 milhões de en-
tidades de mercado foram 
estabelecidas, basicamente 
voltando para o ritmo de 
expansão registrado antes 
da epidemia da Covid-19. 

Os dados mostraram 

que cerca de 9,46 milhões 
de empresas individuais fo-
ram acrescentadas entre ja-
neiro e junho, um aumento 
anual de 28,1%, o que aju-
da a estabilizar o mercado 
trabalhista. “A China se 
esforçou para reforçar o 
apoio baseado em política 
para estimular a vitalidade 

das entidades do mercado 
para garantir que sobrevi-
vam e prosperem”.

Crescimento

O Produto Interno Bru-
to (PIB) chinês aumentou 
7,9% no segundo trimes-
tre - de abril a junho - em 

comparação com o mesmo 
período do ano anterior, 
conforme dados do Escri-
tório Nacional de Estatís-
ticas da China. Em 2020, a 
China reduziu sua meta de 
crescimento do Produto In-
terno Bruto pela primeira 
vez desde 2002 depois que 
a pandemia abalou também 

sua economia.
Segundo a agência Xi-

nhua, o Produto Interno 
Bruto (PIB) da China cres-
ceu 2,3% no ano passado, 
ritmo mais fraco em 44 
anos. Apesar do crescimen-
to menor, o país foi a única 
grande economia a ter ex-
pansão.

Petrobras faz resgate  
antecipado de títulos globais

A Petrobras infor-
mou que sua sub-
sidiária integral Pe-

trobras Global Finance B.V. 
(PGF) enviou, de acordo 
com os termos e condições 
dos contratos em vigor, no-
tificações de resgate anteci-
pado aos investidores dos 
títulos 4,375% Global No-

tes e 4,25% Global Notes, 
ambos com vencimento em 
2023. A precificação do res-
gate será em 24 de setem-
bro de 2021 e a liquidação 
ocorrerá em 29 de setem-
bro de 2021.

De acordo com comuni-
cado divulgado na Comis-
são de Valores Mobiliários 

(CVM), o valor total do 
resgate equivale a aproxi-
madamente US$ 1,3 bilhão, 
excluindo juros capitaliza-
dos e não pagos. Esse valor 
exclui juros capitalizados e 
não pagos. A tabela abaixo 
traz informações adicionais 
sobre os títulos a serem res-
gatados: 
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Pesquisa sobre transferência de investimentos entre corretoras

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) lançou nesta 

segunda-feira uma pesquisa 
com foco no processo de 
transferência de custódia 
de investimentos, que atual-
mente é um procedimento 
solicitado pelo investidor 
à corretora a qual possui 
uma conta, quando deseja 
migrar seus investidos para 
uma outra, por diversas ra-
zões. 

Segundo a autarquia, 
houve uma expansão, nos 
últimos anos, de brasileiros 
investindo em produtos fi-

nanceiros, movimento que 
foi facilitado pelas novas 
plataformas de investimen-
tos e pela ampliação na 
oferta de produtos e servi-
ços.

“A iniciativa é realizada pe-
la Assessoria de Análise Eco-
nômica e Gestão de Riscos 
(ASA) e tem como objetivo 
entender, sob o ponto de vis-
ta do investidor, a sua expe-
riência com o serviço presta-
do, e possíveis caminhos para 
aprimorá-lo. A pesquisa sub-
sidiará um estudo de Análise 
de Impacto Regulatório, que 
está sendo conduzido pe-

la área técnica”, explicou a 
CVM.

A CVM vem observan-
do o aumento no número 
de investidores brasileiros. 
Em 2017, por exemplo, 
em bolsa de valores, havia 
em torno de 600 mil par-
ticipantes pessoas físicas. 
Em 2021, quase 4 milhões. 
Condições econômicas, a 
transformação digital, as 
novas plataformas de in-
vestimento, e a ampliação 
da oferta de produtos e 
serviços são alguns dos 
fatores que contribuíram 
para esse crescimento.

Se por um lado houve 
um aumento considerável 
de novos participantes na 
bolsa de valores, por outro 
lado, não são desprezíveis 
o número de reclamações 
recebidas pela autarquia 
sobre a qualidade des-
se serviço prestado pelas 
corretoras, algumas vezes 
impondo o cumprimento 
de procedimentos não ra-
zoáveis ao investidor que 
está solicitando a transfe-
rência. Isso inclusive mo-
tivou a CVM a editar o 
Ofício Circular CVM/SMI 
08/2019, e o assunto tam-

bém já foi tratado em um 
Caderno CVM a respeito 
do tema (Caderno CVM 
Escrituração, Depósito 
Centralizado e Custódia 
de Ações).

Em um cenário de forte 
crescimento de novos in-
vestidores e a perspectiva de 
que essa tendência se mante-
nha ao longo dos próximos 
anos, o tema ganha ainda 
mais importância para o de-
senvolvimento do mercado 
de capitais, pois afeta dire-
tamente a experiência do in-
vestidor, e isso foi refletido 
nas prioridades de estudos 

da Agenda Regulatória da 
CVM para 2021.

“O questionário é sim-
ples, direto e rápido, levan-
do no máximo 5 minutos. 
Ele visa nos permitir ter 
uma visão mais profunda 
sobre a experiência dos in-
vestidores com esse servi-
ço prestado. É pouco tem-
po para quem responderá, 
mas altamente valioso para 
nossa análise”, disse Karl 
Pettersson, analista da 
ASA/CVM. O questioná-
rio dura menos de 5 minu-
tos e estará disponível até 
17 de setembro.

Apresentamos o relatório da Diretoria do Banco Master S/A e de 
suas Controladas, em conformidade com as disposições legais 
e estatutárias aplicáveis, em conjunto com as Demonstrações 
Financeiras Consolidadas do semestre findo em 30 de junho de 2021, 
juntamente com o relatório dos auditores independentes sobre essas 
Demonstrações Financeiras.

Nova Marca e Denominação Social

O Banco Master S/A e Grupo “Master” são respectivamente a nova 
denominação social e marca do antigo Banco Máxima S/A e Grupo 
“Máxima”. Esta mudança faz parte do plano estratégico que o Banco 
traçou a partir da entrada da nova matriz societária e da nova 
administração. A troca foi possível após a virada operacional ocorrida 
em 2019 e sendo consolidada no ano de 2020, encerrando o ciclo de 
renovação do Banco e iniciando uma nova fase com novos produtos, 
equipe e plano de negócios.

Podemos destacar como os principais atributos do Banco Master 
o seu novo portfólio de produtos e serviços, como crédito pessoal e 
consignado, operações estruturadas e os serviços de câmbio, o que 
demonstra o seu novo posicionamento como um banco ágil, inovador e 
capaz de atender os clientes em todos os segmentos.

A recente história de virada operacional do Banco Master é um exemplo 
de superação e evolução, que culmina no posicionamento de uma 
nova instituição financeira que irá cumprir seu papel no mercado 
brasileiro. Isso em um momento peculiar, quando temos presenciado 
uma pulverização cada vez maior do ainda muito concentrado 
mercado bancário brasileiro. Deste modo, o Banco Master pretende ser 
um agente relevante para os mercados em que atua, com o foco em 
ajudar empresas e pessoas que estão sem acesso à crédito em razão 
das recentes crises, com crédito ágil e acessível nas mais vastas regiões 
do país.

Diversificação do Portfólio e de Serviços e Produtos

O Banco Master tem como objetivo a diversificação de seu portfólio 
de crédito no Varejo, que está atrelada à expansão da carteira de 
consignado público com entes das esferas municipais, estaduais 
e federal. Para os entes municipais e estatuais estamos em plena 
expansão na região norte e nordeste e a partir do 2º semestre iniciamos 
a nossa entrada na região sudeste, em especial no Rio de Janeiro, no 
interior e litoral de São Paulo. 

Além disso, o Banco manteve ativas as demais carteiras nos segmentos 
de crédito imobiliário e corporate. O crédito corporativo, este ligado 
a operações estruturadas, que tem gerado receitas adicionais de 
serviços para a instituição.

Para nossos serviços de câmbio, o Banco mantém investimentos para 
melhor desempenho na prestação de serviços. Com isso, estamos 
mantendo a curva de resultados positivos e consistentes. Desde a 
implantação do novo modelo de negócio, o Banco figura em plena 
ascensão no ranking onde atualmente se encontra em 7º lugar em 
quantidade de operações contratadas no setor “primário”. 

O Grupo Master detém, ainda, para a diversificação de seus produtos 
a seus clientes, atuação no mercado securitário, através de sua 
subsidiária SEGPAR, da qual atualmente detemos 80% do capital 
social. A SEGPAR, é a holding exclusiva para a participação neste setor, 
atuando no âmbito de seguros, previdência e de capitalização através 
das empresas KOVR Seguradora S/A, KOVR Previdência S/A e KOVR 
Capitalização S/A.  

Um pilar importante do novo plano de negócios do Banco Master é o 
efetivo lançamento do seu Banco de Investimentos. Essa vertente é 
a consolidação das operações estruturadas que a instituição já vem 
fazendo nos últimos anos. Para tanto, em 2020, foi realizada a aquisição 
do controle acionário do Banco Vipal S/A, que possui carteira de banco 
de investimento, processo que ainda está em homologação no Banco 
Central do Brasil. Após aprovado o referido processo, o Banco Master 
poderá atuar como full banking, agregando para abaixo do Banco 
de Investimentos, operações de administração fiduciária, gestão de 
portfolios, corretora e todas as demais atividades inerentes ao mercado 
de capitais.

Para tanto, estamos reativando as linhas de negócios da Master S/A 
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (nova denominação da antiga 
Máxima S/A CCTVM). Destacamos, que as devidas autorizações junto à 
B3 para o acesso às operações de mercado já foram obtidas e estamos 
promovendo neste 2º semestre de 2021 os testes de homologação para 
retornar as atividades em 2021. 

 Cenário Econômico 

Na linha de atuação de crescimento das novas atividades, iniciamos 
2021 com boas perspectivas para economia, com a injeção de recursos 
públicos, via auxílios emergenciais e o forte corte de juros implementado 
pelo Banco Central. Durante a pandemia, a projeção para o PIB de 
2021 estava próxima de 4,00%a.a, com IPCA controlado, ao redor de 
3,50%a.a. A expectativa do Ibovespa é de chegar aos 150 mil pontos, 
uma valorização de mais de 20%a.a. e o dólar, que encerrou 2020 em 
R$5,20, deve ceder aos níveis de R$4,70.

No primeiro semestre de 2021, tivemos ótimos sinais de melhora na 
economia, com aumento nas vendas de imóveis residenciais para as 
pessoas físicas, aproveitando o recuo nos juros, o que tornou atrativo 
os financiamentos imobiliários. Os setores ligados à construção e 
ao agronegócio, foram responsáveis por constantes revisões de 
crescimento do PIB em 2021, podendo chegar a 6,00% ao final deste 
ano.

No Brasil, mesmo com as dificuldades iniciais para as aquisições das 
vacinas, estamos conseguindo avançar com o crescimento quantitativo 
na vacinação, proporcionando a reabertura gradativa da economia. 
Desta forma, a expectativa para o segundo semestre de 2021 é positiva 
em diversos setores. Apesar da inflação ser um ponto de atenção, 
acreditamos que vamos ter ao final de 2021 vários setores e segmentos 
apresentando-se de forma crescente.

Desempenho das Atividades 

Realizações

No 1º semestre de 2021, o Banco manteve seu crescimento patrimonial 
através dos resultados positivos e consistentes, que são prioritariamente 
do crescimento nas atividades de crédito e de serviços de câmbio, 
sendo estas as principais linhas de negócios da instituição. 

O cenário de resultados consistentes da atividade bancária da 
instituição é o reflexo de todo o planejamento, engajamento e do 
trabalho realizado ao longo dos últimos 2 anos que retrata à risca o 
plano de negócios definido e executado pelos acionistas, administração 
e equipe de colaboradores do Banco.

Seguindo o planejamento traçado, após a realização dos eventos 
de reorganização operacional e societária com o advento das 
capitalizações, o que permitiu a virada operacional, o Banco ao 
longo deste 1º semestre de 2021, consolidou o seu posicionamento no 
mercado.

Com este novo posicionamento perante ao mercado foi possível a 
apresentação de uma nova imagem da instituição, a criação da nova 
marca e alteração da denominação social do Banco e do Grupo para 
Banco Master S/A e Grupo Master.

Plano Estratégico

O Banco, através da sua administração e da equipe de colaboradores, 
vem executando o plano estratégico definido para o ano de 2021. O 1º 
semestre de 2021 culminou no crescimento das atividades de crédito, 
prioritariamente com as carteiras de crédito pessoal pulverizado e 
crédito consignado, principalmente nos mercados do norte e nordeste. 
Ressaltamos que a expansão para o 2º semestre visa atingir a região 
sudeste, destacando como prioridade o Rio de Janeiro, interior e litoral 
de São Paulo. 

O Banco manteve ativas as demais carteiras nos segmentos de 
crédito imobiliário e corporate. Para as operações denominadas 
corporate, os aspectos estratégicos serão mantidos com o objetivo 
de receitas adicionais como prestação de serviços, através do auxílio 
e estruturação de operações, usando nossa expertise e integrando as 
demais empresas do grupo econômico. 

Destacamos que nossa atividade de serviços financeiros, notadamente 
a mesa de câmbio, permanece em ascensão com crescimento 
contínuo no volume de negócios e de receitas. O modelo adotado de 
investimento em tecnologia e parcerias estratégicas, com a mesa de 
operações tradicional e através de plataforma digital, tem se provado 
eficiente e capaz de escalar as receitas ao longo do tempo. 

O resultado apresentado no semestre, demonstra a capacidade e 
agilidade do Banco em tomar decisões rápidas, eficazes e seguir em 
linha com as diretrizes do Plano Estratégico, com isso mantendo o 
crescimento de receita de intermediação financeira e lucro líquido.

COVID-19

Com o avanço da vacinação e com as novas regras de convivência, uso 
de máscaras e distanciamento social, estamos mantendo em atividade 
presencial aproximadamente 30% das equipes de colaboradores. No 
entanto, estas atividades presenciais estão sendo executadas para 
algumas áreas que necessitam de uma interação no dia a dia mais 
efetivo.

Para os demais colaboradores, as atividades de home-office 
permanecem, visando a prevenção da proliferação do vírus, a 
preservação da saúde e a vida, mantendo as atividades operacionais 
ativas.

A alta administração e o corpo de gestores do Banco se adaptaram a 
esta modalidade e, via flexibilização nas regras de recursos humanos, 
ferramentas eletrônicas e plataformas digitais, mantivemos as 
reuniões periódicas, e o acompanhamento diário (monitoramento) das 
atividades operacionais da instituição. 

Governança Corporativa e Gestão de Riscos

A administração e corpo de gestão operacional do Banco tem o 
compromisso de excelência nos processos de controles de riscos 
e de governança em linha com as melhores práticas do mercado. O 
foco de implantação e de melhoria contínua que foram realizadas no 
Banco visaram os processos de controles internos, compliance, riscos, 
governança e tecnologia.

A fim de garantir a máxima segurança de risco de mercado, risco de 
crédito, risco operacional e risco de liquidez, todas as operações 
são monitoradas conforme os limites determinados pelo Comitê de 
Gestão de Riscos. Esse processo é ainda reforçado por auditorias 
internas regulares. O arcabouço de segurança é complementado 
pelo Compliance e Risco Operacional, cuja função é garantir a 
conformidade de todas as práticas às normas e exigências regulatórias 
das autoridades brasileiras e o alinhamento ao Acordo de Basileia, além 
de aderências às melhores políticas de governança corporativa.

O Banco tem desenvolvido, com base nas melhores práticas de 
gerenciamento de riscos, políticas, sistemas e controles internos para 
a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição 
aos riscos aos quais suas atividades estão expostas, com um conjunto 
de processos e rotinas adequados às suas modalidades operacionais.

A administração segue comprometida a continuar atuando em 
melhorias operacionais, de governança e de tecnologia, independente 
do que já alcançamos, de modo a estar pronta para o crescimento 
sustentável almejado para os próximos anos, ainda que haja grandes 
desafios econômicos globais. 

Performance do Banco 

A seguir, apresentamos de forma gráfica e explicamos os principais 
indicadores que demonstram a performance positiva do Banco. A base 
de análise são as demonstrações financeiras consolidadas.

O Banco apresentou, no 1º semestre 2021, crescimento sustentável 
e obteve boa performance, que estão dentro das nossas projeções 
estabelecidas no plano estratégico, apresentando o lucro líquido de 
R$33.514 - 2021 (R$21.472 – 2020), acréscimo de 56,08%, o que demonstra 
de forma objetiva a nova realidade da instituição.

Esta capacidade demonstra a cada semestre a aderência e a qualidade 
dos ativos da instituição e os resultados oriundos da recorrência de 
sua carteira e das cessões de seus portfólios de crédito. Deste modo, 
reforçam as perspectivas para os próximos períodos e é possível 
projetar resultados ainda mais positivos até o final de 2021.

O resultado positivo está atrelado diretamente ao novo ciclo  
operacional de resultados, que advém das novas carteiras de crédito, 
manutenção e crescimento dos resultados da carteira de câmbio. 

Destacamos o crescimento contínuo das receitas operacionais 
das quais as receitas de crédito incluindo as cessões de carteira, de 
R$474.533 – 2021 (R$258.268 – 2020), um acréscimo de 83,74% e de 
câmbio R$67.805 – 2021 (R$45.458 – 2020). O crescimento no resultado 
da intermediação financeira de R$578.812 - 2021 (R$310.953 – 2020), 
confirma o crescimento saudável da atividade bancária. 

Acompanhando o crescimento dos resultados, com a continuidade 
da implementação de investimentos em nossa base de produtos e 
de serviços, ocorreu incremento de custos com pessoal, chegando a 
R$34.132 – 2021 (R$26.541 – 2020) e despesas administrativas R$221.789 – 
2021 (R$154.862 – 2020), está diretamente relacionada à implantação de 
sistemas e prestadores de serviços para o desenvolvimento dos novos 
produtos. 

Além da recorrência positiva de seus resultados financeiros, a qualidade 
dos ativos permite maior agilidade ao Banco em efetuar operações de 
cessões de créditos, o que acelera a performance dos resultados e 
gera capacidade de liquidez para novas operações. Neste sentido o 
resultado operacional foi de R$51.697 – 2021 (R$20.764 – 2020).

Os atuais investimentos e plano de crescimento contemplados em 
nosso Plano de Negócios, permitem que o Banco já possa absorver 
o crescimento projetado para a nova base de clientes e produtos, o 
que tende a gerar resultados significativos e progressivos que estão 
definidos em nosso planejamento estratégico para os próximos cinco 
anos. 

Perspectivas – Novas Capitalizações 

No 1º semestre de 2021, foi homologado o capital de R$ 140 milhões e 
está em processo de homologação a capitalização adicional de R$ 98 
milhões. A capitalização em homologação tem origem de conversão de 
letras financeiras subordinadas no montante de R$ 38 milhões e aporte 
adicional de R$ 60 milhões que foi realizado em 1 de julho de 2021. 

Estas capitalizações estão previstas no plano de negócios, que tem 
como objetivo, até ao final de 2022, atingir o patamar de R$1 bilhão 
em Patrimônio Líquido. As capitalizações se somam ao crescimento 
sustentável dos resultados, o que traz elevação patrimonial orgânica, 
permitindo ampliação dos ativos e dos investimentos. 

Os acionistas e a alta administração permanecem com o compromisso 
de melhorar os níveis de liquidez e qualidade dos seus ativos através da 
equalização do seu portfólio e da gestão da governança. 

O capital adicional e as projeções de resultados para os próximos 
anos reforçarão a capacidade patrimonial e de atuação do Banco, 
reafirmando o posicionamento da instituição junto ao mercado.

Basileia 

O Banco apresenta-se devidamente enquadrado em seus limites 
operacionais com o Índice de Basileia - IB de 14,06% - 2021 (10,52% - 2020), 
com um Patrimônio de Referência – PR compatível com a capacidade 
de seus ativos, sem considerar os novos aportes já realizados.

Podemos destacar, com os novos aportes e os resultados recorrentes, o 
novo Banco estará apto ao crescimento almejado e à manutenção de 
índices de capital e Basileia ainda mais robustos. 

No tocante à capitalização em homologação, destacamos que o 
posicionamento projetado do índice de Basileia – IB do Banco após 
homologação do capital já aportado, para esta data-base, eleva nosso 
índice ao patamar superior a 16,00%, considerando a atual posição de 
nossas carteiras.  

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 30 DE JUNHO 2021 E 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE FINDOS EM 30 DE JUNHO 2021 E 2020
(Em milhares de reais - R$)

Individual Consolidado
ATIVO Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante 3.051.397 2.582.463 3.058.092 2.560.575
Disponibilidades 5. 89.975 76.843 90.034 78.188
Aplicações interfinanceiras de liquidez 6. 63.999 246.043 63.999 246.043
Aplicações em operações compromissadas 63.999 239.990 63.999 239.990
Aplicações em depósitos interfinanceiros - 6.053 - 6.053

Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 financeiros derivativos 982.044 604.322 1.021.591 621.752
Carteira própria 7. a) 978.690 592.682 1.014.602 610.111
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 3.354 8.059 6.989 8.059
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) - 3.582 - 3.582

Relações interfinanceiras 5.867 709 5.867 709
Pagamentos e recebimentos a liquidar 4.266 - 4.266 -
Créditos vinculados 1.601 709 1.601 709

Operações de crédito 624.472 500.440 624.472 500.440
Operações de crédito 8. a) 609.886 493.052 609.886 493.052
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 1.865 2.355 1.865 2.355
Títulos e creditos a receber 8. a) 43.185 27.138 43.185 27.138
(-) Provisão para operações de crédito de
 liquidação duvidosa 8. c) (30.464) (22.104) (30.464) (22.104)

Outros créditos 787.818 636.412 750.113 589.105
Carteira de câmbio 9. 64.048 27.071 64.048 27.071
Rendas a receber 89.835 89.835 50.026 37.830
Negociação e intermediação de valores - 177 - 177
Créditos tributários 10.b) 32.063 10.856 32.063 11.904
Impostos e contribuições a compensar 20.011 10.528 20.226 10.732
Diversos 10. a) 581.861 497.945 583.750 501.391

Outros valores e bens 497.222 517.694 502.016 524.338
Bens não de uso próprio 469.237 466.993 469.237 466.993
(-) Provisão para desvalorização de outros valores e bens (4.956) (4.822) (4.956) (4.822)
Despesas antecipadas 32.941 55.523 37.735 62.167

Realizável a longo prazo 4.011.887 3.375.411 4.007.580 3.392.150
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 financeiros derivativos 579.766 489.732 555.469 489.732
Carteira própria 7. a) 154.479 209.173 133.817 209.173
Vinculados a compromissos de recompra 7. a) 421.652 177.388 421.652 177.388
Vinculados à prestação de garantias 7. a) 3.635 102.076 - 102.076
Instrumentos financeiros derivativos 7. b) - 1.095 - 1.095

Operações de crédito 3.339.409 2.815.603 3.339.409 2.815.603
Operações de crédito 8. a) 716.852 702.793 716.852 702.793
Operações de crédito vinculadas a cessão 8. a) 3.250 5.798 3.250 5.798
Títulos e creditos a receber 8. a) 2.650.328 2.128.218 2.650.328 2.128.218
(-) Provisão para operações de crédito de
 liquidação duvidosa 8. c) (31.021) (21.206) (31.021) (21.206)

Outros créditos 43.615 62.758 60.470 75.815
Créditos tributários 10.b) 40.237 59.611 53.239 68.681
Devedores por depósito em garantia 16.c) 3.378 3.147 7.231 7.134

Outros valores e bens 49.097 7.318 52.232 11.000
Despesas antecipadas 49.097 7.318 52.232 11.000

Permanente 132.863 111.316 146.578 147.049
Investimentos 11. 122.616 99.652 136.331 135.385
Participações em coligadas e controladas no país 11. a) 122.616 99.652 136.331 135.385

Imobilizado de uso 12. 10.247 11.664 10.247 11.664
Instalações, móveis e equipamentos de uso 17.007 16.989 17.007 16.989
Depreciações acumuladas (6.760) (5.325) (6.760) (5.325)

TOTAL DO ATIVO 7.196.147 6.069.190 7.212.250 6.099.774

Individual Consolidado
PASSIVO Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante 2.965.438 2.143.819 2.976.499 2.172.072
Depósitos 13. 1.824.623 1.125.140 1.801.332 1.123.523
Depósitos à vista 142.153 55.922 139.735 54.305
Depósitos a prazo 1.682.470 1.069.218 1.661.597 1.069.218

Captações no mercado aberto 14. 435.665 280.905 435.665 280.905
Carteira própria 435.665 176.662 435.665 176.662
Carteira de terceiros - 104.243 - 104.243

Recursos de aceites e emissão de títulos 230.162 300.192 230.162 300.192
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 182.079 169.085 182.079 169.085
Obrigações por emissão de letras financeiras 48.083 131.107 48.083 131.107

Relações interfinanceiras 5.470 5.048 5.470 5.048
Correspondentes 5.470 5.048 5.470 5.048

Relações interdependências 149.394 216.462 149.394 216.462
Recursos em trânsito de terceiros 149.394 216.462 149.394 216.462

Instrumentos financeiros derivativos 7. b) 2.532 3.538 2.532 3.538
Instrumentos financeiros derivativos 2.532 3.538 2.532 3.538

Outras obrigações 317.592 212.534 351.944 242.403
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 4.000 980 4.000 980
Carteira de câmbio 9. 84.379 38.017 84.379 38.017
Dividendos a pagar - - 5.842 7.987
Fiscais e previdenciárias 15.a) 63.449 51.091 74.553 56.822
Negociação e intermediação de valores 3.956 1.667 4.473 2.178
Diversas 15.b) 161.808 120.779 178.697 136.420
Obrigações por venda e transferência de
 ativos financeiros 2.733 967 2.733 967
Outras 159.075 119.811 175.964 135.452

Exigível a longo prazo 3.774.504 3.503.648 3.779.546 3.505.979
Depósitos 13. 3.638.804 3.354.053 3.638.804 3.354.053
Depósitos a prazo 3.638.804 3.354.053 3.638.804 3.354.053
Recursos de aceites e emissão de títulos 73.751 83.583 73.751 83.583
Recursos de letras de crédito imobiliário 17. 73.751 83.583 73.751 83.583

Outras obrigações 61.949 66.012 66.991 68.343
Diversas 15.b) 61.949 66.012 66.991 68.343
Obrigações por venda e transferência de
 ativos financeiros 3.250 8.152 3.250 8.152
Provisão para passivos contingentes 16.c) d) 3.830 4.493 8.872 6.824
Instrumentos de dívida elegiveis a capital 54.869 53.367 54.869 53.367

Patrimônio líquido 18. 456.205 421.723 456.205 421.723
Capital social 320.425 320.425 320.425 320.425
De domiciliados no país 320.425 320.425 320.425 320.425

Reservas de lucros 134.672 101.157 134.672 101.157
Ajuste de avaliação patrimonial 1.108 141 1.108 141
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.196.147 6.069.190 7.212.250 6.099.774

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$ )

Individual Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receitas da intermediação financeira 574.470 313.675 578.812 310.953
Operações de crédito 342.748 258.268 342.748 258.268
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 44.249 41.371 48.591 38.893
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (12.116) (31.165) (12.117) (31.665)
Resultado de operações de câmbio 67.804 45.201 67.805 45.458
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros 131.785 - 131.785 -
Despesas da intermediação financeira (270.758) (147.766) (270.758) (147.665)
Operações de captação no mercado (238.492) (136.899) (238.492) (136.798)
Obrigações por empréstimos e repasses (1.826) - (1.826) -
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa (30.440) (10.867) (30.440) (10.867)
Resultado bruto da intermediação financeira 303.712 165.909 308.054 163.288
Receitas (despesas) operacionais (252.304) (145.048) (256.357) (142.524)
Receitas de prestação de serviços 93 443 34.870 2.608
Rendas de tarifas bancárias 232 2.399 232 2.399
Despesas de pessoal (32.064) (23.999) (34.132) (26.541)
Outras despesas administrativas (216.781) (151.852) (221.789) (154.862)
Despesas tributárias 19. a) (24.457) (15.263) (27.711) (16.552)
Resultado de participação em controladas 11. 20.397 (534) (221) 7.429
Outras receitas operacionais 8.809 50.323 8.894 50.325
Outras despesas operacionais (8.533) (6.566) (16.500) (7.331)
Resultado operacional 51.408 20.860 51.697 20.763
Resultado não operacional (130) (532) (130) (532)
Resultado antes da tributação sobre o Lucro e participações 51.278 20.328 51.567 20.231
Imposto de renda e contribuição social (10.871) 1.144 (11.160) 1.241
Provisão para imposto de renda corrente (8.527) - (10.920) -
Provisão para contribuição social corrente (6.831) - (7.695) -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.487 1.144 7.455 1.241
Participações no resultado (6.892) - (6.892) -
Lucro líquido do semestre 33.515 21.472 33.515 21.472

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro Líquido do Período 33.515 21.472 33.515 21.472
MTM de títulos disponíveis para venda 967 (5.244) 967 (5.244)
Resultado Abrangente do Semestre 34.482 16.228 34.482 16.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social realizado
Reservas de lucros

Ajustes de avaliação patrimonial Lucro acumulados TotalLegal Outras
Saldos em 31 de dezembro de 2019 180.425 3.958 27.090 8.102 - 219.575
MTM de títulos disponíveis para venda - - - (5.244) - (5.244)
Lucro do semestre - - - - 21.472 21.472
Saldos em 30 de junho de 2020 180.425 3.958 27.090 2.858 21.472 235.803
Saldos em 31 de dezembro de 2020 320.425 36.085 65.072 141 - 421.723
Mtm de títulos disponíveis para venda - - - 967 - 967
Lucro do semestre - - - - 33.515 33.515
Saldos em 30 de junho de 2021 320.425 36.085 65.072 1.108 33.515 456.205

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual Consolidado
Atividades operacionais Nota 2021 2020 2021 2020
Lucro/prejuízo líquido ajustado 38.052 5.281 64.662 (1.018)
Lucro líquido do semestre 33.515 21.472 33.515 21.472
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa 18.175 (2.189) 18.175 (2.189)
Impostos diferidos 4.487 1.144 7.456 1.241
Depreciação e amortização 1.435 1.332 1.435 1.420
Provisão para contingências (663) (6.047) 2.048 (6.047)
Resultado de participação em controladas (20.397) 534 221 (7.139)
Prejuízo (lucro) na alienação de imobilizado / investimento - (680) - (680)
Ajuste a valor de mercado 1.500 (10.286) 1.812 (9.096)
Variação de ativos e passivos (26.053) 9.519 (54.299) 66.935
(Aumento) redução de aplicações interfinanceiras de liquidez 182.044 (168.907) 182.044 (168.907)
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários (473.900) 543.384 (472.032) 531.030
(Aumento) redução de operações de crédito (666.013) (287.870) (666.013) (287.870)
(Aumento) redução de outros créditos (132.263) (1.324.284) (145.884) (1.273.348)
(Aumento) redução de outros valores e bens (24.749) (45.721) (26.366) (49.481)
Aumento (redução) de relações interfinanceiras
 e interdependências (71.805) (832) (71.805) (832)
(Aumento) redução de instrumentos financeiros derivativos 3.671 861 3.671 861
Aumento (redução) de depósitos 984.250 1.022.564 962.787 1.032.715
Aumento (redução) de recursos de aceites e emissões de títulos (79.863) (27.917) (79.863) (27.917)
Aumento (redução) em captações no mercado aberto 154.760 9.256 154.760 9.256
Aumento (redução) de outras obrigações 97.815 288.985 104.402 301.428
Caixa líquido (aplicado em) proveniente das
 atividades operacionais 11.999 14.800 10.363 65.917
Atividades de investimento
Aquisição / alienação de imobilizado de uso (19) 136 (19) 136
Aquisição / alienação de intangivel - 36.035 - 36.035
Aquisição coligadas - (79.213) - (126.632)
Aumento de capital em controladas (350) (1.400) - -
Aquisição propriedade para investimento - - - (4.869)
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de
 atividades de investimento (369) (44.442) (19) (95.330)
Atividades de financiamento
Ajuste a mercado de títulos disponível para venda - (4.068) - (4.068)
Depósito para garantia de patrimônio líquido exigido 1.502 - 1.502 -
Caixa líquido (aplicado em) proveniente de
 atividades de financiamento 1.502 (4.068) 1.502 (4.068)
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa 13.132 (33.710) 11.846 (33.481)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 5. 76.843 77.044 78.188 78.316
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 5. 89.975 43.334 90.034 44.835

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1.  CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Master S/A (“Banco Master” ou “Banco”) é uma empresa de capital fechado que desenvolve as 
atividades de banco comercial por meio das carteiras comerciais e de câmbio autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil. Suas controladas atuam em diversos segmentos do mercado com destaques para as  
atividades de gestão de recursos, operações no mercado de câmbio e de corretagem nas Bolsas de Valores 
e de Mercadorias e Futuros. As atividades são conduzidas no contexto das empresas integrantes do Grupo 
Master, atuando no mercado de forma integrada.

2.  PLANO DE CAPITALIZAÇÃO
A partir de 2020 o Banco iniciou suas atividades com sua nova estrutura de capital, societária e operacional, 
obtendo desta forma a adequação do capital prudencial compatível com as linhas de negócios e de riscos. 
Os Acionistas e a Administração do Banco, tem como objetivo o crescimento patrimonial e de resultados de 
forma sustentável. Para tanto, o Banco tem como meta atingir o patrimônio líquido de R$ 1 bilhão até o ano 
de 2022. No 1º semestre de 2021 foram aprovados o montante de R$ 140 milhões, e em aprovação o montante 
de R$ 98 milhões. Vide detalhamento na nota 18. O Plano de Capitalização permanece ativo, uma vez que 
os acionistas e administradores têm como meta de crescimento suas carteiras, desenvolvimento de novos 
produtos e investimentos em novos segmentos. Neste contexto, as medidas são de caráter prudencial, para 
a manutenção e crescimento dos atuais níveis de Basileia, cumprindo seu plano de negócios. 

3.  APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras do Banco Master S/A e de suas controladas são de responsabilidade da 
Administração. Foram elaboradas com observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas do 
Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central do Brasil - BACEN, consubstanciadas 
no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas da 
Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, quando aplicável, e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. A autorização para a conclusão destas 
demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria do Banco em 27/08/2021.

2021

Atividade
Total do 

Ativo
Capital 

Social
Patrimônio 

Líquido
Lucro Líquido/ 

(Prejuízo)
Subsidiárias
Master S/A Corretora de Câmbio,
 Títulos e Valores Mobiliários Corretora 22.919 33.588 16.622 (4.453)
Máxima Patrimonial Ltda. Prestadora de serviços 55.013 1.950 34.378 24.011
Maxinvest Securitizadora de
 Créditos Financeiros S/A Securitizadora 5.292 26.150 5.292 (1.881)
Segpar Participações S/A Holding 167.407 77.276 81.653 3.396

2020

Atividade
Total do 

Ativo
Capital 

Social
Patrimônio 

Líquido
Lucro Líquido/ 

(Prejuízo)
Subsidiárias
Master S/A Corretora de Câmbio,
 Títulos e Valores Mobiliários Corretora 22.402 33.588 25.184 (144)
Máxima Patrimonial Ltda. Prestadora de serviços 24.539 1.950 5.453 (260)
Maxinvest Securitizadora de
 Créditos Financeiros S/A Securitizadora 3.455 20.700 5.178 (1.758)
Segpar Participações S/A Holding 164.979 77.272 79.966 5.696

4.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As Demonstrações Financeiras do Banco Master são elaboradas e estão apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil –  BACEN e  das sociedades por ações e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, quando aplicável, e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. Não foram adotadas as normas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência 
contábil internacional, aprovadas pela CVM, mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de 
divulgação das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados pela CVM que não conflitaram com a 
regulamentação do Conselho Monetário Nacional - CMN e BACEN, e as que foram referendadas pelo BACEN. 
As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: a) Consolidação. Nas Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, os saldos e os resultados das transações entre o Banco Master e suas subsidiárias foram 
eliminados. b) Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, 
que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em 
que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, independentemente de seu recebimento 
ou pagamento. As receitas e despesas de natureza financeira são apropriadas observando-se o critério pro 
rata temporis, substancialmente com base no método exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou 
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços. c) Caixa e equivalentes de caixa. 
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, 
aplicações interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, cujo vencimento das operações na data da efetiva 
aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são 
utilizados pelo Banco Master para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. d) Aplicações 
interfinanceiras de liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez são apresentadas pelo valor de aplicação, 
acrescidas dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. e) Títulos e valores mobiliários. De acordo 
com a Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários do Banco Master são classificados nas 
categorias “títulos para negociação”, “títulos disponíveis para venda” e “títulos mantidos até o vencimento”. Os 
títulos classificados na categoria “títulos para negociação” são os títulos e valores mobiliários adquiridos com o 
propósito de serem ativa e frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado 
pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e ajustado pelo valor de mercado, sendo esses ajustes 
registrados à adequada conta de receita ou despesa no resultado do período. Os títulos classificados na 
categoria “títulos disponíveis para venda” são aqueles para os quais a Administração não tem intenção de 
mantê-los até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo de serem ativa e frequentemente 
negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas 
dos balanços e são ajustados pelo valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no patrimônio líquido na 
rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, deduzidos dos efeitos tributários. Os títulos classificados na categoria 
“títulos mantidos até o vencimento” são aqueles para os quais a Administração tem intenção e capacidade 
financeira de mantê-los até o vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos. O ágio e deságio, quando aplicável, são apropriados ao resultado em função dos prazos 
de vigência dos títulos. Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão apresentados no ativo 
circulante, independente do seu vencimento. f) Instrumentos Financeiros Derivativos. De acordo com a Circular 
BACEN nº 3.082/02, e a Carta-Circular BACEN nº 3.026/02, os instrumentos financeiros derivativos compostos 
pelas operações com opções, a termo, futuros e swaps são contabilizados obedecendo aos seguintes critérios:  
• Operações com opções: Os prêmios pagos ou recebidos são contabilizados no ativo ou passivo, respectivamente, 
até o efetivo exercício da opção, e contabilizado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo 
efetivo exercício da opção, ou como receita ou despesa no caso de não-exercício; • Operações de futuro: os 
valores dos ajustes diários são contabilizados em conta do ativo ou passivo e apropriados diariamente como 
receita ou despesa; • Operações de swap: os valores relativos ao diferencial a receber ou a pagar são 
contabilizados em conta de ativo ou passivo, respectivamente, e apropriados como receita ou despesa pro 
rata dia até a data do balanço; • Operações a termo: pelo valor final do contrato deduzido da diferença entre 
esse valor e o preço à vista do bem ou direito, reconhecendo as receitas e despesas em razão da fluência dos 
contratos até a data do balanço. Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a 
intenção da Administração, na data do início da operação, levando-se em consideração se sua finalidade é 
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para proteção contra risco (hedge) ou não. Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger 
exposições a risco ou para modificar as características de ativos e passivos financeiros e que sejam:  
(i) altamente correlacionados no que se refere às alterações no seu valor de mercado em relação ao valor de 
mercado do item que estiver sendo protegido, tanto no início quanto ao longo da vida do contrato; e  
(ii) considerados efetivos na redução do risco associado à exposição a ser protegida, são classificados como 
hedge de acordo com sua natureza: • Hedge de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de 
hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de 
mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do período;   
• Hedge de fluxo de caixa - os ativos e passivos financeiros objeto de hedge e os respectivos instrumentos 
financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes 
valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, reconhecidos em conta destacada do 
patrimônio líquido sob o título de "Ajustes de avaliação patrimonial". A parcela não efetiva do hedge é 
reconhecida diretamente no resultado do período. Os instrumentos financeiros derivativos que não atendam 
aos critérios de hedge contábil estabelecidos pelo BACEN, principalmente derivativos utilizados para administrar 
a exposição global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações 
reconhecidas diretamente no resultado do exercício. g) Requisitos mínimos no processo de apreçamento de 
instrumentos financeiros (títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos). A Resolução do 
CMN nº 4.277 de 31 de outubro de 2013 (que entrou em vigor em 30 de junho de 2015), dispõe sobre requisitos 
mínimos a serem observados no processo de apreçamento de instrumentos financeiros avaliados pelo valor 
de mercado e quanto à adoção de ajustes prudenciais pelas instituições financeiras. Os instrumentos 
financeiros de que tratam a Resolução incluem: • Títulos e valores mobiliários classificados nas categorias 
“títulos para negociação” e “títulos disponíveis para venda”, conforme a Circular BACEN nº 3.068, de 8 de 
novembro de 2001; • Instrumentos financeiros derivativos, de que trata a Circular BACEN nº 3.082, de 30 de 
janeiro de 2002; e • Demais instrumentos financeiros avaliados pelo valor de mercado, independentemente da 
sua classificação na carteira de negociação, estabelecida na Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007. 
De acordo com esta resolução, o Banco Master passou a estabelecer procedimentos para a avaliação da 
necessidade de ajustes no valor dos instrumentos financeiros citados acima, observando os critérios de 
prudência, relevância e confiabilidade. Esta avaliação inclui, entre outros fatores, o spread de risco de crédito 
no registro do valor a mercado destes instrumentos. h) Operações de crédito e provisão para operações de 
crédito de liquidação duvidosa. As operações de crédito são classificadas quanto ao nível de risco de acordo 
com critérios que levam em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos 
específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos 
pela Resolução CMN nº 2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classificação em nove 
níveis (de AA a H). As rendas de operações de crédito vencidas há mais de 60 dias, independentemente de seu 
nível de risco, somente são reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. As operações 
classificadas no nível H (100% de provisão) permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são 
baixadas contra a provisão existente e controladas por cinco anos em conta de compensação, não mais 
figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em 
que estavam classificadas no momento da renegociação. As renegociações de operações de crédito que 
haviam sido baixadas contra prejuízo e que estavam em contas de compensação são classificadas como nível 
H, sendo que os eventuais ganhos provenientes das renegociações somente são reconhecidos como receita 
quando efetivamente recebidos. A provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa atende ao 
requisito mínimo estabelecido pela Resolução anteriormente referida, conforme demonstrado na nota 
explicativa nº 8. i) Baixa de ativos financeiros. Conforme determinado pela Resolução BACEN nº 3.533/08, a 
baixa de um ativo financeiro se dá quando os direitos contratuais ao fluxo de caixa do ativo financeiro expiram 
ou quando ocorrer a venda ou a transferência deste ativo financeiro. A venda ou a transferência de um ativo 
financeiro deve ser classificada nas seguintes categorias: • Operações com transferência substancial dos riscos 
e benefícios: o cedente transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo 
financeiro objeto da operação, tais como: (i) venda incondicional do ativo financeiro; (ii) venda do ativo 
financeiro em conjunto com opção de recompra pelo valor justo desse ativo no momento da recompra; e  
(iii) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de venda cujo exercício seja improvável de 
ocorrer; • Operações com retenção substancial dos riscos e benefícios: o cedente retém substancialmente todos 
os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação, tais como: (i) venda do ativo 
financeiro em conjunto com compromisso de recompra do mesmo ativo a preço fixo ou o preço de venda 
adicionado de quaisquer rendimentos; (ii) contratos de empréstimo de títulos e valores mobiliários; (iii) venda do 
ativo financeiro em conjunto com contrato de swap de taxa de retorno total que transfira a exposição ao risco 
de mercado de volta ao cedente; (iv) venda do ativo financeiro em conjunto com opção de compra ou de 
venda cujo exercício seja provável de ocorrer; e (v) venda de recebíveis para os quais o vendedor ou o cedente 
garanta por qualquer forma compensar o comprador ou o cessionário pelas perdas de crédito que venham a 
ocorrer, ou cuja venda tenha ocorrido em conjunto com a aquisição de cotas subordinadas do Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) comprador; e • Operações sem transferência ou retenção substancial 
dos riscos e benefícios: devem ser classificadas as operações em que o cedente não transfere nem retém 
substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo financeiro objeto da operação. A 
provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa segue os parâmetros estabelecidos pela Resolução 
nº 2.682/99 do BACEN. j) Despesas antecipadas. São controladas por contrato e contabilizadas na rubrica de 
"Despesas antecipadas". A apropriação dessa despesa ao resultado do período é efetuada de acordo com o 
prazo de vigência dos contratos e registrada na rubrica “Outras despesas administrativas”. k) Outros ativos 
circulante e realizável a longo prazo. São demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou 
ajustes ao valor de realização. l) Permanente. É demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos: 
• A participação em controladas é avaliada pelo método da equivalência patrimonial; • A participação em não 
controladas é avaliada pelo método de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspondem aos bens e direitos 
que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para 
a entidade; • A depreciação do imobilizado é calculada e registrada com base no método linear, considerando 
taxas que contemplam a vida útil e econômica dos bens; • O Ativo Intangível corresponde aos direitos adquiridos 
que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa 
finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer 
de um período estimado de benefício econômico. m) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros 
(impairment). É reconhecida uma perda por impairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade 
geradora de caixa excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável 
de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros ativos e grupos. Perdas por 
impairment são reconhecidas no resultado do período. Os valores dos ativos não financeiros, exceto os créditos 
tributários são revistos, no mínimo, anualmente para determinar se há alguma indicação de perda por 
impairment. n) Operações compromissadas. Compra (venda) de ativos financeiros com base em um contrato 
de revenda (recompra) a preço fixo são reconhecidas no Balanço Patrimonial consolidado como financiamento 
concedido (recebido), com base na natureza do devedor (credor), sob a rubrica "Captações no mercado 
aberto". o) Passivos circulante e exigível a longo prazo. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos até as datas dos 
balanços. p) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação 
dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com 
os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-Circular nº 3.429/10, que aprovou o Pronunciamento 
Técnico CPC nº 25, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações 
financeiras, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as 
quais não cabem mais recursos; • Contingências passivas: É determinada a probabilidade de quaisquer 
julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, assim como do intervalo provável de perdas. A 
determinação da provisão necessária para essas contingências é feita após análise de cada ação e com base 
na opinião dos seus assessores legais. Estão provisionadas as contingências para aquelas ações que julgamos 
como provável a probabilidade de perda. As provisões requeridas para essas ações podem sofrer alterações 
no futuro devido às mudanças relacionadas ao andamento de cada ação. As ações que julgamos como 
possíveis a probabilidade de perda não são provisionadas, havendo apenas a divulgação das ações relevantes; 
• Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais relacionados 
a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou a constitucionalidade 
que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, os montantes discutidos são 
integralmente provisionados e atualizados de acordo com a legislação vigente. q) Provisão para imposto de 
renda e contribuição social. As provisões para imposto de renda e contribuição social são constituídas às 
alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 15%, acrescidos de adicional de 10% para o lucro tributável 
excedente a R$ 240 (no exercício), e contribuição social - 20%. Em 06 de outubro de 2015 foi publicada a Lei nº 
13.169, conversão da Medida Provisória nº 675, que elevou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
- CSLL,  de 15% para 20% sobre os lucros tributáveis gerados no período compreendido entre 1º de setembro de 
2015 e 31 de dezembro de 2018 e 15% a partir de 01 de janeiro de 2019, em relação às instituições financeiras, 
pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I ao VII, IX e X do §1º do 
art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.Adicionalmente, são constituídos créditos tributários 
sobre as diferenças temporárias, no pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a 
compensação desses créditos. r) Participações no resultado. O Banco Master adota o programa de lucros e 
resultados homologado pelo Sindicato dos Bancários. s) Uso de estimativas. A preparação das Demonstrações 
Financeiras requer que a Administração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que 
afetam os montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas e outras transações, tais 
como valor de mercado de ativos e derivativos e provisão para operações de  créditos de liquidação duvidosa; 
determinação de prazo para realização dos créditos tributários; constituição e reversão de provisões para 
passivos contingentes, entre outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas. t) Lucro por ação. É 
calculado com base na quantidade de ações do capital social integralizado na data das Demonstrações 
Financeiras.
5.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Individual Consolidado
2021 2020 2021 2020

Disponibilidades (Caixa) 89.975 76.843 90.034 78.188
Caixa 129 173 129 173
Depósito bancário - - 55 1.342
Reserva bancária 3.628 2.336 3.628 2.336
Moeda estrangeira 86.218 74.334 86.222 74.337
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) 63.999 246.043 63.999 246.043
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 153.974 322.886 154.033 324.231
(1) Refere-se a operações cujo vencimento na data efetiva da aplicação foi igual ou inferior a 90 dias.
6. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
As aplicações interfinanceiras de liquidez, em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, estão compostas 
como segue:

Individual e Consolidado
2021 2020

Papel/Vencimento Até 3 meses Total Até 3 meses Total
Aplicações em operações compromissadas
Posição Bancada
LFT - - 113.057 113.057
NTN 47.909 47.909 22.690 22.690
Posição Financiada
NTN 16.090 16.090 104.243 104.243
Aplicações em depósitos interfinanceiros
CDI Pós - - 6.053 6.053
Total de aplicações interfinanceiras de liquidez 63.999 63.999 246.043 246.043
7.  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, em 30 de junho de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020, estava apresentada como segue:

Individual
2021

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até  

3 meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  

3 anos
De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Valor de 
curva

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 15.550 475 26.939 42.965 33.394
Debetures - - - 27.809 - 27.809 28.895
Subtotal - - 15.550 28.284 26.939 70.774 62.289
Total de títulos
disponíveis para venda - - 15.550 28.284 26.939 70.774 62.289
Títulos para negociação:
Carteira própria bancada:
LFT 54 534 6.510 2.014 23.804 32.916 32.909
LTN - - 1.722 2.724 - 4.445 4.506
NTN - - - 19.547 27.386 46.933 47.871
Cotas de fundos de investimento 937.688 - - - - 937.688 924.669
Aplicações em Títulos e Valores
 Mobiliários no Exterior 40.414 - - - - 40.414 40.414
Subtotal 978.156 534 8.231 24.285 51.190 1.062.395 1.050.369

Individual
2021

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até  

3 meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  

3 anos
De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Valor de 
curva

Carteira própria financiada
LFT - - 99.650 248.317 - 347.967 348.797
LTN - - 20.445 44.766 - 65.211 65.363
NTN - - - - 8.473 8.473 8.442
Subtotal - - 120.095 293.083 8.473 421.651 422.603
Vinculados a prestação de garantias:
LFT - 3.354 3.635 - - 6.989 6.989
Subtotal - 3.354 3.635 - - 6.989 6.989
Total de títulos para negociação 978.156 3.888 131.962 317.368 59.663 1.491.035 1.479.960
Total de Títulos 978.156 3.888 147.512 345.653 86.602 1.561.809 1.542.249

Individual
2020

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até  

3 meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  

3 anos
De 3 a  
5 anos

De 5 a 
15 anos Total

Valor de 
curva

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 14.164 5.377 28.657 48.198 39.677
Debêntures - - - 26.140 - 26.140 26.140
Subtotal - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.817
Total de títulos disponíveis para venda - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.817
Títulos para negociação:
Carteira própria bancada:
LFT 5.853 14.776 2.204 35.680 90.654 149.167 149.410
LTN - - 1.125 4.708 - 5.833 6.769
NTN - - - - 464 464 459
Cotas de fundos de investimento 530.064 - - - - 530.064 530.064
Aplicações em Títulos e
 Valores Mobiliários no Exterior 41.988 - - - - 41.988 41.988
Subtotal 577.905 14.776 3.329 40.388 91.118 727.517 728.690
Carteira própria financiada
LFT - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Subtotal - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 100.543 - 100.543 100.605
Subtotal - - - 100.543 - 100.543 100.605
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 4.584 3.474 1.533 - - 9.591 9.592
Subtotal 4.584 3.474 1.533 - - 9.591 9.592
Total de títulos para negociação 582.489 18.250 4.862 209.120 200.317 1.015.039 1.016.337
Total de Títulos 582.489 18.250 19.026 240.637 228.974 1.089.377 1.082.154

Consolidado
2021

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 

15 anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 15.550 475 26.939 42.965 33.394
Debêntures - - - 27.809 - 27.809 28.895
Subtotal - - 15.550 28.284 26.939 70.774 62.289
Total de títulos disponíveis para venda - - 15.550 28.284 26.939 70.774 62.289
Títulos para negociação:
Carteira própria bancada:
LFT 54 534 6.510 2.014 23.804 32.916 32.909
LTN - - 1.722 2.724 - 4.445 4.506
NTN - - - 19.547 27.386 46.933 47.871
Cotas de fundos de investimento 952.938 - - - - 952.938 939.581
Aplicações em Títulos e
 Valores Mobiliários no Exterior 40.414 - - - - 40.414 40.414
Certificados de depósitos bancários 20.662 - - - - - -
Subtotal 1.014.068 534 8.231 24.285 51.190 1.077.645 1.065.281
Carteira própria financiada
LFT - - 99.650 248.317 - 347.967 348.797
LTN - - 20.445 44.765 - 65.210 65.363
NTN - - - - 8.473 8.473 8.442
Subtotal - - 120.095 293.082 8.473 421.650 422.603
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 3.354 3.635 - - - 6.989 6.989
Subtotal 3.354 3.635 - - - 6.989 6.989
Total de títulos para negociação 1.017.422 4.169 128.327 317.367 59.663 1.506.284 1.494.873
Total de Títulos 1.017.422 4.169 143.877 345.652 86.602 1.577.058 1.557.162

Consolidado
2020

Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses
De 3 a 12 

meses
De 1 a 3 

anos
De 3 a 5 

anos
De 5 a 

15 anos Total
Valor de 

curva
Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria bancada:
Certificado de recebíveis imobiliários - - 14.164 5.377 28.657 48.198 39.677
Debêntures - - - 26.140 - 26.140 26.236
Subtotal - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.913
Total de títulos disponíveis para venda - - 14.164 31.517 28.657 74.338 65.913
Títulos para negociação:
Carteira própria bancada:
LFT 5.853 14.776 2.204 35.680 90.654 149.167 149.167
LTN - - 1.125 4.708 - 5.833 5.834
NTN - - - - 464 464 464
Cotas de fundos de investimento 547.493 - - - - 547.493 547.493
Aplicações em Títulos
 e Valores Mobiliários no Exterior 41.988 - - - - 41.988 41.988
Subtotal 595.334 14.776 3.329 40.388 91.118 744.946 744.946
Carteira própria financiada
LFT - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Subtotal - - - 68.189 109.199 177.388 177.450
Vinculados ao Banco Central:
LFT - - - 100.542 - 100.542 100.543
Subtotal - - - 100.542 - 100.542 100.543
Vinculados a prestação de garantias:
LFT 4.584 3.474 1.536 - - 9.593 9.592
Subtotal 4.584 3.474 1.536 - - 9.593 9.592
Total de títulos para negociação 599.918 18.250 4.865 209.119 200.317 1.032.469 1.032.531
Total de Títulos 599.918 18.250 19.029 240.636 228.974 1.106.807 1.098.444
b) Instrumentos financeiros derivativos. i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco das 
carteiras é efetuado utilizando-se de metodologias, tais como: VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e 
Cenários de stress. Com base nessas informações, a tesouraria providencia os instrumentos financeiros 
derivativos necessários, de acordo com a política de riscos de mercado e liquidez previamente definidas 
pela Administração. ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas utilizados na apuração 
do valor de mercado. Para a apuração do valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, o 
Banco Master utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente pela B3 e Bloomberg. Para 
derivativos que não têm preços diretamente divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por meio 
de modelos de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir de preços divulgados 
de ativos de maior liquidez. Destes preços são extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado 
que servem de dados de entrada para os modelos. Nesta situação, encontram-se os derivativos de balcão 
e títulos pouco líquidos. iii) Valores registrados em contas patrimoniais e de compensação, segregados 
nas categorias indexador, valores de referência, faixas de vencimento, valores de custo e de mercado. 
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, as posições dos instrumentos financeiros derivativos  
são as seguintes:

Individual e Consolidado
2021 2020

Instrumentos financeiros derivativos Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total
ATIVO
Swap - diferencial a receber - - - 3.149 1.095 4.244
Opções - - - 433 - 433
Total a receber - - - 3.582 1.095 4.677
PASSIVO
Swap - diferencial a pagar 2.255 - 2.255 3.361 - 3.361
Opções - - - 177 - 177
NDF 277 - 277 - - -
Total a pagar 2.532 - 2.532 3.538 - 3.538
Valor líquido 2.532 - 2.532 44 1.095 1.139
iv) Instrumentos financeiros derivativos por indexador

Individual e Consolidado
2021 2020

Valor de 
Referencia

Valor a 
Receber

Valor a 
Pagar Resultado

Valor de 
Referencia

Valor a  
Receber

Valor a 
Pagar Resultado

Swap
Risco de mercado
Posição ativa: - - - - 10.463 4.244 - -
Juros - - - - - 3.149 - 3.149
Ações - - - - 10.463 1.095 - 1.095
Posição passiva: 73.835 - 2.255 (9.508) 123.835 - 3.361 -
Juros 73.835 2.255 (9.508) 123.835 - 3.361 (3.361)
Total 73.835 - 2.255 (9.508) 134.298 4.244 3.361 -
NDF
DOLAR 2.262 - 277 2.522 - - - -
Total 2.262 - 277 2.522 - - - -
Opções
Índice - DOL * - - - (256) 50.000 433 177 256
Valor líquido 76.097 - 2.532 (7.242) 184.298 4.677 3.538 1.139
* Contrato em US$
v) Instrumentos financeiros derivativos por vencimento

Individual e Consolidado
2021

Valor de referência  - Compensação
Até  

3 meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a  

3 anos
De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Swap 73.835 - - - - 73.835
NDF 2.262 - - - - 2.262
Total 76.097 - - - - 76.097

Individual e Consolidado
2020

Valor de referência - Compensação
Até  

3 meses
De 3 a  

12 meses
De 1 a 

 3 anos
De 3 a  
5 anos

De 5 a  
15 anos Total

Swap 123.835 - 10.463 - - 134.298
Opções 50.000 - - - - 50.000
Total 173.835 - 10.463 - - 184.298
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8.  CARTEIRA DE CRÉDITO, GARANTIAS PRESTADAS E TÍTULOS COM RISCO DE CRÉDITO
As informações da carteira de operações de crédito expandida, em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro 
de 2020, estão assim sumariadas: 
a) Por tipo de operação:

Individual e Consolidado
Descrição 2021 2020
Financiamentos Habitacionais 40.731 48.151
Empréstimos (Corporate) 391.965 350.546
Home Equity 15.810 16.810
Conta Garantida 122.828 49.339
Financiamento Imobiliário 22.143 24.006
Cessão carteira FIDC 5.115 8.153
Crédito Pessoal 21.623 15.337
Títulos e Credito a Receber (1) 2.674.937 2.134.669
Cartão de Crédito 157.063 144.153
Consignado 573.151 568.190
Total 4.025.366 3.359.353
(1) Títulos e Crédito a Receber Individual e Consolidado
Direitos Creditórios 2021 2020
Federal 2.568.918 2.028.167
SubTotal 2.568.918 2.028.167
Precatórios 2021 2020
Estadual 40.768 38.267
Municipal 40.498 38.788
SubTotal 81.266 77.055
Total 2.650.183 2.105.222
(1)Títulos e Créditos a Receber está composto prioritariamente por valores a receber oriundos de Precatórios 
e de Direitos Creditório adquiridos pelo Banco. Os títulos adquiridos possuem laudos periciais jurídicos e 
contábil, que suportam os registros contábeis e compõem a análise interna atrelada, sobretudo a questões 
processuais e avaliação de risco do cedente, para a aquisição e definição do preço. O valor presente 
contábil apresentado pelo custo amortizado, e está calculado com base no preço de aquisição, acrescido 
da apropriação mensal de renda relativa a correção objeto da ação, descontando o deságio, bem como dos 
índices de atualização monetária e demais encargos legais, de acordo com a legislação vigente aplicável 
ao caso. 
b) Por vencimento:

Individual e Consolidado
2021

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 206.584 5,2 30.004 78,1 236.588 5,9
De 3 a 12 meses 388.763 9,8 8.416 21,9 397.179 9,9
De 1 a 3 anos 299.317 7,5 - - 299.317 7,4
De 3 a 5 anos 184.378 4,6 - - 184.378 4,6
De 5 a 15 anos 2.907.904 72,9 - - 2.907.904 72,3
Total 3.986.946 100,0 38.420 100,0 4.025.366 100,0

Individual e Consolidado
2020

A vencer Vencidos Total
Prazo Valor % Valor % Valor %
Até 3 meses 167.946 5,0 14.453 88,90 182.399 5,4
De 3 a 12 meses 333.712 10,0 6.432 10,78 340.144 10,1
De 1 a 3 anos 300.744 9,0 239 0,32 300.983 9,0
De 3 a 5 anos 187.417 5,6 - - 187.417 5,6
De 5 a 15 anos 2.348.410 70,4 - - 2.348.410 69,9
Total 3.338.228 100,0 21.125 100,00 3.359.353 100,0
c) Carteira de crédito e garantias prestadas e responsabilidades por nível de risco e provisionamento:

Individual e Consolidado
2021 2020

Nível A vencer Vencidos Total Provisão A vencer Vencidos Total Provisão
AA 2.590.084 - 2.590.084 - 2.049.334 - 2.049.334 -
A 359.052 499.767 858.819 4.294 842.557 2.741 845.297 4.226
B 175.783 177.021 352.804 3.528 298.663 3.397 302.060 3.021
C 44.679 67.527 112.206 3.366 78.778 3.157 81.936 2.458
D 15.059 13.639 28.698 2.870 19.207 1.909 21.116 2.112
E 12.358 9.462 21.820 6.546 16.089 2.170 18.259 5.478
F 9.966 25.125 35.091 17.545 23.361 4.198 27.559 13.780
G 4.992 3.369 8.361 5.853 3.961 766 4.727 3.309
H 11.880 5.603 17.483 17.483 6.277 2.787 9.064 8.926
Total 3.223.853 801.513 4.025.366 61.485 3.338.228 21.125 3.359.353 43.310
d)  Movimentação da provisão para operações de crédito e outros créditos de liquidação duvidosa, conforme 
Resolução nº 2.682/99:

Individual e Consolidado
Descrição 2021 2020
Saldo inicial 43.310 26.183
Constituição/reversão 24.942 18.343
Baixas para prejuízo (6.767) (1.216)
Saldo final 61.485 43.310
e) Recuperação de crédito. No exercício findo em 30 de Junho de 2021 foram recuperados créditos 
anteriormente baixados como prejuízo no montante de R$ 5.498 (R$ 4.069 no exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2020). f)  Renegociação de contratos. Em 30 de Junho de 2021 existiam contratos renegociados 
no valor de R$ 31.264 (R$ 92.603 em 31 de Dezembro de 2020). Para estes contratos foram atribuídos os 
mesmos ratings das operações anteriormente às renegociações.
9.  CARTEIRA DE CÂMBIO

Individual e Consolidado
Outros Créditos Outras Obrigações
2021 2020 2021 2020

Câmbio comprado a liquidar 64.048 27.071 - -
Câmbio vendido a liquidar - - 84.379 38.017
Total 64.048 27.071 84.379 38.017
10. OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que seguem:

Individual
2021 2020

Curto  
prazo

Longo  
prazo Total

Curto  
prazo

Longo  
prazo Total

Adiantamentos e antecipações salariais 1.054 - 1.054 145 - 145
Adiantamentos para pagamento por nossa conta 703 - 703 840 - 840
Adiantamento por conta de imobilizações - - - 17 - 17
Devedores diversos - País e exterior (1) 580.104 - 580.104 496.943 - 496.943
Total 581.861 - 581.861 497.945 - 497.945

Consolidado
2021 2020

Curto  
prazo

Longo  
prazo Total

Curto  
prazo

Longo  
prazo Total

Adiantamentos e antecipações salariais 1.077 - 1.077 214 - 214
Adiantamentos para pagamento por nossa conta 722 - 722 853 - 853
Adiantamento por conta de imobilizações - - - 17 - 17
Devedores diversos - País e exterior (1) 581.951 - 581.951 500.307 - 500.307
Total 583.750 - 583.750 501.392 - 501.392
(1) O saldo da conta é composto prioritariamente por valores a receber de vendas de ativos, que possuem 
como prazo de liquidação no 2° semestre de 2021. b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 30 
de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de imposto 
de renda e contribuição social, estavam compostos como segue:

Individual
2021 2020

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 25.923 20.738 46.661 21.246 16.996 38.242
Prejuízo Fiscal / Base Negativa 14.244 11.395 25.639 17.903 14.322 32.225
Total 40.167 32.133 72.300 39.149 31.318 70.467

Consolidado
2021 2020

Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa 27.043 21.635 48.678 21.246 16.996 38.242
Prejuízo Fiscal / Base Negativa 21.110 15.514 36.624 24.227 18.117 42.344
Total 48.153 37.149 85.302 45.473 35.113 80.586

Individual
2021 2020

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 5.587 4.470 10.057 7.047 5.638 12.685
Total 5.587 4.470 10.057 7.047 5.638 12.685

Consolidado
2021 2020

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 5.611 4.488 10.099 7.117 5.693 12.810
Total 5.611 4.488 10.099 7.117 5.693 12.810
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas

Individual Consolidado
Créditos tributários 2021 2020 2021 2020
Saldo inicial 70.467 90.118 80.585 97.371
Constituição 1.833 - 4.717 -
Reversão - (19.651) - (16.785)
Saldo final 72.300 70.467 85.302 80.586

Individual Consolidado
Obrigações fiscais diferidas 2021 2020 2021 2020
Saldo inicial 12.685 23.818 12.810 23.818
Constituição - - - -
Reversão (2.628) (11.008) (2.711) (11.008)
Saldo final 10.057 12.810 10.099 12.810
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas

2021
Consolidado

Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 18.135 13.928 32.063
De 1 a 2 anos 6.294 4.295 10.590
De 2 a 3 anos 1.271 904 2.176
De 3 a 4 anos 607 455 1.061
De 4 a 5 anos 383 276 659
De 5 a 10 anos 21.602 17.151 38.753
Total 48.292 37.010 85.302

2021
Consolidado

Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano - - -
De 1 a 2 anos 3 2 5
De 2 a 3 anos 3 2 5
De 3 a 4 anos 3 2 5
De 4 a 5 anos 4 1 5
De 5 a 10 anos 5.600 4.479 10.079
Total 5.613 4.486 10.099

11. INVESTIMENTOS
a) Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP

2021
Master S/A 

Corretora de 
Câmbio, Títulos e 

Valores Mobiliários

Máxima 
Patrimonial 

Ltda.

Maxinvest 
Securitizadora 

de Créditos 
Financeiros S/A

Segpar 
Participações 

S/A Total
Participação - % 100 100 100 80 -
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 26.150.000 11.523.474 -
Capital social 33.588 1.950 26.150 77.276 -
Patrimônio líquido 16.622 34.378 5.292 81.653 -
Resultado líquido do exercício (4.453) 24.011 (1.881) 3.396 21.073
Valor do investimento 16.622 34.378 5.292 65.324 121.616
Resultado de participação
 em controladas (4.453) 24.012 (1.881) 2.719 20.397

2020
Master S/A 

Corretora de 
Câmbio, Títulos e 

Valores Mobiliários

Máxima 
Patrimonial 

Ltda.

Maxinvest 
Securitizadora 

de Créditos 
Financeiros S/A

Segpar 
Participações 

S/A Total
Participação - % 100 100 100 80 -
Quantidade de cotas possuídas 1.070.585 2.650.000 25.800.000 11.523.474 -
Capital social 33.588 1.950 25.800 77.086 -
Patrimônio líquido 19.793 10.367 6.823 62.192 -
Resultado líquido do semestre (5.391) 14.914 (3.454) 14.894 20.963
Valor do investimento 21.075 10.367 6.823 61.669 99.934
Resultado de participação
 em controladas (5.391) 14.914 (3.454) (1.731) 4.338
Em 20 de outubro de 2020, o Banco protocolou junto ao Banco Central do Brasil – BACEN, Declaração de 
Propósito e demais documentos requeridos, para a intenção de aquisição do controle societário do Banco 
Vipal S/A. A aquisição está aguardando aprovação.
12. IMOBILIZADO

2021
Individual Consolidado

Depreciação 
Anual - % Custo

Depreciação  
Acumulada

Valor 
Líquido Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido

Instalações 10 2.885 (629) 2.256 2.885 (629) 2.256
Móveis e equipamentos de uso 10 2.234 (616) 1.618 2.234 (616) 1.618
Benfeitorias em imóvei de terceiros 10 186 (20) 166 186 (20) 166
Sistema de comunicação 10 17 (9) 8 17 (9) 8
Direito de uso 10 10.845 (5.099) 5.746 10.845 (5.099) 5.746
Sistema de processamento
 de dados 20 840 (387) 453 840 (387) 453
Total - 17.007 (6.760) 10.247 17.007 (6.760) 10.247

2020
Individual Consolidado

Depreciação 
Anual - % Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido Custo

Depreciação 
Acumulada

Valor 
Líquido

Instalações 10 2.885 (485) 2.400 2.885 (485) 2.400
Móveis e equipamentos de uso 10 2.215 (505) 1.710 2.215 (505) 1.710
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10 186 (11) 175 186 (11) 175
Sistema de comunicação 10 17 (8) 9 17 (8) 9
Direito de uso 10 10.846 (4.014) 6.832 10.846 (4.014) 6.832
Sistema de processamento
 de dados 20 840 (303) 537 840 (303) 537
Total - 16.989 (5.326) 11.663 16.989 (5.326) 11.663
13. DEPÓSITOS

2021
Individual Consolidado

Depósitos à 
vista

Depósitos a 
prazo

Depósitos à 
vista

Depósitos a 
prazo

Sem vencimento 142.153 - 139.735 -
Até 30 dias - 93.427 - 93.427
De 31 a 60 dias - 112.360 - 91.698
De 61 a 90 dias - 103.993 - 103.993
De 91 a 180 dias - 464.657 - 464.657
De 181 a 360 dias - 908.033 - 907.823
Acima de 360 dias - 3.638.804 - 3.638.804
Total 142.153 5.321.274 139.735 5.300.401

2020
Individual Consolidado

Depósitos à 
vista

Depósitos a 
prazo

Depósitos à 
vista

Depósitos a 
prazo

Sem vencimento 55.922 - 54.305 -
Até 30 dias - 128.034 - 128.034
De 31 a 60 dias - 138.604 - 138.604
De 61 a 90 dias - 132.020 - 132.020
De 91 a 180 dias - 348.553 - 348.553
De 181 a 360 dias - 322.006 - 322.006
Acima de 360 dias - 3.354.054 - 3.354.054
Total 55.922 4.423.271 54.305 4.423.271
14. CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO

Individual Consolidado
2021 2020 2021 2020

Carteira Própria
LFT - Letras financeiras do tesouro 346.893 176.662 346.893 176.662
LTN - Letras do tesouro nacional 64.684 - 64.684 -
NTN - Notas do tesouro nacional 7.997 - 7.997 -
Carteira de Terceiros
NTN - Notas do tesouro nacional 16.090 104.243 16.090 104.243
Total 435.665 280.905 435.665 280.905
15. OUTRAS OBRIGAÇÕES 
a) Fiscais e previdenciárias 2021

Individual Consolidado
Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Impostos e contribuições sobre lucros 38.440 - 38.440 44.854 - 44.854
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 566 - 566 3.108 - 3.108
Impostos e contribuições sobre salários 4.068 - 4.068 4.261 - 4.261
Outros 10.318 - 10.318 12.231 - 12.231
Impostos e contribuições diferidos 10.057 - 10.057 10.099 - 10.099
Total 63.449 - 63.449 74.553 - 74.553

2020
Individual Consolidado

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Impostos e contribuições sobre lucros 23.861 - 23.861 27.183 - 27.183
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 1.236 - 1.236 2.278 - 2.278
Impostos e contribuições sobre salários 3.344 - 3.344 3.504 - 3.504
Outros 9.964 - 9.964 11.046 - 11.046
Impostos e contribuições diferidos 12.685 - 12.685 12.810 - 12.810
Total 51.090 - 51.090 56.821 - 56.821
b) Diversas 2021

Individual Consolidado
Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Obrigações por transações de pagamento 466 - 466 466 - 466
Obrigações venda e transferência de ativos financeiros 2.733 3.250 5.983 2.733 3.250 5.983
Provisão despesas de pessoal 8.658 - 8.658 8.928 - 8.928
Outras provisões 7.945 - 7.945 7.993 - 7.993
Outros pagamentos 614 - 614 614 - 614 
Provisão passivos contingentes - 3.830 3.830 - 8.872 8.872
Credores diversos - país 141.391 - 141.391 157.963 - 157.963
Instrumentos de dívida elegiveis a capital - 54.869 54.869 - 54.869 54.869
Total 161.808 61.949 223.757 178.697 66.991 245.688

2020
Individual Consolidado

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo Total

Obrigações por transações de pagamento 226 - 226 226 - 226
Obrigações venda e transferência de ativos financeiros 967 8.152 9.119 967 8.152 9.119
Provisão despesas de pessoal 4.493 - 4.493 4.659 - 4.659
Outras provisões 6.645 - 6.645 6.687 - 6.687
Outros pagamentos 519 - 519 519 - 519
Provisão passivos contingentes - 4.493 4.493 - 6.824 6.824
Credores Diversos - País 107.929 - 107.929 123.361 - 123.361
Instrumentos de dívida elegiveis a capital - 53.367 53.367 - 53.367 53.367
Total 120.779 66.012 186.791 136.420 68.343 204.763
16. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes. Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não existiam ativos contingentes.  
b) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias. Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não 
existiam obrigações legais. c) Contingências classificadas como prováveis são regularmente provisionadas e 
para os exercícios findos em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 totalizam:

Individual Consolidado
Provisão Depósitos Judiciais Provisão Depósitos Judiciais

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Contingências trabalhistas 1.683 2.968 1.649 1.485 2.547 2.968 2.216 2.179
Contingências fiscais - 133 319 315 - 133 982 918
Contingências cíveis 2.147 1.261 1.411 1.347 6.325 1.261 4.032 4.037
Outras Contingências - 133 - - - 2.463 - -
Total 3.830 4.493 3.378 3.147 8.872 6.824 7.230 7.134
d) Movimentação das provisões passivas:

Consolidado
2021 2020

Trabalhistas Fiscais Cíveis Outras Total Trabalhistas Fiscais Cíveis Outras Total
Saldo inicial 2.968 133 1.261 - 4.362 2.179 8.000 1.766 - 11.945
Constituição (reversão) (421) (133) 5.064 - 4.510 789 (7.867) (505) 2.462 (5.121)
Saldo final 2.547 - 6.325 - 8.872 2.968 133 1.261 2.463 6.824
e) Principais ações e processos cujas perdas foram consideradas como possíveis:

Individual
2021 2020

Trabalhistas 3.275 4.240
Fiscais 69.255 67.814
Civeis 40.230 75.169
Saldo final 112.760 147.223
17. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS

Individual e Consolidado
2021

Até 
3 meses

De 3 a 
12 meses

De 1 a 
3 anos

De 3 a 
5 anos

De 5 a 
15 anos Total

Letras de crédito imobiliário 108.328 73.751 73.751 - - 255.830
Total 108.328 73.751 73.751 - - 255.830
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Individual e Consolidado
2020

Até 3 
 meses

De 3 a 
12 meses

De 1 a 
3 anos

De 3 a 
5 anos

De 5 a 
15 anos Total

Letras de crédito imobiliário 14.867 154.219 83.583 - - 252.669
Total 14.867 154.219 83.583 - - 252.669
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 30 de junho de 2021 o capital social subscrito de R$418.583.589,48 
está dividido no total de 79.748.164 ações nominativas, divididas em 60.119.876 ações ordinárias e 19.625.288 
ações preferenciais, dos quais encontram-se integralizado o montante de R$ 320.425.488,08 e está 
dividido no total de 61.979.478 ações nominativas, divididas em 42.054.190 ações ordinárias e 19.625.288 
ações preferenciais todas sem valor nominal. O montante de R$ 98.158.101,40, que em 30 de junho de 2021, 
apresentam-se como capital a integralizar, tem sua origem conforme abaixo detalhado: - Em 23 de junho 
de 2021, através da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, foi deliberado aumento de capital através da 
emissão de 7.022.877 novas ações ordinárias correspondentes ao montante de R$38.158.101,40, subscritas 
e integralizadas à vista, mediante recursos provenientes das Letras Financeiras Subordinadas Nível I e 
de Nível II emitidas pelo Banco Master S/A Por se tratar de uma conversão de dívida, o registro contábil 
e a movimentação financeira na conta do capital social subscrito, serão reconhecidos após a liquidação 
antecipada da dívida emitida, que depende da autorização do Banco Central do Brasil - BACEN, para que 
ocorra. Com esta autorização ocorrerá a aprovação do aumento de capital social do Banco. - Em 30 de 
junho de 2021, através da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, foi deliberado aumento de capital através 
da emissão de 11.042.809 novas ações ordinárias correspondentes ao montante de R$ 60.000.000,00, com 
prazo de 5 dias para integralização. A integralização ocorreu em 01 de julho de 2021, e está aguardando 
homologação do Banco Central do Brasil - BACEN. b) Reserva de lucros. A conta de reserva de lucros do 
Banco Master é composta por reserva legal e reserva estatutária. O saldo das reservas de lucros não poderá 
ultrapassar o capital social do Banco Master, e qualquer excedente deve ser capitalizado ou distribuído 
como dividendo. Reserva legal - Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Banco Master deve destinar 5% do lucro 
líquido de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do capital 
integralizado do Banco Master. Reserva estatutária - Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto Social pode 
criar reservas, desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado para 
essas reservas e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recursos para 
tais reservas não podem ser aprovadas em prejuízo do dividendo obrigatório. c) Dividendos e juros sobre o 
capital próprio. Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido anual, ajustado 
nos termos da legislação societária, sujeito à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas.
19. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
a) Despesas tributárias

Individual Consolidado
30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

ISS 132 210 1.804 288
COFINS 14.186 9.038 15.282 9.139
PIS 2.305 1.469 2.532 1.485
Outras 7.834 4.546 8.092 5.640
Total 24.457 15.263 27.711 16.552
20. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido:

Individual Consolidado
30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda (IRPJ), 
da contribuição social (CSLL) e deduzidos as
 participações no resultado 44.387 20.328 44.675 20.232

Lucro/Prejuízo antes da tributação 44.387 20.328 44.675 20.232
Alíquota vigente (Nota 4q) 45% 45% 45% 45%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, 
 de acordo com a alíquota vigente (19.974) (9.148) (20.104) (9.104)
Diferenças permanentes 9.103 10.292 8.944 10.345
Outros ajustes 9.103 10.292 8.944 10.345
Imposto de renda e contribuição social (10.871) 1.144 (11.160) 1.241
21. TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS
Partes Relacionadas. As operações realizadas entre partes relacionadas, basicamente com as empresas 
discriminadas na nota 3, são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas 
respectivas datas e condições de mercado e estão representadas por:

Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
2021 2020 2021 2020

Banco Master S/A
Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 902 1.158 - (101)
Depósitos à vista 902 1.158 - -
Depósito interfinanceiro - - - (101)
Maxinvest Cia. Securitizadora de Créditos Financeiros S/A 49 36 - -
Depósitos à vista 49 36 - -
Segpar Participações S/A 100.548 80.258 - -
Depósitos à vista 51 423 - -
Depósitos à prazo 20.662 - - -
Dividendos 79.835 79.835 - -
Kovr Capitalização S/A 31 29 - -
Depósitos à vista 31 29 - -
Kovr Seguradora S/A 28 13 - -
Depósitos à vista 28 13 - -
Kovr Previdência S/A 86 22 - -
Depósitos à vista 86 22 - -

22.  GESTÃO DE RISCOS E DE CAPITAL
a) Introdução e visão geral. O Banco Master está exposto aos riscos de crédito, mercado, liquidez 
e operacional, os quais são continuamente monitorados e geridos pela área de riscos e pela alta 
administração da instituição. Estrutura de gerenciamento de risco. A estrutura de gerenciamento de riscos 
do Banco Master está de acordo com as regulamentações no Brasil, e em linha com as melhores práticas de 
mercado. O controle dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional e subscrição é realizado de forma 
centralizada, visando a assegurar que os riscos sejam administrados de acordo com o apetite de risco, as 
políticas e os procedimentos estabelecidos. O objetivo do controle centralizado é prover ao Conselho e aos 
Executivos uma visão global das exposições do Banco Master, de forma a otimizar e agilizar as decisões 
corporativas. b) Risco de crédito. Definição. Risco de crédito é a exposição sujeita a perdas no caso de 
inadimplência, total ou parcial, das contrapartes no cumprimento de suas obrigações financeiras com o 
Banco Master. O gerenciamento de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, 
além do estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, bem como a eficácia 
da política de crédito. Gerenciamento do risco de crédito. Atribuições: • Desenvolver e manter a classificação 
de risco do Banco Master para categorizar as exposições de acordo com o grau de risco de perda financeira 
enfrentada e focar o gerenciamento nos riscos inerentes. A estrutura de classificação de risco atual inclui 
graus de risco de crédito e a disponibilidade de garantias ou outra ferramenta para mitigar o risco de crédito.  
• Oferecer aconselhamento, orientação e técnicas especializadas para promover as melhores práticas, por 
todo o Banco Master, no gerenciamento do risco de crédito. Análise e concessão de crédito: • Avaliar os riscos 
envolvidos nas operações e a capacidade dos clientes em liquidar suas obrigações nas condições contratadas.  
• Formular Políticas de Crédito em conjunto com todas as unidades do Banco Master, incluindo exigências 
de garantia, avaliação de crédito, classificação de risco e apresentação de relatórios, procedimentos 
legais e documentais, assim como cumprimento com exigências normativas e estatutárias. • Estabelecer 
a estrutura para aprovação e renovação de linhas de Crédito. Os limites são definidos e aprovados pelo 
Comitê de Crédito. • Revisar e avaliar o risco de Crédito. A área de crédito avalia toda a exposição de crédito 
em excesso aos limites estabelecidos, antes que as linhas de crédito sejam liberadas para os clientes pela 
unidade de negócios em questão. As renovações e revisões das linhas de crédito estão sujeitas ao mesmo 
processo de revisão. • Limitar concentrações de exposição por contrapartes, áreas geográficas e setores 
da economia e por faixas de classificação de crédito, liquidez de mercado e país. Controles e gestão de 
riscos de crédito: • Atuar de maneira preventiva no monitoramento dos clientes ativos visando antecipar 
movimentos de inadimplência na carteira de operações que envolvam risco de crédito, dar suporte 
às decisões e estratégias comerciais e fornecer dados que permitam ao Comitê de Crédito e Executivo 
acompanhar o cumprimento do Planejamento Estratégico do Banco Master. c) Risco de liquidez. Definição. O 
risco de liquidez está associado às obrigações decorrentes dos seus passivos financeiros. Gestão de risco de 
liquidez. A gestão de liquidez visa precaver o Banco Master de possíveis movimentos de mercado que gerem 
problemas de liquidez. Nesse sentido, o Banco Master monitora suas carteiras no que tange aos prazos, 
volumes e capacidade de monetização de seus ativos. É efetuado um controle diário através de relatórios 
onde se monitoram os seguintes itens: • O descasamento de vencimentos entre os fluxos de pagamentos e 
recebimentos de todo conglomerado; • Concentração dos depositantes e dos depósitos com liquidez diária. 
d) Risco de mercado. Definição. Riscos de Mercado estão ligados a possíveis perdas monetárias em função 
de flutuações de variáveis que tenham impacto em preços e taxas negociadas nos mercados. As oscilações 
de variáveis financeiras, como preços de insumos e produtos finais, índices de inflação, taxas de juros e 
taxas de câmbio, geram potencial de perda para praticamente todas as empresas e, portanto, representam 
fatores de risco financeiro. Os riscos de mercado podem ser classificados em diferentes modalidades, como 
o risco de taxa de juros, risco cambial, risco de preço de commodities e preço de ações. Cada modalidade 
representa o risco de ocorrerem perdas em função de oscilações na variação em sua respectiva variável.  
Gestão de risco de mercado. A gestão do risco de mercado é feita de forma centralizada e tem como 
responsabilidade principal monitorar e analisar o risco de mercado oriundo das posições assumidas pelo 
Banco Master vis a vis o apetite ao risco definido pelo ALCO e aprovado pelo Conselho de Administração. A 
gestão de risco de mercado é efetuada diariamente pela área de Risco. e) Índice de Basileia. O Banco Master 
em 30 de junho de 2021, atingiu o índice de 14,06% (10,52% em 30 de junho de 2020 e 10,62% em 31 de dezembro 
de 2020), calculado a partir do “Conglomerado Prudencial”.

Conglomerado Prudencial
jun/21

Patrimônio de Referência 456.788
Rwa (Risk weighted assets) 3.248.718
Índice de Basileia 14,06%
f)  Índice de Imobilização. De acordo com a Resolução nº 2.283/96 do BACEN, o limite de imobilização permitido 
é de 50,0%. Em 30 de junho de 2021, o índice de imobilização foi de 19,39% (38,50% em 30 de junho de 2020 e 
31,47% em 31 de dezembro de 2020).
23.  OUTROS ASSUNTOS
A partir de março de 2020 com a declaração do estado de pandemia em relação ao novo Coronavírus 
(Covid-19), o Banco Master adotou medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como 
a implantação do trabalho remoto. Além disso, minimizou os impactos que possam surgir para os clientes 
e fornecedores e consequentemente, sua operação, mantendo plena capacidade operacional para 
desempenhar as funções administrativas e comerciais, com agilidade e flexibilidade. Também manteve 
monitoramento tempestivo da qualidade de crédito e situação financeira dos clientes por meio do Comitê 
Estratégico com os membros do Comitê Executivo, tendo como principais pontos de discussão: (i) liquidez 
e captação, focando na análise dos prazos; (ii) análise da carteira de crédito, mapeando as possíveis 
interrupções nos repasses dos entes federados; (iii) capital, com simulações periódicas da Basileia.

ASSINATURAS

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva 
Contador CRC-RJ-081.990/O-2

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos acionistas do
Banco Master S/A e suas controladas
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco Master S/A (Banco) e 
suas controladas, identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Master S/A em 30 de junho 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Master S/A em 30 de junho 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Credito tributário
Chamamos a atenção para a nota explicativa 10(b), onde estão apresentados créditos tributários oriundos 
de prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias nos montantes 
de R$25.639 mil e R$ 36.624 mil correspondentes aos balanços patrimoniais individual e consolidado, 
respectivamente. Tais créditos foram reconhecidos tendo como base projeções financeiras e planos de 
negócios atuais aprovados pela Administração do Banco, incluindo estudos da conjuntura atual e cenários 
futuros de premissas utilizadas na elaboração das referidas projeções. A realização destes créditos tributários 
considera a materialização dessas projeções e planos de negócios aprovados pela Administração do Banco. 
Tais créditos foram reconhecidos tendo como base normativa a Resolução CMN nº 3.059/02, no que tange 
ao histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social, uma vez que 
o Banco sofreu modificações de controle acionário durante o exercício findo em 30 de junho de 2019. Nossa 
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração, obtido antes da data deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler as outras 
informações identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de forma 
relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas outras informações obtidas 
antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o 
Banco e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Banco e suas controladas ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança do Banco e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.  
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021.
UHY BENDORAYTES & CIA.

Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA

Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5
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Cultura, legislação e falta de comunicação 
ajudam no desperdício de alimentos

O Brasil, quarto 
maior produtor 
mundial de ali-

mentos e apontado como 
principal exportador do 
planeta na próxima déca-
da, ainda enfrenta sérios 
desafios relacionados ao 
desperdício. De acordo 
com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), das 140 milhões 
toneladas produzidas por 
ano, 26,3 milhões vão para 
o lixo. No mundo, o des-
perdício atinge 931 milhões 
de toneladas de alimentos 
por ano, seja na produção 
rural, seja na indústria, no 
supermercado, em feira li-
vre, restaurantes ou mesmo 
na casa do consumidor. De 
acordo com os pesquisado-
res, caso esse problema não 
seja resolvido a tempo, o 
bem-estar das gerações fu-
turas pode estar ameaçado, 
pois enquanto a população 
mundial aumenta, o desper-
dício não diminui. Logo, a 
segurança alimentar se tor-
na uma questão cada vez 
mais urgente.

Para apontar ações que 
possam reduzir o prejuízo, 
uma pesquisa de douto-
rado realizada na UFSCar 
pela professora e pesquisa-
dora Camila Moraes, sob a 
orientação de Andrea Lago 
da Silva, docente do Depar-
tamento de Engenharia de 
Produção (DEP), estudou 
as causas do desperdício de 
alimentos que ocorre entre 
fornecedores e supermerca-
dos e apontou que a própria 
cultura e a legislação brasi-
leira, além da falta de co-
municação entre diferentes 
setores da cadeia produtiva, 
contribuem para que mi-
lhões de toneladas de frutas, 
legumes e verduras sejam 
jogadas fora todos os anos. 
Camila Moraes, que desen-
volveu sua tese - “Mitigação 
do desperdício de alimen-
tos: práticas e causas na día-
de fornecedor-supermerca-
do” - junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Enge-
nharia de Produção da Uni-
versidade, analisou, em sua 
pesquisa, quatro redes de 
supermercados de diferen-
tes estados do Brasil e dois 
fornecedores de cada uma 

delas, sendo três redes no 
estado de São Paulo e uma 
em Santa Catarina. Com ba-
se nessa análise, ela mapeou 
27 causas do desperdício.

Desperdício: causas

O estudo avaliou ativi-
dades de distribuição, ar-
mazenagem, exibição, ma-
nuseio e descarte de frutas, 
legumes e verduras em lojas 
e centros de distribuição. 
“Os supermercados não di-
zem para os fornecedores 
quanto eles esperam ven-
der ou mesmo quanto eles 
costumam vender daquele 
produto. Essa falta de in-
formação e medição gera 
problemas gigantescos. Há 
muita dificuldade em pre-
ver a demanda e planejar a 
produção. Os fornecedores, 
em geral, acabam se base-
ando apenas no que vende-
ram de cada alimento, sem 
saber, de fato, quanto está 
sendo comprado pelo clien-
te final”, destaca Moraes. Já 
dentro dos supermercados, 
uma das situações identi-
ficadas é a divergência de 
dados. Além disso, muitas 
pessoas que trabalham com 
o manuseio dos alimentos 
não o fazem corretamente 
quando vão limpar ou or-
ganizar as gôndolas. “Esses 
profissionais precisam de 
treinamento. Muitos não 
sabem, mas determinadas 
frutas e legumes quando fi-
cam próximos demais têm 
seu processo de maturação 
acelerado. Faltam embala-
gens e transporte adequa-
dos, e muitas vezes refrige-
ração”, ressalta.

Os padrões rígidos de 
aparência e forma de frutas, 
legumes e verduras impos-
tos pelos supermercados 
também influenciam dire-
tamente no desperdício dos 
fornecedores. De acordo 
com a pesquisa, a própria 
cultura do consumidor 
brasileiro, como apertar os 
alimentos na hora da com-
pra e exigir uma estética 
perfeita, também contribui 
para a alta quantidade de 
alimentos que vão para o 
lixo. “Embora os alimen-
tos sejam desperdiçados em 
todos os estágios da cadeia, 

suas causas não ocorrem 
necessariamente no mesmo 
estágio que o próprio des-
perdício. De acordo com 
a pesquisa, quando o des-
perdício aparece nos elos 
finais, isso indica que, pro-
vavelmente, todos os pro-
cessos anteriores também 
tiveram perdas”, explica a 
pesquisadora.

Do total de alimentos 
desperdiçados todos os 
dias no país, 40%, ocor-
re na distribuição após o 
processamento, sendo que 
o varejo é responsável por 
12% desse total. Segundo a 
Associação Brasileira de Su-
permercados, os principais 
motivos do desperdício pa-
ra produtos perecíveis são 
validade vencida (36,9%), 
impropriedade para venda 
(30%), avaria dos produtos 
(18,2%) e danos em equi-
pamentos (4,8%), seguidos 
de furto externo (19,8%) e 
erros de inventário (13,5%). 
Entretanto, Moraes ressalta 
que a taxa de 12% não refle-
te a realidade, pois o varejo 
centra suas ações na redu-
ção do seu próprio desper-
dício, transferindo custos 
para outros elos da cadeia. 
“A pesquisa identificou um 
comportamento individu-
alista dos supermercados. 
Devido ao seu grande po-
der de mercado, o setor em-
purra o desperdício. Ou o 
supermercado faz uma pro-
moção para o consumidor 
ou ele pede para devolver o 
produto”, explica.

Além de identificar as 
causas do desperdício, a 
pesquisa realizada na UFS-
Car ainda analisou quais são 
as barreiras que impedem 
que o cenário seja alterado. 
E um dos principais obstá-
culos é a própria legislação 
brasileira sobre doação de 
alimentos. “É um fator que 
gera receio em algumas re-
des de supermercados, di-
ficultando o trabalho de 
doação que poderia evitar 
que o alimento fosse para o 
lixo. Órgãos como Procon e 
Anvisa têm critérios rígidos 
e, muitas vezes, divergentes 
entre si. Faltam incentivos 
fiscais e governamentais 
para a realização de doa-
ções e compostagem, por 

exemplo. Se o que não fosse 
vendido no supermercado, 
que não é pouco, fosse para 
doação, a gente começaria 
a ter uma mudança no pa-
norama da fome no Brasil”, 
lembra a pesquisadora.

Os aspectos culturais 
também foram caracteriza-
dos como barreiras. Pesqui-
sadora da área de Cadeia de 
Suprimentos há 30 anos, a 
docente da UFSCar Andrea 
Lago da Silva ressalta que o 
próprio comportamento do 
consumidor brasileiro ge-
ra um alto volume de des-
perdício. “É uma questão 
cultural. Crescemos acredi-
tando que precisamos ter a 
mesa farta e abundante, que 
muitas vezes gera sobra e 
desperdícios, e preferimos, 
de modo geral, comprar 
alimentos perfeitos, sem 
defeitos. Essa tendência 
aumenta o desperdício. Até 
15% das frutas, legumes e 
verduras produzidas são 
desperdiçadas no varejo”, 
comenta Silva.

Perspectivas

O desperdício de alimen-
tos no Brasil gera impactos 
sociais, econômicos e am-
bientais, por exemplo, com 
a emissão de gases do efeito 
estufa durante a produção 
de um alimento que não é 
consumido e vai para o lixo. 
A professora do DEP lem-
bra que, quando o alimento 
é jogado fora, os recursos 
naturais e da sociedade não 
são recuperados. Explica 
ainda que a troca de infor-
mações com fornecedores, 
previsão de demanda mais 
precisa, treinamentos e o 
acesso à tecnologia podem 
ajudar a criar ações que di-
minuam o desperdício. In-
centivos à redução do des-
perdício nos restaurantes e 
lares também são uma ação 
relevante.

De acordo com a pesqui-
sa da UFSCar, o baixo estí-
mulo à cooperação entre os 
elos da cadeia e empresas é 
uma das principais barrei-
ras para adoção das práticas 
de redução do desperdício, 
principalmente quando de-
pendem da ação em con-
junto. Para Silva, o início da 

solução desse problema está 
nos supermercados, que são 
o centro do sistema alimen-
tar moderno e têm o poder 
de ensinar as pessoas a pen-
sarem diferente, atingindo 
tanto o público consumidor 
quanto os fornecedores. “O 
desperdício é um problema 
complexo, do qual as prá-
ticas para mitigação devem 
seguir uma visão sistêmica 
e integrada. Devido ao seu 
grande poder de mercado e 
à possibilidade de influen-
ciar as decisões na cadeia de 
suprimentos, os supermer-
cados podem disseminar 
inovações e informações, 
exercendo também um pa-
pel de coordenador desse 
processo e importante elo 
de comunicação”, afirma.

O combate também de-
ve passar pelo treinamento 
de funcionários do varejo 
para a redução do desper-
dício nas atividades ligadas 
a frutas, legumes e verdu-
ras. Ainda de acordo com 
a docente, supermercados 
que contam com nutricio-
nistas e outros profissionais 
que usam alimentos que já 
estão machucados, porém 
continuam saudáveis, para 
criar produtos, como sucos 
e compotas na própria loja, 
desperdiçam bem menos. 
“Uma cenoura machucada, 
por exemplo, continua com 
todos os seus nutrientes, 
apesar de estar feia”, lem-
bra Silva. De acordo com a 
tese de doutorado da UFS-
Car, o varejo brasileiro (em 
especial, as redes de gran-
de e médio portes) dispõe 
de acesso a pesquisas, me-
todologias, tecnologias e 
bons exemplos de trabalhos 
desenvolvidos no que diz 
respeito à redução do des-
perdício. Porém, as práticas 
que necessitam de maiores 
investimentos dependem 
diretamente do interesse 
desses agentes, que preco-
nizam o retorno financeiro 
imediato, mais do que a re-
dução.

Para Camila Moraes, a 
atenção do público sobre a 
dimensão ética do desperdí-
cio de alimentos pressiona 
cada vez mais as empresas 
a mostrarem seus esforços 
de redução, sob uma pers-

pectiva de responsabilida-
de social. “As descobertas 
do estudo podem ajudar os 
gerentes a identificarem e 
mapearem as causas do des-
perdício de alimentos em 
suas operações, bem como 
analisar quais as melhores 
práticas de redução de acor-
do com as particularidades 
de cada organização”, de-
fende. Os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 
(ODS), estabelecidos pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), ressaltam 
a urgência de padrões de 
produção e consumo sus-
tentáveis e a necessidade de 
reduzir pela metade o des-
perdício de alimentos no ní-
vel de varejo e consumidor, 
além de reduzir as perdas 
ao longo da cadeia de pro-
dução e fornecimento.

Em 2050, a população 
mundial deve ultrapassar os 
9,5 bilhões de habitantes. 
Esse aumento criará um de-
safio para atender à deman-
da estimada de alimentos. O 
Brasil tem capacidade para 
expandir sua produção em 
41%, enquanto os Estados 
Unidos em apenas 10%, 
União Europeia em 12% e 
China em 15%, de acordo 
com levantamento da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado de São Paulo. Isso 
pode ser visto como uma 
oportunidade do ponto de 
vista político-econômico.

No Departamento de 
Engenharia de Produção 
da UFSCar, outras pesqui-
sas são desenvolvidas para 
analisar o desperdício de 
alimentos. Para o futuro, a 
professora Andrea Lago da 
Silva acredita que inovações 
tecnológicas direcionadas 
ao rastreio de produtos, 
compartilhamento de da-
dos, embalagens, além de 
uma discussão sobre o con-
ceito de prazo de valida-
de também podem ajudar 
a enfrentar o desperdício. 
“Desde já, precisamos ter 
a consciência e mudar o 
comportamento dentro de 
casa. Quando for jogar um 
alimento fora, se questione 
se não daria para fazer outra 
receita com ele. Temos que 
buscar alternativas”, ressal-
ta.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ativo Nota 2021 2020
Circulante 10.710 9.361
Disponibilidades 4. 961 1.195
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
 financeiros derivativos 5. 4.842 6.822
Carteira própria 4.842 6.822

Outros créditos 4.907 1.344
Rendas a receber 26 30
Créditos tributários 6.b. 4.646 1.048
Impostos e contribuições a compensar 6.a. 194 185
Diversos 6.a. 41 81

Realizável a longo prazo 12.209 14.105
Outros créditos 12.209 14.105
Créditos tributários 6.b. 8.356 10.118
Devedores por depósito em garantia 8.c. 3.853 3.987

Total do ativo 22.919 23.466
Passivo Nota 2021 2020
Circulante 6.255 3.673
Outras obrigações 6.255 3.673
Fiscais e previdenciárias 7.a. 354 481
Obrigações fiscais diferidas 6.b. - 126
Negociação e intermediação de valores 9. 518 511
Provisão para passivos contingentes 8.c. 5.042 2.330
Outras 7.b. 341 225

Exigível a longo prazo 42 -
Outras obrigações 42 -
Obrigações fiscais diferidas 6.b. 42 -

Patrimônio líquido 10. 16.622 19.793
Capital social 33.588 33.588
De domiciliados no país 33.588 33.588

Reservas de capital 66 66
Lucros ou prejuízos acumulados (17.032) (13.861)
Total do passivo e patrimônio líquido 22.919 23.466

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS FINDOS EM 30/06/2021 
E 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FIN-
DOS EM 30/06/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 30/06/2021 E 31/12/2020 (Em 
milhares de reais - R$)

Nota 2021 2020
Receitas da intermediação financeira (167) 1.538
Resultado de operações com títulos
 e valores mobiliários (167) 1.282
Resultado de operações de câmbio - 257
Resultado bruto da intermediação financeira (167) 1.538
Receitas (despesas) operacionais (4.924) (1.779)
Receitas de prestação de serviços 4.777 2.165
Despesas de pessoal (2.005) (1.464)
Outras despesas administrativas 11.a. (2.484) (1.198)
Despesas tributárias 11.b. (586) (1.155)
Outras receitas operacionais 86 2
Outras despesas operacionais (4.712) (130)
Resultado operacional (5.091) (241)
Resultado antes da tributação sobre o lucro
 e participações (5.091) (241)
Imposto de renda e contribuição social 1.920 96
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos 12. 1.920 96
Prejuízo do semestre (3.171) (144)
Quantidade de ações 1.070.585 1.070.585
Prejuízo por ação - R$ (2,9618) (0,1349)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE FINDO EM
30/06/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

Individual
Nota 2021 2020

Prejuízo do semestre (3.171) (144)
Resultado abrangente do semestre (3.171) (144)

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

Ajustes de
Capital  

social  
realizado

Reservas de 
lucros

avaliação  
patri- 

monial

Prejuízos  
acumu- 

lados TotalLegal Capital
Saldos em 31/12/2019 33.588 - 66 - (8.470) 25.184
Prejuízo do semestre - - - - (144) (144)
Saldos em 30/06/2020 33.588 - 66 - (8.614) 25.040
Saldos em 31/12/2020 33.588 - 66 - (13.861) 19.793
Prejuízo do semestre - - - - (3.171) (3.171)
Saldos em 30/06/2021 33.588 - 66 - (17.032) 16.622

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
FINDOS EM 30/06/2021 E 2020 (Em milhares de reais - R$)

Nota 2021 2020
Atividades operacionais
Prejuízo líquido ajustado (2.169) (144)
Prejuízo do semestre (3.171) (144)
Impostos diferidos (1.920) -
Provisão para contingências 2.712 -
Ajuste a valor de mercado 210 -
Variação de ativos e passivos 1.935 512
(Aumento) redução de aplicações
 interfinanceiras de liquidez - 10.506
(Aumento) redução de títulos e valores mobiliários 1.769 (10.250)
(Aumento) redução de outros créditos (2.715) (371)
Aumento (redução) de outras obrigações 2.881 628
Caixa líquido (aplicado em) proveniente das
 atividades operacionais (234) 368
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa (234) 368
Caixa e equivalentes de caixa
 no ínicio do semestre 4. 1.195 986
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 4. 961 1.354

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras.NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FINDOS EM 30/06/2021 E 31/12/2020 (Valores expressos em
milhares de reais - R$, exceto preço unitário da ação)

A DIRETORIA
Angelo Antonio Ribeiro da Silva
Contador - CRC-RJ-081.990/O-2

ASSINATURAS

• 1. Contexto Operacional
A Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários (“Master 
Corretora”) é uma empresa de capital fechado que desenvolve a 
atividade de corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários. As 
atividades são conduzidas no contexto das empresas integrantes do 
Grupo Master, atuando no mercado de forma integrada. 
*Em 20/07/2021 foi realizada AGE deliberando a alteração da 
denominação social para Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários, que faz parte do conjunto de ações promocionais 
do Grupo afim de apresentar a nova marca e produtos ao mercado. A 
alteração está aguardando homologação junto ao BACEN.
• 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras da Master Corretora S/A são de 
responsabilidade da Administração. Foram elaboradas com 
observância das práticas contábeis adotadas no Brasil, normas do 
Conselho Monetário Nacional - CMN e demais normas do Banco Central 
do Brasil - BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro - COSIF, com as diretrizes contábeis emanadas 
da Lei nº 6.404/76 e as alterações promovidas pelas Leis nº 11.638/07 
e nº 11.941/09, quando aplicável, e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. A autorização para a conclusão destas demonstrações 
financeiras foi dada pela Diretoria do Banco em 16/08/2021.
• 3. Principais Práticas Contábeis
As Demonstrações Financeiras da Master Corretora são elaboradas e 
estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil – BACEN e das sociedades por ações e da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM, quando aplicável, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das Demonstrações Financeiras, e 
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. Não foram adotadas as normas emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, relacionadas ao 
processo de convergência contábil internacional, aprovadas pela CVM, 
mas não homologadas pelo BACEN. Foram adotados para fins de 
divulgação das Demonstrações Financeiras os normativos aprovados 
pela CVM que não conflitaram com a regulamentação do Conselho 
Monetário Nacional - CMN e BACEN, e as que foram referendadas pelo 
BACEN. As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes:  
a) Apuração do resultado. As receitas e despesas são apropriadas pelo 
regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas 
devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que 
ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionam, 
independentemente de seu recebimento ou pagamento. As receitas e 
despesas de natureza financeira são apropriadas observando-se o 
critério pro rata temporis, substancialmente com base no método 
exponencial. As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a 
moedas estrangeiras são atualizadas até as datas dos balanços.  
b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são 
representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda 
estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e depósitos a prazo, 
cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual 
ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de 
valor justo, que são utilizados pela Master Corretora para gerenciamento 
de seus compromissos de curto prazo. c) Aplicações interfinanceiras de 
liquidez. As aplicações interfinanceiras de liquidez são apresentadas 
pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos auferidos até as 
datas dos balanços. d) Títulos e valores mobiliários. De acordo com a 
Circular nº 3.068/01, do BACEN, os títulos e valores mobiliários da Master 
Corretora são classificados nas categorias “títulos para negociação”, 
“títulos disponíveis para venda” e “títulos mantidos até o vencimento”. Os 
títulos classificados na categoria “títulos para negociação” são os títulos 
e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativa e 
frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo 
atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e 
ajustado pelo valor de mercado, sendo esses ajustes registrados à 
adequada conta de receita ou despesa no resultado do período. Os 
títulos classificados na categoria “títulos disponíveis para venda” são 
aqueles para os quais a Administração não tem intenção de mantê-los 
até o vencimento, nem foram adquiridos com o objetivo de serem ativa e 
frequentemente negociados. Esses títulos apresentam seu valor de custo 
atualizado pelos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e são 
ajustados pelo valor de mercado, sendo esses ajustes lançados no 
patrimônio líquido na rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”, 
deduzidos dos efeitos tributários. Os títulos classificados na categoria 
“títulos mantidos até o vencimento” são aqueles para os quais a 
Administração tem intenção e capacidade financeira de mantê-los até 
o vencimento. Esses títulos são registrados pelo seu valor de custo, 
acrescido dos rendimentos auferidos. O ágio e deságio, quando aplicável, 
são apropriados ao resultado em função dos prazos de vigência dos 
títulos. Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão 
apresentados no ativo circulante, independente do seu vencimento.  
e) Despesas antecipadas. São controladas por contrato e contabilizadas 
na rubrica de “Despesas antecipadas”. A apropriação dessa despesa ao 
resultado do período é efetuada de acordo com o prazo de vigência dos 
contratos e registrada na rubrica “Outras despesas administrativas”.  
f) Outros ativos circulante e realizável a longo prazo. São demonstrados 
pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes 
provisões para perdas ou ajustes ao valor de realização. g) Permanente. É 
demonstrado ao custo, combinado com os seguintes aspectos:  
• A participação em controladas é avaliada pelo método da equivalência 
patrimonial;• A participação em não controladas é avaliada pelo método 
de custo; • Os bens do Ativo Imobilizado correspondem aos bens e direitos 
que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para 
a entidade; • A depreciação do imobilizado é calculada e registrada com 
base no método linear, considerando taxas que contemplam a vida útil e 
econômica dos bens; • O Ativo Intangível corresponde aos direitos 
adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. • Os ativos 
intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma 
linear no decorrer de um período estimado de benefício econômico.  
h) Passivos circulante e exigível a longo prazo. São demonstrados por 
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os 
encargos e as variações monetárias ou cambiais incorridos até as datas 
dos balanços. i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais. O 
reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 
contingentes, e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados 
de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09, e Carta-
Circular nº 3.429/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC nº 25, da 
seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas 
demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências 
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem 
mais recursos; • Contingências passivas: É determinada a probabilidade 
de quaisquer julgamentos ou resultados desfavoráveis destas ações, 
assim como do intervalo provável de perdas. A determinação da provisão 
necessária para essas contingências é feita após análise de cada ação e 
com base na opinião dos seus assessores legais. Estão provisionadas as 
contingências para aquelas ações que julgamos como provável a 
probabilidade de perda. As provisões requeridas para essas ações 
podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças relacionadas ao 
andamento de cada ação. As ações que julgamos como possíveis, as 
probabilidades de perda não são provisionadas, havendo apenas a 
divulgação das ações relevantes; • Obrigações legais (fiscais e 

previdenciárias): referem-se a processos administrativos ou judiciais 
relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias, cujo objeto de 
contestação é sua legalidade ou a constitucionalidade que, 
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
os montantes discutidos são integralmente provisionados e atualizados 
de acordo com a legislação vigente. j) Provisão para imposto de renda e 
contribuição social. As provisões para imposto de renda e contribuição 
social são constituídas às alíquotas vigentes, sendo: imposto de renda - 
15%, acrescidos de adicional de 10% para o lucro tributável excedente a 
R$ 240 (no exercício), e contribuição social - 15%. Adicionalmente, são 
constituídos créditos tributários sobre as diferenças temporárias, no 
pressuposto de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para a 
compensação desses créditos. k) Uso de estimativas. A preparação das 
Demonstrações Financeiras requer que a Administração efetue 
estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os 
montantes apresentados de certos ativos, passivos, receitas e despesas 
e outras transações, tais como valor de mercado de ativos e derivativos 
e provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa; 
determinação de prazo para realização dos créditos tributários; 
constituição e reversão de provisões para passivos contingentes, entre 
outras. Os valores reais podem diferir dessas estimativas. l) Lucro por 
ação. É calculado com base na quantidade de ações do capital social 
integralizado na data das Demonstrações Financeiras.
• 4. Caixa e Equivalentes de Caixa

30/06/2021 31/12/2020
Disponibilidades
Depósitos bancários 958 1.193
Moeda estrangeira 3 2
Total 961 1.195
• 5. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
a) Títulos e valores mobiliários. A carteira de títulos e valores mobiliários, 
em 30/06/2021 e 31/12/2020, estava apresentada como segue:

30/06/2021
Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses

De 3 
a 12 

meses

De 1 
a 3 

anos

De 3 
a 5 

anos

De 5 
a 15 

anos Total

Valor 
de 

curva
Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
Cotas de fundos 
de investimento 4.842 - - - - 4.842 4.738
Total de Títulos 4.842 - - - - 4.842 4.738

31/12/2020
Valores atualizados pelo mercado

Papel/Vencimento
Até 3 

meses

De 3 
a 12 

meses

De 1 
a 3 

anos

De 3 
a 5 

anos

De 5 
a 15 

anos Total

Valor 
de 

curva
Títulos para negociação (1):
Carteira própria:
Cotas de fundos
 de investimento 6.822 - - - - 6.822 6.507
Total de Títulos 6.822 - - - - 6.822 6.507
(1) Os títulos classificados na categoria “para negociação” estão 
demostrados pelo prazo do papel. b) Instrumentos financeiros 
derivativos. i) Gerenciamento. O controle de gerenciamento de risco 
das carteiras é efetuado utilizando-se de metodologias, tais como: 
VaR, Sensibilidade, Risco de Liquidez e Cenários de stress. Com 
base nessas informações, a tesouraria providencia os instrumentos 
financeiros derivativos necessários, de acordo com a política de riscos 
de mercado e liquidez previamente definidas pela Administração.  
ii) Critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas utilizados 
na apuração do valor de mercado. Para a apuração do valor de 
mercado dos instrumentos financeiros derivativos, a Master Corretora 
utiliza as taxas referenciais de mercado divulgadas principalmente 
pela B3 e Bloomberg. Para derivativos que não têm preços diretamente 
divulgados por bolsas, os preços justos são obtidos por meio de modelos 
de apreçamento que utilizam informações de mercado, inferidas a partir 
de preços divulgados de ativos de maior liquidez. Destes preços são 
extraídas as curvas de juros e as volatilidades de mercado que servem 
de dados de entrada para os modelos. Nesta situação, encontram-se 
os derivativos de balcão e títulos pouco líquidos.
• 6. Outros Créditos – Diversos. 
a) Outros créditos - diversos. Estão representados pelos valores que
seguem: 30/06/2021 31/12/2020

Curto 
prazo

Longo 
prazo

Curto 
prazo

Longo 
prazoTotal Total

Adiantamentos e antecipações
 salariais 23 - 23 69 - 69
Adiantamentos para pagamento
 por nossa conta 18 - 18 13 - 13
Impostos e contribuições
 a compensar 194 - 194 185 - 185
Total 235 - 235 266 - 266
b) Créditos tributários e obrigações fiscais diferidas. Em 30/06/2021 e 
31/12/2020, os créditos tributários e as obrigações fiscais diferidas de 
imposto de renda e contribuição social, estavam compostos como 
seguem:

30/06/2021 31/12/2020
Créditos tributários IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Provisões passivas 1.260 756 2.016 - - -
Prejuízo fiscal / Base negativa 6.866 4.120 10.986 6.979 4.187 11.166
Total 8.126 4.876 13.002 6.979 4.187 11.166

30/06/2021 31/12/2020
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Marcação a mercado 26 16 42 79 47 126
Total 26 16 42 79 47 126
Movimentação dos créditos tributários e das obrigações fiscais diferidas
Créditos tributários 30/06/2021 31/12/2020
Saldo inicial 11.166 7.253
Constituição 3.060 3.913
Reversão (1.224) -
Saldo final 13.002 11.166
Obrigações fiscais diferidas 30/06/2021 31/12/2020
Saldo inicial (126) (472)
Constituição 111 808
Reversão (27) (462)
Saldo final (42) (126)
Previsão de realização dos créditos tributários e das obrigações fiscais 
diferidas

30/06/2021
Créditos tributários IRPJ CSLL Total
Até 1 ano 2.903 1.743 4.646
De 1 a 2 anos 3.701 2.220 5.921
De 2 a 3 anos 564 338 902
De 3 a 4 anos 154 92 246
De 4 a 5 anos 150 90 240
De 5 a 10 anos 654 393 1.047
Total 8.126 4.876 13.002

30/06/2021
Obrigações fiscais diferidas IRPJ CSLL Total
Até 1 ano - - -
De 1 a 2 anos 3 2 5
De 2 a 3 anos 3 2 5
De 3 a 4 anos 3 2 5
De 4 a 5 anos 3 2 5
De 5 a 10 anos 14 8 22
Total 26 16 42

• 7. Outras Obrigações
a) Fiscais e previdenciárias

30/06/2021 31/12/2020
Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Curto 
Prazo

Longo 
PrazoTotal Total

Impostos e Contribuições Sobre
 Serviços de Terceiros 39 - 39 39 - 39
Impostos e Contribuições
 Sobre Salários 193 - 193 159 - 159
Outros 122 - 122 282 - 282
Total 354 - 354 481 - 481
b) Diversas 30/06/2021 31/12/2020

Curto 
Prazo

Longo 
Prazo

Curto 
Prazo

Longo 
PrazoTotal Total

Provisão Passivos Contingentes 5.042 - 5.042 2.330 - 2.330
Credores Diversos - País 341 - 341 226 - 226
Total 5.383 - 5.383 2.556 - 2.556

• 8. Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais – Fiscais e 
Previdenciárias
a) Ativos contingentes. Em 30/06/2021 e 31/12/2020, não existiam 
ativos contingentes. b) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias. Em 
30/06/2021 e 31/12/2020, não existiam obrigações legais. c) Contingências 
classificadas como prováveis são regularmente provisionadas e para os 
exercícios findos em 30/06/2021 e 31/12/2020 totalizam:

Provisão Depósitos Judiciais
30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020

Contingências
 Trabalhistas 864 - 567 694
Contingências Fiscais - - 664 603
Contingências Cíveis 4.178 - 2.622 2.690
Total 5.042 - 3.853 3.987
d) Movimentação das provisões passivas:

30/06/2021 31/12/2020

Fiscais
Traba- 
lhistas Cíveis Total Fiscais

Traba-
lhistas Cíveis Total

Saldo inicial - - - - - - - -
Constituição
 (reversão) - 864 4.178 5.042 - - - -
Saldo final - 864 4.178 5.042 - - - -
e) Seguem as principais ações e processos cujas perdas foram 
consideradas como possíveis:

30/06/2021 31/12/2020
Fiscais 57 -
Cíveis 26.539 -
Saldo final 26.596 -

• 9. Negociação e intermediação de valores
30/06/2021 31/12/2020

Fundos mútuos de investimentos 9 9
Instituições de mercado 7 7
Pessoas físicas e jurídicas 494 487
Clubes de investimento 8 8
Total 518 511

• 10. Patrimônio Líquido
a) Capital social. Conforme Estatuto Social, em 30/06/2021 o capital 
social subscrito e integralizado é de R$33.588 e está dividido em 
1.070.585 ações nominativas. b) Reserva de lucros. A conta de reserva 
de lucros da Master Corretora é composta por reserva legal e reserva 
estatutária. O saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o 
capital social da Master Corretora, e qualquer excedente deve ser 
capitalizado ou distribuído como dividendo. A Master Corretora não 
possui outras reservas de lucros. Reserva legal - Nos termos da Lei nº 
11.638/07, a Master Corretora deve destinar 5% do lucro líquido de cada 
exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 
20% do capital integralizado do Master Corretora. Reserva estatutária 
- Nos termos da Lei nº 11.638/07, o Estatuto Social pode criar reservas, 
desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos 
a ser destinado para essas reservas e o valor máximo a ser mantido em 
cada reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas 
não podem ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório.

•11. Demonstração de resultado
a) Outras despesas administrativas

30/06/2021 30/06/2020
Aluguéis 6 6
Comunicações 16 29
Processamento de dados 881 551
Propaganda e publicidade 38 41
Publicações 18 9
Serviço do sistema financeiro 55 83
Serviço de terceiros 1.223 88
Serviço técnico especializados 150 382
Outras 98 9
Total 2.484 1.198
b) Despesas tributárias

30/06/2021 30/06/2020
Tributos federais 186 959
ISS 173 79
COFINS 196 101
PIS 32 16
Total 586 1.155
• 12. Imposto de Renda e Contribuição Social
Reconciliação das despesas de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido:

30/06/2021 30/06/2020
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda
 (IRPJ), da contribuição social (CSLL)
  e deduzidos as participações no resultado (5.091) (241)
Lucro/Prejuízo antes da tributação (5.091) (241)
Alíquota vigente 38% 40%
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de
 acordo com a alíquota vigente 1.920 96
Imposto de renda e contribuição social 1.920 96
• 13. Gestão de Riscos e de Capital
a) Introdução e visão geral. A Master Corretora está exposta aos riscos 
de crédito, mercado, liquidez e operacional, os quais são continuamente 
monitorados e geridos pela área de Riscos, Compliance e pela Alta 
Administração da Instituição.
• 14. Outros Assuntos
A partir de março de 2020 com a declaração do estado de pandemia 
em relação ao novo Coronavírus (Covid-19). A Master Corretora adotou 
medidas para priorizar a saúde e bem-estar dos colaboradores, como 
a implantação do trabalho remoto. Além disso, minimizou os impactos 
que possam surgir para os clientes e fornecedores e, consequentemente, 
sua operação, mantendo plena capacidade operacional para 
desempenhar as funções administrativas e comerciais, com agilidade 
e flexibilidade.

Apresentamos o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários relativo ao período findo em 30/06/2021, elaboradas de acordo com a Resolução nº 
4.720 de 30/05/2019 e Circular nº 3.959 de 04/09/2019 do BACEN atendendo os propósitos específicos da referida resolução. Resultado e Patrimônio Líquido. O prejuízo líquido da Companhia alcançou R$ 3.171 mil no período 
e o patrimônio líquido totalizou R$ 16,6 milhões. Ativos. Os ativos totalizaram R$ 22,9 milhões e estavam substancialmente formados por R$ 961 mil em Caixa e Equivalentes de Caixa, R$ 4,8 milhões de Títulos de Valores 
Mobiliários e R$ 13 milhões em créditos tributários. Agradecimentos. Agradecemos aos nossos acionistas e clientes o indispensável apoio e confiança e, aos nossos funcionários, a determinação e o comprometimento que 
têm sido fundamentais para a obtenção de resultados diferenciados. A Corretora mudou a denominação social e marca para Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Aguardando homologação  
do BACEN. Rio de Janeiro, 16/08/2021. A Diretoria
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Aos Diretores e Administradores da
MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS, que compreendem o balanço patrimonial em 30 junho de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, 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 contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS em 30 junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 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. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais

distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis 
pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que 
poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 

Rio de Janeiro, 16/08/2021.
UHY BENDORAYTES & CIA. Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8

GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Segunda reincidência dos que atuam no abastecimento nacional
ANP revisará conceito para definir penalidades no mercado 

A Agência Nacional 
de Petróleo, Gás 
Natural e Biocom-

bustíveis (ANP) realizou 
nesta segunda-feira audi-
ência pública sobre a revi-
são do conceito de segun-
da reincidência, referente 
a penalidades aos agentes 
econômicos que atuam no 
abastecimento nacional. A 
segunda reincidência é ca-
racterizada quando a nova 
conduta infracional é prece-
dida de duas condenações 
definitivas.    A  agência  não 
informou quando devem 
ser divulgados os novos pa-
râmetros .

Dados da ANP mostram 
que em 2020, com os desa-
fios trazidos pela pandemia 
da Covid-19, foi intensa a 
fiscalização  dos  cerca  de 
123 mil agentes econômicos 
que compõem o mercado 

de combustíveis. O resulta-
do foi a realização, em todo 
o país, de 15.106 ações de 
fiscalização, com a emissão 
de 2.434 autos de infração, 
de 588 autos de interdição 
e de 118 autos de apreen-
são de bens e produtos. Os 
principais fatos infracionais 
identificados  foram  o  não 
cumprimento  de  notifica-
ção para atendimento de al-
guma exigência da agência, 
seguido da venda de produ-
tos  fora  das  especificações 
da qualidade e equipamen-
tos ausentes ou em desa-
cordo com a lei.  Também 
houve a redução de 47% no 
quantitativo de denúncias 
recebidas pela Ouvidoria 
da ANP em comparação às 
registradas em 2019 (26.280 
denúncias).

Antes da audiência desta 
segunda-feira, foi realizada 

uma consulta pública de 45 
dias sobre o tema, na qual 
foram recebidas 77 contri-
buições. Segundo a ANP, 
as sugestões recebidas na 
consulta e na audiência 
ainda serão avaliadas pela 
área técnica, para alteração 
ou não da minuta original. 
O texto consolidado pas-
sará por análise jurídica da 
Procuradoria Federal junto 
à ANP e por aprovação da 
diretoria colegiada da Agên-
cia, antes de sua publicação. 

Normas

Na abertura da audiência, 
a diretora da ANP Symo-
ne Araújo destacou que as 
normas editadas pela agên-
cia são revisadas ao longo 
do tempo para atualizar 
o estoque regulatório, em 
função de alterações na le-

gislação e de mudanças no 
próprio mercado. “O que 
queremos é que as normas 
editadas pela agência pos-
sam  alcançar  maior  eficá-
cia e eficiência. A proposta 
debatida na audiência de 
hoje (desta segunda-feira) 
está em linha com a dire-
triz da proporcionalidade 
na aplicação das sanções 
administrativas, trazida pe-
la Lei das Agências (Lei nº 
13.848/2019), pela Lei da 
Liberdade Econômica (Lei 
nº 13.874/2019) e por alte-
rações na Lei de Introdução 
às Normas do Direito Bra-
sileiro determinadas pela 
Lei nº 13.655/2018”.  

Ainda de acordo com a 
diretora, “os maiores obje-
tivos da regulação da ANP 
são a proteção do consumi-
dor e que o exercício das ati-
vidades se dê no âmbito do 

mercado com cumprimen-
to das normas, assegurando 
uma concorrência leal entre 
os agentes econômicos”.  

Agente infrator

De acordo com a Resolu-
ção ANP nº 8/2012, a rein-
cidência acontece quando o 
agente infrator pratica nova 
infração prevista na Lei nº 
9.847/1999 (Lei das Penali-
dades), depois de já ter sido 
condenado  definitivamente 
no âmbito administrativo. A 
segunda reincidência é ca-
racterizada quando a nova 
conduta infracional é prece-
dida de duas condenações 
definitivas.  

Pontos da revisão

Com a revisão, a ANP diz 
que busca a desburocratiza-

ção, reduzindo empecilhos 
e entraves ao adequado de-
senvolvimento das ativida-
des reguladas. As principais 
alterações sugeridas são:  
- Definição de novo con-

ceito de segunda reincidên-
cia;   

- Limitação temporal pa-
ra a caracterização da rein-
cidência;  

- Tratamento equivalente 
nos casos de existência de 
antecedentes e de reinci-
dência, em relação aos crité-
rios de desconsideração das 
infrações anteriores;  

- Estabelecimento de 
critérios para aplicação das 
penas de suspensão e de re-
vogação;  

- Revogação do artigo 
9º da Resolução ANP nº 
64/2014, que trata dos cri-
térios para aplicação da pe-
na de perdimento.  

Fundos imobiliários com foco em áreas agrícolas no radar de investidores

Com a alta do agro-
negócio, ativos 
relacionados ao 

setor chamam a atenção de 
investidores interessados 
em  diversificar  suas  cartei-
ras e alcançar maior renta-
bilidade. Segundo dados da 
consultoria IHS Markit, as 
terras em locais de interesse 
para o agronegócio tiveram 
uma valorização média de 
6% nos doze meses entre 
novembro de 2019 e 2020.

Para este ano, as expec-
tativas sobre o setor tam-
bém são otimistas: a Con-
federação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil ( CNA) 
projeta crescimento de 3% 
no PIB do agronegócio, 
enquanto o VBP (Valor 
Bruto da Produção Agro-

pecuária – índice calcula-
do a partir dos números de 
produção e preço) tem alta 
estimada em 4,2%.

Segundo a entidade, o 
aumento será mais tímido 
que em 2020 porque, no 
ano que passou, o cenário 
de pandemia e alta do dólar 
fizeram  disparar  os  preços 
das commodities. Porém, 
segundo a CNA, os núme-
ros representam um cresci-
mento “robusto” do setor. 
E, claro, os bons ventos do 
setor devem continuar im-
pactando positivamente no 
valor dos imóveis em áreas 
rurais.

Fundos de Investimen-
to Imobiliários ganham 
destaque

“Mesmo olhando diver-

sos segmentos, acredita-
mos principalmente nos 
loteamentos, que em nos-
sa opinião são o berço do 
mercado imobiliário. Essa 
classe de ativo tem como 
diferencial a possibilidade 
de parcelamento e, com is-
so, mescla diversos segmen-
tos, como incorporação 
vertical, residências, comér-
cios,  entre  outros”,  afirma 
Matheus Siqueira, da equipe 
de Relação com Investido-
res da TG Core.

Segundo Siqueira, os 
fundos da gestora contam 
com investimentos pulve-
rizados por todo o país e 
muitos deles pegam caro-
na no momento positivo 
do agronegócio. “Nosso 
foco abrange localizações 

com atuação pujante do 
agronegócio na economia 
local e nacional, como o 
Matopiba (estados do Ma-
ranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia), considerado a 
grande fronteira agríco-
la nacional da atualidade, 
respondendo por grande 
parte da produção brasi-
leira  de  grãos  e  fibras”, 
afirma.

Além do Matopiba, a 
gestora também trabalha 
com projetos em outras re-
giões com grande potencial 
de valorização, como o Cin-
turão da Soja (estados do 
Pará, Amapá, Mato-Grosso 
e Mato-Grosso do Sul), ca-
racterizado por forte pro-
dutividade e escoamento 
de grãos através da BR-163, 

além do estado de Goiás, 
Triângulo Mineiro e interior 
paulista.

Agro cresce também 
demanda sobre habita-
ção

Um dos principais obje-
tivos dos fundos de investi-
mento imobiliários da TG 
Core é fortalecer a oferta 
de projetos residenciais em 
locais ainda pouco explo-
rados e com grande cresci-
mento. A intenção é propi-
ciar o desenvolvimento de 
projetos habitacionais ao 
mesmo tempo em que traz 
rentabilidade para os inves-
tidores. É aí que o agro se 
destaca. “Buscamos investi-
mento em regiões fora dos 
grandes centros, principal-
mente banhadas pelo agro-

negócio. O Brasil é um país 
com déficit habitacional de 
cerca de oito milhões de 
moradias, o que torna cada 
vez mais atrativa a urbani-
zação no interior do país”, 
destaca Matheus.

Para a gestora, o agro é 
um dos principais responsá-
veis pelo desenvolvimento 
econômico dessas regiões. 
“Devido ao desenvolvi-
mento do agronegócio, di-
versos empreendedores re-
gionais estão crescendo e, 
com isso, aumenta também 
a demanda por imóveis. São 
áreas pouco exploradas e, 
por isso, oferecem possibi-
lidades de maiores retornos 
nos investimentos. Preten-
demos seguir com essa tese 
em 2021”, finaliza.
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