Monitor

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00
Sexta-feira, 4 de março de 2022
Ano CVII l Número 29.068
ISSN 1980-9123

Mercantil

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

GUERRA
NA UCRÂNIA

MUNICÍPIOS: IPVA
PARA EMERGÊNCIAS

A UCRÂNIA
BRASILEIRA

Brasil não pode adotar neutralidade
quando um Estado invade o outro.
Por Paulo Alonso, página 2

Recursos devem ser aplicados em
infraestrutura urbana. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Um Brasil plural que nos encanta
ao acolher e ajudar refugiados.
Por Bayard Boiteux, página 3

Wilson Dias/ABr

Cobrança de
ICMS sobre
energia solar
para na justiça
O desenvolvimento do setor
de geração elétrica distribuída esbarra na tributação. Estados estão
cobrando ICMS nas tarifas de
transmissão (Tust) e de distribuição (Tusd). Apesar de os governos terem assinado em 2015 um
convênio que prevê a isenção do
imposto para usinas de energia solar, alguns estados entendem que
a isenção se aplica só sobre a Tarifa de Energia (TE), cobrando o
ICMS sobre a Tust.
Para Hendrick Pinheiro, da Manesco Advogados, a cobrança se
dá a partir de uma interpretação
de qual seria o limite da isenção.
“Se produz e consome a própria
energia, não há que se falar em
distribuição, por mais que esteja
ligado na rede”, considera o advogado.
O tema vai ser definido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e, apesar de envolver a energia
elétrica em geral, pode dar uma
ideia de como será a definição do
Judiciário para a energia solar na
geração distribuída. “Entendemos
que a perspectiva hoje é favorável
aos contribuintes”, afirma ao Monitor Mercantil o advogado Cristiano Luzes, sócio do escritório
Serur Advogados. Página 10

Produção
do Irã pode
voltar a níveis
pré sanções
O Irã está “totalmente preparado” para restaurar sua produção e
exportações de petróleo aos níveis
anteriores à imposição das sanções
pelos EUA em 2018, disse o ministro do Petróleo iraniano. Javad
Owji fez as declarações quando
inaugurou vários projetos de gás
na cidade portuária de Mahshahr.
“O Irã está pronto para aumentar sua produção e exportações
para o nível antes de novembro de
2018”, disse Owji sobre a perspectiva de remoção das sanções dos
EUA contra o setor de energia do
Irã como resultado de um possível acordo entre o Irã e potências
mundiais em Viena da Áustria.
“O Irã é técnica e operacionalmente capaz de estabilizar sua
participação de exportação no
mercado mundial após o levantamento das sanções”, disse ele à
agência de notícias oficial Irna.

Com juros altos, endividamento
das famílias é maior em 12 anos
1 em cada 10 devedores não conseguirá pagar

P

esquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic),
divulgada nesta quinta-feira pela
Confederação Nacional do Comércio (CNC), revela que o percentual de famílias com dívidas e/
ou contas em atraso apresentou,
em fevereiro, o maior patamar
desde março de 2010.
“Alcançando 27% dos lares, o
indicador de inadimplência apresentou, em fevereiro, aumento
de 0,6 ponto percentual (pp) em
relação a janeiro e de 2,5 pp na
comparação com fevereiro de
2021. Já a parcela que declarou
não ter condições de pagar suas
contas ou dívidas em atraso e,
portanto, permanecerá inadimplente, ela também acirrou na

passagem mensal, com aumento
de 0,4 pp, a proporção chegou a
10,5%, mesmo percentual de fevereiro do ano passado”, informou a CNC.
Segundo a pesquisa, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer (cheque pré-datado,
cartão de crédito, cheque especial,
carnê de loja, crédito consignado,
empréstimo pessoal, prestação de
carro e de casa) atingiu 76,6% em
fevereiro, retomando o nível apurado em dezembro de 2021. Há
um ano, a proporção de endividados era de 66,7%, 9,9 pp abaixo do
número atual.
Para a CNC, os dados do Banco
Central (BC) mostram que as taxas de juros médias nas linhas de
crédito com recursos livres às pes-

soas físicas aumentaram de 39,4%
em janeiro de 2021 para 46,3% em
janeiro de 2022. Em contrapartida, as concessões de crédito com
recursos livres para pessoas físicas
cresceram 13,1% em termos reais
na comparação interanual, mas caíram 2,7% em janeiro ante dezembro, na média diária.
O endividamento no cartão de
crédito apresentou a primeira redução entre os endividados desde
fevereiro de 2021, mas continua
como o principal tipo de dívida
no país. Representando 86,5%
do total de famílias endividadas,
o indicador está 6,5 pp acima do
percentual de fevereiro de 2021 e
ainda 7,9 pp maior do que em fevereiro de 2020, antes da crise da
pandemia.

Economia supera saúde e educação e
é o principal problema para o brasileiro
Desemprego, inflação e pobreza tiram sono da população

A

economia é o tema que
mais tira o sono da população atualmente. Para 45%
da população, a prioridade número
1 do governo deve ser o combate à
pobreza, 31% defendem o aumento
do salário-mínimo, e 28% anseiam
pela queda da inflação. É o que
mostra a pesquisa Brasileiros e Pós-Pandemia, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)
encomendado ao Instituto FSB, que
ouviu 2.016 pessoas em todas unidades da Federação.

A preocupação com o custo de
vida e a perda do poder de compra
tomou o lugar de prioridades mais
tradicionais como saúde, educação
e segurança. O combate à corrupção foi assinalado por 23% dos
respondentes, seguido por geração de empregos (21%). Apenas
um quinto dos brasileiros consideram a educação prioridade, 18%
elegeram o combate à pandemia, e
12%, os serviços de saúde. O tema
segurança e combate à criminalidade recebeu a menção de apenas

5% da população.
De acordo com o gerente-executivo de Economia da CNI,
Mário Sérgio Telles, em pesquisas
semelhantes de anos anteriores,
a melhoria dos serviços de saúde ocupou o primeiro lugar entre
2014 e 2018. Em 2019, a saúde
apareceu em segundo lugar. Em
2020, a educação ocupou o topo
do ranking, mas a saúde estava entre os quatro primeiros. Em 2021,
emprego e saúde foram os mais
assinalados.

Argentina
aumenta tarifas
para acerto
com FMI
O Governo da Argentina e o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) fecharam nesta quinta-feira
o acordo técnico para resolver
uma dívida de cerca de US$ 44,5
bilhões, informou o Ministério da
Economia. O documento seria
enviado ao Congresso Nacional
nas próximas horas.
Os entendimentos técnicos foram alcançados para um programa Extended Facilities (EFF) em
substituição ao acordo Stand By
de 2018.
O acordo prevê um novo financiamento que será utilizado
para pagar os compromissos atuais com a organização, bem como
para aumentar as reservas internacionais. Os desembolsos do novo
empréstimo serão feitos trimestralmente e serão acompanhados
de revisões pela equipe técnica do
FMI.
“O prazo de amortização de cada desembolso é de 10 anos, com
carência de quatro anos e meio, o
que implica começar a pagar a dívida a partir de 2026 e até 2034”,
acrescentou o Ministério da Economia.
Como parte do acordo, o governo anunciou um aumento nas
tarifas dos serviços básicos. A
porta-voz do Executivo, Gabriela Cerruti, confirmou a decisão
de aumentar as tarifas de luz e
gás de acordo com o coeficiente
de variação salarial, indicador que
na Argentina compara a evolução
mensal dos salários nos setores
privado registrado, não registrado
e público.

COTAÇÕES
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1,83% (fevereiro)
1,82% (janeiro)
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Hot Money
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Guerra na Ucrânia, perplexidade no Mundo
Por Paulo Alonso

N

ão é somente o
Continente Europeu que está
apreensivo com a guerra
promovida pelo presidente
russo Vladimir Putin contra
a Ucrânia, de Volodymyr
Zelensky. Essa guerra descabida, intolerável e sem
qualquer justificativa e que
vem fazendo vítimas de
ambos os lados, com maior
predominância na Ucrânia,
deixa todo o planeta perplexo, angustiado, temeroso
e sem saber o que os desdobramentos desse gravíssimo conflito causará à humanidade.
Putin, ex-agente secreto
da KGB e que se fez presidente com o apoio do então
mandatário Boris Iéltsin e
que depois de eleito sequer
atendeu ao seu chamado telefônico para cumprimentá-lo, é um homem paranoico, frio, cínico, dissimulado,
sanguinário e genocida e leva adiante os seus caprichos
pessoais e inconfessáveis e
adota uma política vergonhosa e absolutamente nojenta de querer invadir um
Estado soberano.
De uma forma bem resumida, a Guerra da Rússia
contra a Ucrânia se originou após a Ucrânia solicitar
sua entrada na Otan, grupo
de países que se formou durante a Guerra Fria e que,
com a queda do Muro de
Berlim, em 10 de dezembro
de 1991, seguiu ativo e sempre teve opinião contrária à
Rússia.
É ridículo e condenável
que um governo soberano, livre e eleito democraticamente não possa levar
a cabo suas estratégias,
simplesmente por que um
mandatário vizinho, louco
por certo, não concorda
com as atitudes de um outro líder que tem visão larga

e próspera e defende os interesses do país que governa, eleito que foi com 73%
do eleitorado.
É sempre imprescindível lembrar que a Primeira
Guerra Mundial matou 10
milhões de pessoas. A Segunda Guerra, mais 50 milhões. A Guerra Fria, outras
20 milhões. A quantidade
de conflitos e o grande desenvolvimento dos meios
de comunicação no século
20 permitiram sensibilizar populações de diversos
países sobre os problemas
ocorridos
principalmente durante a Guerra Fria e
nos anos que a seguiram,
fazendo com que as missões de paz passassem a ser
comuns, apesar dos problemas enfrentados em várias
regiões do mundo, como na
Síria, Somália, Egito, Tunísia, Arábia Saudita, Irã e Iêmen.
Hoje, o principal produto das guerras, além da destruição, é o grande número
de refugiados. A situação
dos refugiados nos seus
próprios países é precária
e insegura. Mais de 600 mil
pessoas, segundo a ONU,
já abandonaram a Ucrânia,
em menos de uma semana.
Aliás, Jean-Paul Sartre dizia
que “quando os ricos fazem
a guerra, são sempre os pobres que morrem”.
O estrategista do mal Putin, do alto da sua empáfia e
vibrante loucura sanguinária, não julgou que a Ucrânia pudesse reagir como
tem reagido e que o Mundo
fosse isolar a Rússia, com
sanções das mais intensas
e permanentes. Talvez tenha faltado a Putin ler um
pouco mais e refletir mais
ainda sobre seus atos covardes. Se ele tivesse conhecimento sobre o que escreveu
Frederico II, “conhecer o
país onde se fará a guerra é
a base de toda a estratégia”,

talvez, talvez, ele tivesse
adotado outros posicionamentos e tivesse, quem sabe, buscado o diálogo. Os
líderes mundiais o procuraram, foram até Moscou tentar evitar essa barbaridade,
essa tragédia.
Quando abriu fogo
contra a Ucrânia, há uma
semana, Putin procurou
abalar as fundações do
mundo livre pensando que
poderia fazê-lo se curvar
aos seus caminhos ameaçadores e ensandecidos.
Mas ele calculou mal. Ele
não contava que iria haver
uma barreira: a população
ucraniana, além da fortíssima barreira dos líderes
dos países que lutam pela
soberania e pela democracia. Os líderes dos Estados
Unidos, Canadá, Reino
Unido, França, Itália, Espanha, Polônia, Portugal,
Finlândia, Alemanha, Suíça, Japão e dezenas de outros estão do lado da paz
e da estabilidade mundial.
Após o bombardeio na
cidade de Kharkiv, o presidente ucraniano Zelensky
acusou a Rússia e disse que
um Estado que comete crimes de guerra não deve ser
membro permanente do
Conselho de Segurança da
ONU. Zelensky também
pediu à União Europeia
para provar que está do lado do povo ucraniano no
conflito com a Rússia “A
União Europeia será muito mais forte conosco, isso é certo. Sem vocês, a
Ucrânia será muito mais
solitária. Provem que estão
conosco, provem que não
vão nos deixar, provem que
vocês são de fato europeus
e, então, a vida vai vencer a
morte e a luz vai vencer a
escuridão.”
Além da retirada de bancos russos do Swift e de
outras importantes sanções
econômicas já miradas na

Rússia, com algumas delas
já fazendo o efeito esperado, a Fifa também decidiu
tirar a Rússia da Copa do
Mundo, que se realizará no
Qatar. E as sanções não param e estão fazendo fortes
pressões contra Putin e seu
governo desumano, oligarca e autoritário.
O grupo de transporte
marítimo Maersk anunciou
que interromperá temporariamente todo o transporte de contêineres para a
Rússia, se juntando a uma
série de outras empresas
após as sanções ocidentais
impostas a Moscou. A suspensão, que abrange todos
os portos russos, não inclui alimentos, suprimentos
médicos e humanitários.
A Maersk detém 31% da
operadora portuária russa
Global Ports, que opera seis
terminais na Rússia e dois
na Finlândia.
O Google, por sua vez,
também anunciou o bloqueio de canais do YouTube ligados à rede de TV
Russia Today e ao portal
Sputinik, ambos veículos de
comunicação estatais controlados e financiados pelo
governo russo, em toda a
Europa. Grandes estúdios
de Hollywood anunciaram
que não vão lançar seus
próximos filmes na Rússia.
Disney, Warner Bros., Sony
e Paramount são alguns
que anunciaram a medida para tentar pressionar
o governo russo a cessar
fogo. Há proibição do uso
do espaço aéreo da Comunidade Europeia por aeronaves russas.
Diante desse confronto
terrível, o presidente Bolsonaro, como, aliás, já era esperado, tem se posicionado
com comentários desastrosos, dignos de uma pessoa
que desconhece as relações
internacionais e confundindo termos clássicos da

diplomacia, como neutralidade com imparcialidade,
dentre outras gafes usuais.
Ele, que visitou Putin, no
Kremlin uma semana antes
de eclodir a guerra, e que,
em discurso na capital russa, falou que apoiava Putin,
só não se sabe a que apoio
ele se referia, tem defendido
uma posição de “neutralidade” do Brasil sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia
para evitar prejuízos para
negócios do país. As falas
de Bolsonaro revelam movimento para lá de errático
sobre esse conflito na Ucrânia.
De um lado, Bolsonaro
tenta passar a imagem de
que ficará neutro para evitar
obstáculos para importação
de fertilizantes, mas, na prática, ele tem um discurso a
favor do Putin e isso será
levado em conta, naturalmente, mais cedo ou mais
tarde, pelos Estados Unidos
e pelos países europeus nas
futuras negociações brasileiras.
Bolsonaro deveria, desde
o início, ter mantido realmente uma posição de “imparcialidade”, como disse o
ministro Carlos França, das
Relações Exteriores. Se assim tivesse procedido, estaria tudo bem para o Brasil
buscar manter sua linha diplomática tradicional.
O que de certa forma
compensa as contradições
de Bolsonaro é a posição
firme do Itamaraty, que
votou duas vezes para condenar a invasão russa na
Ucrânia. Até agora, Bolsonaro, sempre longe do
bom senso, não seguiu o
mesmo caminho do Itamaraty, de condenar a quebra
da integridade territorial da
Ucrânia, uma das regras da
ONU e que são defendidas pelo corpo diplomático
brasileiro.
A estratégia adotada por

Bolsonaro é uma posição
covarde, que difere da defendida anteriormente pelo Ministério das Relações
Exteriores do Brasil, no
Conselho de Segurança da
ONU, na última sexta-feira,
quando adotou postura pró-Ucrânia, ao defender uma
resposta “rápida e com uso
da força” contra Moscou,
pois “uma linha foi cruzada
e este Conselho não pode
ficar em silêncio”.
O embaixador Ronaldo
Costa Filho disse, naquela
ocasião, que “o Conselho
de Segurança deve reagir de
forma rápida, com uso da
força, contra a integridade
territorial de um Estado-membro, uma linha foi
cruzada, e este Conselho
não pode ficar em silêncio”.
Quer dizer, isto é uma nítida condenação da guerra. E
mesmo diante desse posicionamento, Bolsonaro fala
em neutralidade...
O Brasil é um país enorme e não pode adotar uma
neutralidade dessas quando
um Estado invade o outro,
uma decisão unilateral de
guerra sem que haja provocações, nem razões. São razões de um futuro que Putin supõe que possa ocorrer
com a integração da Ucrânia à Otan.
Pablo Neruda escreveu
que “os poetas odeiam o
ódio e fazem guerra à guerra”. Que essa guerra não
perdure, que o diálogo seja
restabelecido entre as Nações, que Moscou dê um
passo em direção à paz e
que a Ucrânia e seu presidente possam viver de forma soberana, autônoma e
sem conflitos sociais, políticos e armados.
Chega de atrocidades
contra a Humanidade.

te a comida no prato de ninguém nem no nosso!”
Nos desafiantes momentos por que passa o planeta, considero de muita valia
invocar aos Poderes Celestiais análoga súplica: que
não falte o decente meio de
ganhar o próprio sustento a

nenhuma batalhadora mulher, a nenhum dedicado
trabalhador nem aos nossos
familiares! Amém!
Façamos juntos essa rogativa, mas na atuante esperança de que esse “assim
seja” encontre, nos planos
de governos do mundo,

acertadas providências que
atendam às urgentes necessidades das populações.
Seres humanos bem empregados e devidamente valorizados em seus esforços
são garantia de Paz e de sustentável progresso para todos. Jesus, o Administrador

Celeste de seres espirituais e
humanos, foi pragmático ao
afirmar em Seu Evangelho,
segundo Lucas, 10:7: “Digno é o trabalhador do seu
salário”.

Paulo Alonso, jornalista, é
reitor da Universidade Santa
Úrsula.

Oração, trabalho e Paz
Por Paiva Netto

M

eu filho mais
novo, hoje um
adolescente,

desde pequenino, ao proferir com nossos familiares
e amigos uma breve oração

à mesa antes das refeições,
sensibiliza a todos com um
simples mantra, que poderia
resumir grandes compêndios de sabedoria, aquela que
compartilha Solidariedade
sem fronteiras de qualquer
espécie. Exclama o jovem:
“Deus, peço-Te que não fal-
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NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

A Ucrânia brasileira

P

rudentópolis, no Paraná, com 52 mil habitantes, tem
75% da população de origem ucraniana. O ucraniano
passou a ser uma das línguas oficiais em 2021, por força
de ato da Câmara dos Vereadores. Agora, os descendentes, numa demonstração nunca vista, abriram suas casas
para acolher refugiados daquele país. Um Brasil plural que
nos encanta.

Estacionamento impossível
Guias de turismo estão encontrando a cada dia maiores
problemas para estacionar, Um exemplo é a Praia Vermelha, onde 2/3 da área fica à disposição do Exército,
mesmo durante feriados e finais de semana, e o restante a
cargo de guardadores. Será que desconhecem a figura do
guia-motorista?

Biblioteca Nacional reaberta
A partir de 7 de marco, volta a funcionar, no Rio, a Biblioteca Nacional, com visitas guiadas e pesquisas agendadas pela internet.

Protesto em Brasília
Um grupo de artistas, liderado por Caetano Veloso e
composto por Seu Jorge, Nando Reis, Christiane Torloni,
entre outros protestam, em Brasília, dia 9, contra o PL do
Veneno, dos agrotóxicos, desmatamento da Amazônia, e
clamam pela defesa dos povos indígenas.

Sem grandes comemorações
O aniversário do Rio passou bem desapercebido. Apenas uma comemoração repetitiva no Corcovado sempre
com as mesmas pessoas.

Sanções econômicas
apavoram Putin
O presidente russo não estava esperando os impactos
que a invasão da Ucrânia traria para a economia russa.
Desvalorização do rublo em quase 30% em uma semana,
corrida aos caixas eletrônicos para sacar moeda estrangeira, cancelamento de viagens do mundo inteiro e revolta
nas ruas pela agressão ao povo irmão.

Rui Barbosa na Polônia
O embaixador do Brasil na Polônia, Hadil da Rocha
Vianna, que está de partida para assumir o consulado-geral de nosso país em Milão, conseguiu um de feito histórico: a Universidade Jaquelônica de Cracóvia tem doravante
um busto de Rui Barbosa.

Frase da semana
“Que vontade de amar, de gostar, de saborear cada
momento de vibração, ora virtual, ora presencial, com
afinidades e descobertas. Que matriz de construção poética, com sol e samba, sem medo de conhecer e gritar que
vale a pena ser feliz, sem explanar, somente sentindo um
calor de Felini, Prevert e Rimbaud misturados a Camus e
Godard. Sim, Beauvoir, Kundera nos trouxe fertilidade e
paciência de somar pequenos prazeres a nossa escravidão
de um perplexo entardecer nas ruas da Medina, na imensidão da rua Santa Catarina ou simplesmente no seu
cheiro inusitado de chuva. Que sentimento de acolhimento você me traz.” Bayard Do Coutto Boiteux

App e site do Itaú voltam
ao normal após erros em saldos
Banco nega ataque de hackers contra seus sistemas

O

aplicativo e o site do banco Itaú
voltaram ao ar no
fim da tarde desta quintafeira. O acesso eletrônico às
contas foi suspenso por algumas horas durante a tarde, após clientes apontarem
erros no processamento de
dados bancários.
Nesta quinta-feira, clientes que abriram o aplicativo
do banco receberam um aviso de que os saldos estavam
sendo atualizados. “Prezado
cliente, o seu saldo foi atualizado. Se algum pagamento
foi realizado em duplicidade,
ele será corrigido automaticamente ao longo do dia. Pedimos desculpas pelo transtorno”, informou nota exibida
no aplicativo.

Por meio da rede social
Twitter, o Itaú informou
que os horários para movimentações bancárias foram estendidos. As transferências eletrônicas diretas
(TED) puderam ser feitas
até as 18h15. As operações
via Pix foram estendidas até
a 0h, com a manutenção dos
limites em vigor no horário
diurno. Os boletos poderão
ser pagos até as 20h30.
O problema começou
pela manhã, quando clientes
reclamaram de erros em saldos bancários. Alguns correntistas afirmaram terem
acordado com saldo zerado
ou negativo nas contas. Outros informaram depósitos
a mais na conta ou a devolução de pagamentos. Há

também relatos de saques
não identificados e de filas
em pontos de atendimento.
Em nota, o banco informou que erros estão ocorrendo por causa de atraso
no processamento de dados
bancários. A instituição descartou um ataque hacker e
afirma que os problemas
observados hoje não têm relação com eventos externos.
“O Itaú Unibanco informa que está atuando intensamente para solucionar a
inconsistência de informações verificada no extrato
e saldo das contas correntes de parte de seus clientes nesta quinta-feira (3). A
origem do problema está
relacionada com um atraso
no processamento de da-

dos bancários, o que gerou
a necessidade de reprocessamento destes. Portanto, a
causa não tem relação com
quaisquer eventos externos.
O banco lamenta o transtorno e trabalha para que
a situação seja corrigida o
mais rapidamente possível”,
destacou o comunicado.
De acordo com o Banco
Central, o conglomerado
do banco Itaú tem 90,3 milhões de clientes. O número
reúne as operações de leasing, de cartões, de crédito
consignado e outros tipos
de operações. Se levado em
conta apenas o banco, são
cerca de 56 milhões de correntistas, segundo o relatório mais recente da instituição financeira, de 2020.

Fundo Soberano é regulamentado

O

presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj),
deputado André Ceciliano
(PT), promulgou oito leis
com a derrubada de vetos
do Executivo. As normas
foram publicadas no Diário
Oficial do Legislativo, nesta quinta-feira. Entre elas,
está a Lei Complementar
200/22, que regulamenta
o Fundo Soberano e teve
trecho alterado em relação
ao projeto inicial. Medidas
que haviam sido vetadas totalmente viraram novas leis
e as que foram vetadas parcialmente tiveram os textos
atualizados.
O Fundo Soberano, criado pela Emenda Constitucional 86/21, é uma apli-

cação financeira composta
por recursos dos excedentes dos royalties e participações especiais do petróleo.
A regulamentação prevê
que um conselho gestor
seja composto por diversas
secretarias de Estado.
O veto total ao projeto da
regulamentação foi derrubado parcialmente em votação separada, com apoio
de 45 deputados. O texto
promulgado preservou somente o veto ao artigo 21,
que definia o calendário de
repasses para o fundo. O
presidente da Alerj e autor da lei, deputado André
Ceciliano (PT), informou
que vai apresentar um novo PLC para regulamentar
o calendário de repasses e
“calibrar” os recursos que

vão entrar no Fundo já em
2022.
Uma das principais
fontes de receitas do
Fundo são os 30% de
todo aumento na arrecadação do Rio com os recursos de royalties e participações especiais sobre
a produção de petróleo
e gás natural comparado
com o ano anterior. “O
fundo já nasce em 2022
com R$ 2,1 bilhão aplicado, que é a diferença de
royalties e participações
especiais entre os exercícios 2021 e 2020. Se mantivéssemos o artigo 21 da
proposta, o governo também teria que começar a
aportar a diferença entre
2022 e 2021. Acontece,
que precisamos entrar em

um bom termo. Só em
relação às participações
especiais foram arrecadados, em 2022, mais de R$
4 bilhões e, em 2021, essa
arrecadação foi da ordem
de R$ 1,7 bilhão. Um aumento muito exponencial
para o governo já aportar
no Fundo”, explicou.
Ceciliano explicou que o
aumento da arrecadação é
fruto da valorização do barril do petróleo e também
do trabalho da CPI dos
Royalties. “Mesmo com o
aumento do preço do barril, não teria motivo para
dobrar. Acredito que isso
seja fruto da Alerj. O governador, juntamente com
os conselheiros, é que vão
definir o que fazer com os
recursos”, concluiu.

Rússia e Ucrânia organizarão corredores humanitários

R

ússia e Ucrânia
concordaram em
organizar corredores humanitários para
evacuar civis na segunda
rodada de negociações na
Bielorrússia na quinta-feira,
confirmou no Twitter o as-

sessor do chefe do gabinete
do presidente da Ucrânia,
Mykhailo Podoliak.
“Há uma solução apenas para a organização de
corredores humanitários”,
twittou Podoliak.
A agência de notícias

russa TASS informou na
quinta-feira que a segunda
rodada de negociações terminou.
Podoliak disse em uma
coletiva de imprensa que a
terceira rodada de negociações de paz pode ocorrer

em breve, de acordo com a
mídia ucraniana.
No início do dia, o presidente ucraniano Volodymyr
Zelensky, ao comentar sobre as negociações de paz,
disse que “qualquer conversa” faz sentido.

Silverpar Participações S.A.
CNPJ: 14.165.882/0001-50 - NIRE: 35300485815
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 (Valores expressos em Reais)
Demonstração do Resultado do Exercício
Período - 01/01/2021 a 31/12/2021
Ativo circulante
1.693 Passivo circulante
2.740
(Valores expressos em Reais)
Caixa e equivalentes de caixa
1.690 Fornecedores
Contas a receber
- Empréstimos e financiamentos
- Receitas operacionais
25
Tributos a compensar/recuperar
3 Obrigações tributárias
- Impostos sobre vendas e deduções
Adiantamentos
- Parcelamentos de impostos
- Custo das mercadorias vendidas
1.084
Estoques
- Salários e obrigações trabalhistas
2.490 Lucro bruto
1.110
Despesas antecipadas
- Contas a pagar
250 Despesas operacionais
(32.111)
Ativo não circulante
10.738.882 Provisões
- Despesas com pessoal/serviços/
Realizável a longo prazo
10.465.817 Valores de terceiros a repassar
- administrativas
(31.880)
Partes relacionadas
10.465.817 Passivo não circulante
- Despesas com vendas
Depósitos judiciais
- Empréstimos e financiamentos LP
Outras
despesas
operacionais
(231)
Contas a receber LP
- Partes relacionadas LP
Resultado
operacional
(31.001)
Tributos a compensar/recuperar LP
- Parcelamentos de impostos LP
(1.833)
Imobilizado
- Contas a pagar LP
- Resultado financeiro
(1.839)
Intangível
273.065 Consignação de mercadorias
- Despesas financeiras
6
Contas de compensação
- Contas de compensação
- Receitas financeiras
Resultado
líquido
das
operações
Total ativo
10.740.576 Patrimônio líquido
10.737.836
(32.834)
Capital social
11.752.704 continuadas
Relatório de notas explicativas
Adiant. futuro aumento de capital
1.876.800 Imposto de renda e
1) Contexto Operacional: A Silverpar Participa- Prejuízos acumulados
(2.891.668) contribuição social
ções S.A. é uma sociedade anônima de capital Total passivo
10.740.576 Lucro líquido
(32.834)
fechado, com sede e foro na cidade de São Paulo
SP, tendo como objeto social Holdings de insti- Nome
Saldo atual
Saldo anterior
tuições não-financeiras, com início de atividades Investimentos em Coligadas e Controladas
6.599.264,00
5.886.764,00
6.134.877,00
5.676.877,00
em 09/03/2011. 2) Apresentação das Demons- Real Paulista Comercial de Alimentos Ltda.
334.499,00
79.999,00
trações Contábeis: As demonstrações contábeis Auto Posto Máximo Piracicaba Ltda.
Auto
Posto
Máximo
Campo
Limpo
Ltda.
119.988,00
119.988,00
foram elaboradas em consonância com os Princí9.900,00
9.900,00
pios Fundamentais de Contabilidade e demais prá- Real Max Processadora de Pagamentos Ltda.
ticas emanadas da legislação societária brasileira. 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributá3) Principais Práticas Contábeis: 3.1) Aplica- rios pelo regime de competência. 4) Responsabilidades e Contingências: Não há passivo contingente
ções Financeiras: Estão registrados ao custo de registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de
aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcio- seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas. 5) Capital Social:
nais até a data do balanço; 3.2) Direitos e obriga- O capital social é de R$ 11.752.704,00 dividido em ações de R$ 1,00; totalmente integralizado, apresenções: Estão demonstrados pelos valores históri- tando a seguinte composição: Rogério Munhoz - 75,00 participação percentual; Milton Munhoz Moreno
cos, acrescidos das correspondentes variações - 25,00 participação percentual. 6) Propriedade para Investimento: Propriedade para investimento é
monetárias e encargos financeiros, observando a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização
o regime de competência; 3.3) Imobilizado: A do imóvel. A sociedade não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento em
sociedade não dispõe de Ativos Imobilizados até 31/12/2021. 7) Eventos Subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos
31/12/2021. 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a
A sociedade nunca efetuou ajuste de avaliação situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados
patrimonial. 3.5) Investimentos em empresas coli- futuros. Local e data: São Paulo/SP, 31/12/2021.
gadas e controladas: A empresa participa do capiRogério Munhoz
tal social de outras sociedades, e a sua participaCPF 278.558.198-94 - Presidente
ção no Patrimônio Líquido das empresas totaliza
R$ 6.599.264,00 em 31/12/2021 calculado através
da equivalência patrimonial conforme Balanço.

Victor Augusto Chaves
CRC SP-328414/O-3 - Contador
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DECISÕES ECONÔMICAS

Preço de imóveis residenciais
avança 0,50% em fevereiro
Elevação dos preços aconteceu em 46 das 50 cidades analisadas.

O

Sidnei Domingues Sérgio Braga
sergiocpb@gmail.com

Municípios poderão
usar metade do IPVA
para emergências

T

ramita na Alerj o projeto de lei que autoriza o
Governo do Estado a aplicar 50% do IPVA arrecadado no próprio município gerador do imposto quando
este estiver em “Situação de Emergência” ou “Calamidade Pública”. Os recursos devem, obrigatoriamente, ser
aplicados em recuperação de vias e obras de infraestrutura
urbana. Assinam a proposta o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), e os deputados Luiz Paulo
(Cidadania) e Lucinha (PSDB).

Dispensa para servidores
voluntários
Julia Passos/divulgação

O
deputado
Marcus Vinícius
(PTB) quer que o
Governo do Estado dispense do
trabalho os servidores públicos que
atuarem como voluntários em ações
em favor de vítimas de desastres
naturais em todo
Marcus Vinícius
o estado, como o
ocorrido em Petrópolis no mês passado. A dispensa se daria por até três dias consecutivos.

Tombamento
imaterial virou moda
Como não há mais tantos bens materiais para tombar no
Estado do Rio, a modinha na Alerj agora é o tombamento,
como patrimônio histórico e cultural, bens imateriais. De
escolas de samba a emissoras de rádio, o Diário Oficial da
Alerj está repleto de projetos de lei propondo tombamentos de bens imateriais no estado.

Mais vagas em concurso
para a Polícia Civil

Alerj

O deputado Delegado Carlos Augusto
(PSD) conseguiu as
assinaturas para votação urgente do projeto
de lei, de sua autoria,
que autoriza o Poder
Executivo a dobrar o
número de vagas nos
concursos da Polícia Delegado Carlos Augusto
Civil do ano de 2021. A ideia é reforçar o quadro da corporação, reduzindo o déficit de 4 mil agentes. No total, 24
deputados assinaram o requerimento que solicita urgência
na tramitação da proposta.

Dia Internacional da Mulher
A Elerj (Escola do Legislativo do Estado do Rio de
Janeiro) promove na próxima terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma palestra sobre a importância
de ações de combate à violência contra as mulheres e
as principais conquistas femininas desde o século 19. A
palestra terá transmissão ao vivo pelo YouTube (youtube.
com/escoladolegislativorio). Inscrições gratuitas pelos
links bit.ly/3rRqwhY ou tinyurl.com/nha6sbx2

Índice
FipeZAP+,
que
acompanha
o
comportamento dos preços de venda de imóveis
residenciais em 50 cidades
brasileiras monitoradas, registrou alta de 0,49% em
fevereiro.
O levantamento mostra
elevação dos preços em 46
das 50 cidades, sendo que,
em 18 delas, essa variação
superou a inflação ao consumidor medida pelo IPCA.
“Os números têm mostrado que, com a pandemia da
Covid-19, a relação dos brasileiros com imóveis residenciais só se aprofundou”,
explica Cadu Heilberg, diretor do segmento Private da

construtora e incorporadora Vitacon.
Segundo a pesquisa A Casa Brasileira: Dados e Insights Sobre a Revolução nos
Nossos Lares Durante a Pandemia, do Think With Google, 57% dos brasileiros afirmam que, mesmo quando a
pandemia acabar, a casa seguirá como uma prioridade.
Neste contexto, Cadu
Heilberg aponta que o investidor deve ficar atento e
buscar informações sobre
as melhores oportunidades
de investimentos. “Vamos
lembrar que este é um dos
mercados mais rentáveis do
mundo”, explica.
Outro fator que tem contribuído para a alta dos ativos

imobiliários, segundo Heilberg, é a intensa digitalização
pela qual o mercado imobiliário vem passando. “A utilização dos recursos digitais está
trazendo ganhos para toda a
cadeia de negócios; estamos
vivendo um ciclo virtuoso”,
avalia o especialista.
Segundo ele, mesmo com
o aumento da taxa Selic, o
Real Estate é considerado
uma das melhores opções
de investimentos porque
no Brasil temos uma forte
cultura de valorização dos
imóveis. “Ao comprar uma
casa, apartamento ou terreno, aquele bem tende a se
valorizar com o passar do
tempo”, diz Heilberg.
Mais sobre o segmen-

to Private da Vitacon: no
segmento de clientes Private, os investidores têm a
oportunidade de participar,
junto com a Vitacon de
projetos e incorporações
que proporcionam retorno
sobre o capital e rentabilidade acima da média do
mercado. Há opções que
vão do crescimento patrimonial acelerado à construção de renda em médio
e longo prazo. Em tempo:
o modelo conta, ainda, com
benefícios fiscais e financeiros para quem opera no
mercado de Real Estate. A
Vitacon é referência nacional no mercado imobiliário
e atua como construtora e
incorporadora.

Ômicron faz 31% das empresas
recuarem para o trabalho remoto

P

esquisa realizada
pela Ticket revelou
que cerca de 31%
das empresas que planejavam, ou já haviam retornado ao modelo presencial,
recuaram para o teletrabalho devido ao surgimento
da variante Ômicron. Os
dados revelam ainda que,
42% das companhias mantiveram as equipes atuando
presencialmente, 19% adotaram o modelo home office permanente e 8% devem
retornar para as sedes em
breve.
Atualmente, 39% dos
trabalhadores que participaram do levantamento estão
atuando de casa integralmente; 46% estão indo para a empresa todos os dias
da semana; 10% estão em
modelo híbrido, 1 ou 2 dias
por semana no escritório; e
5% estão atuando presencialmente, 3 ou 4 dias da
semana.
Para José Ricardo Amaro,
diretor de Recursos Humanos da Ticket, as empresas
tornaram-se mais flexíveis e
passaram a tomar decisões
mais rapidamente.
“A pandemia ainda não
acabou e hoje temos estratégias customizadas para
definir o melhor formato
de trabalho, com o princi-

pal objetivo de preservar a
saúde dos colaboradores,
sem que haja queda no nível
de produtividade desejado”,
explica Amaro.
Quando questionados se
estão satisfeitos com a retomada do modelo presencial
ou híbrido, 20% disseram
que sim, pois estavam com
saudades da rotina do escritório, enquanto 14% ainda
estão em processo de readaptação. Já 27% revelaram
insatisfação, pois sentem
insegurança em relação ao
risco de contaminação da
Covid-19 e 20% preferem
trabalhar em home office.
Por fim, 18% dos respondentes revelaram que não
sentem diferença entre os
modelos de trabalho definidos pela empresa. Entre os
trabalhadores ouvidos, 56%
disseram que as empresas
em que atuam adotaram o
trabalho remoto durante a
maior parte da pandemia,
20% permaneceram no
modelo presencial ao longo desse período, 16% optaram pelo modelo híbrido
e 7% trabalharam em casa
durante um período curto
da pandemia.
Ainda segundo a pesquisa, entre os participantes, 48% disseram que não
sentiram recentemente ne-

nhum sintoma da doença
ou da gripe, 21% tiveram
apenas gripe, 19% tiveram
Covid-19 e 12% foram acometidos por ambas. Ao serem perguntados sobre seus
colegas de trabalho, 44%
revelaram que trabalham
com pessoas que tiveram
contato com o coronavírus
nas últimas semanas, 41%
tiveram amigos com ambas
as doenças, 9% não trabalham com ninguém acometido por essas doenças e
5% têm colegas que tiveram
sintomas de gripe.
A respeito da vacinação
contra a Covid-19, 75%
revelaram que estão com a
imunização completa, 23%
se vacinaram parcialmente
e 2% não quiseram responder.
No início da pandemia,
o trabalho remoto foi adotado por muitas empresas.
Agora, com a diminuição da
Covid, muitos trabalhadores acabam fazendo o regime híbrido, ou seja, parte da
carga horária em casa, parte
presencial. Na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) existe apenas a figura
do teletrabalho. Para regularizar essa situação, tramita
no Senado o PL 10/2022
incorporando à CLT essa
nova possibilidade.

Na opinião de Carlos
Eduardo Ambiel, mestre
e doutor em Direito pela
USP e professor do direito
do trabalho, para esse novo
contexto da organização da
sociedade e do trabalho, herança da pandemia, o projeto é positivo.
“Como projeto, tem toda
a tramitação que pode modificá-lo até a sanção, mas, se
for aprovado, vai criar a figura do trabalho híbrido que,
diferente do teletrabalho, em
que o trabalhador preponderantemente tem atividades
fora do estabelecimento, vai
permitir a alternância entre o
presencial e o teletrabalho”,
disse Ambiel.
No Judiciário, Ambiel
acredita que o histórico da
Justiça do Trabalho é de receber bem a flexibilização
da jornada. Ele lembra do
teletrabalho, que foi criado
na reforma de 2017 e foi
bem recebido como uma
alternativa válida.
“Nos parece que se o regime híbrido for aprovado,
não haverá resistência do
Poder Judiciário, desde que,
trabalhadores e empregadores definam isso de comum
acordo e, obviamente, respeitando o texto de uma
eventual futura lei prevendo
esse modelo de trabalho”.
1- Usado para FCA

2- Usado para FNS

3- Usado para VLI S.A. e VLI Multim

VLI S.A.

CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101
AGE realizada em 14/01/22. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 14/01/22, às 18h, virtualmente e de forma
presencial
4- Ultrafértil S.A. Não tem logo.
na sede da VLI S.A. (“Cia.”), na Rua Helena, 235/5º andar, Bairro Vila Olímpia/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade das
ações de emissão da Cia., sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procurador, Sr. Vitor Ribeiro Vieira, que
cumpre orientação de voto proferida pelos Vice-Presidentes Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marcelo Spinelli, conforme Decisão de Executivos em Conjunto - DEC 303/21, de 30/12/21. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior,
o qual escolheu a Sra. Joyce Andrews da Costa para secretariar os trabalhos. 4. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por
unanimidade dos acionistas presentes, a leitura das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, e do
Parecer dos Auditores Independentes, uma vez que os documentos foram devidamente divulgados, previamente disponibilizados
aos acionistas e disponíveis na sede da Cia. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Aprovação da reapresentação das demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, contendo os números
patrimoniais comparativos de 2019 e 2018, bem como os números de resultado do exercício social encerrado em 31/12/20, comparados a 2019, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes; e, (ii) aprovação da
Política de Transações com Partes Relacionadas da Cia. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da
Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: 6.1 Aprovação da reapresentação das demonstrações financeiras da
Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, contendo os números patrimoniais comparativos de 2019 e 2018, bem
como os números de resultado do exercício social encerrado em 31/12/20, comparados a 2019, acompanhadas do relatório da
administração e do parecer dos auditores independentes. Registra-se que a acionista BNDESPAR absteve-se de votar acerca da
matéria objeto do item “i” da pauta extraordinária. 6.2. Aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas da Cia. que
passará a vigorar nos termos do Anexo I à presente ata. Registra-se que a acionista BNDESPAR aprovou a matéria objeto do item
“ii” da pauta extraordinária, tendo proferido manifestação em apartado. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, dos quais se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na
forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei 6404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária declaram, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral.
Mesa: Ernesto Peres Pousada Júnior – Presidente e Joyce Andrews da Costa – Secretária. Acionistas Presentes: Vale S.A.; Fundo
de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS; Mitsui & Co., Ltd,; Brookfield Brazil Infrastructure Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia; Brasil Port Holdings L.P e BNDESPAR. SP, 14/01/22. Joyce Andrews da Costa Secretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 112.074/22-4 em 25/02/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Projetos tecnológicos serão acompanhados Contratação de empresas
de tecnologia custou R$
pelo BC para atender o SFN
12,9 milhões à Petrobras

N

ove projetos com
soluções para o
mercado financeiro serão acompanhados
pelo Lift Challenge, edição
especial do Laboratório de
Inovações Financeiras e
Tecnológicas (Lift), projeto desenvolvido pela Federação Nacional de Associações dos Servidores do
Banco Central (Fenasbac),
em parceria com o Banco
Central (BC). O número de
projetos atendidos representa cerca de 20% de um
total de 47 propostas apresentadas por 43 diferentes
empresas., informou o Banco Central.
O desafio reúne participantes do mercado interessados em desenvolver
um produto minimamente
viável (MVP) que atenda ao
foco da edição. “Cada solução é desenvolvida visando
beneficiar o Sistema Financeiro Nacional”, explicou o
BC.
O interesse global pelo
tema atraiu empresas brasileiras e de outros sete países
(Alemanha, Estados Unidos (EUA), Israel, México,
Portugal, Reino Unido e
Suécia).
Os projetos de aplicações
para o Real Digital foram os
mais variados, cobrindo o
universo proposto na chamada dos trabalhos, com
aplicações de entrega con-

tra pagamento (DvP), pagamento contra pagamento
(PvP), internet das coisas
(IoT), finanças descentralizadas (DeFi) e soluções de
pagamentos quando ambos
pagador e recebedor se encontram sem acesso à internet (dual offline).
Diante do elevado número de projetos de relevância
e interesse para o desenvolvimento da iniciativa do
Real Digital, o processo de
seleção buscou um balanceamento entre a diversidade
do portfólio de propostas
apresentadas para o laboratório e a necessidade de
acompanhamento detalhado dos projetos escolhidos.
As propostas selecionadas
foram a chamada Aave que
reúne recursos de vários
poupadores (formando um
pool de liquidez) com foco
em oferecer empréstimo e
garantir a aderência dessas
operações às normas do sistema financeiro, empregando
ferramentas de DeFi.
Outra classificada foi a
do Banco Santander Brasil,
que trata de DvP e da conversão para o formato digital (tokenização) do direito
de propriedade de veículos
e imóveis. Passou pelo crivo também a proposta da
Febraban, que trata de DvP
de ativos financeiros. Outra
classificada foi a intitulada
Giesecke + Devrient, que

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
(“Companhia”)
Companhia Aberta
CNPJ/ME N° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Disponibilização da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 17 de fevereiro de 2022, às 14 horas. A Companhia vem informar sobre a
disponibilização da íntegra da ata acima mencionada na página da internet deste
jornal, na mesma data desta edição impressa, a qual poderá ser acessada através do
seguinte link: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/.
Rio de Janeiro, 04 de março de 2022.

AVISO DE LEILÃO
Fundação Oswaldo Cruz - CNPJ Nº 33.781.055/0001-35 - FIOCRUZ, por intermédio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos/FIOCRUZ, inscrita no CNPJ Nº
33781055/0015-30, faz saber que venderá, através do leiloeiro
público Wilkerson Machado dos Santos, Mat. 151 JUCERJA,
bens inservíveis - equipamentos, de uso da Bio-Manguinhos, em
leilão online no dia 23/03/2022, às 11h, no site www.machadoleiloes.com.br, estando disponível edital completo e catálogo no site e
no escritório, Avenida Erasmo Braga Nº 227, Grupo 704, Centro/
RJ. Tel: (21) 2533-7978. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022.
KELLY CRISTINA RODRIGUES DA ROCHA
Presidente da Comissão de Alienação

Edital de Convocação AGO
UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia do Estado
do Rio de Janeiro LTDA. Loja 228 - CNPJ: 02.313.694/0001-4
Av. N. Senhora de Copacabana 195 Loja 228
A Presidente da UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia do
Estado do R.J LTDA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca
seus 30 (trinta) cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada no dia 25 (vinte e cinco) de março de 2022, às 10:00h (dez
horas) na Central de Atendimento à Av. Nossa Senhora de Copacabana 195
loja 228, Copacabana, CEP 22020-002, Rio de Janeiro/RJ em Primeira
Convocação, às 10h ( dez horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do
número de cooperados; e em Segunda Convocação, às 11h (onze horas),
com a presença, de metade mais 1 (um) do número de cooperados e em
Terceira Convocação às 12h (doze horas) com a presença de no mínimo, 10
(dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)
Prestação e Exame das Contas do Conselho Administrativo referente ao
Exercício de 2021, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanço
correspondente ao Exercício; c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas do
Exercício; d) Parecer do Conselho Fiscal. 2) Votação e Deliberação do Destino
das Sobras do Exercício. 3) Eleição dos Membros dos Conselhos de
Administração e do Conselho Fiscal conforme chapas apresentadas; 4)
Admissão e Demissão de Cooperados; 5) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 04 de março de 2022.
MARLENE DIAS DA SILVA- PRESIDENTE.

A

trata de pagamentos dual
off-line.
Foi aprovada a proposta
do Itaú Unibanco, que trata
de pagamentos internacionais, empregando método
de PvP em uma aplicação
com a Colômbia. Venceu
o crivo ainda a do Mercado
Bitcoin, que trata de DvP
de ativos digitais, com foco
em criptoativos.
No mesmo grupo vencedor aparece a da Tecban,
que apresenta solução de
logística para e-commerce
baseada em técnicas de IoT.
A da VERT, que trata de
financiamento rural baseado em um ativo tokenizado programável com valor
atrelado ao do Real (stablecoin do Real) e a da Visa do
Brasil, que trata de financiamento de pequenas e mé-

dias empresas com base em
uma solução de DeFi.
Segundo o BC, esse portifólio de propostas se alinha às diretrizes do Real
Digital e às ações da Agenda BC#. Ele permitirá que
os participantes do Lift
Challenge Real Digital e o
Banco Central se deparem
com as principais questões
relevantes à implantação do
Real Digital para debatê-las
de forma a aprofundar em
sua compreensão, amadurecer modelos de negócio
baseados nessa tecnologia
e, assim, dar continuidade
ao processo de criação de
uma moeda digital que possa agregar funcionalidades
a nossos sistemas de pagamento e liquidação gerando
benefícios para toda a sociedade.

SOCIEDADE ITALIANA DE BENEFICÊNCIA E MÚTUO SOCORRO
CNPJ: 33.268.475/0001-12
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
A Diretora Secretária da Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 45, parágrafo Único
e todos do Estatuto da Sociedade Italiana, pelo presente Edital e na melhor
forma de direito, convoca os Srs. Conselheiros natos, bem como os Membros Efetivos e Suplentes eleitos em 28 de janeiro de 2022, para Reunião
Ordinária a ser realizada no dia 15 de Março de 2022, na Rua Marechal Jofre,30 – Grajaú, Presidência do Hospital Casa Italiano, nesta Cidade do Rio
de Janeiro, às 10 horas em primeira convocação e às 10 horas e 30 minutos
em segunda e ultima convocação com qualquer número, para tratar da seguinte Ordem do dia: A) Deliberar sobre os relatórios da Diretoria referente aos anos de 2016/2017/2018/2019 e 2020; B) Apreciação dos Balanços
Gerais dos anos de 2016/2017/2018/2019 e 2020; C) Parecer do Conselho
Fiscal referente aos anos de 2016/2017/2018/2019 e 2020; D) Posse do
Presidente e Vice-Presidente da SIBMS, eleitos em 28 de Janeiro de 2022,
para o qüinqüênio de 2022/2027; E) Posse dos Conselheiros Efetivos e Suplentes eleitos em 28 de Janeiro de 2022, para o qüinqüênio 2022/2027; F)
Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo para o
qüinqüênio de 2022/2027; G) Eleição de 05 (cinco) membros titulares e 05
(cinco) suplentes para o Conselho Fiscal, qüinqüênio 2022/2027; H) Eleição
do Presidente do Conselho Fiscal, para o qüinqüênio 2022/2027; I) Homologação da Diretoria para o qüinqüênio 2022/2027. Rio de Janeiro, 04 de
março de 2022. Antonietta La Torre Santoro - Diretora Secretária da SIBMS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
DA COOPERATIVA RADIO TAXI MISTA DE TRANSPORTES CONSUMO
E HABITAÇÃO DOIS MIL LTDA
CNPJ nº 40.288.219/0001-52 - NIRE nº 3340000431-1 EM 26/03/2022
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca
as suas associadas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 26 de março de 2022, a Rua Vieira Bueno, no 68 - São Cristóvão
- nesta Cidade, às 08:00, com a presença de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
associados, em primeira convocação; às 08h:30, com a presença de metade
mais um dos associados, em segunda convocação: às 09h00min com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I – Prestação e Aprovação das Contas dos órgãos de administração - Exercício 2021 – acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das Sobras
Apuradas ou das Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para
cobertura das despesas da sociedade. II – Destinação das Sobras Apuradas
ou rateio das Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade. III - Eleição dos membros do Conselho
Fiscal. IV - Eleição dos membros do Conselho de Ética e Disciplina.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.
Claudinei Alves dos Reis
Diretor Presidente

Petrobras
divulgou,
nesta
quinta-feira,
o
resultado final das empresas vencedoras da rota
Inception, de maior complexidade tecnológica, do
3º edital de Teste de Soluções, que aplica o novo
Marco Legal das Startups,
dando início ao processo
de contratação das soluções inovadoras para estes
desafios.
O edital tem o maior valor por proposta já utilizado
pela companhia, alinhado
ao limite estabelecido pela
lei complementar 182/21,
que entrou em vigor no
ano passado. As startups
poderão receber até R$
1,6 milhão por proposta, a
depender do desafio, para
desenvolvimento e testes
das soluções em ambientes
produtivos.
Além da rota Inception,
o edital trouxe também a
rota Fast Track, que teve
o resultado divulgado em
dezembro. Segundo a estatal, o que diferencia as
duas vertentes é o grau de
complexidade e risco tecnológico das soluções esperadas.
As empresas da rota Inception, como previsto no
edital, passaram por seis
semanas de mentoria técnica para refinamento do
plano de trabalho, modelo
de negócios e preparação
para um pitch day, evento
onde as empresas apresentam suas propostas para
uma banca formada por
gestores e especialistas da
Petrobras.
Nessa avaliação são
considerados
critérios
como o modelo de negócios, implantação da
solução ao final projeto,
consistência e competitividade da proposta, impacto e geração de valor,
escalabilidade e abrangência da solução.
“O novo Marco Legal
das Startups permite a
contratação mais ágil de
startups e de outras empresas e, consequentemente, acelera a implantação de tecnologias que
atendem a desafios da
Petrobras, associando em
um só processo de engajamento o desenvolvi-

mento de solução seguido
de uma oportunidade de
contrato. Esse é um dos
módulos do programa
Petrobras Conexões para
Inovação que simplifica o
processo para aquisição
de produtos ou serviços
com tecnologia associada”, explica o diretor de
Transformação Digital e
Inovação da companhia”,
Juliano Dantas.
Ele acredita que a contratação de empresas e startups
beneficia não só a Petrobras, mas a própria empresa
parceira que encontra aqui
uma oportunidade de escalar o seu negócio, o que é
um incentivo ao empreendedorismo, beneficiando a
sociedade.
Foram selecionadas propostas nas áreas de robótica e tecnologias digitais
aplicadas a óleo e gás, soluções corporativas, saúde
e segurança. Tecnologias
como wearables, inteligência artificial e gamificação
integram os projetos apresentados.
Das 21 propostas escolhidas na primeira fase do
edital para os desafios da
rota Inception, nove estão
aprovadas para contratação,
o máximo previsto pelo edital.
O processo de contratação das startups vencedoras das duas rotas deve
ser concluído entre março
e abril, meses previstos
também para o início dos
trabalhos. Elas assinarão um Contrato Público
para Solução Inovadora
(CPSI). Os CPSIs terão
vigência de até 12 meses,
prorrogável por outros 12
meses para validação das
soluções tecnológicas.
Além disso, o marco
permite que, após o contrato de inovação, a solução com melhor desempenho, e que demonstrou
agregar valor para o negócio da Petrobras, seja
contratada por um período de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos,
para fornecimento em escala. Essas duas fases em
conjunto agilizarão a implantação das soluções na
companhia e a consolidação dos novos fornecedores no mercado.
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Dez influenciadores digitais se destacam no universo de investimentos

O

mundo
digital
causou uma revolução também
no ambiente financeiro. O
Instagram é a plataforma
mais utilizada pelos principais influenciadores digitais
que falam sobre investimentos nas redes sociais.
É o que mostra o relatório
FInFluence – quem fala de
investimentos nas redes sociais, que a Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima) fez com
apoio do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de
Dados (IBPAD).
Nesta segunda edição, divulgada nesta quinta-feira,
o relatório traz um ranking
dos 10 influenciadores mais
relevantes
considerando
Instagram, Twitter, YouTube e Facebook. O YouTube é a segunda plataforma
mais utilizada (9) por esses
influenciadores e o Twitter

é a menos utilizada (7).
As mulheres são minoria no ranking – apenas três
perfis são comandados por
elas e dois deles pertencem a
Nathália Arcuri (no caso, as
redes pessoais e o canal Me
Poupe!, criado pela influenciadora). Único analista da
seleção, Tiago Guitián Reis
faz parte da segunda maior
categoria de influenciadores,
que contém 50 personagens.
Os integrantes desse grupo costumam trabalhar em
casas de análise ou atuar de
maneira independente na
produção de análises técnicas
e indicações de investimentos. Com uma audiência de
8,6 milhões de seguidores, os
analistas fizeram mais de 45,4
mil posts no período do monitoramento.
Os produtores de conteúdo são a categoria de
influenciadores mais relevante, conquistando nove
dentre dez posições na se-

leção. As tipologias foram
definidas na primeira edição do relatório com base
no que os influenciadores
declaram em seus perfis e
nas publicações feitas.
Essa categoria tem uma
abordagem abrangente: fala
sobre temas que variam de
investimentos específicos,
passando por análises de
mercado e dicas de ações para ficar de olho. Além disso,
é reconhecida por conteúdos
elaborados e costuma ter nessa atividade, na maioria dos
casos, o foco profissional.
No levantamento como
um todo, é a categoria que
responde pelo maior número de influenciadores ativos
(53), pelo maior número de
publicações (78,4 mil) e pelo maior público alcançado
– 49 milhões de seguidores.
A identificação dos mais
influentes segue metodologia construída a partir
de cinco critérios analisa-

dos no Instagram, Twitter,
Youtube e Facebook: popularidade, que é a soma das
quantidades de seguidores
nos perfis do influenciador
em cada uma das redes sociais que possui.
Outro item é a autoridade, em que analisamos como as audiências e os publicadores interagem sobre
um determinado assunto.
Quanto mais central/essencial o influenciador for para
a formação daquela “bolha”
temática, mais autoridade
ele tem no assunto.
Existe também a articulação, em que é explorado
o potencial de intermediação do influenciador para
aumentar o alcance de uma
temática relacionada ao universo financeiro.
É considerado também o
comprometimento, que é o
volume de publicações feitas.
Finalmente é levado em
conta o engajamento mé-

dio, que representa a média
das interações (curtidas, comentários, reações e compartilhamentos) no total de
posts do perfil.
Segundo a Anbima, para
chegar ao ranking, foram
feitos cálculos estatísticos
com os cinco critérios, considerando ainda as diferentes formas de uso das redes
sociais pelos seguidores, os
atributos e comportamentos de cada rede social e o
estilo dos posts feitos pelos
influenciadores.
Os cálculos consideram
dados públicos dos perfis
dos influenciadores nas redes sociais. Existem dados de
engajamento e audiência que
são privados e somente o dono do perfil tem acesso a eles
– nesses casos, não podemos
acessar essas informações,
por isso elas não foram utilizadas nas contas.
A Anbima monitora e
acompanha os influenciado-

res digitais que falam sobre
investimentos desde setembro de 2020 com o apoio do
IBPAD. A partir da análise de
postagens públicas feitas por
esses players, foram identificados os assuntos e produtos
financeiros mais falados, categorias de influenciadores,
estratégias de atuação e os
principais porta-vozes em cada rede.
Em 2021, foi publicado o
primeiro relatório FInfluence: quem fala de investimentos nas redes sociais, com
dados do início do projeto
até 5 de fevereiro. Nesta segunda edição, foram mapeadas aproximadamente 406
mil postagens feitas por 277
influenciadores de investimentos de 6 de fevereiro a
31 de dezembro. Esses atores comandam 612 perfis
no Instagram, Twitter, YouTube e Facebook e alcançam uma audiência de 91,5
milhões de seguidores.

Bolsa brasileira se distancia por ora das demais

A

Bolsa de Valores
do Brasil conseguiu manter um
certo frescor em comparação ao que acontece no exterior. “Nesta quinta-feira,
vimos a bolsa brasileira deslocada do exterior. Vivemos
um momento diferente no
Brasil em relação ao exterior dada a entrada de capitais. São 11 pregões ininterruptos com grande entrada
de capitais: mais de R$ 70
bilhões de investidores estrangeiros”, destaca Jansen

Costa, sócio-fundador da
Fatorial Investimentos.
Às 17 horas e 35 minutos o Ibovespa marcava
115.181,18, após abrir marcando 115.173,43 pontos.
Já as principais bolsas
europeias fecharam em
queda nesta quinta-feira
com o mercado de olho
nas possíveis negociações
entre Rússia e Ucrânia e
no segundo dia de testemunho do presidente do
Federal Reserve (Fed, o
banco central dos EUA),

COLÔNIA DE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DA LIGHT / CEG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores associados em pleno gozo de seus direitos associativos, convocados na forma Artigos 13/14/15 e 31 e suas
alíneas do Estatuto em vigor, para se reunirem em A G O, no dia
06 de Abril de 2022, às 8:00 h em primeira convocação. Caso não
haja número legal, às 8:30 h em segunda e última convocação com
qualquer número de associados, na sede Social, sito a Av. Passos,
122 – sala 1003. Ordem do Dia: a)Votação para eleição dos órgãos
administrativos da Colônia de Férias, para triênio 2022/2025, conforme disposto no Artigo 12, com início às 9:00 h até 15:00 h; b)Apuração dos votos e proclamação dos eleitos; c)Inscrição de chapa de
14 à 18 de março de 2022. Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 2022.
Sidnei Castro Silva - Presidente

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/02/22: Data, Local e Horário: Ao 24/02/22, às 09:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas
501 e 701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar
– Secretária. Presença: Reunião Extraordinária convocada por meio de
correio eletrônico no dia 15/02/22, endereçada aos membros do Conselho
de Administração da Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto Social
da Sociedade. Todos os membros do Conselho de Administração estavam
presentes ou representados, exceto pelo Sr. Manuel Tomás García Blanco, cuja ausência foi devidamente justificada. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta para o
pagamento de juros sobre o capital próprio (2ª parcela do ano de 2022).
Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros
do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos e
sem ressalvas, submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para
pagamento de juros sobre o capital próprio (2ª parcela do ano de 2022) no
montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a ser pago em
ou antes de março/2022. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto
Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo,
David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a
deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia. RJ, 24/02/22. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 4788440 em 25/02/22.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINARIA DA COOPERATIVA CENTRAL DE TÁXI DO MUNICIPÍO
DO RIO DE JANEIRO - CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO
CNPJ nº 15.150.415/0001-19 - NIRE n°3340005186-6 EM 26/03/2022
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca as suas associadas, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 26 de março de 2022, a Rua Vieira Bueno, no 68 - São
Cristóvão - nesta Cidade, às 09h:00, com a presença de no mínimo, 2/3
(dois terços) de delegados das associadas, em primeira convocação; às
09h:30, com a presença de metade mais um dos delegados das associadas, em segunda convocação: às 10h00min com a presença de no mínimo,
3 (três) delegados das associadas em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação e Aprovação das Contas
dos órgãos de administração - Exercício 2021 – acompanhada de parecer
do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) Balanço;
c) Demonstrativo das Sobras Apuradas ou das Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.
II – Destinação das Sobras Apuradas ou rateio das Perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.
III - Eleição dos membros do Conselho Fiscal. IV – Eleição dos membros
do Conselho de Ética e Disciplina. Rio de Janeiro, 11 de março de 2022.
Claudinei Alves dos Reis
Diretor Presidente

Jerome Powell, no Congresso dos EUA. Também
esteve no radar dos investidores a ata do Banco
Central Europeu (BCE) e
a divulgação de indicadores macroeconômicos da
região e balanços de empresas.
Segundo Costa, o dólar
vem se fortalecendo frente
às moedas mundiais, exceto
ao real, o que é um ponto
positivo para o país. O Brasil antecipou o movimento
de juros mais rápido que

outros países e somos um
grande exportador de commodities. “Nosso índice é
pautado grande parte por
mineração e petróleo, então esses movimentos são
importantes”, explicou o
consultor.
A Petrobras segurou o
índice por motivo do diferencial de taxa do preço da
gasolina nacional frente á
gasolina internacional. “O
não reajuste vai causar uma
queda no preço das ações
da Petrobras. Por causa dis-

SindaRio - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 32.363.772/0001-84
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Sr. Presidente do Conselho de Administração do Sindicato das Agências
de Navegação Marítima e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro
– José Carlos Ribeiro Gomes, em conformidade com o artigo 23 do seu
Estatuto, convoca as empresas associadas para se fazerem representar,
por seus representantes credenciados, em Assembleia Geral Ordinária,
no dia 14 de março de 2022, às 10h00min em primeira convocação e às
10h30min em segunda e última convocação, neste caso sendo aberta a
sessão com a presença de no mínimo 03 empresas associadas adimplentes. A AGO será realizada na sede do SindaRio, à Rua Conselheiro
Saraiva, nº 28 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro. Ordem do Dia: a)
apreciar as contas do SindaRio concernentes ao ano civil anterior; e b)
apreciar o relatório da Diretoria Executiva, relativo ao acompanhamento
da execução do Planejamento Estratégico aprovado para o SindaRio.
Rio de Janeiro, 03 de março de 2022.

so, o mercado já precifica
algo nessa linha. A entrada de fluxo de capitais no
mercado brasileiro, que foi
muito ruim no ano passado, nesse ano se desponta
subindo quase 17%. Então,
basicamente temos a entrada de fluxo de capitais e juros mais altos no país, indo
na contramão do mundo.
Com relação a entrada de
capitais, temos juros real
positivo com o gringo trazendo dinheiro de mercados emergentes”, diz Costa.

O grande destaque do
dia foram as empresas de
setores de materiais básicos.
Costa cita que o mercado
já acredita em um aumento
de juros maior devido a inflação que vai vir por causa
dos combustíveis que é o
principal problema com o
repasse dos preços pela Petrobras. “O mercado segurando preço da ação mostra
que deve ter alguma política
alterada que o mercado já
sabe nessa precificação da
gasolina”.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas
– 1ª emissão: Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão
de Debêntures da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A.
– PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia
28 de março de 2022, às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade
do Rio de Janeiro, localizada à Rua Jardim Botânico, nº 674, sala 316,
Jardim Botânico, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: (a)
alteração do item 4.12.1 da Escritura de Emissão. (b) alteração da forma
do cálculo da remuneração, conforme disposto no item 4.5 da Escritura
de Emissão. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações
com Investidores.

FRATERNIDADE FRANCISCANA SECULAR DE
SÃO FRANCISCO DA PENITÊNCIA - CNPJ: 14.721.347/0001-38
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Ministra da Fraternidade Franciscana Secular de São Francisco da
Penitência, inscrita no CNPJ, 14.721.347/0001-38, no uso de suas atribuições, convoca todos os seus associdos, em dia com suas obrigações
sociais, a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em
9 de ABRIL de 2022, em sua sede, situada no Largo da Carioca n. 05,
Centro, Rio de Janeiro – RJ, com primeira convocação para as 13h e segunda convocação para as 14:00h, esclarecendo que terão direito a voto,
na forma do Parágrafo 2º. do art. 7º. do Estatuto o associado que participou de pelo menos 75% das reuniões mensais ocorridas nos últimos 12,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de Conta
do Triênio 2019 a 2021; b) Aprovação das Contas do Triênio 2019 a 2021;
c) Eleição do Novo Conselho para o triênio de 2022 a 2024;
Rio de Janeiro, 4 de março de 2022.
VALÉRIA DA COSTA PINHEIRO
Federação de Bicicross do Estado do Rio de Janeiro – FEBERJ
Fundada em 27 de outubro de 1991
CNPJ nº 03.665.448/0001-12
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO A Federação de Bicicross do Estado do Rio de
Janeiro – FEBERJ, com sede na Av. Treze de Maio, nº 13 sala 607/609
– Centro – RJ – Cep: 20.031-000, através de sua diretoria executiva,
devidamente representada por seu Presidente o Sr. SÉRGIO CÂNDIDO
BASÍLIO, CONVOCA através do presente edital, todos os representantes legais, atletas e demais interessados, para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 10.04.2022, as 09h em primeira
chamada e 10h em segunda e ultima chamada, na Sede de Veraneio da
Federação de Bicicross do Estado do Rio de Janeiro – FEBERJ, localizado na Rua das Camélias, nº 08 – Chácara Mariléia - Rio das Ostras
– RJ – CEP: 28896-150, a ser realizada no formato hibrido (virtual e
presencial), tendo em vista a Pandemia Covid 19, estaremos realizando
uma Assembléia totalmente atípica, com transmissão via WhatsApp, em
tempo. As chapas candidatas a Diretoria Executiva deverão apresentar
Obrigatoriamente os nomes completos e qualificação dos candidatos, na
seguinte ordem: DIRETORIA: PRESIDENTE VICE PRESIDENTE VICE
PRESIDENTE DE PROJETOS ESPECIAIS TESOUREIRO: CONSELHO
FISCAL: Com o nome de 3 (três) indicações Fica estipulado que o prazo
para inscrições de chapas deverão se inicia em 28.03.2022 e se encerra
no dia 10.04.2022, as 09:horas. As inscrições das chapas deverão ser
feitas por escrito e, entregue a um dos membros da Comissão Eleitoral, de
segunda a sexta feira, em horário comercial na sede da FEBERJ. PAUTA
DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 1 - Realizar eleição de Diretoria
Executiva, para o mandato de 4 (quatro) anos; 2 - Alterar o endereço da
sede para Av. Marechal Câmara, 160/1130 – parte – Centro - Rio de janeiro – RJ – CEP 20.020-907. Rio das Ostras, 25 de Fevereiro de 2022.
SÉRGIO CÂNDIDO BASÍLIO
PRESIDENTE
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezado leitor, Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras do Banco XP S.A. (“Banco XP”) relativas ao semestre e exercício
findos em 31 de dezembro de 2021, elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Perfil Corporativo: O Banco XP foi constituído em 2019 como uma instituição financeira no Brasil. Em outubro de 2019,
o Banco Central do Brasil autorizou o Banco XP a operar como um banco
múltiplo, tanto com atividades de banco comercial quanto de banco de investimento, bem como para realizar operações no mercado de câmbio. A maior
parte dos produtos de empréstimo oferecidos aos seus clientes são totalmente garantidos pelos investimentos dos clientes na plataforma XP e produto de
crédito estritamente relacionado aos investimentos em notas estruturadas,
em que o tomador é capaz de operar alavancado, mantendo a própria nota
estruturada como garantia do empréstimo. Destaques do período: (i) Inovação digital: O Banco XP tem evoluído com sucesso de acordo com os recentes KPIs, que atualmente inclui Crédito e Cartão de Crédito, que é uma das
grandes alavancas no caminho para abordar toda a jornada financeira de
nossos clientes. A etapa a curto prazo é o lançamento de nossa Conta Digital
em 2021, e continuaremos com uma série de características adicionais em
2022. Acreditamos que com nossa proposta de valor 100% digital e de baixo
custo, fortaleceremos o vínculo com nossos clientes, especialmente importante numa época em que inovações como PIX e Open Banking trazem dinamismo adicional para o setor e benefícios para os consumidores. (ii) Aquisição da Antecipa S.A.: Em 29 de junho de 2020, o Banco XP adquiriu a participação majoritária na Antecipa S.A., plataforma digital de financiamento de
recebíveis com o objetivo de oferecer uma alternativa eficiente para as empresas no Brasil otimizarem a gestão do fluxo de caixa. Esta transação aumentará nossa presença nos segmentos de Pequenas e Médias Empresas
(PMEs) e corporativos no Brasil. Em 1 de setembro de 2020, a aquisição foi

aprovada, mediante homologação do Banco Central do Brasil. (iii) Sustentabilidade: O Grupo XP anunciou a criação de um conselho ESG (Ambiental,
Social e Governança) e iniciativas para oferecer os melhores produtos, serviços, conteúdos e recomendações com foco em ESG, além de alavancar ainda mais os padrões e práticas internas da empresa. O Grupo XP busca liderar
iniciativas ESG no mercado financeiro brasileiro, democratizando o acesso a
conteúdo e produtos de qualidade aos clientes. (iv) Lançamento do Cartão
de Crédito XP Visa Infinite: Anunciamos em julho de 2020 um cartão de crédito com modalidade de cashback, que em vez de crédito em conta, entrega
ao detentor do cartão o valor do cashback automaticamente aplicado em um
fundo exclusivo. O cartão de crédito é produto para os clientes investidores da
plataforma da XP e faz parte de outras modalidades que visam atender a demanda e necessidades dos clientes, como antecipação de resgate de fundos,
linhas de crédito colateralizadas por aplicações financeiras, entre outras. Nossa expectativa é de que o cartão de crédito se torne uma plataforma para contratação de serviços como pagamento de contas, assinatura de serviços digitais, dentre outras funcionalidades. Em novembro de 2021 tivemos o lançamento do produto One, que consiste na liberação de cartões de crédito para
clientes com investimentos superiores a R$ 5 mil na XP. Desempenho financeiro: Ativo total: Os ativos totais alcançaram R$ 52 bilhões ao final de dezembro de 2021, crescimento de 309% em 12 meses. O Patrimônio líquido
totalizou R$ 722 milhões em dezembro de 2021. Carteira de Crédito: Nossa
carteira de crédito atingiu R$ 14,7 bilhões em ativos em 31 de dezembro de
2021. A demanda foi impulsionada por diversas campanhas para crescimento
dos produtos do Banco XP. Isso acarretou um crescimento de clientes tanto
pessoa física, quanto pessoa jurídica. O fato de a maior parte de nossa carteira de crédito deter garantias que superam o crédito concedido, se minimiza
as necessidades de capital para crescimento e diminui o risco de perdas financeiras nas operações. Nossa carteira é financiada principalmente pela

emissão de Notas Estruturadas (COEs), Certificado de Depósitos (CDB) e
Letras Financeiras, que são distribuídas aos clientes em nossa própria plataforma. Captação: O total de captação atingiu R$ 22 bilhões em dezembro de
2021, apresentando um aumento de R$ 16 bilhões em 12 meses. Capital Regulatório: O índice de Basiléia atingiu 14,03% em dezembro de 2021. Regulação - BACEN - Circular n° 3.068: Declaramos ter capacidade financeira e
intenção de manter até o vencimento os títulos classificados como “Mantidos
até o vencimento”, no montante de R$ 329 milhões, representando 1,08% do
total de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos em
31 de dezembro de 2021. Apresentação das Demonstrações Financeiras:
Junto a este Relatório da Administração, apresentamos as Informações do
Banco XP, relativas ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de
2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis nº 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações),
com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a
contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Adequação das operações realizadas com os objetivos estratégicos estabelecidos no plano de negócios:
O Banco XP foi constituído em 30 de janeiro de 2019 e recebeu autorização
do Banco Central do Brasil para funcionamento em 10 de outubro de 2019.
Nesse contexto, o Banco apresentou no período findo em 31 de dezembro de
2021, um lucro líquido de R$ 128 milhões. O Banco considera que os negócios conduzidos até o momento estão em linha com os objetivos estratégicos
que foram estabelecidos e remetidos ao BACEN.
A Diretoria
Rio de Janeiro, 04 de março de 2022

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Nota
Disponibilidades
709.795
138.118 Passivos financeiros
Ativos financeiros
48.523.364 11.973.359
Depósitos
12
Títulos e valores mobiliários
5 21.339.754 7.191.417
Obrigações por operações compromissadas
4
Aplicações em operações compromissadas
4 8.977.309
–
Instrumentos financeiros derivativos
6
Instrumentos financeiros derivativos
6 3.182.124
814.865
Certificados de operações estruturadas
13
Operações de crédito
8 14.692.614 3.925.427
Letras financeiras
13
Carteira de câmbio
9
331.563
41.650
Carteira de câmbio
9
(Provisões para perdas esperadas
Outros passivos financeiros
14
associadas ao risco de crédito)
8
(16.253)
(2.473) Obrigações fiscais e previdenciárias
Ativo fiscal diferido
15 2.518.694
550.047 Outros passivos
10
Outros ativos
10
199.917
25.480 Passivo fiscal diferido
15
Investimentos
11
37.980
35.164 Patrimônio líquido
17
Imobilizado de uso
58
58 Capital social
(Depreciação)
(20)
(8) Reservas de capital
Reservas de Lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do Ativo
51.973.535 12.719.745 Total do Passivo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2021
2020
48.488.867 11.403.061
11.794.688 3.992.502
20.106.733 4.262.938
3.397.559
819.004
7.635.838 2.178.459
2.587.738
16.389
425.210
64.959
2.541.101
68.810
19.166
32.716
181.847
38.504
2.561.233
561.666
722.422
683.798
600.000
600.000
5.974
1.258
206.772
78.597
(90.324)
3.943
51.973.535 12.719.745

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reserva de lucros
Ajustes de
Lucros/
Capital Reserva Reserva
Reserva
avaliação
Prejuízos
social de capital
legal estatutária patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
100.000
–
–
–
–
(7.923) 92.077
Aumento de capital (Nota 16)
500.000
–
–
–
–
– 500.000
Outorga de plano baseado em ações
–
1.258
–
–
–
–
1.258
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda
–
–
–
–
3.943
–
3.943
Lucro líquido
–
–
–
–
–
86.520 86.520
Destinação do lucro
–
–
3.930
74.667
–
(78.597)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2019
600.000
1.258
3.930
74.667
3.943
– 683.798
Saldos em 31 de dezembro de 2020
600.000
1.258
3.930
74.667
3.943
– 683.798
Outorga de plano baseado em ações
–
4.716
–
–
–
–
4.716
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda
–
–
–
–
(94.267)
– (94.267)
Lucro líquido
–
–
–
–
–
128.175 128.175
Destinação do lucro
–
–
6.409
121.766
–
(128.175)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2021
600.000
5.974 10.339
196.433
(90.324)
– 722.422
Saldos em 30 de junho de 2021
600.000
2.510
3.930
74.667
(17.006)
2.627 666.728
Outorga de plano baseado em ações
–
3.464
–
–
–
–
3.464
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis para venda
–
–
–
–
(73.318)
– (73.318)
Lucro líquido
–
–
–
–
–
125.548 125.548
Destinação do lucro
–
–
6.409
121.766
–
(128.175)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2021
600.000
5.974 10.339
196.433
(90.324)
– 722.422
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
2° semestre
Nota
2021
2021
2020
Receitas de intermediação
financeira
1.447.545 1.920.173 231.163
Operações de crédito
435.636
554.383
33.196
Resultado de operações de câmbio
58.706
95.566
17.119
Rendas de aplicações em
operações compromissadas
222.934
223.154
12.825
Resultado de operações com
títulos e valores mobiliários
5
533.534
623.943
17.916
Resultado com instrumentos
financeiros derivativos
6
196.735
423.127 150.107
Despesas de intermediação
financeira
(1.215.134) (1.533.821) (116.359)
Operações de captação
no mercado
17 (1.204.945) (1.519.599) (113.888)
Provisões para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito
(10.189)
(13.780) (2.471)
Operações de empréstimos e repasses
–
(442)
–
Resultado bruto da
intermediação financeira
232.411
386.352 114.804
Outras receitas/(despesas)
operacionais
11.003 (128.904)
43.715
Receita com prestação de serviços
135.187
185.751
1.725
Custos operacionais
18
(262.174) (397.638) (92.681)
Despesas administrativas
19
(68.970) (109.304) (39.639)
Resultado com participação
em controladas
11
(2.710)
(4.763) (1.127)
Despesas tributárias
(21.948)
(33.057) (19.578)
Outras receitas/(despesas)
operacionais
20
231.618
230.107 195.015
Resultado antes da tributação
sobre o lucro e participações
243.414
257.448 158.519
Imposto de renda e
contribuição social
15
(105.155) (108.046) (65.320)
Participações no lucro
(12.711)
(21.227) (6.679)
Lucro líquido
125.548
128.175
86.520
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
2º semestre
2021
2021
2020
Lucro líquido
125.548
128.175
86.520
Ativos financeiros disponíveis
para venda
(73.318)
(94.267)
3.943
Variação de valor justo
(133.305) (171.394)
7.170
Efeito fiscal
59.987
77.127 (3.227)
Total do resultado abrangente
52.230
33.908
90.463
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto Operacional: O Banco XP S.A. (“Banco XP”), é uma Instituição swap são registrados em contas patrimoniais e ajustados a valor de mercado,
Financeira constituída na forma de sociedade por ações fechadas, sediada pelo método de fluxo de caixa descontado pelas taxas divulgadas pela B3
na Av. Afrânio de Melo Franco, n° 290, sala 708, Leblon, Rio de Janeiro. O S.A., em contrapartida ao resultado. (e) Operações de crédito e provisões
Banco XP atua na atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, para perdas esperadas associadas ao risco de crédito: Registradas a vaque são as operações ativas, passivas e acessórias inerentes às característi- lor presente, calculadas com base na variação do indexador e na taxa de jucas de banco comercial, investimento e câmbio. O Banco XP é controlado di- ros pactuados. O Banco XP classifica sua carteira de crédito por rating que
retamente da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobi- varia de AA à H, considerando premissas internas para mensuração da proDEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
liários S.A. que detém 100% de participação em seu capital total e indireta- visão para perdas associadas ao risco de crédito alinhadas com a Resolução
2º semestre
mente controlado da XP Inc., uma holding controlada por XP Controle Partici- CMN n° 2.682/99. Nas operações com cartões de crédito estão incluídos os Fluxo de caixa das
2021
2021
2020
pações S.A. e XP Control LLC, que detêm em conjunto 68,28% dos direitos valores a receber, decorrentes de compras efetuadas pelos seus titulares. atividades operacionais
de voto e cujo controle final é um grupo de indivíduos. 2. Apresentação das (f) Investimentos: Os investimentos são inicialmente reconhecidos pelo cus- Lucro líquido
125.548
128.175
86.520
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras do Banco XP, to e ajustados posteriormente pelo método da equivalência patrimonial.
Provisão
para
IR
e
CSLL
diferidos
105.155
108.046
13.675
(g)
Despesas
antecipadas:
Referem-se
a
valores
pagos
cujos
direitos
de
que são de responsabilidade da Administração, foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições auto- benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo re- Resultado com participação
2.710
4.763
1.127
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”). A elaboração de gistradas no ativo e apropriadas ao resultado de acordo com o prazo de be- em controlada
demonstrações financeiras requer que a Administração use de julgamento na nefício econômico estimado. (h) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisi- Provisões para perdas esperadas
10.189
13.780
2.471
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos signi- ção e ajustado por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A depre- associadas ao risco de crédito
735
1.583
382
ficativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem crédito tributário e ciação é calculada pelo método linear levando em consideração a vida útil Depreciações e amortizações
a mensuração a valor justo de títulos e valores mobiliários e de instrumentos estimada dos bens. (i) Outros ativos: Demonstrados pelo custo de aquisição, Outorga de plano baseado em ações
3.464
4.716
1.258
financeiros derivativos sem mercado ativo ou liquidez. A liquidação das tran- incluindo os rendimentos e as variações monetárias ou cambiais auferidos, Provisão para contingências
306
306
–
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significati- deduzido, quando aplicável, das correspondentes provisões para perdas ou Provisão de juros
(72)
(72)
–
ajustes
ao
valor
de
mercado.
(j)
Outros
passivos:
Demonstrados
por
valores
vamente diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao procesLucro líquido ajustado
248.035
261.297
105.433
conhecidos
ou
calculáveis,
incluindo
os
encargos
e
as
variações
monetárias
so de sua determinação. O Banco XP revisa as estimativas e premissas peVariação dos ativos e
riodicamente. As demonstrações financeiras do período findo em 31 de de- ou cambiais incorridas. (k) Imposto de renda e contribuição social: A pro1.163.065
1.446.383 (507.784)
passivos operacionais
zembro de 2021 foram aprovadas pela Administração em 03 de março de visão para Imposto de Renda (IRPJ) corrente foi constituída com base no lu9.799.395
7.987.540 4.290.642
2022. 3. Resumo das políticas contábeis: (a) Apuração do resultado: O cro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tribu- Operações compromissadas
(11.616.247) (14.242.604) (7.095.916)
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil tável anual excedente a R$ 240. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Títulos e valores mobiliários
352.983
211.296
4.085
de competência, as receitas e despesas são registradas no resultado no pe- (CSLL) corrente foi calculada à alíquota de 20%. Em 1º de Março de 2021, foi Instrumentos financeiros derivativos
(6.720.210) (10.767.187) (3.924.811)
ríodo que ocorrem e sempre simultaneamente quando se correlacionarem. publicada a Medida Provisória nº 1.034 a qual elevou a alíquota da Contribui- Operações de crédito
(26.192)
70.338
23.309
(b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 5%, passando a alíquota da re- Carteira de câmbio
disponibilidades, aplicações em operações compromissadas (posição banca- ferida contribuição para 25%, para os Bancos no período compreendido entre Impostos e contribuições
–
–
(12.579)
da), e quaisquer outras aplicações de curto prazo que possuam alta liquidez, 1º de julho de 2021 e 31 de dezembro de 2021. Em 14 de julho de 2021 a Me- Rendas a receber
(145.149)
(145.385)
–
que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e dida Provisória foi convertida na Lei Federal nº 14.183 ratificando a majoração Negociação e intermediação de valores
51.080
(30)
37
da
CSLL
para
o
período
de
1º
de
julho
de
2021
a
31
de
dezembro
de
2021.
que não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de valor, bem
Despesas antecipadas
586
(3.153)
(9.244)
como que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de cai- A partir da aprovação da Medida Provisória nº 1.034 e sua posterior conver- Outros ativos
(14.038)
(35.701)
(208)
xa de curto prazo e, não, para investimentos ou outros propósitos. São consi- são em Lei, os ativos e passivos fiscais diferidos registrados no balanço do
4.152.553
7.802.186 3.992.498
deradas como caixa e equivalentes de caixa as operações que possuem ven- Banco XP sofreram aumento de 5% para os ajustes temporários que serão Depósitos
5.457.379 2.158.985
cimento igual ou inferior a noventa dias a contar da data de aquisição. (c) Ope- realizados no período compreendido pela majoração da alíquota da CSLL. Certificado de operações estruturadas 3.437.837
427.669
2.571.349
16.389
rações compromissadas, depósitos no Bacen, depósitos remunerados e Os valores do Imposto de Renda diferido permaneceram calculados à alíquo- Letras financeiras
(59.461)
(70.425)
(8.485)
recursos de aceites e emissão de títulos: As operações com cláusula de ta de 25%. (l) Plano de incentivo baseado em ações: O plano de incentivo Obrigações fiscais e previdenciárias
6.324
11.158
8.144
atualização monetária e as operações com encargos prefixados estão regis- baseado em ações foi aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (contro- Obrigações sociais e estatutárias
tradas a valor presente, líquidas dos custos de transação incorridos, calcula- ladora do Grupo) em 6 de dezembro de 2019. O Grupo lançou dois planos Fornecedores
(2.057)
(3.307)
12.386
baseados
em
ações,
a
Restricted
Share
Units
(“RSU”)
e
a
Performance
Shadas pro rata dia com base na taxa efetiva das operações. (d) Títulos e valoOutros passivos
1.517.992
2.602.929
36.984
res mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: A metodologia re Units (“PSU”). Os planos de incentivo baseado em ações foram elaborados Caixa utilizado nas
para
fornecer
incentivos
de
longo
prazo
a
determinados
funcionários,
diretoaplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável de realização)
atividades operacionais
dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é res e outros provedores de serviços em troca de seus serviços. Para ambos Impostos pagos
–
(10.449)
41.197
baseada no cenário econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos os planos, a administração se compromete a conceder ações da XP Inc. aos
pela Administração, que incluem a captura de preços cotados praticados no participantes definidos. O custo do incentivo baseado em ações é mensurado Caixa líquido proveniente/(utilizado)
1.411.100
1.697.231 (361.154)
mercado, os dados divulgados pelas diversas associações de classe e bolsa pelo valor justo na data da outorga. O custo é registrado em conjunto com um das atividades operacionais
de valores, mercadorias e futuros, aplicáveis à data-base do balanço. Assim, correspondente aumento no patrimônio líquido durante o período em que o Fluxo de caixa das
quando da efetiva liquidação financeira desses itens, os resultados poderão serviço é prestado ou na data da concessão, quando a concessão se refere a atividades de investimento
vir a ser diferentes dos estimados. São classificados, na data de sua aquisi- serviços passados. O valor total a ser registrado é determinado com base no Aquisições de investimento/aumento
(3.000)
(4.500)
(1.796)
ção, de acordo com a intenção da Administração em utilizá-los como instru- valor justo das ações correspondente à respectiva tranche na data da outor- de capital
–
–
(58)
mento de proteção (hedge) ou não, conforme a Circular nº 3.082, de ga, a qual também considera o seguinte: • quaisquer condições de perfor- Aquisições de imobilizado
mance
do
mercado;
•
o
impacto
de
quaisquer
condições
de
aquisição
que
não
30/01/2002, do BACEN. As operações que utilizam instrumentos financeiros,
Caixa líquido utilizado das
sejam
de
performance
de
mercado
(por
exemplo,
permanecer
empregado
na
efetuadas por solicitação de clientes, por conta própria, ou que não atendam
(3.000)
(4.500)
(1.854)
entidade por um tempo especificado); e • o impacto de quaisquer condições atividades de investimento
aos critérios de proteção (principalmente derivativos utilizados para adminisFluxo
de
caixa
das
que não sejam de aquisição de direitos (ou seja, a exigência de os participantrar a exposição global de risco), são contabilizadas pelo valor justo, com os
tes manterem ações por um período específico). A despesa total é reconhe- atividades de financiamento
ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente
–
–
500.000
cida durante o período de aquisição, que é o período no qual todas as condi- Aumento de capital
na Demonstração do Resultado. Os títulos e valores mobiliários classificados
ções de aquisição especificadas devem ser satisfeitas. No final de cada Caixa líquido proveniente das
com base em um conjunto de critérios para registro e avaliação da carteira de
–
–
500.000
período, a entidade revisa suas estimativas do número de ações que se es- atividades de financiamento
títulos, definidos pela Circular nº 3.068/01 do Bacen, de acordo com a inten- pera que sejam adquiridas com base nas condições de aquisição que não
ção da Administração, em três categorias específicas, atendendo aos seguin- são de mercado. A entidade reconhece o impacto da revisão das estimativas Aumento de caixa e equivalentes
1.408.100
1.692.731
136.992
tes critérios de contabilização: Títulos para negociação - títulos e valores originais, se houver, no resultado, com um ajuste correspondente no patrimô- de caixa
mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente, nio líquido. Quando as ações são adquiridas, a XP Inc. transfere o número Caixa e equivalentes de caixa
422.749
138.118
1.126
de forma ativa, sendo ajustados a valor de mercado em contrapartida ao re- correspondente de ações para o participante. As ações recebidas pelos par- no início do período
sultado. Títulos disponíveis para venda - títulos e valores mobiliários que ticipantes, líquidas de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis Caixa e equivalentes de caixa
1.830.849
1.830.849
138.118
não são classificados como “títulos para negociação” nem como “mantidos (incluindo impostos retidos na fonte) são creditados diretamente no patrimô- no final do período
709.795
709.795
138.118
até o vencimento”. Esses títulos são ajustados a valor de mercado, sendo o nio líquido. (m) Resultado recorrente e não recorrente: A Resolução BCB Disponibilidades
ajuste, líquido dos efeitos tributários, registrado em conta destacada do patri- nº 2, de 27 de novembro de 2020, em seu artigo 34º, passou a determinar a Aplicações em operações
mônio líquido. Os ganhos e as perdas, quando realizados, são reconhecidos divulgação de forma segregada dos resultados recorrentes e não recorrentes. compromissadas
1.121.054
1.121.054
–
no resultado. Títulos mantidos até o vencimento - títulos e valores mobiliá- Define-se então como resultado não recorrente aquele que: I - não esteja reAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
rios para os quais a Administração possui a intenção e capacidade financeira lacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da
de manter em carteira até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de instituição; e II - não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercí- Obrigações por operações compromissadas:
2021
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resulta- cios futuros. A natureza e o efeito financeiro dos eventos considerados, seAté 3
De 3 a Acima de
do. As operações com instrumentos financeiros derivativos praticadas pelo gundo julgamento da administração, como não recorrentes estão evidenciameses 12 meses 12 meses
Total
Banco XP são classificadas de acordo com a intenção da Administração. O dos na Nota Explicativa 27. 4. Operações compromissadas: Aplicações
Carteira própria
valor-base dos contratos dos instrumentos financeiros derivativos são regis- em operações compromissadas:
Títulos públicos federais 2.093.095
55.815 11.498.461 13.647.371
trados em contas de compensação e os montantes a receber e a pagar ajus2021 Carteira de terceiros
tados a valor de mercado no balanço conforme segue: • Os ajustes dos conAté 3
De 3 a
Títulos públicos federais 5.641.207
818.155
– 6.459.362
tratos futuros são apurados/pagos diariamente por tipo de ativo e respectivo
meses 12 meses
Total Total
7.734.302
873.970 11.498.461 20.106.733
vencimento e reconhecidos no resultado do período quando auferidos ou in- Posição bancada
2020
corridos; • As operações a termo são registradas pelo valor de cotação do Títulos públicos federais
1.121.054 1.340.007 2.461.061
Até 3
De 3 a
mercado à vista, sendo as parcelas a receber ou a pagar em uma data futura Posição financiada
meses 12 meses
Total
ajustadas a valor presente com base nas taxas de mercado divulgadas pela Títulos públicos federais
3.003.121 3.513.127 6.516.248 Carteira própria
4.124.175 4.853.134 8.977.309 Títulos públicos federais
B3 S.A. e reconhecido no resultado em função do prazo de fluência dos con- Total
3.969.882
293.056 4.262.938
tratos. • Os prêmios pagos ou recebidos nas operações com opções são con- As aplicações em operações compromissadas foram praticadas a uma taxa Total
3.969.882
293.056 4.262.938
tabilizados ao custo em contas patrimoniais e ajustados a valor de mercado, média prefixada de 9,04% a.a. (4,40% em 31 de dezembro de 2020). Em 31 Em 31 de dezembro de 2021, as obrigações por operações compromissadas
com base em modelos de precificação desenvolvidos internamente, em con- de dezembro de 2021, o montante de R$ 1.121.054 está sendo apresentado foram pactuadas com taxas de juros de 9,15% a.a. (1,91% a.a. em 31 de
dezembro de 2020).
trapartida ao resultado. • Os ativos e passivos decorrentes de operações com como caixa equivalentes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
5. Títulos e valores mobiliários: Posição ativa:
Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Valor a mercado
Títulos para negociação
Títulos públicos federais
Cotas de fundos de investimento
Debêntures
Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Títulos do Exterior
Títulos disponíveis para venda
Títulos públicos federais
Títulos do exterior
Títulos mantidos até o vencimento
Cédula de produto rural
Títulos e valores mobiliários

–
3.883.038
–
–
–

224.632
–
–
–
–

347.994
–
315.417
–
–

853.425
–
349.422
35.513
17.244

–
–

–
–

658.599
–

13.862.334
463.499

–
3.883.038

–
224.632

20.617
1.342.627

308.020
15.889.457

1.426.051
3.883.038
664.839
35.513
17.244

2021
Custo
1.436.232
3.883.038
664.916
36.132
17.070

14.520.933 14.689.901
463.499
458.755

328.637
328.638
21.339.754 21.514.682
2020
Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses Valor a mercado
Custo

Títulos para negociação
Títulos públicos federais
–
18.774
1.089.407
506.579
1.614.760 1.620.261
Cotas de fundos de investimento
10.259
–
–
–
10.259
10.259
Títulos disponíveis para venda
Títulos públicos federais
–
–
–
5.005.945
5.005.945 4.998.777
Títulos mantidos até o vencimento
Títulos do Exterior
–
560.453
–
–
560.453
560.453
Títulos e valores mobiliários
10.259
579.227
1.089.407
5.512.524
7.191.417 7.189.750
O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários baseia-se em cotação de preços na data do balanço. Se não houver cotação de preço de mercado, os
valores são estimados com base em cotações de distribuidores ou modelos de precificação. Os títulos e valores mobiliários, incluindo os instrumentos financeiros derivativos, estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC ou B3 S.A., exceto cotas de fundos de investimento, cujos registros são mantidos pelos respectivos administradores.
Resultado com títulos e valores mobiliários:
2020
2º Semestre 2021
2021
2020
Até 3
De 3 a Acima de
Valor Valor de
Rendas de títulos e valores mobiliários
meses 12 meses 12 meses contábil referência
Títulos de renda fixa
453.922 530.444 17.626 Posição Ativa
Fundos de investimentos
79.612 93.499
290 Contratos de opções
Total
533.534 623.943 17.916 Juros
–
347
97
444
3.369
6. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2021 e de Contratos de Swap
2020, as posições dos instrumentos financeiros derivativos são as seguintes: Juros
–
90 814.331 814.421 3.181.912
2021 Contratos de futuro
Até 3
De 3 a Acima de
Valor Valor de Compromissos de compra
meses 12 meses 12 meses contábil referência Juros
–
–
–
– 2.630.569
Posição Ativa
Instrumentos financeiros
Contratos de opções
derivativos
–
437 814.428 814.865 5.815.850
Moeda
–
–
84.376
84.376
213.697
2020
Juros
–
–
5.978
5.978 1.795.528
Até 3
De 3 a Acima de
Valor Valor de
Ações
1
–
–
1
1.660
meses 12 meses 12 meses contábil referência
Contratos de Swap
Posição Passiva
Commodities
–
–
80.352
80.352
673.531 Contratos de opções
Moeda
–
307
272
579
11.444 Ações
–
– 123.491 123.491
535.509
Juros
2.369
1.831 1.064.852 1.069.052 6.436.882 Juros
–
411 690.858 691.269 2.646.298
Ações
21
234 1.941.531 1.941.786 7.822.561 Contratos de Swap
–
–
–
–
166.093 Juros
Contratos de futuro
–
4
97
101
3.027
Instrumentos financeiros
Contratos de Termo
derivativos
2.391
2.372 3.177.361 3.182.124 17.121.396 Moeda
4.143
–
–
4.143
561.349
2021 Contratos de futuro
Até 3
De 3 a Acima de
Valor Valor de Compromissos de venda
meses 12 meses 12 meses contábil referência Moeda
–
–
–
–
534.866
Posição Passiva
Instrumentos financeiros
Contratos de opções
derivativos
4.143
415 814.446 819.004 4.281.049
Commodities
–
–
80.352
80.352
673.531 Os valores de receitas e despesas líquidas com instrumentos financeiros deMoeda
–
307
38.923
39.230
75.802 rivativos nos períodos estão demonstrados a seguir:
Ações
71
254 1.247.930 1.248.255 5.685.022
2º semestre
Juros
1.431
913 1.656.087 1.658.431 6.028.185 Instrumentos financeiros derivativos
de 2021
2021
2020
Contratos de Swap
Opções
838.230 1.387.995 271.156
Juros
3.798
2.754 341.705 348.257 6.181.632 Swap
(934.781) (1.327.482) (199.288)
Ações
1
–
23.033
23.034
247.412 Futuros
(61.996) (207.916)
82.990
Contratos de futuro
–
–
–
–
707.766 Termo
1.615
(9.637) (4.751)
Instrumentos financeiros
Hedge
353.667
580.167
–
derivativos
5.301
4.228 3.388.030 3.397.559 19.599.350 Total
196.735
423.127 150.107
7. Hedge accounting: A estratégia de hedge de risco de mercado consiste em hedge de exposição de títulos de renda fixa efetuados através de certificados
de operações estruturadas. A estratégia envolve evitar flutuações temporárias nos resultados decorrentes de mudanças no mercado de taxas de juros em
reais. Uma vez compensado esse risco, o Banco XP busca indexar a carteira ao CDI, por meio da utilização de derivativos (DI1 Futuro). O hedge é contratado
com o objetivo de neutralizar a exposição total ao risco de mercado da carteira de renda fixa, excluindo a parcela da remuneração em renda fixa representada
pelo spread de crédito do Banco XP, buscando obter os prazos e volumes mais próximos possíveis. Os efeitos da contabilidade de hedge na posição
financeira e no desempenho do Banco XP são apresentados a seguir:
Objetos de hedge
Instrumentos de hedge
Valor Contábil
Variação no valor
Valor
Variação no valor utilizada para
Estratégias
Ativos
Passivos reconhecida no resultado Nominal calcular a inefetividade do hedge
2021
Risco de taxa de juros
Hedge de títulos de renda fixa
– 7.635.838
493.728 7.608.546
(481.464)
Total
– 7.635.838
493.728 7.608.546
(481.464)
2021
Variação no valor utilizada para
Inefetividade do hedge
Valor Contábil calcular a inefetividade do hedge reconhecida no Resultado
Instrumentos de hedge
Valor Nominal Ativos Passivos
Risco de taxa de juros
Futuros
7.608.546
– 7.635.838
(481.464)
12.264
Objetos de hedge
Instrumentos de hedge
Valor Contábil
Variação no valor
Valor
Variação no valor utilizada para
Estratégias
Ativos Passivos reconhecida no resultado Nominal calcular a inefetividade do hedge
2020
Risco de taxa de juros
Hedge de títulos de renda fixa
– 2.178.459
(47.923) 2.188.732
46.795
Total
– 2.178.459
(47.923) 2.188.732
46.795
2020
Variação no valor utilizada para
Inefetividade do hedge
Valor Nominal
Valor Contábil calcular a inefetividade do hedge reconhecida no Resultado
Instrumentos de hedge
Ativos Passivos
Risco de taxa de juros
Futuros
2.188.732
– 2.178.459
46.795
(1.128)
A seguir apresentamos quadro com prazo de vencimento:
2021
0-1 ano 1-2 anos 2-3 anos 3-4 anos 4-5 anos 5-10 anos
Total
Hedge de títulos de renda fixa
47.006 193.247 424.402 892.290 3.127.526 2.924.075 7.608.546
Total
47.006 193.247 424.402 892.290 3.127.526 2.924.075 7.608.546
2020
0-1 ano 1-2 anos 2-3 anos 3-4 anos 4-5 anos 5-10 anos
Total
Hedge de títulos de renda fixa
1.977
13.375
94.099
44.843
672.978 1.361.460 2.188.732
Total
1.977
13.375
94.099
44.843
672.978 1.361.460 2.188.732
10. Outros ativos e outros passivos:
8. Operações de crédito: a. Modalidade:
2021
2020 Outros ativos
2021
2020
Empréstimos com garantias financeiras (a)
Rendas a receber
145.385
–
Pessoa física
7.296.172 2.698.016
Impostos e contribuições a compensar
6.078 15.880
Cartão de crédito
2.605.598
51.270
Despesas antecipadas
12.397 9.244
Pessoa jurídica
3.736.226
946.008
Outros ativos
36.057
356
Empréstimos sem garantias financeiras
Total
199.917 25.480
Pessoa física
117.032
116.978 Circulante
192.110 17.390
Pessoa jurídica
937.586
113.155 Não Circulante
7.807 8.090
Total operações de crédito
14.692.614 3.925.427 Outros Passivos
2021
2020
Provisões para perdas esperadas
Obrigações sociais e estatutárias
19.302 8.144
associadas ao risco de crédito
(16.253)
(2.473)
Negociação e intermediação de valores
–
30
Total
14.676.361 3.922.954
Fornecedores
9.236 12.543
a) Empréstimos garantidos por ativos financeiros de clientes da XP Investi- Provisões e contingências passivas
234
–
mentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros passivos
153.075 17.787
Total
181.847 38.504
b. Níveis de risco e prazo de vencimento:
181.847 38.504
2021 Circulante
Não Circulante
–
–
Até 3
De 3 a Acima de
Nível de risco
meses 12 meses 12 meses
Total Provisão 11. Investimentos:
% de
Aquisição/ Resultado de
Nível AA
972.970 3.393.420 7.939.552 12.305.942
–
participação
Aumento equivalência
Nível A
1.520.138
508.278
137.548 2.165.964 (10.894)
societária 2020 de capital patrimonial Ágio 2021
Nível B
36.812
25.158
133.108
195.078
(1.951)
100% 35.164
4.500
(4.763) 3.079 37.980
Nível C
3.032
795
12.274
16.101
(483) Antecipa S.A.
35.164
4.500
(4.763) 3.079 37.980
Nível D
2.573
2.293
600
5.466
(547) Total
Nível E
1.435
76
–
1.511
(453)
% de
Resultado de
Nível F
700
69
1
770
(386)
participação
equivalência
Nível G
812
–
–
812
(568)
societária 2019 Aquisição patrimonial Ágio (a) 2020
Nível H
913
51
6
970
(971) Antecipa S.A.
100%
–
1.796
(1.127) 34.495 35.164
Total
2.539.385 3.930.140 8.223.089 14.692.614 (16.253) Total
–
1.796
(1.127) 34.495 35.164
2020 (a) Inclui valor de contraprestação contingente e correspondente a amortização de ágio de investimento. Em 29 de setembro de 2020, o Banco XP adquiAté 3
De 3 a Acima de
Nível de risco
meses 12 meses 12 meses
Total Provisão riu a participação majoritária na Antecipa S.A., plataforma digital de financiaNível AA
63.837
536.808 3.019.743 3.620.388
– mento de recebíveis com o objetivo de oferecer uma alternativa eficiente para
Nível A
12.026
28.352
74.711
115.089
(574) as empresas no Brasil otimizarem a gestão do fluxo de caixa. Esta transação
Nível B
85.052
15.023
89.873
189.948
(1.899) aumentará nossa presença nos segmentos de Pequenas e Médias Empresas
Nível C
2
–
–
2
– (PMEs) e corporativos no Brasil. Em 1 de setembro de 2020, a aquisição foi
Total
160.917
580.183 3.184.327 3.925.427
(2.473) aprovada, mediante homologação do Banco Central do Brasil.
2021
2020 12. Depósitos:
c. Maiores devedores:
2021
Maior devedor
1.848.577
150.040
Sem Até 3
De 3 a Acima de
10 maiores devedores
2.892.456
726.904
vencimento meses 12 meses 12 meses
Total
20 maiores devedores
3.407.559 1.043.583 Depósitos à vista
201.411
–
–
–
201.411
50 maiores devedores
4.329.161 1.521.310 Depósitos a prazo
– 759.762 7.895.297 2.931.973 11.587.032
100 maiores devedores
5.195.661 1.885.614 Depósitos interfinanceiros
– 3.125
–
3.120
6.245
d. Movimentação das provisões para perdas esperadas associadas ao
Total
201.411 762.887 7.895.297 2.935.093 11.794.688
2° semestre 2021
2021
2020
risco de crédito:
2020
Saldo inicial
(6.064) (2.473)
(2)
Sem
Até
De 3 a Acima de
Constituição
(10.189) (13.780) (2.471)
vencimento 3 meses 12 meses 12 meses
Total
Saldo final
(16.253) (16.253) (2.473) Depósitos à vista
2.636
–
–
–
2.636
– 126.468 2.355.000 1.508.398 3.989.866
Em 31 de dezembro de 2021 foram baixados para prejuízo créditos no valor Depósitos a prazo
2.636 126.468 2.355.000 1.508.398 3.992.502
de R$ 483 reais e não houve operações renegociadas (não houve operações Total
renegociadas, lançadas contra prejuízo ou recuperadas em 31 de dezembro 13. Recursos de aceites e emissão de títulos:
2021
de 2020). 9. Carteira de câmbio:
Até 3
De 3 a Acima de
2021
2020
Carteira de câmbio - Ativo
Total
Câmbio comprado a liquidar
277.583
915 Captação por certificados de meses 12 meses 12 meses
operações estruturadas
1.510
40.128 7.594.200 7.635.838
Direitos sobre vendas de câmbio
76.154 42.779
–
17.109 2.570.629 2.587.738
Adiantamento em moeda nacional recebidos
(22.875) (2.044) Letras financeiras
1.510
57.237 10.164.829 10.223.576
Outros
701
– Total
2020
Total
331.563 41.650
De 3 a Acima de
2021
2020 Captação por certificados de
Carteira de câmbio - Passivo
12 meses 12 meses
Total
Câmbio vendido a liquidar
75.465 42.812
operações estruturadas
2.434 2.176.025 2.178.459
Obrigações por compras de câmbio
278.988
912 Letras financeiras
–
16.389
16.389
Outros
70.757 21.235 Total
2.434 2.192.414 2.194.848
Total
425.210 64.959

14. Outros passivos financeiros:
2021
2020
Outros passivos financeiros
Operações com Cartões de Crédito
2.522.833 50.727
Contraprestação contingente
8.732 4.083
Outros
9.536 14.000
Total
2.541.101 68.810
Circulante
2.532.369 64.727
Não Circulante
8.732 4.083
15. Imposto de renda e contribuição social: (a) Impostos diferidos: Conforme estabelecido pela Resolução CMN nº 3.059/02, alterada pelas Resoluções do Bacen nº 3.355/06 e nº 4.441/15, o Banco XP reconhece contabilmente seus ativos e passivos fiscais diferidos (“créditos tributários” e “obrigações fiscais diferidas”) decorrentes de diferenças temporárias atendendo às
seguintes condições: (i) apresentação de histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, comprovado pela ocorrência dessas situações em, pelo menos, três dos
últimos cinco exercícios sociais, período esse que deve incluir o exercício em
referência; e (ii) expectativa de geração de lucros ou receitas tributáveis futuros para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido,
em períodos subsequentes, baseada em estudo técnico interno que demonstre a probabilidade de ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições que permitam a realização do crédito tributário no prazo máximo de
dez anos. (b) Movimentação dos créditos tributários diferidos:
ConstiConstiSaldo tuição/ Saldo
tuição/
Saldo
em (Realiem (Realizaem
Ativo
2019 zação)
2020
ção)
2021
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Ajuste a valor de mercado de TVM
e instrumentos financeiros
derivativos
17 540.733 540.750 1.877.437 2.418.187
Ágio
–
168
168
707
875
Provisão para PLR
446 2.560 3.006
4.729
7.735
RSU
–
805
805
2.637
3.442
PCLD e provisões para
contingências
1 1.112 1.113
6.201
7.314
Outras Provisões
63 4.142 4.205
(773)
3.432
Total de créditos tributários sobre
diferenças temporárias
527 549.520 550.047 1.890.938 2.440.985
Prejuízo fiscal e Base negativa 7.290 (7.290)
–
77.710
77.710
Total de créditos tributários 7.817 542.230 550.047 1.968.647 2.518.694
ConstiConstituiSaldo tuição/
Saldo
ção/
Saldo
em (Realizaem (Realizaem
Passivo
2019
ção)
2020
ção)
2021
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Ajuste a valor de
mercado de TVM e
instrumentos financeiros derivativos
(2.535) (559.131) (561.666) (1.999.567) (2.561.233)
Total passivo
fiscal diferido
(2.535) (559.131) (561.666) (1.999.567) (2.561.233)
(c) Previsão de realização dos créditos tributários ativos:
2021
Imposto Contribuição
Total dos
de renda
social impostos diferidos
Até 1 ano
27.614
22.091
49.705
De 1 a 2 anos
26.718
21.374
48.092
De 2 a 3 anos
(14.649)
(11.719)
(26.368)
De 2 a 3 anos
24.966
19.973
44.939
Acima de 4 anos
(88.282)
(70.625)
(158.907)
Total
(23.633)
(18.906)
(42.539)
2020
Imposto Contribuição
Total dos
de renda
social impostos diferidos
Até 1 ano
6.243
4.994
11.237
De 1 a 2 anos
287
230
517
De 2 a 3 anos
(3.872)
(3.098)
(6.970)
De 3 a 4 anos
566
452
1.018
Acima de 4 anos
(9.679)
(7.742)
(17.421)
Total
(6.455)
(5.164)
(11.619)
O valor presente total de créditos tributários constituído, líquido do passivo fiscal diferido, é de R$ R$ 25.072 (R$ 9.491 em 31 de dezembro de 2020), e foi
calculado com base na expectativa de realização das diferenças temporárias
apresentadas no quadro anterior. As projeções de lucros que possibilitam a
geração de base de cálculo tributável incluem premissas macroeconômicas e
de juros representando adequadamente a expectativa de retorno da Administração. (d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social:
2021
2020
Resultado antes da tributação
sobre o lucro e participações
257.448 158.519
Participação de empregados no lucro
(21.227) (6.679)
Resultado antes da tributação sobre o lucro
236.221 151.840
(+) adições permanentes
4.715
1.977
(–) exclusões permanentes
(834) (5.724)
(=) Lucro real | resultado ajustado
240.102 148.093
IRPJ | CSLL corrente e diferido
(108.046) (66.641)
(–) Efeito adicional
–
24
(–) Outros Efeitos
–
637
(–) impacto alíquota CSLL (5%)
–
660
Despesa de IRPJ | CSLL
(108.046) (65.320)
Alíquota nominal vigente
45,00% 45,00%
Corrente
– (51.645)
Diferido
(108.046) (13.675)
(108.046) (65.320)
16. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 600.000, dividido em 600.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em 14 de dezembro de 2020, foi
deliberado em assembleia geral extraordinária, o aumento de capital de R$
500.000, com a emissão de 500.000 de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. O referido aumento de capital foi aprovado pelo Bacen em 8 de
março de 2021. (b) Reserva legal: Constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, até atingir 20% do capital social conforme
previsto na legislação societária. (c) Reserva estatutária: A reserva estatutária para investimento e expansão é constituída pelo saldo remanescente do
lucro líquido apurado no balanço, após as destinações legais e tem por objetivo assegurar recursos para investimentos. Esta reserva não poderá ultrapassar o capital social. (d) Dividendos e juros sobre o capital próprio: Aos
acionistas é assegurado dividendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do exercício, após as destinações específicas. Antes da Assembleia Anual dos Acionistas, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre a declaração e pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio,
com base em balanços patrimoniais ou reservas de lucros existentes no último balanço patrimonial. Esses dividendos são imputados integralmente ao
dividendo obrigatório. O saldo do lucro líquido, verificado após as deduções
legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta
pela Diretoria e deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo
ser integralmente destinado a Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia conforme previsto no Art. 202 da lei nº 6.404/76 § 4º,
§ 5º e § 6º até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do
capital social integralizado. Em 31 de dezembro de 2021, consultado o acionista controlador, a Administração não irá propor à Assembleia de acionistas
a distribuição de dividendos. 17. Operações de captação no mercado:
2° semestre
Operações de captação no mercado
2021
2021
2020
Certificados de operações estruturadas
275.201
441.825 79.857
Depósito a prazo
380.414
470.318 28.318
Operações compromissadas
438.123
482.785
3.509
Contribuição FGC
6.056
9.080
2.024
Letras financeiras
104.963
115.343
180
Outros
188
248
–
Total
1.204.945 1.519.599 113.888
18. Custos operacionais:
2º Semestre
Custos operacionais
2021
2021
2020
Custo de comissões
172.491
287.083 90.411
Perdas Operacionais/(reversão)
6.046
6.261
–
Outros Custos
83.637
104.294
2.270
Total
262.174
397.638 92.681
19. Despesas administrativas:
2° semestre
Despesas administrativas
2021
2021
2020
Despesas de pessoal
33.397
53.031 16.024
Proventos
23.390
36.930 11.684
Benefícios
2.477
3.980
1.113
Encargos sociais
7.170
11.375
3.172
Outras
360
746
55
Despesas de amortização
729
1.571
374
Despesas de depreciação
6
12
8
Outras despesas administrativas
34.838
54.690 23.233
Despesas de processamento de dados
7.464
11.712 19.549
Despesas de serviços de terceiros
7.120
15.258
2.078
Despesas de aluguéis
142
213
–
Despesas de serviços técnicos
especializados
18.064
23.849
1.395
Despesas judiciais e legais
234
234
32
Outros
1.814
3.424
179
Total
68.970
109.304 39.639
20. Outras receitas/(despesas) operacionais:
2° semestre
2021
2021
2020
Outras receitas/(despesas) operacionais
Outras receitas operacionais
234.773
234.965 200.026
Receitas com incentivos
234.367
234.367 200.000
Outras
406
598
26
Outras despesas operacionais
(3.155)
(4.858) (5.011)
Doação
–
(350) (3.500)
Incentivos fiscais
–
–
(540)
Associações e entidades regulatórias
(80)
(139)
(50)
Juros e multas
(6)
(76)
(10)
Tarifas diversas e outras
(3.069)
(4.293)
(911)
Total
231.618
230.107 195.015
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
21. Transações com partes relacionadas: (a) Transações comerciais e
contratuais com partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos, assim como as transações que influenciaram o resultado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, relativos a operações com partes
relacionadas, decorrem de transações do Banco XP com a XP CCTVM (“Controladora”), entidades do Grupo XP e os respectivos acionistas da XP Inc.
(“Relacionadas”) e profissionais-chave da Administração. No curso normal de
seus negócios, as Empresas do Grupo XP realizam operações comerciais e
financeiras com o Banco XP em condições normais de mercado. Durante os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o Banco XP efetuou
as seguintes operações com partes relacionadas:
Tipo de
relacionamento
2021
2020
Ativo
Aplicações em operações
compromissadas
Controladora
442.382
–
Operações de crédito
Controladora 1.848.577
–
Outros ativos
Controladora
67
32
Outros ativos
Relacionada
4
14
Passivo
Obrigações por operações
compromissadas
Controladora 17.699.658 4.262.938
Depósitos
Relacionada
7.201
350.493
Depósitos
Controladora
79.997
664.795
Outros passivos
Controladora
30.937
16.467
Resultado
Resultado de aplicações em
operações compromissadas
Controladora
65.358
10.877
Rendas com operações de crédito
Controladora
78.118
–
Operações de captação
no mercado
Controladora
(242.714)
(3.509)
Despesas de pessoal
Relacionada
(1.563)
(2.345)
Comissões
Controladora
(166.618)
(62.672)
Outras despesas operacionais
Relacionada
–
(19)
(b) Honorários da diretoria:
Remuneração do pessoal chave da administração
2021
2020
Honorários da diretoria
(879) (34.485)
Total
(879) (34.485)
22. Determinação do valor justo: O Banco XP avalia instrumentos financeiros e derivativos, pelo valor justo no final do período de cada demonstração
financeira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em
mercados negociados em mercados ativos é seu preço de mercado, cotados
no mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como nível 1 consistem
principalmente em instrumentos financeiros representantes da dívida pública
do Brasil e instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (ou seja,
bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instrumentos financeiros que não
são negociados em mercados ativos é determinado utilizando técnicas de
avaliação, que basicamente fazem o uso de dados observáveis de mercado.
Se todos os dados significativos exigidos para determinação do valor justo do
ativo ou passivo financeiro forem observáveis direta ou indiretamente, o instrumento é incluído no nível 2. Os instrumentos financeiros classificados
como nível 2 são compostos principalmente por instrumentos financeiros
emitidos por entidades privadas e instrumentos financeiros negociados em
mercado secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos significativos não forem
observáveis, o instrumento é incluído no nível 3. Os valores justos foram avaliados para fins de mensuração com base nos métodos abaixo. (a) Disponibilidades e operações compromissadas: O valor justo de disponibilidades
e operações compromissadas se aproxima substancialmente do seu valor
contábil. (b) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: O valor justo dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos reflete o seu valor contábil. (c) Outros ativos e passivos
financeiros: O justo valor das operações de empréstimos e títulos sem cotação de mercado é estimado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros descontados utilizando as taxas observáveis e as taxas de mercado na
data de apresentação das demonstrações financeiras.
2021
Valor
Valor
Ativos financeiros
Nível 1
Nível 2 Nível 3
justo contábil
Aplicações em operações
compromissadas
– 9.053.824
– 9.053.824 8.977.309
Títulos e valores
mobiliários
20.310.764 1.043.718
– 21.354.482 21.339.754
Instrumentos financeiros
derivativos
– 3.182.124
– 3.182.124 3.182.124
Operações de crédito
– 14.502.713
– 14.502.713 14.692.614
Carteira de câmbio
–
331.563
–
331.563
331.563

2021 visando manter a exposição ao risco de mercado em níveis considerados
Valor
Valor aceitáveis pela instituição e atender a estratégia de negócios e limites definiPassivos financeiros Nível 1
Nível 2 Nível 3
justo contábil dos pelo Comitê de Risco. Com as regras formalizadas, o departamento de
Depósitos
– 11.381.662
– 11.381.662 11.794.688 risco tem o objetivo de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento
dos limites préestabelecidos, podendo recusar-se, total ou parcialmente, a reObrigações por operações
compromissadas
– 20.110.338
– 20.110.338 20.106.733 ceber e/ou executar as operações solicitadas, mediante a imediata comunicaInstrumentos financeiros
ção aos clientes, além de intervir em casos de desenquadramento e o de rederivativos
– 3.397.559
– 3.397.559 3.397.559 portar ao Comitê todos os eventos atípicos. A descrição completa da estrutuCertificados de operações
ra de gerenciamento de risco de mercado encontra-se disponível na sede da
estruturadas
– 7.635.838
– 7.635.838 7.635.838 instituição. Os controles para a mensuração da exposição do risco de mercaLetras financeiras
– 2.554.648
– 2.554.648 2.587.738 do utilizados são conceituados e amplamente utilizadas no mercado, estes
Carteira de câmbio
–
425.210
–
425.210
425.210 são: • Value At Risk (VAR): é o valor em risco de uma carteira e pode ser enOutros passivos financeiros – 2.532.369 8.732 2.541.101 2.541.101 tendido como uma estimativa de perda máxima em condições normais de
2020 mercado, dado um nível de confiança de 95% de certeza para o horizonte de
Valor
Valor tempo de 1 dia; e • Stress test: é um método para medir potenciais perdas adAtivos financeiros
Nível 1
Nível 2 Nível 3
justo contábil vindas de eventos extremos de mercado, através de projeções de cenários
Títulos e valores
críticos e de baixa probabilidade. É um mecanismo que demanda a discussão
mobiliários
7.181.108
10.259
– 7.191.367 7.191.417 de cenários futuros e entendimento da vulnerabilidade das carteiras sob cirInstrumentos financeiros
derivativos
–
814.865
–
814.865
814.865 cunstâncias improváveis, que auxilia a revisão dos limites internos de exposiOperações de crédito
– 4.037.954
– 4.037.954 3.925.427 ção ao risco. (b) Risco de liquidez: A Política de Gerenciamento de Risco de
Carteira de câmbio
–
41.650
–
41.650
41.650 Liquidez foi estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do Brasil,
procurando proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natuPassivos financeiros
Depósitos
– 3.996.887
– 3.996.887 3.992.502 reza das operações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco de liquidez da Instituição. O processo de gerenciamento do risco
Obrigações por operações
compromissadas
4.263.115
– 4.263.115 4.262.938 de liquidez prevê procedimentos de identificação, mensuração e controle à
exposição ao risco de liquidez, levando em consideração as condições de
Instrumentos financeiros
derivativos
–
819.004
–
819.004
819.004 mercado atuais e previsões futuras na elaboração de cenários para projeções
dos fluxos de caixa em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia. A
Certificados de operações
estruturadas
– 2.178.459
– 2.178.459 2.178.459 descrição completa da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez enLetras financeiras
–
16.251
–
16.251
16.389 contra-se disponível na sede da instituição. (c) Risco de crédito: O gerenciaCarteira de câmbio
–
64.959
–
64.959
64.959 mento do risco de crédito é de responsabilidade da área de risco que visa gaOutros passivos financeiros –
64.727 4.083
68.810
68.810 rantir o cumprimento do determinado na política do Conglomerado Prudencial
A contraprestação contingente relacionada a aquisição da Antecipa S.A. e assegurar que os limites operacionais estabelecidos sejam executados. O
(Nota 11) é classificada no Nível 3 da hierarquia do valor justo. O passivo de documento de Gestão de Riscos estabelece sua política de crédito com base
contraprestações contingentes representa o valor máximo contratual a pagar na composição da carteira por título, por rating interno de emissor e ou emisdescontado usando uma taxa média ponderada de 9,78% a.a. A mudança na são, na atividade econômica, na duration da carteira, nas variáveis macroetaxa de desconto em 100 bps aumentaria/diminuiria o valor justo em R$ 137. conômicas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito também está
A mudança no valor justo na contraprestação contingente na data de aquisi- ativamente envolvido nesse processo e é responsável por avaliar o risco de
ção de 31 de dezembro de 2020 não foi relevante. As transferências de entra- crédito de emissões e emissores com os quais mantém ou pretende manter
da e saída dos níveis da hierarquia do valor justo são analisadas ao final de relações de crédito, utilizando-se também de metodologia interna de atribuicada demonstração financeira. No exercício findo em 31 de dezembro de ção de risco de crédito (rating) para classificar a probabilidade de perda das
2021 e de 2020, não houve transferências entre Nível 2 e Nível 3. 23. Progra- contrapartes. As análises realizadas são apresentadas ao Comitê de Crédito,
ma de participações nos lucros: O Banco XP possui programa de participa- que tem como atribuição determinar se os créditos avaliados são elegíveis
ção nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. Esse programa não é como risco de contraparte. A revisão dos créditos avaliados no Comitê de
extensível para a Diretoria. Essa participação tem como data-base os meses Crédito é realizada periodicamente pela Área de Análise de Crédito, de acorde junho e dezembro. Foi provisionado para fins de distribuição na rubrica do com normas e metodologias internas. A área de risco é subordinada direObrigações sociais e estatutárias R$ 14.459 (R$ 8.144 em 31 de dezembro tamente ao Diretor de Risco, sem qualquer vinculação com a área comercial.
de 2020). 24. Limites operacionais (Acordo de Basileia): O Banco XP ado- A área de análise de crédito também é subordinada ao Diretor de Risco, tenta a apuração dos limites de Basileia de forma consolidada, tomando como do a isenção necessária para a realização de suas atividades, uma vez que
base os dados financeiros do Conglomerado Prudencial, de acordo com as não participa da definição de estratégias de negócios e não realiza as operadiretrizes do Banco Central do Brasil. Em 31 de dezembro de 2021, atingiu o
ções de mercado de qualquer natureza. (d) Risco operacional: O Congloíndice de 14,03% (16,29% em 31 de dezembro de 2020).
Capital regulamentar
2021
2020 merado Prudencial possui uma estrutura de gerenciamento de risco operaCapital principal (Nível I)
3.696.590 2.478.907 cional alinhada com as expectativas regulatórias e melhores práticas de merPatrimônio de Referência
3.696.590 2.478.907 cado, que engloba a elaboração de políticas e procedimentos para identificação, avaliação, classificação, monitoramento e reporte dos riscos, de modo a
Ativos ponderados pelo risco
RWA
26.338.917 15.218.514 prestar à Diretoria uma visão holística dos riscos identificados, seu grau de
Índice de Basileia (PR/RWA)
14,03%
16,29% exposição, bem como a evolução da implementação de controles mitigatórios.
25. Gerenciamento de risco: A Gestão de Riscos está estruturada de forma Tais diretrizes e procedimentos também abrangem a mitigação do risco de
totalmente independente das áreas de negócio, reportando-se diretamente à continuidade de negócios, incluindo suas estratégias e planos de contingênalta administração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma se- cia para assegurar a recuperação das operações em situações de crises. A
gregação de funções adequada às boas práticas de governança corporativa descrição completa da estrutura de gerenciamento de risco operacional ene de mercado. A estrutura organizacional está delineada de acordo com as contra-se disponível na sede da instituição. 26. Estrutura de gerenciamento
recomendações propostas pelo Acordo de Basileia, onde são formalizadas as de capital: Em atendimento à Resolução CMN n° 4.557/2017, do Bacen, o
políticas, procedimentos e metodologia consistentes com a tolerância a risco Conglomerado Prudencial adotou uma política de gerenciamento de capital
e com a estratégia de negócio e onde são monitorados os diversos riscos ine- que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que
rentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, liqui- asseguram a adequação de capital do Conglomerado Prudencial de forma
dez, crédito e operacional. Tais processos de gerenciamento de riscos estão tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos de acordo com
ainda, associados aos processos de gestão de continuidade de negócios, a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clienprincipalmente, no que tange a formulação de análises de impacto, planos de tes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em nosso site. 27. Resulcontinuidade, planos de recuperação de desastres, planos de backup e ge- tado não recorrente:
renciamento de crises. (a) Risco de mercado: A administração de risco de Eventos não recorrentes
2021
2020
mercado das operações é efetuada por meio de políticas, procedimentos de Doações
(350) (3.150)
controle e identificação prévia de riscos em novos produtos e atividades, Majoração da Alíquota da CSLL
–
660
DIRETORIA

José de Menezes Berenguer Neto - CEO e Diretor

Bernardo Amaral Botelho - Diretor

Fabrício Cunha de Almeida - Diretor

Rodrigo Santana Passos Góes - Controller

Jairo Luiz de Araujo Brito - Contador - CRC RJ-110743/O-4
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas - Banco XP S.A. Opinião: Examinamos demonstrações financeiras: A administração da Instituição é responsável falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entenas demonstrações financeiras do Banco XP S.A. (“Instituição”), que compre- pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei- dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respecti- ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi- Instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as tir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa- monstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicá- de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
do Banco XP S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerdata, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas opera- teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen). ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modiBase para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor- das operações. Os responsáveis pela governança da Instituição são aque- ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei- das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança ra- Instituição a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
ras”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princí- zoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo- as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria aproAcreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria priada e suficiente referente às informações financeiras das coligadas para
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor- expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Instituição.
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
da Instituição é responsável por essas outras informações que compreen- quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma considerando essas investidas e, consequentemente, pela opinião de auditodem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com ria da Instituição. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auqualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, ditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon- deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 4 de março de 2022
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, apa- por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
renta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realiza- resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
Tatiana Fernandes
do, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de PricewaterhouseCoopers
Kagohara Gueorguiev
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, Auditores Independentes Ltda.
Contadora CRC 1SP245281/O-6
respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, CRC 2SP000160/O-5
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Cobrança de ICMS sobre geração solar própria vai parar na justiça
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apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.
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de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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Prezado leitor, Submetemos à apreciação de V. Sas as Demonstrações Financeiras da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“XP CCTVM”) relativas ao semestre e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Desempenho: No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a XP
CCTVM continuou com o seu crescimento expressivo, apesar da instabilidade
política e do cenário econômico deteriorado. A XP CCTVM manteve a sua
trajetória de expansão, apresentando forte crescimento em todos os seus indicadores operacionais, incluindo captação líquida de recursos, quantidade de
clientes e ativos sob custódia. Evidenciando a crescente força de sua marca e
sua ampla capacidade de distribuição de produtos, mantendo sempre o compromisso de ajudar os clientes a investirem de forma inteligente e segura. Este
desempenho foi fruto constante de desenvolvimento da plataforma aberta de
produtos, com uma ampla gama de oferta, aliado aos diferenciais de assessoria da XP CCTVM e o processo contínuo de consolidação da marca, com o
maior conhecimento e preferência da XP CCTVM pelo público-alvo. Destaques do período: i. Aquisição da Carteira Online Controle de Investimentos LTDA-ME (“Fliper”): Em 5 de junho de 2020, a XP CCTVM assinou

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
contrato, mediante a aquisição de 100% do capital social total da Carteira
Online Controle de Investimentos LTDA-ME (“Fliper”). A Fliper é uma plataforma de consolidação de investimentos automatizada que oferece aos seus
usuários conectividade e ferramentas para realizar um autogerenciamento financeiro intuitivo e inteligente. A transação permite que a XP CCTVM ofereça
aos seus clientes recursos adicionais para gerenciar seus investimentos, uma
vez que a tendência do setor bancário aberto continua se acelerando no Brasil. Em 13 de Julho de 2020, a aquisição foi concluída, mediante aprovação do
Banco Central do Brasil (“BACEN”). ii. Sustentabilidade e Combate ao Covid-19: Grupo XP anunciou a criação de um conselho ESG (Ambiental, Social
e Governança) e iniciativas para oferecer os melhores produtos, serviços, conteúdos e recomendações com foco em ESG, além de alavancar ainda mais os
padrões e práticas internas da empresa. O Grupo busca liderar iniciativas ESG
no mercado financeiro brasileiro, democratizando o acesso o conteúdo e produtos de qualidade aos clientes. Também queremos destacar a iniciativa Juntos Transformamos” que o Grupo XP lançou logo após os primeiros casos
de COVID-19 no Brasil. O Grupo XP doou mais de 30 milhões para ajudar
as comunidades impactadas pela pandemia. Temos consciência do nosso papel na sociedade e nunca negaremos as nossas responsabilidades. Regula-

ção - BACEN - Resolução n° 3.068: declaramos ter capacidade financeira e
intenção de manter até o vencimento os títulos classificados como “Mantidos
até o Vencimento”, no montante de R$ 1,8 bilhão, representando 7,9% do total
de títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro de 2021. Apresentação
das Demonstrações Financeiras: Junto a este Relatório da Administração,
apresentamos as Informações da XP CCTVM, relativas ao semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021, elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a partir de diretrizes contábeis emanadas
das Leis nº 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei
das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis
nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas
às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco
Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Auditores Independentes: Em atendimento à Instrução CVM nº 381/03, no
período de janeiro a dezembro de 2021, não foram contratados junto aos
auditores independentes, serviços não relacionados à auditoria externa.
A Diretoria
Rio de Janeiro, 04 de março de 2022.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 (Em milhares de reais, exceto lucro por ação)
BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Nota
Disponibilidades
143.715
11.876 Passivos financeiros
Ativos financeiros
52.634.319 49.911.726
Obrigações por operações compromissadas 4
Aplicações em operações compromissadas
4 25.202.440 29.006.252
Instrumentos financeiros derivativos
6
Títulos e valores mobiliários
5 23.759.622 19.317.330
Obrigações por empréstimos
15
Instrumentos financeiros derivativos
6 3.494.362 1.559.287
Outros passivos financeiros
9
Outros ativos financeiros
9
177.895
28.857 Outros passivos
Outros ativos
5.354.002 2.746.823
Negociação e intermediação de valores
7
Rendas a receber
264.679
297.612
Fornecedores
Negociação e intermediação de valores
7 1.046.567 1.021.633
Obrigações fiscais e previdenciárias
16
Impostos e contribuições a compensar
8
50.208
31.952
Obrigações sociais e estatutárias
17
Despesas antecipadas
10 3.910.281 1.348.084
Provisões e contingências passivas
18
Outros ativos
11
82.267
47.542
Outros passivos
11
(Provisões para perdas esperadas
19
associadas ao risco de crédito)
(122.601)
(55.321) Passivo fiscal diferido
20
Ativo fiscal diferido
19 1.789.220
499.733 Patrimônio líquido
Capital social
Investimentos
12
823.633
731.506
Reservas de capital
Imobilizado de uso
13
192.127
125.900
Reservas de lucros
Intangível
14
841.496
752.661
Ajustes de avaliação patrimonial
(–) Depreciação e amortização
13 e 14 (500.342) (365.384)
Total do Ativo
61.155.569 54.359.520 Total do Passivo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2021
37.993.681
30.973.813
3.478.297
3.500.449
41.122
16.987.502
14.991.493
763.793
402.407
784.415
28.995
16.399
659.793
5.514.593
3.908.045
890.320
1.212.918
(496.690)
61.155.569

2020
29.325.222
27.628.936
1.658.567
10.523
27.196
21.592.324
20.040.050
727.436
318.790
473.401
19.636
13.011
72.049
3.369.925
1.908.045
425.463
1.007.703
28.714
54.359.520

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reserva de lucros Ajustes de
Capital
Reserva Reserva
Reserva
avaliação
Lucros
Social de capital
legal estatutária patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.408.045
229.882
33.375
565.995
4.215
– 2.241.512
Aumento de capital (Nota 20)
500.000
–
–
–
–
–
500.000
Outorga de plano baseado em ações
–
195.581
–
–
–
–
195.581
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis
para venda
–
–
–
–
24.499
–
24.499
Lucro líquido
–
–
–
–
–
408.333
–
–
20.417
387.916
–
(408.333)
–
Destinação do lucro
Saldos em 31 de dezembro de 2020
1.908.045
425.463
53.792
953.911
28.714
– 3.369.925
Aumento de capital (Nota 20)
2.000.000
–
–
–
–
– 2.000.000
Outorga de plano baseado em ações
–
464.857
–
–
–
–
464.857
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis
para venda
–
–
–
–
(525.404)
– (525.404)
Lucro líquido
–
–
–
–
–
205.215
205.215
–
–
10.261
194.954
–
(205.215)
–
Destinação do lucro
3.908.045
890.320
64.053 1.148.865
(496.690)
– 5.514.593
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Saldos em 30 de junho de 2021
2.408.045
645.642
53.792
953.911
(203.849)
184.414 4.041.955
Aumento de capital (Nota 20)
1.500.000
–
–
–
–
– 1.500.000
Outorga de plano baseado em ações
–
244.678
–
–
–
–
244.678
Ajuste ao valor de mercado dos ativos financeiros disponíveis
para venda
–
–
–
–
(292.841)
(292.841)
Lucro líquido
–
–
–
–
–
20.801
20.801
–
–
10.261
194.954
–
(205.215)
–
Destinação do lucro
3.908.045
890.320
64.053 1.148.865
(496.690)
– 5.514.593
Saldos em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto Operacional: A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e conta específica no resultado. (f) Provisões para perdas esperadas assoValores Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”), sediada na Avenida Afrânio de Melo ciadas ao risco de crédito: As provisões para perdas esperadas associadas
Franco, n ° 290, sala 708, Leblon, Rio de Janeiro, atua no mercado de câmbio, ao risco de crédito de outros valores a receber de clientes e saldo negativo são
títulos e valores mobiliários em seu nome e/ou em nome de terceiros, no âm- constituídas com base na expectativa de perdas na realização de valores a
bito da B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3 S.A”), além de administrar carteiras receber de clientes pelas operações, bem como as diretrizes do Banco Central
de clubes de investimentos. A XP CCTVM é controlada da XP Inc., uma do Brasil (art. 6º da Resolução nº 2.682/99). (g) Negociação e intermediação
holding controlada por XP Controle Participações S.A. e XP Control LLC, que de valores (valores a pagar e a receber): Representadas por operações na
detêm em conjunto 68,28% dos direitos de voto e cujo controle final é um B3 S.A., por conta e ordem de terceiros. As corretagens sobre essas operagrupo de indivíduos. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: As ções são classificadas como receitas, e as despesas de prestação de serviços
demonstrações financeiras da XP CCTVM, que são de responsabilidade da são reconhecidas por ocasião da realização das operações. Esses saldos são
Administração, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota- compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e
das no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco somente quando, existe um direito legal e exequível de compensar e a intenCentral do Brasil (“BACEN”), e estão sendo apresentadas em conformidade ção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar os ativos e liquidar os
com o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - passivos simultaneamente. Esse grupo contábil encontra-se subdividido nas
COSIF. A elaboração de demonstrações financeiras requer que a Administra- seguintes rubricas: • Caixa de registro e liquidação - Representada pelo regisção use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contá- tro das operações realizadas nas bolsas de valores por conta própria e de
beis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas clientes; • Devedores/Credores conta liquidação pendente - representado peincluem a provisão para contingências, provisão para outros créditos de liqui- los saldos devedores ou credores de clientes, face à realização de operações
dação duvidosa e a mensuração a valor justo de títulos e valores mobiliários e com títulos de renda fixa, ações, mercadorias e ativos financeiros, pendentes
de instrumentos financeiros derivativos sem mercado ativo ou liquidez. A liqui- de liquidação na data do balanço. É realizada uma compensação das operadação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo- ções de compra e venda e no caso de o montante final ser credor, o mesmo
res significativamente diferentes dos estimados, devido a imprecisões ineren- será registrado no passivo, por outro lado se este montante for devedor, será
tes ao processo de sua determinação. A XP CCTVM revisa as estimativas e registrado no ativo, desde que os saldos compensados sejam referentes à
premissas periodicamente. As demonstrações financeiras do exercício findo mesma contraparte. (h) Despesas antecipadas: Referem-se a valores pagos
em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Administração em 03 de cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos
março de 2022. 3. Resumo das políticas contábeis: (a) Apuração do resul- futuros, sendo registradas no ativo e apropriadas ao resultado de acordo com
tado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime o prazo de benefício econômico estimado. (i) Outros ativos: São demonstracontábil de competência, as receitas e despesas são registradas no resultado dos pelos valores de custo, incluído, quando aplicável, os rendimentos e variano período que ocorrem e sempre simultaneamente quando se correlaciona- ções monetárias auferidos, deduzidos das correspondentes provisões para
rem. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa in- perdas ou ajustes de realização. (j) Investimentos: Os investimentos são inicluem disponibilidades, aplicações em operações compromissadas (posição cialmente reconhecidos pelo custo e ajustados posteriormente pelo método
bancada) e quaisquer outras aplicações de curto prazo que possuam alta liqui- da equivalência patrimonial. (k) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisidez, que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de cai- ção e ajustado por redução ao valor recuperável, quando aplicável. A deprexa e que não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de valor, ciação é calculada pelo método linear levando em consideração a vida útil
bem como que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de estimada dos bens. (l) Intangível: Os ativos intangíveis são mensurados pelo
caixa de curto prazo e, não para investimentos ou outros propósitos. São con- custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. A amortização dos
sideradas como caixa e equivalentes de caixa as operações que possuem softwares é calculada pelo método linear com base em taxas anuais que reflevencimento igual ou inferior a noventa dias a contar da data de aquisição. tem a sua estimativa de vida útil. O ágio surge na aquisição de subsidiárias e
(c) Operações compromissadas: Registradas pelo valor de aplicação ou representa o excesso (i) da contraprestação transferida; (ii) o valor de qualquer
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e quan- participação de não controladores na adquirida; e (iii) o valor justo na data de
do aplicável são deduzidos de qualquer provisão para desvalorização. aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida sobre o
(d) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: A valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Se o total da contrametodologia aplicada para mensuração do valor de mercado (valor provável prestação transferida, a participação não controladora reconhecida e a particide realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros de- pação anteriormente mantida mensurada a valor justo for menor que o valor
rivativos é baseada no cenário econômico e nos modelos de precificação de- justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma compra
senvolvidos pela Administração, que incluem a captura de preços cotados vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente em lucros ou prejuízos. As
praticados no mercado, os dados divulgados pelas diversas associações de revisões da redução do valor recuperável do ágio são realizadas anualmente
classe e bolsa de valores, mercadorias e futuros, aplicáveis à data-base do ou com maior frequência se eventos ou mudanças nas circunstâncias indicabalanço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira desses itens, os resul- rem uma possível redução no valor recuperável. (m) Redução ao valor de
tados poderão vir a ser diferentes dos estimados. Os títulos e valores mobiliá- recuperável de ativos: O CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de
rios classificados com base em um conjunto de critérios para registro e avalia- Ativos, aprovado pela Resolução CMN nº 3.566/08, estabelece a necessidade
ção da carteira de títulos, definidos pela Circular nº 3.068/01 do BACEN, de de as entidades efetuarem uma análise periódica para verificar o grau de valor
acordo com a intenção da Administração, em três categorias específicas, recuperável dos seus ativos. A redução ao valor recuperável dos ativos não
atendendo aos seguintes critérios de contabilização: Títulos para negocia- financeiros (“impairment”) é reconhecida como perda quando o valor de um
ção - títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negocia- ativo ou de uma unidade geradora de caixa registrado contabilmente for maior
dos frequentemente, de forma ativa, sendo ajustados a valor de mercado em do que o seu valor recuperável ou de realização. Uma unidade geradora de
contrapartida ao resultado. Títulos disponíveis para venda - títulos e valores caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera fluxo de caixa substanmobiliários que não são classificados como “títulos para negociação” nem cial, independentemente de outros ativos ou grupos de ativos. As perdas por
como “mantidos até o vencimento”. Esses títulos são ajustados a valor de “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em
mercado, sendo o ajuste, líquido dos efeitos tributários, registrado em conta que foram identificadas. Os valores dos ativos não financeiros são objeto de
destacada do patrimônio líquido. Os ganhos e as perdas, quando realizados, revisão periódica, no mínimo anualmente, para determinar se existe alguma
são reconhecidos no resultado. Títulos mantidos até o vencimento - títulos indicação de perda no valor recuperável ou de realização desses ativos. Dessa
e valores mobiliários para os quais a Administração possui a intenção e capa- forma, em atendimento aos normativos relacionados, em 31 de dezembro de
cidade financeira de manter em carteira até o vencimento, sendo contabiliza- 2021 e de 2020 a Administração não teve conhecimento de nenhum ajuste
dos ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contra- relevante que possa afetar a capacidade de recuperação dos valores registrapartida ao resultado. Os derivativos são classificados, na data de sua aquisição, dos. (n) Outros passivos: demonstrados pelos valores conhecidos ou calcude acordo com a intenção da Administração em utilizá-los como instrumento láveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variade proteção (hedge) ou não, conforme a Circular nº 3.082, de 30/01/2002, do ções monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço. (o) Ativos e
BACEN. As operações que utilizam instrumentos financeiros, efetuadas por passivos contingentes, provisões e obrigações legais: O reconhecimento,
solicitação de clientes, por conta própria, ou que não atendam aos critérios de a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e das obrigaproteção (principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição ções legais são efetuados de acordo com os critérios definidos no CPC 25 global de risco), são contabilizadas pelo valor justo, com os ganhos e as per- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovados pela Redas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na Demonstração solução CMN nº 3.823/09, da seguinte forma: • Ativos contingentes - Não são
do Resultado. As operações com instrumentos financeiros derivativos pratica- reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando a realização do
das pela XP CCTVM são classificadas de acordo com a intenção da Adminis- ganho é praticamente certa, sendo que neste caso, o ativo relacionado deixa
tração. O valor-base dos contratos dos instrumentos financeiros derivativos de ser contingente e o seu reconhecimento é adequado. • Passivos contingensão registrados em contas de compensação e os montantes a receber e a tes - São avaliados por assessores jurídicos e pela Administração, levando em
pagar ajustados a valor de mercado no balanço conforme segue: • Os ajustes conta a probabilidade de perda de uma ação judicial ou administrativa que
dos contratos futuros são apurados/pagos diariamente por tipo de ativo e res- possa gerar uma saída de recursos que seja mensurável com suficiente segupectivo vencimento e reconhecidos no resultado do período quando auferidos rança. São constituídas provisões para os processos classificados como perou incorridos; • As operações a termo são registradas pelo valor de cotação do das prováveis pela Administração baseado nas opiniões dos assessores jurímercado à vista, sendo as parcelas a receber ou a pagar em uma data futura dicos e divulgados em notas explicativas. Quando os processos são incertos e
ajustadas a valor presente com base nas taxas de mercado divulgadas pela dependem de eventos futuros para determinar se existe a probabilidade de
B3 S.A. e reconhecido no resultado em função do prazo de fluência dos con- saída de recursos; não são provisionados, mas divulgados em nota explicativa
tratos. • Os prêmios pagos ou recebidos nas operações com opções são con- se classificados como perda possível, e não são provisionados e nem divulgatabilizados ao custo em contas patrimoniais e ajustados a valor de mercado, dos se classificados como perda remota. • Provisões para riscos - São incercom base em modelos de precificação desenvolvidos internamente, em con- tos e dependem de eventos futuros para determinar se existe probabilidade de
trapartida ao resultado. • Os ativos e passivos decorrentes de operações com saída de recursos; portanto provisionados a não ser que sejam classificados
swap são registrados em contas patrimoniais e ajustados a valor de mercado, como perda provável. • Passivos contingentes tributários - Referem-se a depelo método de fluxo de caixa descontado pelas taxas divulgadas pela B3 mandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a constituS.A., em contrapartida ao resultado. (e) Empréstimos de ações e posição cionalidade de alguns tributos e contribuições. O montante discutido é quantivendida em ações: Empréstimo de ações (posição tomadora) e posição ven- ficado, provisionado e atualizado mensalmente. (p) Imposto de renda e
dida em ações são realizadas em bolsa de valores e mercadorias (B3 S.A.) e contribuição social: A provisão para imposto de renda é constituída com
são valorizados aos preços cotados de venda dos respectivos ativos pratica- base no lucro real à alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o
dos no mercado, com base nos dados divulgados pelas diversas associações lucro tributável anual excedente a R$ 240. A Contribuição Social sobre o Lucro
de classe e bolsas de valores, mercadorias e futuros, acrescidas, quando apli- Líquido (CSLL) corrente foi calculada à alíquota de 15%. Em 1º de Março de
cável, de comissões, custos e encargos financeiros incorridos até a data do 2021, foi publicada a Medida Provisória nº 1.034 a qual elevou a alíquota da
balanço. Os juros decorrentes do aluguel de ações são reconhecidos em Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 5%, passando a

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2°
semestre
Nota
2021
2021
2020
Receitas da intermediação
financeira
2.251.383 3.682.157 2.015.850
Resultado de operações com
títulos e valores mobiliários
5 1.373.529 2.375.592 1.486.444
Rendas de aplicações em
operações compromissadas
889.096 1.280.839
726.196
Resultado com instrumentos
financeiros derivativos
6
(13.391)
20.885 (209.945)
Resultado de operações de câmbio
2.149
4.841
13.155
Despesas de intermediação
financeira
(1.185.181) (1.673.816) (690.568)
Operações de captação no mercado (1.022.594) (1.434.005) (656.713)
Operações de empréstimos e
repasses
15 (168.011) (172.528)
(1.064)
Reversão de/(Provisões) para
perdas esperadas associadas
ao risco de crédito
5.424
(67.283)
(32.791)
Resultado bruto da intermediação financeira
1.066.202 2.008.341 1.325.282
Outras receitas/(despesas)
operacionais
(497.133) (606.307)
(42.607)
Receitas com prestação de
serviços
21 2.802.373 5.660.836 4.536.009
Custos operacionais
22 (1.517.914) (3.086.573) (2.494.357)
Despesas administrativas
23 (1.676.809) (2.946.974) (1.794.863)
Resultado de participações
12
137.893
147.957
79.496
Despesas tributárias
(248.568) (474.469) (361.978)
Outras receitas/(despesas)
operacionais líquidas
24
5.892
92.916
(6.914)
Resultado operacional
569.069 1.402.034 1.282.675
Resultado não operacional
(543)
(3.961)
(45.448)
Resultado antes da tributação
sobre o lucro e participações
19
568.526 1.398.073 1.237.227
Imposto de renda e contribuição
social
63.429
13.681 (167.502)
Participação de empregados no
lucro
(611.154) (1.206.539) (661.392)
20.801
205.215
408.333
Lucro líquido
Lucro líquido por ação (R$)
0,00
0,03
0,07
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
2° semestre
2021
2021
2020
Lucro líquido
20.801 205.215 408.333
Ativos financeiros disponíveis para venda (292.841) (525.404) 24.499
Variação de valor justo
(498.817) (889.956) 41.429
Efeito fiscal
205.976 364.552 (16.930)
Total do resultado abrangente
(272.040) (320.189) 432.832
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2° semestre
2021
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido
20.801
205.215
408.333
Ajustes ao lucro líquido
Provisão para IR e CSLL diferido
(314.857) (439.409) (152.898)
Provisões para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito
(5.424)
67.283
32.183
Provisão/(Reversão) de contingências
1.169
5.022
2.658
Depreciações e amortizações
103.079
240.436
145.637
Impairment, e baixas de imobilizado
e intangível
15.041
17.935
50.325
Resultado de participações
(137.893) (147.957)
(79.496)
Provisão de juros
58.854
68.289
4.540
Outorga de plano baseado em ações
244.678
464.857
195.581
Variação cambial
161.513
73.427
–
Lucro líquido ajustado
146.961
555.098
606.863
Variação dos ativos e passivos
operacionais
(9.159.260) (9.224.734) 4.319.775
Operações compromissadas
(4.874.032) 3.118.191 3.870.175
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos
1.580.168 (5.001.980) (9.704.643)
Outros ativos
651.596 (175.767) (477.652)
Despesas antecipadas
(1.084.244) (2.562.197) (1.270.612)
Obrigações fiscais e previdenciárias
4.261
100.517
388.746
Obrigações sociais e estatutárias
112.804
311.014
71.842
Outros passivos
(5.549.813) (5.014.512) 11.441.919
Caixa utilizado nas atividades
operacionais
Contingências pagas
(490)
(2.568)
(1.619)
Impostos pagos
(121.354) (297.490) (311.667)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais (9.134.143) (8.969.694) 4.613.352
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Aquisições de investimento/aumento
de capital
(9.056)
(17.477) (505.715)
Aquisições de imobilizado
(65.282)
(73.581)
(37.027)
Aquisições de intangível
(54.442) (204.894) (136.888)
Caixa líquido (utilizado nas)
atividades de investimento
(128.780) (295.952) (679.630)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Captação de empréstimos
2.000.000 3.570.639
–
Amortização de empréstimos
(200.000) (210.500)
(42.000)
Juros pagos
(4.987)
(5.024)
(1.208)
Aumento de capital
1.500.000 2.000.000
500.000
Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento
3.295.013 5.355.115
456.792
Aumento / (Redução) de caixa e
equivalentes de caixa
(5.967.910) (3.910.531) 4.390.514
Caixa e equivalentes de caixa no início
do período
6.658.323 4.600.944
210.430
Caixa e equivalentes de caixa no final
do período
690.413
690.413 4.600.944
Disponibilidades
143.715
143.715
11.876
Aplicações em operações
compromissadas
533.233
533.233 4.563.731
Certificados de depósitos bancários
13.465
13.465
25.337
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
alíquota da referida contribuição para 20%, para diversas instituições financeiras, entre elas as Sociedades Corretoras e Títulos e Valores Mobiliários, no
período compreendido entre 1º de julho de 2021 e 31 de dezembro de 2021.
Em 14 de julho de 2021 a Medida Provisória foi convertida na Lei Federal
14.183 ratificando a majoração da CSLL para o período de 1º de julho de 2021
a 31 de dezembro de 2021. A partir da aprovação da Medida Provisória
nº 1.034 e sua posterior conversão em Lei, os ativos e passivos fiscais diferidos registrados no balanço do XP CCTVM sofreram aumento de 5% para os
ajustes temporários que serão realizados no período compreendido pela majoração da alíquota da CSLL. Os valores do Imposto de Renda diferido permaneceram calculados à alíquota de 25%. (q) Lucro líquido por ação: O lucro
líquido por ação apresentado na demonstração do resultado é calculado com
base na média ponderada de quantidade de ações em poder dos acionistas
no período das demonstrações financeiras. (r) Plano de incentivo baseado
em ações: O plano de incentivo baseado em ações foi aprovado pela reunião
da diretoria da XP Inc. (controladora do Grupo) em 6 de dezembro de 2019.
O Grupo lançou dois planos baseados em ações, a Restricted Share Units
(“RSU”) e a Performance Share Units (“PSU”). Os planos de incentivo baseado
em ações foram elaborados para fornecer incentivos de longo prazo a determinados funcionários, diretores e outros provedores de serviços em troca de
seus serviços. Para ambos os planos, a administração se compromete a conceder ações da XP Inc. aos participantes definidos. O custo do incentivo baseado em ações é mensurado pelo valor justo na data da outorga. O custo é registrado em conjunto com um correspondente aumento no patrimônio líquido
durante o período em que o serviço é prestado ou na data da concessão,
quando a concessão se refere a serviços passados. O valor total a ser registrado é determinado com base no valor justo das ações correspondente a
respectiva tranche na data da outorga, a qual também considera o seguinte:
• quaisquer condições de performance do mercado; • o impacto de quaisquer
condições de aquisição que não sejam de performance de mercado (por
exemplo, permanecer empregado na entidade por um tempo especificado) e;
• o impacto de quaisquer condições que não sejam de aquisição de direitos
(ou seja, a exigência de os participantes manterem ações por um período específico). A despesa total é reconhecida durante o período de aquisição, que
é o período no qual todas as condições de aquisição especificadas devem ser
satisfeitas. No final de cada período, a entidade revisa suas estimativas do
número de ações que se espera que sejam adquiridas com base nas condi-
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ções de aquisição que não são de mercado. A entidade reconhece o impacto da revisão das estimativas originais, se
Até 3
De 3 a Acima de
Valor
Valor de
houver, no resultado, com um ajuste correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas, a XP Inc.
meses 12 meses 12 meses contábil referência
transfere o número correspondente de ações para o participante. As ações recebidas pelos participantes, líquidas de Posição Passiva
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na fonte) são creditados diretamen- Contratos de opções
te no patrimônio líquido. (s) Receitas: i) Corretagem com operações em bolsa: A receita de comissão de correta- Juros
–
–
9.414
9.414
8.879
gem com operações em bolsa consiste na receita gerada através de serviços de corretagem baseados em comissão Ações
85.257
100.056
–
185.313
232.667
em cada transação realizada, ou seja, as bolsas de valores para clientes, reconhecidas em um determinado momento Moeda Estrangeira
10.544
51.969
617.987
680.500
731.045
(data de negociação) conforme a obrigação de execução é satisfeita. ii) Colocação de títulos: A Receita de colocação Contratos de Swap
de títulos refere-se a honorários e comissões auferidas com a colocação de uma ampla gama de títulos em nome de Juros
67.675
244.420
821.042 1.133.137 25.891.675
emissores e outras atividades de levantamento de capital, tais como fusões e aquisições, incluindo serviços de asses- Moeda Estrangeira
13.121
3.135
62.100
78.356 1.269.311
soria financeira relacionados. O ato de colocar os títulos é a única obrigação de desempenho e a receita é reconheci- Ações
29.377
9.563
286
39.226 1.713.337
da quando a transação subjacente é concluída nos termos do contrato e é provável que uma reversão significativa de Contratos a Termo
receita não ocorra. iii) Distribuição de fundos: Esta receita refere-se substancialmente à remuneração decorrente do Ações
–
–
11.482
11.482
11.482
serviço de distribuição de cotas de fundos de investimentos. A receita é reconhecida durante o período em que essa Commodities
35.098
24.718
8.486
68.302 1.367.600
obrigação de desempenho é entregue, e geralmente com base em um percentual fixo acordado do valor patrimonial Moeda Estrangeira
205.602
128.123
32.540
366.265 17.741.447
líquido de cada fundo mensalmente. Parte destas receitas são baseadas no desempenho dos fundos distribuídos Juros
–
–
906.302
906.302
906.302
(performance), reconhecidas pela prestação de serviços de gestão de ativos e calculadas com base na valorização do Contratos de Futuro
valor patrimonial líquido dos fundos, sujeitas a certos limites, como taxas internas de retorno ou taxas de saída, de Juros
–
–
–
–
173.063
acordo com os termos da constituição do fundo. As receitas provenientes do desempenho dos fundos distribuídos, que Moeda Estrangeira
–
–
–
–
11.161
incluem contraprestação variável, são reconhecidas somente após uma avaliação dos fatos e circunstâncias e quando Ações
–
–
–
–
147.083
é altamente provável que a reversão significativa do valor da receita acumulada reconhecida não ocorra quando a in- Total
446.674
561.984 2.469.639 3.478.297 50.205.052
certeza for resolvida. (t) Resultado recorrente e não recorrente: A Resolução BCB nº 2, de 27 de novembro de 2020,
2020
em seu artigo 34º, passou a determinar a divulgação de forma segregada dos resultados recorrentes e não recorrenAté 3
De 3 a Acima de
Valor
Valor de
tes. Define-se então como resultado não recorrente aquele que: I - não esteja relacionado ou esteja relacionado incimeses 12 meses 12 meses contábil referência
dentalmente com as atividades típicas da instituição; e II - não esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercí- Posição Ativa
cios futuros. A natureza e o efeito financeiro dos eventos considerados, segundo julgamento da administração, como Contratos de opções
não recorrentes estão evidenciados na Nota Explicativa 31.
Juros
–
–
3.159
3.159
11.000
4. Operações compromissadas: (a) Aplicações em operações compromissadas
Ações
6.717
8.461
–
15.178
214.178
2021 Moeda Estrangeira
294.332
61.177
37.695
393.204 3.853.323
Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses
Total Contratos de Swap
Posição bancada
2.138.407
320.567
18.171 2.477.145 Juros
38.705
180.135
594.321
813.161 5.575.833
Letras Financeiras do Tesouro
224.351
–
1.688
226.039 Moeda Estrangeira
79.578
21.876
9.485
110.939 2.522.288
Notas do Tesouro Nacional
1.425.359
222.465
241 1.648.065 Contratos a Termo
Letras do Tesouro Nacional
449.999
46.493
–
496.492 Instrumentos financeiros
32.953
–
–
32.953
32.953
Debêntures
911
36.777
–
37.688 Commodities
4.702
24.135
1.129
29.966
280.118
Letras Financeiras
24.143
1.358
–
25.501 Moeda Estrangeira
68.923
67.869
23.935
160.727 5.510.337
Certificados de Recebíveis Imobiliários
13.644
13.474
16.242
43.360 Contratos de Futuro
Posição financiada
8.014.697
2.154.479
12.556.119 22.725.295 Juros
–
–
–
–
287.470
Notas do Tesouro Nacional
6.609.983
595.831
1.031.345 8.237.159 Moeda Estrangeira
–
–
–
–
207.811
Debêntures
339.946
566.573
–
906.519 Total
525.910
363.653
669.724 1.559.287 18.495.311
Certificados de Recebíveis Imobiliários
760.246
771.468
1.055.179 2.586.893
2020
Letras Financeiras do Tesouro
–
–
10.469.595 10.469.595
Até 3
De 3 a Acima de
Valor
Valor de
Letras Financeiras
304.522
220.607
–
525.129
meses 12 meses 12 meses contábil referência
Total
10.153.104
2.475.046
12.574.290 25.202.440 Posição Passiva
2020 Contratos de opções
55.073
–
3.159
58.232
66.073
Até 3 meses De 3 a 12 meses
Total Juros
Ações
6.717
8.461
–
15.178
214.178
Posição bancada
6.403.851
3.669.130 10.072.981 Moeda Estrangeira
294.332
61.177
37.695
393.204 3.853.323
Letras do Tesouro Nacional
611.124
1.106.503 1.717.627 Contratos de Swap
38.635
179.775
592.394
810.804 5.575.833
Letras Financeiras do Tesouro
4.422.037
– 4.422.037 Juros
79.578
21.876
9.485
110.939 2.522.288
Notas do Tesouro Nacional
1.364.534
2.551.303 3.915.837 Moeda Estrangeira
Contratos a Termo
Debêntures
6.156
11.324
17.480 Instrumentos financeiros
32.944
–
–
32.944
32.944
Posição financiada
14.344.009
4.589.262 18.933.271 Commodities
4.702
24.135
1.129
29.966
280.118
112.966
70.399
23.935
207.300 7.137.932
Notas do Tesouro Nacional
6.429.053
303.839 6.732.892 Moeda Estrangeira
Letras do Tesouro Nacional
7.908.685
4.272.385 12.181.070 Contratos de Futuro
Juros
–
–
–
–
233.210
6.271
13.038
19.309 Moeda Estrangeira
Debêntures
–
–
–
–
75.750
Total
20.747.860
8.258.392 29.006.252 Total
624.947
365.823
667.797 1.658.567 19.991.649
As aplicações em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos referem-se a operações de compra com Os valores de receitas e despesas líquidas com instrumentos financeiros derivativos nos períodos estão demonstrados
compromisso de revenda e foram praticadas a uma taxa média prefixada de 9,14 % a.a. (1,91% a.a. em a seguir:
31 de dezembro de 2020). Em 31 de dezembro de 2021, o montante de R$ 533.233 (R$ 4.563.731 em
2° semestre 2021
2021
2020
31 de dezembro de 2020) está sendo apresentado como caixa equivalentes de caixa nas demonstrações dos fluxos Opções
273.811
444.092
92.039
de caixa. (b) Captações por operações compromissadas
Swap
140.027
71.560 (169.540)
2021 Futuros
(259.704) (400.504) (85.273)
(167.525) (94.263) (47.171)
Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses
Total Termo
(13.391)
20.885 (209.945)
Carteira própria
5.210.005
91.430
225.323 5.526.758 Total
Letras do Tesouro Nacional
4.533.919
69.091
32.983 4.635.993 7. Negociação e intermediação de valores
2021
2020
Letras Financeiras do Tesouro
41.352
–
77.865
119.217
Ativo
Passivo
Ativo
Passivo
Notas do Tesouro Nacional
634.734
22.339
114.475
771.548 Caixa e registro de liquidação
107.246
228.067
18.128
48.973
Carteira de terceiros
20.965.319
1.715.029
2.766.707 25.447.055 Devedores/credores por liquidação pendente
939.321 14.759.142 1.003.505 19.990.302
Notas do Tesouro Nacional
6.695.885
1.487.541
– 8.183.426 Outros
–
4.284
–
775
Certificados De Recebíveis Imobiliários
5.139.282
–
– 5.139.282 Total
1.046.567 14.991.493 1.021.633 20.040.050
1.046.567 14.991.493 1.021.633 20.040.050
Debêntures
1.034.534
15.138
– 1.049.672 Circulante
–
–
–
–
Letras Financeiras
610.211
–
–
610.211 Não circulante
Letras Financeiras do Tesouro
7.485.407
212.350
2.766.707 10.464.464 8. Impostos e contribuições a compensar
2021
2020
Total
26.175.324
1.806.459
2.992.030 30.973.813
Antecipação de IRPJ e CSLL
45.906 28.224
2020 Contribuição sobre as receitas (PIS e COFINS)
4.037 3.424
Até 3 meses De 3 a 12 meses
Total Impostos sobre Serviços - ISS
265
304
50.208 31.952
Carteira própria
8.673.432
3.394 8.676.826 Total
50.208 31.952
Letras do Tesouro Nacional
7.293.985
19 7.294.004 Circulante
Não circulante
–
–
Notas do Tesouro Nacional
1.379.447
3.375 1.382.822 9. Outros ativos e passivos financeiros
Carteira de terceiros
17.392.194
1.559.916 18.952.110
2021
2020
Ativo Passivo Ativo Passivo
Letras do Tesouro Nacional
11.551.452
630.125 12.181.577
–
– 1.480
5.249
Notas do Tesouro Nacional
5.817.840
929.791 6.747.631 Carteira de câmbio
Valores a receber de agentes autônomos de investimento
177.895
– 27.377
–
Debêntures
22.902
–
22.902 Aluguéis
–
6.242
–
7.313
Total
26.065.626
1.563.310 27.628.936 Contraprestação contingente (Nota 12)
–
30.300
–
10.100
Em 31 de dezembro de 2021, basicamente as obrigações por operações compromissadas foram pactuadas com taxas Outros
–
4.580
–
4.534
de juros de 9,15 %a.a. (1,89%a.a. em 31 de dezembro de 2020). 5. Títulos e valores mobiliários
Total
177.895
41.122 28.857
27.196
2021 Circulante
–
5.650 22.640
10.854
Sem
Até 3
De 3 a Acima de
Valor
Não circulante
177.895
35.472 6.217
16.342
vencimento
meses 12 meses 12 meses contábil
Custo 10. Despesas antecipadas
Títulos para negociação
A despesa antecipada apresenta a seguinte composição:
Títulos do governo brasileiro
– 193.731 811.834 2.659.828 3.665.393 3.720.055
2021
2020
(a)
Certificado de Depósito Bancário
–
32.301
89.463
40.512
162.276
160.668 Comissões e incentivos pagos antecipadamente
3.683.153 1.282.666
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
–
2.573
1.438
46.346
50.357
50.598 Despesas de marketing
28.056
28.056
Certificado de Recebíveis Imobiliários
–
–
880
119.471
120.351
119.365 Serviços pagos antecipadamente
38.119
2.906
Letras de Câmbio
–
157
133
516
806
781 Outras despesas pagas antecipadamente
160.953
34.456
Letras de Crédito Imobiliário
–
449
958
1.170
2.577
2.498 Total
3.910.281 1.348.084
Letras de Crédito do Agronegócio
–
17.126
8.906
2.332
28.364
28.163 Circulante
203.653
257.493
Letras Financeiras
–
–
–
13.421
13.421
13.308 Não circulante
3.706.628 1.090.591
Debêntures
–
3.772
5.371
168.755
177.898
179.226 11. Outros ativos e outros passivos
Títulos públicos do exterior
Ativo
Ações de companhias abertas
4.474
–
–
–
4.474
4.474
2021
2020
(b)
Cotas de fundos de investimento
352.953
–
–
–
352.953
352.953 Adiantamentos
11.685 8.916
Títulos disponíveis para venda
Devedores por depósitos em garantia
11.202 10.195
Títulos do governo brasileiro
–
– 8.633.459 8.676.021 17.309.480 17.986.756 Valores a receber de sociedades ligadas
34.351 17.672
Títulos mantidos até o vencimento
Outros ativos
25.029 10.759
Títulos públicos do exterior
– 1.698.760 172.512
– 1.871.272 1.871.272 Total
82.267 47.542
Total
357.427 1.948.869 9.724.954 11.728.372 23.759.622 24.490.117 Circulante
71.065 37.347
2020 Não circulante
11.202 10.195
Sem
Até 3
De 3 a Acima de
Valor
Passivo
vencimento
meses 12 meses 12 meses contábil
Custo
2021
2020
Títulos para negociação
Valores a pagar a sociedades ligadas
16.380 12.739
Títulos do governo brasileiro
–
19.336 626.578
492.392 1.138.306 1.136.471 Outros passivos
19
272
Certificado de Depósito Bancário (a)
–
3.104
48.163
139.585
190.852
190.867 Total
16.399 13.011
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
–
–
6.834
103.653
110.487
110.736 Circulante
16.399 13.011
Certificado de Recebíveis Imobiliários
–
1.529
711
12.142
14.382
14.442 Não circulante
–
–
Letras de Câmbio
–
1
59
874
934
902 12. Investimentos
Letras de Crédito Imobiliário
–
24
428
27
479
474
Informações Financeiras
Letras de Crédito do Agronegócio
–
351
11.926
10.874
23.151
23.141
% de Patrimônio Resultado Patrimônio Resultado
Letras Financeiras
–
–
–
15.374
15.374
15.397
participação líquido em líquido em líquido em líquido em
Debêntures
–
1.532
2.343
47.737
51.612
50.317 Empresa
societária 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020
Ações de companhias abertas
1.176
–
–
–
1.176
1.176 Banco XP S.A.
100%
722.424
128.176
86.520
683.797
(b)
Cotas de fundos de investimento
2.558.983
–
–
– 2.558.983 2.558.983 Carteira Online Controle de Investimentos Ltda.
99,99%
32.567
19.781
(6.587)
(1.309)
Títulos disponíveis para venda
Total
754.991
147.957
79.933
682.488
Títulos do governo brasileiro
–
– 2.902.849 11.092.524 13.995.373 13.966.460
% de
Outros
Títulos mantidos até o vencimento
participação
Aumento
Equiv.
resultados
(a)
Títulos públicos do exterior
– 1.009.917 206.304
– 1.216.221 1.216.221 Empresa
societária
2020 de capital Patrimonial Ágio
abrangentes
2021
Total
2.560.159 1.035.794 3.806.195 11.915.182 19.317.330 19.285.587 Banco XP S.A.
100% 683.797
–
128.176
–
(89.549) 722.424
(a)
Em 31 de dezembro de 2021, Certificados de Depósitos bancários no valor de R$ 13.465 (R$ 25.337 em 31 de Carteira Online Controle de
99,99% 47.709
17.477
19.781
19.626
(3.384) 101.209
dezembro de 2020) estão sendo apresentados como equivalentes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa. Investimentos Ltda.
(b)
731.506
17.477
147.957
19.626
(92.933) 823.633
Em 31 de dezembro de 2021, cerca de R$ 295.200 refere-se a aplicações em cotas de fundo de investimento exclu- Total
% de
Aquisição/
Outros
sivo -Falx FIM CP IE (R$ 2.129.284 em 31 de dezembro de 2020). O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários
participação
Aumento
Equiv.
resultados
baseia-se em cotação de preços na data do balanço. Se não houver cotação de preço de mercado, os valores
(a)
societária 2019 de capital Patrimonial Ágio abrangentes
2020
são estimados com base em cotações de distribuidores ou modelos de precificações. Os títulos e valores Empresa
100% 92.077
500.000
86.520
–
5.200 683.797
mobiliários, incluindo os instrumentos financeiros derivativos, estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação Banco XP S.A.
e Custódia - SELIC ou B3 S.A., exceto cotas de fundos de investimento, cujos registros são mantidos pelos Carteira Online Controle de
99,99%
–
5.715
(7.024) 49.018
– 47.709
respectivos administradores, e os títulos de dívida no exterior cujo registros estão na Euroclear. Investimentos Ltda.
Total
92.077
505.715
79.496 49.018
5.200 731.506
Resultado com títulos e valores mobiliários:
(a)
Inclui valor de contraprestação contingente e amortização de ágio de investimento.
2° semestre 2021
2021
2020
Títulos de renda fixa
1.213.256 2.032.916 1.429.412 Em 5 de junho de 2020, a XP CCTVM assinou contrato, mediante a aquisição de 100% do capital social total da
Títulos de renda variável
15.816
(12.213)
1.910 Carteira Online Controle de Investimentos LTDA-ME (“Fliper”). A Fliper é uma plataforma de consolidação de investiFundos de investimentos
144.457
354.889
55.122 mentos automatizada que oferece aos seus usuários conectividade e ferramentas para realizar um autogerenciamenTotal
1.373.529 2.375.592 1.486.444 to financeiro intuitivo e inteligente. A transação permite que a XP CCTVM ofereça aos seus clientes recursos adicionais
6. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, as posições dos instrumentos fi- para gerenciar seus investimentos, uma vez que a tendência do setor bancário aberto continua se acelerando no
Brasil. Em 13 de julho de 2020, a aquisição foi consumada, mediante aprovação do Banco Central (BACEN).
nanceiros derivativos são as seguintes:
Sistema de
2021 13. Imobilizado de uso
Imob.
proc. de Móveis
Sistemas
Até 3
De 3 a Acima de
Valor
Valor de
em curso
dados e equip. de segurança Instalações Veículos
Total
meses 12 meses 12 meses contábil referência
Saldo em 2020
307
33.254 15.342
602
39.844
– 89.349
Posição Ativa
Adições
1.885
37.234
60
–
3 34.399 73.581
Contratos de opções
(8)
(297)
(727)
(165)
–
– (1.197)
Juros
–
–
9.414
9.414
8.849 Alienações /Baixas
–
(12.817) (1.934)
(50)
(4.757)
(573) (20.131)
Ações
85.044
100.056
–
185.100
227.531 Depreciações
–
5
–
–
–
–
5
Moeda Estrangeira
10.544
51.969
617.987
680.500
730.618 Transferências
Saldo em 2021
2.184
57.379 12.741
387
35.090 33.826 141.607
Contratos de Swap
192.127
Juros
68.009
244.499
808.561 1.121.069 25.252.689 Custo
(50.520)
Moeda Estrangeira
13.128
55.555
62.651
131.334 2.826.143 Depreciação
Sistema
Ações
29.377
9.563
–
38.940 1.703.337
Imob. de proc. Móveis Sistemas de
Contratos a Termo
em curso de dados e equip. segurança Instalações
Total
Ações
–
–
11.475
11.475
11.475
–
34.482 19.865
1.543
74.721 130.611
Commodities
35.098
24.718
8.486
68.302 1.368.886 Saldo em 2019
18.977
14.699
2.839
29
483 37.027
Moeda Estrangeira
183.186
126.207
32.540
341.933 16.601.764 Adições
(964)
(2.432) (5.806)
(35)
(41.281) (50.518)
Juros
–
–
906.295
906.295
906.295 Alienações / Baixas
Depreciações
– (11.084) (2.598)
(380)
(8.357) (22.419)
Contratos de Futuro
(17.706)
(2.411)
1.042
(555)
14.278 (5.352)
Juros
–
–
–
–
174.932 Transferências
307
33.254 15.342
602
39.844 89.349
Moeda Estrangeira
–
–
–
–
279 Saldo em 2020
125.900
Ações
–
–
–
–
147.083 Custo
(36.551)
Total
424.386
612.567 2.457.409 3.494.362 49.959.881 Depreciação
2021 14. Intangível
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Saldo em 2020
Adições
Alienações/Baixas
Amortizações
Transferências
Saldo em 2021
Custo
Amortização

Software
133.577
134.086
(13.063)
(140.170)
21.664
136.094

Ágio (i)
201.817
–
–
(66.430)
–
135.387

Lista de
clientes
55.199
40.000
–
(5.400)
–
89.799

Outros
Constiativos
tuição/
intangíveis
Total
Saldo
(Reali
Saldo
33.235 423.828
em 2019
zação) em 2020
30.808 204.894 Imposto de renda
(3.675) (16.738) e contribuição
(8.305) (220.305) social diferidos
(21.669)
(5) Ajuste a valor de ..
30.394 391.674
mercado de TVM
841.496
e instrumentos
(449.822)
financeiros
derivativos
(27.723) (44.326) (72.049)
Outros
Total do passivo
ativos
fiscal diferido
(27.723) (44.326) (72.049)
intangíveis
Total
7.200 404.612 (c) Previsão de realização dos créditos tributários
18.266 136.888

Lista de
Software Ágio (i) clientes Marcas
Saldo em 2019
61.627 258.698 60.599 16.488
Adições
118.622
–
–
–
Alienações/
Baixas
(185)
–
–
–
–
(185)
Amortizações
(48.569) (56.881) (5.400) (8.680)
(3.309) (122.839)
Transferências
2.082
–
–
–
3.270
5.352
Saldo em 2020 133.577 201.817 55.199 7.808
25.427 423.828
Custo
752.661
Amortização
(328.833)
(i) Saldos de ágio derivados substancialmente das aquisições/incorporações
das empresas Rico Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Rico”) e da
Clear Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Clear”) pela XP CCTVM
em 2016 e 2017, respectivamente. 15. Obrigações por empréstimos: Em 30
de julho de 2021 a XP CCTVM captou um empréstimo com o Banco XP, no
montante de R$ 2.000.000. Esta obrigação tem taxa de juros de 100% da taxa
DI-Cetip, acrescida de 0,16% a.m., com vencimento em 27 de junho de 2027.
Em 31 de dezembro de 2021 o valor atualizado é de R$ 1.848.578. Em 27 de
maio de 2021 a XP CCTVM captou um empréstimo com o Banco Nacional de
México, no montante de USD 295.000. Esta obrigação tem taxa de juros de
0,813% a.a., com vencimento em 23 de maio de 2022. Em 31 de dezembro de
2021 o valor atualizado é de R$ 1.651.871. Em 7 de abril de 2017 a XP CCTVM captou um empréstimo com o Itaú Unibanco, no montante de R$126.000.
Esta obrigação tinha taxa de juros de 113% a.a. da variação acumulada do
CDI, que venceu e foi integralmente liquidada em 8 de março de 2021. Em 30
de dezembro de 2020 o valor atualizado era de R$ 10.523. Em 31 de dezembro de 2021 foi reconhecido R$ 172.528 (R$ 1.064 em 31 de dezembro 2020)
referente a despesas de obrigações por empréstimos.
16. Obrigações fiscais e previdenciárias
2021
2020
Imposto de Renda (IRPJ e CSLL)
184.596 181.971
Impostos sobre o plano de incentivos (a)
135.328 53.895
Contribuições sobre receita (PIS e COFINS)
23.219 30.662
Impostos sobre serviços (ISS)
20.256 20.785
Contribuições para a Previdência Social (INSS)
18.100 10.962
Outros
20.908 20.515
Total
402.407 318.790
Circulante
402.407 318.790
Não circulante
–
–
(a) O montante classificado como “Impostos sobre o plano de incentivos “ inclui principalmente contribuições para os Programas Brasileiros de Segurança
Social FGTS e INSS.
17. Obrigações sociais e estatutárias
2021
2020
Provisão para participações no lucro (Nota 27)
685.327 393.067
Salários e outros benefícios a pagar
99.088 80.334
Total
784.415 473.401
Circulante
784.415 473.401
Não circulante
–
–
18. Provisões e contingências passivas
2021
2020
Fiscais
10.375 10.097
Cíveis
12.298 4.275
Trabalhistas
6.322 5.264
Total
28.995 19.636
Depósitos judiciais
11.202 10.195
Movimentação
2021
2020
Saldo inicial
19.636 15.120
Atualização monetária
6.905
4.088
Provisão
8.138
3.477
Reversão
(3.116) (1.430)
Pagamentos
(2.568) (1.619)
Saldo final
28.995 19.636
Provisão para processos judiciais trabalhistas: Em 31 de dezembro de
2021, existem provisionados processos judiciais trabalhistas classificados
como perda provável no montante de R$ 6.322 (R$ 5.264 em 31 de dezembro
de 2020). As reivindicações trabalhistas dizem respeito principalmente: (i) à
existência (ou não) de uma relação de trabalho entre a XP CCTVM e os agentes autônomos; e (ii) indenização de ex-funcionários. Processos judiciais cíveis: Em 31 de dezembro de 2021, existem provisionados processos judiciais
cíveis classificados como perda provável no montante de R$ 12.298 (R$ 4.275
em 31 de dezembro de 2020), a maioria das ações cíveis envolve questões
normais e específicas do negócio e refere-se a demandas por indenização
principalmente devido a: (i) perdas financeiras no mercado de ações; (ii) gerenciamento de portfólio; e (iii) perdas geradas pela liquidação de ativos de
clientes em carteira devido a saldo negativo. Processos judiciais fiscais: Em
31 de dezembro de 2021 existem obrigações legais no montante de R$ 10.375
referente ao processo de contribuições sobre receita PIS e COFINS - alargamento da base de cálculo sobre as demais receitas (R$ 10.097 em 31 de dezembro de 2020) questionando a definição de a base de cálculo das receitas
a serem pagas corretamente. Este processo estava pendente do relatório técnico especializado após a decisão do tribunal de segunda instância de conceder o direito de fornecer provas e enviar o processo de volta ao tribunal de
primeira instância. Esses processos são suportados por depósitos judiciais na
sua totalidade. Contingências não provisionadas no balanço: Além das
provisões constituídas, a XP CCTVM possui contingências trabalhistas, cíveis
e tributárias em andamento, nas quais a probabilidade de perda, com base
nas opiniões dos consultores jurídicos internos e externos, é considerada possível,
e
as
contingências
totalizam
aproximadamente
R$ 473.832 (R$ 202.180 em 31 de dezembro de 2020).
2021
2020
Fiscais (a)
228.602 71.027
Cíveis (b)
228.983 120.982
Trabalhistas
16.247 10.171
Total
473.832 202.180
a. Em 23.12.2019, recebemos auto de infração para a cobrança de contribuições previdenciárias, relativas ao ano-calendário de 2015 referente: (i) Participação nos Lucros e Resultados que estariam em desacordo com a Lei nº
10.101/00, (ii) Gratificação na Contratação, que teriam natureza remuneratória
e não indenizatória; e (iii) Alimentação do Trabalhador, alegando que os pagamentos feitos por meio de Vale Alimentação e de Vale Refeição integram o
salário de contribuição. Apresentamos impugnação e nossos advogados estimam o risco de perda dos itens (i) e (ii) como possível e o item (iii) como remoto. Em novembro de 2021, a XP CCTVM foi notificada pelas autoridades
fiscais para uma exigência de contribuições devido a pagamentos de participação nos lucros dos empregados relativos ao ano civil de 2017, alegadamente em violação da lei brasileira 10.101/00 e despesas não dedutíveis para o
imposto sobre o rendimento no montante recebido pelos membros do Conselho. O montante é de R$97.456. Foi interposto um recurso administrativo contra a liquidação, que aguarda julgamento pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”). Em dezembro de 2021, a XP CCTVM recebeu uma liquidação fiscal
no montante total de R$ 58.262 por benefícios ocorridos em 2016, relativamente ao fundo de comércio amortizado originado na aquisição da General
Atlantic e Actis em anos diferentes (2013 e 2016). Foi interposto um recurso
administrativo contra a liquidação, que aguarda julgamento pela Receita Federal do Brasil (“RFB”). b. A XP CCTVM possui ações cíveis de clientes e agentes de investimento, principalmente relacionadas a gerenciamento de portfólio,
classificação de risco, direitos autorais e rescisão de contrato. O valor total
representa o valor exposto com base nos valores das reivindicações atualizadas monetariamente. 19. Imposto de renda e contribuição social: (a) Impostos diferidos: Conforme estabelecido pela Resolução CMN nº 4842/20,
alterada pelas Resoluções do Bacen nº 3.355/06 e nº 4.441/15, a XP CCTVM
reconhece contabilmente seus ativos e passivos fiscais diferidos decorrentes
de diferenças temporárias atendendo às seguintes condições:
(i) apresentação de histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, comprovado pela
ocorrência dessas situações em, pelo menos, três dos últimos cinco exercícios
sociais, período esse que deve incluir o exercício em referência; e
(ii) expectativa de geração de lucros ou receitas tributáveis futuros para fins de
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, em períodos subsequentes, baseada em estudo técnico interno que demonstre a probabilidade
de ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições que permitam a realização do crédito tributário no prazo máximo de dez anos.
(b) Movimentação dos créditos tributários diferidos
ConstiConstituição/
tuição/
Saldo (RealiSaldo
(RealiSaldo
em 2019 zação) em 2020
zação) em 2021
Imposto de renda e con- ..
tribuição social diferidos
Provisão para comissões
de agentes e gratificações 68.041 26.196 94.237 (16.625)
77.612
Ajuste a valor de mercado
de TVM e instrumentos
financeiros derivativos
27.713 44.704 72.417 903.707 976.124
Créditos tributário decorrentes de ágio na aquisição de investimentos
36.331 (26.844)
9.487 (16.370)
(6.883)
PCLD e provisões para
contingências
10.764
4.072 14.836
20.517
35.353
Restricted Stock Units
2.937 100.375 103.312 239.601 342.913
Provisão para PLR e Gra .
tificações
140.423
5.442 145.865
92.256 238.121
Outras Provisões
30.004 29.574 59.578
66.400 125.978
Total de créditos tributários
316.213 183.520 499.733 1.289.487 1.789.220

Constituição/
(Reali
Saldo
zação em 2021

(587.744) (659.793)
(587.744) (659.793)

2021
Total dos
Imposto Contribuição impostos
de renda
social diferidos
Até 1 ano
386.782
232.070 618.852
De 1 a 2 anos
169.385
101.631 271.016
De 2 a 3 anos
97.601
58.561 156.162
De 3 a 4 anos
48.217
28.930
77.147
Acima de 4 anos
3.906
2.343
6.249
Total
705.891
423.536 1.129.427
2020
Total dos
Imposto Contribuição impostos
de renda
social diferidos
Até 1 ano
205.643
123.386 329.029
De 1 a 2 anos
7.759
4.655
12.414
De 2 a 3 anos
18.569
11.141
29.710
De 3 a 4 anos
27.968
16.781
44.749
Acima de 4 anos
7.364
4.418
11.782
Total
267.303
160.381 427.684
O valor presente total de créditos tributários constituído é de R$ 1.022.951 (R$
419.792 em 31 de dezembro de 2020), e foi calculado com base na
expectativa de realização das diferenças temporárias apresentadas no
quadro anterior. As projeções de lucros que possibilitam a geração de base de
cálculo tributável incluem premissas macroeconômicas e de juros representando adequadamente a expectativa de retorno da Administração.
(d) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social
2021
2020
Resultado antes da tributação sobre o lucro e
participações
1.398.073 1.237.227
Participação de empregados no lucro
(1.206.539) (661.392)
Lucro antes de IR/CSLL apurado pelo lucro real
191.534 575.835
(+) adições permanentes
57.763
36.693
(–) exclusões permanentes
(255.155) (166.807)
(=) base negativa IR/CSLL/lucro ajustado
(5.858) 445.721
Despesa contábil de IRPJ | CSLL
2.343 (178.288)
(–) efeito adicional do imposto de renda
24
24
(–) incentivos fiscais
15.523
10.762
(–) efeitos one-off
25.102
–
(–) majoração CSLL 5%
(29.311)
–
(=) Despesa ajustada IR/CS
13.681 (167.502)
Alíquota nominal vigente
40%
40%
Corrente
(425.728) (320.400)
Diferido
439.409 152.898
13.681 (167.502)
20. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social no valor de
R$ 3.908.045 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 1.908.045 em 31 de dezembro
de 2020) está representado por 10.514.892.002 ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal (6.668.024.837 ações ordinárias, todas sem
valor nominal em 31 de dezembro de 2020). A média ponderada da quantidade
de ações em poder dos acionistas durante o semestre findo em 31 de
dezembro de 2021 era de 8.034.727.576. Em relação ao exercício findo em 31
de dezembro de 2021, a média ponderada de ações era de 9.109.942.319
(5.697.931.038 em 31 de dezembro de 2020). (b) Aumento de capital: Em 01
de novembro de 2021 foi deliberado em assembleia geral extraordinária, o
aumento de capital da XP CCTVM, mediante a emissão de 1.955.212.344
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão
de total de R$ 1.000.000. O referido aumento de capital está em processo de
aprovação pelo Bacen. Em 21 de julho de 2021 foi deliberado em assembleia
geral extraordinária, o aumento de capital da XP CCTVM, mediante a emissão
de 990.981.162 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de total de R$ 500.000. A aprovação do aumento de capital
pelo Bacen ocorreu em 03 de setembro de 2021. Em 12 de maio de 2021 foi
deliberado em assembleia geral extraordinária, o aumento de capital da XP
CCTVM, mediante a emissão de 990.673.659 novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de total de R$ 500.000.
A aprovação do aumento de capital pelo Bacen ocorreu em 16 de julho de
2021. Em 23 de dezembro de 2020 foi deliberado em assembleia geral
extraordinária, o aumento de capital da XP CCTVM, mediante a emissão de
994.549.945 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao
preço de emissão de total de R$ 500.000. A aprovação do aumento de capital
pelo Bacen ocorreu em 04 de maio de 2021. (c) Reserva legal: Constituída à
alíquota de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, até atingir 20% do
capital social conforme previsto na legislação societária. (d) Reserva
estatutária: A reserva estatutária para investimento e expansão é constituída
pelo saldo remanescente do lucro líquido apurado no balanço, após as
destinações legais e tem por objetivo assegurar recursos para investimentos.
Esta reserva não poderá ultrapassar o capital social. (e) Dividendos e juros
sobre o capital próprio: Aos acionistas é assegurado dividendo mínimo
obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do exercício, após as destinações
específicas. Antes da Assembleia Anual dos Acionistas, o Conselho de
Administração poderá deliberar sobre a declaração e pagamento de dividendos
e juros sobre o capital próprio, com base em balanços patrimoniais ou reservas
de lucros existentes no último balanço patrimonial. Esses dividendos são
imputados integralmente ao dividendo obrigatório. O saldo do lucro líquido,
verificado após as deduções legais e distribuições previstas no Estatuto
Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e deliberadas pelos acionistas
em Assembleia Geral, podendo ser integralmente destinado à
Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de margem operacional
compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia conforme
previsto no Art. 202 da Lei nº 6.404/76 § 4º, § 5º e § 6º até atingir o
limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado.
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, consultado o acionista controlador, a
Administração não propôs à Assembleia de acionistas a distribuição de
dividendo.
21. Receita com prestação de serviços
2° semestre
2021
2021
2020
Corretagem com operações em bolsa
1.041.561 2.189.497 1.881.359
Colocação de títulos
1.098.689 2.181.120 1.493.922
Distribuição de fundos
459.864 899.316 805.569
Outros serviços
202.259 390.903 355.159
2.802.373 5.660.836 4.536.009
22. Custos operacionais
2° semestre
2021
2021
2020
Custo de comissões
(1.321.817) (2.660.459) (2.091.644)
Perdas operacionais
(11.621)
(24.611)
(24.203)
Outros custos
(184.476) (401.503) (378.510)
(1.517.914) (3.086.573) (2.494.357)
23. Despesas administrativas
2° semestre
2021
2021
2020
Despesas de propaganda e publicidade
(141.503) (257.876) (159.626)
Despesas de amortização
(91.718) (220.305) (123.220)
Despesas de depreciação
(11.361)
(20.131)
(22.417)
Despesas de pessoal
(675.385) (1.133.608) (607.876)
Encargos sociais
(159.915) (303.823) (175.343)
Despesas de processamento de dados
(238.384) (442.845) (324.460)
Despesas de serviços técnicos
especializados
(116.794) (187.304)
(91.672)
Despesas de serviços de terceiros
(142.188) (202.421) (142.313)
Outras
(99.561) (178.661) (147.936)
Total
(1.676.809) (2.946.974) (1.794.863)
24. Outras receitas e despesas operacionais
2° semestre
2021
2021
2020
Outras receitas operacionais
Rendas de incentivos do tesouro direto
55.072 155.963 152.879
Recuperação de encargos e despesas
1.925
3.704
1.014
Reversão de provisões operacionais
5.002
7.391
1.286
Outras
6.287 11.794
7.642
Outras despesas operacionais
Associações e entidades regulatórias
(3.636) (6.604) (5.519)
Perda na alienação de outros ativos
(256) (1.129) (5.334)
Processos judiciais e acordo com clientes
(1.628) (3.542) (45.259)
Doações
(19.032) (27.309) (32.359)
Outras
(37.842) (47.352) (81.264)
Total
5.892 92.916 (6.914)
25. Determinação do valor justo: A XP CCTVM avalia instrumentos financeiros e derivativos, pelo valor justo no final do período de cada demonstração
financeira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em
mercados negociados em mercados ativos é seu preço de mercado, cotados
no mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como nível 1 consistem
principalmente em instrumentos financeiros representantes da dívida pública
do Brasil e instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (ou seja,
bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instrumentos financeiros que não
são negociados em mercados ativos é determinado utilizando
técnicas de avaliação, que basicamente fazem o uso de dados observáveis de
mercado. Se todos os dados significativos exigidos para determinação do valor
justo do ativo ou passivo financeiro forem observáveis direta ou indiretamente,
o instrumento é incluído no nível 2. Os instrumentos financeiros classificados
como nível 2 são compostos principalmente por instrumentos financeiros emitidos por entidades privadas e instrumentos financeiros negociados em mercado secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos significativos não forem
observáveis, o instrumento é incluído no nível 3. Os valores justos foram avaliados para fins de mensuração com base nos métodos abaixo. (a) Disponibilidades e operações compromissadas: O valor justo de disponibilidades e
operações compromissadas se aproxima substancialmente do seu valor con-

tábil. (b) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: O valor justo dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos reflete o seu valor contábil. (c) Outros ativos e passivos
financeiros: O valor justo de títulos sem cotação de mercado é estimado com
base no valor atual dos fluxos de caixa futuros descontados utilizando as taxas
observáveis e as taxas de mercado na data de apresentação das demonstrações financeiras.
2021
Nível 1
Nível 2 Nível 3 Valor Justo Valor contábil
Ativos
financeiros
Títulos e valores
mobiliários
23.202.506
556.049
– 23.758.555
23.759.622
Instrumentos
financeiros
derivativos
– 3.494.362
– 3.494.362
3.494.362
Aplicações em
operações
compromissadas
– 25.220.159
– 25.220.159
25.202.440
Outros ativos financeiros
–
177.895
–
177.895
177.895
Passivos
financeiros
Instrumentos
financeiros
derivativos
– 3.478.297
– 3.478.297
3.478.297
Obrigações por .
operações
compromissadas
– 30.972.704
– 30.972.704
30.973.813
Obrigações por
empréstimos
– 3.504.679
– 3.504.679
3.500.449
Outros passivos
financeiros
–
10.822 30.300
41.122
41.122
23.202.506 67.414.967 30.300 90.647.773
90.628.000
2020
Valor
Valor
Nível 1
Nível 2 Nível 3
Justo contábil
Ativos financeiros
Títulos e valores
mobiliários
15.134.856 2.966.253
– 18.101.109 19.317.330
Instrumentos
financeiros
derivativos
– 1.559.287
– 1.559.287 1.559.287
Aplicações em
operações
compromissadas
– 29.006.253
– 29.006.253 29.006.252
Outros ativos
financeiros
–
28.857
–
28.857
28.857
Passivos financeiros
Instrumentos
financeiros
derivativos
– 1.658.567
– 1.658.567 1.658.567
Obrigações por
operações
compromissadas
– 27.628.932
– 27.628.932 27.628.936
Obrigações por
empréstimos
–
10.515
–
10.515
10.523
Outros passivos
financeiros
–
17.096 10.100
27.196
27.196
15.134.856 62.875.760 10.100 78.020.716 79.236.948
A contraprestação contingente relacionada à aquisição da Carteira Online
Controle de Investimentos Ltda. (Nota 12) é classificada no Nível 3 da hierarquia do valor justo. O passivo de contraprestações contingentes representa o
valor máximo contratual a pagar descontado usando uma taxa média ponderada de 10,04 % a.a. A mudança na taxa de desconto em 100 bps aumentaria/
diminuiria o valor justo em R$ 752. A mudança no valor justo da contraprestação contingente na data de aquisição de 31 de dezembro de 2021 não foi relevante. As transferências de entrada e saída dos níveis da hierarquia do valor
justo são analisadas ao final de cada demonstração financeira. Nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, não houve transferências entre
Nível 2 e o Nível 3. 26. Transações com partes relacionadas: (a) Transações comerciais e contratuais com partes relacionadas: Os principais saldos de ativos e passivos, assim como as transações que influenciaram o resultado nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, relativos a
operações com partes relacionadas, decorrem de transações da XP CCTVM
com acionistas controladores diretos ou indiretos (“Controladoras”), entidades
do Grupo XP e os respectivos acionistas da XP Inc. (“Relacionadas”) e profissionais-chave da Administração. No curso normal de seus negócios, as Empresas do Grupo XP realizam operações comerciais e financeiras com a
XP CCTVM em condições normais de mercado. Essas operações incluem:
(i) prestação de serviços de educação, consultoria e assessoria empresarial;
(ii) assessoria e consultoria financeira em geral; (iii) administração de recursos
e prestação de serviços na área de gestão de carteiras; (iv) prestação de serviços na área de tecnologia da informação e processamento de dados;
e (v) prestação de serviços na área de seguros. Durante os períodos findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a XP CCTVM efetuou as seguintes
operações com partes relacionadas:
Tipo de
relacionamento
2021
2020
Ativo
Aplicações em operações
compromissadas
Controladoras
46.493
45.984
Controlada 17.699.660 4.262.938
Títulos e valores mobiliários
Controlada
46.560
1.352
Instrumentos financeiros derivativos
Controladoras
41.055
20.555
Controlada
38.728
–
Outros ativos
Controladoras
1.215
49
Relacionadas
2.187 264.120
Controlada
30.950
16.467
Passivo
Obrigações por empréstimos
Controlada (1.848.577)
–
Instrumentos financeiros derivativos
Controlada
(90.318)
–
Captações por operações compromissadas
Controlada (1.005.754)
–
Outros passivos
Relacionadas
(11.218) (111.894)
Controlada
(5.162)
(32)
Resultado
Resultado de operações
compromissadas
Controladoras
700
(1.136)
Controlada
195.182 (10.887)
Resultado de operações com títulos
e valores mobiliários
Controlada
578
5.270
Resultado com instrumentos
financeiros derivativos
Controladoras
(31.054)
(1.200)
Controlada
(6.121)
–
Operações de empréstimos e
repasses
Controlada
(78.118)
–
Receita de prestação de serviços
Relacionadas
4.967
2.364
Controlada
275.699
88.307
Custos operacionais
Controlada
(21.000)
–
Outras receitas/(despesas)
operacionais)
Relacionadas (156.404) (246.567)
Controlada
(45.882) (15.170)
(b) Honorários da diretoria
2° semestre
2021 2021 2020
Remuneração do pessoal-chave
da administração
Honorários da diretoria
(3.020) (6.096) (6.011)
27. Programa de participações nos lucros: A XP CCTVM possui programa
de participação nos lucros e/ou resultados para seus funcionários. Esse programa não é extensível para a Diretoria. Essa participação tem como data-base os meses de junho e dezembro. Foi provisionado para fins de distribuição
em outras obrigações sociais e estatutárias, R$ 685.327 (R$ 393.067 em
31 de dezembro de 2020). 28. Limites operacionais (Acordo de Basileia):
A XP CCTVM adota a apuração dos limites de Basileia de forma consolidada,
tomando-se como base os dados financeiros do Conglomerado Prudencial, de
acordo com as diretrizes do Banco Central do Brasil. Em 31 de dezembro de
2021, atingiu o índice de 14,03% (16,29% em 31 de dezembro de 2020).
2021
2020
Capital regulamentar
Capital principal (Nível I)
3.696.590 2.478.907
Patrimônio de Referência
3.696.590 2.478.907
Ativos ponderados pelo risco
RWA
26.338.917 15.218.514
Índice de Basileia (PR/RWA)
14,03%
16,29%
29. Gerenciamento de risco
A Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmente independente das
áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção de conflito de interesse e uma segregação de funções adequada às boas práticas de governança corporativa e de mercado. A estrutura organizacional está delineada de acordo com as recomendações propostas pelo
Acordo de Basileia, onde são formalizadas as políticas, procedimentos e metodologia consistentes com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio
e onde são monitorados os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Tais
processos de gerenciamento de riscos estão ainda, associados aos processos de gestão de continuidade de negócios, principalmente, no que tange a
formulação de análises de impacto, planos de continuidade, planos de recuperação de desastres, planos de backup e gerenciamento de crises. (a) Risco
de mercado: A administração de risco de mercado das operações é efetuada
por meio de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novos produtos e atividades, visando manter a exposição ao risco de
mercado em níveis considerados aceitáveis pela instituição e atender a estratégia de negócios e limites definidos pelo Comitê de Risco. Com as regras
formalizadas, o departamento de risco tem o objetivo de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites pré-estabelecidos, podendo
recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos clientes, além de intervir em
casos de desenquadramento e o de reportar ao Comitê todos os eventos
atípicos. A descrição completa da estrutura de gerenciamento de risco de mercado encontra-se disponível na sede da instituição. Os controles para a men-
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suração da exposição do risco de mercado utilizados são conceituados e amplamente utilizadas no mercado, estes são: • Value At Risk (VAR): é o valor em
risco de uma carteira e pode ser entendido como uma estimativa de perda
máxima em condições normais de mercado, dado um nível de confiança de
95% de certeza para o horizonte de tempo de 1 dia; e • Stress test: é um método para medir potenciais perdas advindas de eventos extremos de mercado,
através de projeções de cenários críticos e de baixa probabilidade. É um mecanismo que demanda a discussão de cenários futuros e entendimento da
vulnerabilidade das carteiras sob circunstâncias improváveis, que auxilia a
revisão dos limites internos de exposição ao risco. (b) Análise de sensibilidade: De acordo com as informações de mercado, a XP CCTVM realizou a análise de sensibilidade por fatores de risco de mercado considerados relevantes.
As maiores perdas, por fator de risco, em cada um dos cenários foram apresentadas com um impacto nos lucros ou prejuízos, fornecendo uma visão da
exposição por fator de risco do Grupo em cenários excepcionais. As análises
de sensibilidade não consideram a dinâmica de funcionamento das áreas de
risco e tesouraria, uma vez que, uma vez detectadas estas perdas, são rapidamente desencadeadas medidas de mitigação do risco, minimizando a possibilidade de perdas significativas.
2021
Carteira de
Negociação
Exposições
Cenários
Fatores de Risco
Risco de Variação em:
I
II
III
Taxa de juros prefixadas
Prefixado
em reais
(100)
(826)
696
Taxas de cupons de
Cupons Cambiais
moedas estrangeiras
(6)
(73)
(146)
Moedas Estrangeiras Taxas de câmbio
(56) (1.389) (2.777)
Índices de Preços
Taxas de cupons de inflação (402) (10.040) (20.080)
Ações
Preços de ações
(74)
(756) (1.512)
Seed Money XP
Investimento em fundos
(76) (1.890) (3.780)
(714) (14.974) (27.599)
Fabricio Cunha de Almeida - Diretor

2020
Carteira de
Negociação
Fatores de Risco

Exposições
Cenários
Risco de Variação em:
I
II
III
Taxa de juros prefixadas
Prefixado
em reais
(9)
(455)
1.716
Taxas de cupons de
Cupons Cambiais
moedas estrangeiras
(2)
(89)
(178)
Moedas Estrangeiras Taxas de câmbio
(1)
(12)
(24)
Índices de Preços
Taxas de cupons de inflação (297) (10.743) (21.364)
Ações
Preços de ações
(311) (7.333) (14.939)
(620) (18.632) (34.789)
(c) Risco de liquidez: A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez foi
estabelecida com base nas diretrizes do Banco Central do Brasil, procurando
proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza das operações, à complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco de
liquidez da Instituição. O processo de gerenciamento do risco de liquidez prevê procedimentos de identificação, mensuração e controle à exposição ao risco de liquidez, levando em consideração as condições de mercado atuais e
previsões futuras na elaboração de cenários para projeções dos fluxos de
caixa em diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia. A descrição completa da estrutura de gerenciamento de risco de liquidez encontra-se disponível na sede da instituição. (d) Risco de crédito: O gerenciamento do risco de
crédito é de responsabilidade da área de risco que visa garantir o cumprimento do determinado na política do Conglomerado Prudencial e assegurar que
os limites operacionais estabelecidos sejam executados. O documento de
Gestão de Riscos estabelece sua política de crédito com base na composição
da carteira por título, por rating interno de emissor e ou emissão, na atividade
econômica, na duration da carteira, nas variáveis macroeconômicas, entre outros. O departamento de Análise de Crédito também está ativamente envolvido
nesse processo e é responsável por avaliar o risco de crédito de emissões e
emissores com os quais mantém ou pretende manter relações de crédito, utilizando-se também de metodologia interna de atribuição de risco de crédito
(rating) para classificar a probabilidade de perda das contrapartes. As análises
realizadas são apresentadas ao Comitê de Crédito, que tem como atribuição
DIRETORIA

determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte.
A revisão dos créditos avaliados no Comitê de Crédito é realizada periodicamente pela Área de Análise de Crédito, de acordo com normas e metodologias
internas. A área de risco é subordinada diretamente ao Diretor de Risco, sem
qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise de crédito também é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção necessária para a
realização de suas atividades, uma vez que não participa da definição de estratégias de negócios e não realiza as operações de mercado de qualquer
natureza. (e) Risco operacional: O Conglomerado Prudencial possui uma
estrutura de gerenciamento de risco operacional alinhada com as expectativas
regulatórias e melhores práticas de mercado, que engloba a elaboração de
políticas e procedimentos para identificação, avaliação, classificação, monitoramento e reporte dos riscos, de modo a prestar à Diretoria uma visão holística dos riscos identificados, seu grau de exposição, bem como a evolução da
implementação de controles mitigatórios. Tais diretrizes e procedimentos também abrangem à mitigação do risco de continuidade de negócios, incluindo
suas estratégias e planos de contingência para assegurar a recuperação das
operações em situações de crises. A descrição completa da estrutura de gerenciamento de risco operacional encontra-se disponível na sede da instituição. 30. Estrutura de gerenciamento de capital: Em atendimento à Resolução CMN n° 4.557/2017, do Bacen, o Conglomerado Prudencial adotou uma
política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios,
procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital do
Conglomerado Prudencial de forma tempestiva, abrangente e compatível com
os riscos incorridos de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e
serviços oferecidos a seus clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em nosso site.
31. Resultado não recorrente
2021
2020
Eventos não recorrentes
Recuperação de Encargos Tributários
–
1.014
Impairment de ativos não financeiros
(2.040) (60.042)
Multas extraordinárias
– (36.311)
Doações
– (21.558)
Amortização de Ágio
– (61.650)
Majoração da Alíquota da CSLL
(29.311)
–

Bruno Constantino Alexandre dos Santos - Diretor

Rodrigo Santana Passos Góes - Controller

Jairo Luiz de Araujo Brito - Contador - CRC: RJ-110743/O-4
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas - XP Investimentos Corretora de Câmbio, das. Os resultados desses procedimentos nos proporcionaram evidência possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econôTítulos e Valores Mobiliários S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações apropriada e suficiente de auditoria no contexto das demonstrações financei- micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeifinanceiras da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobi- ras da Instituição. Porque é um PAA: Receitas de prestação de serviços ras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiliários S.A. (“Instituição” ou “XP CCTVM”), que compreendem o balanço patri- (Nota 3 (s) e 21): As receitas de prestação de serviços da XP CCTVM são ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
monial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resul- compostas substancialmente por serviços de corretagem com operações em mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifitado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos bolsa, colocação de títulos e distribuição de fundos. Essas receitas são men- camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finanfluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as suradas conforme os termos contratuais que consideram o percentual de co- ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execorrespondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significa- missão para os serviços prestados. O reconhecimento da receita requer con- cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
tivas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações troles de administração para determinação do registro no momento em que os obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nosfinanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- serviços são prestados. Considerando a relevância dessas receitas no contex- sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de frautos relevantes, a posição patrimonial e financeira da XP Investimentos Corre- to das demonstrações financeiras da Instituição, essa área foi considerada de é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
tora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de como foco de nossa auditoria. Como o assunto foi conduzido em nossa de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o auditoria: Realizamos o entendimento do ambiente de controles internos re- ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relesemestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis ferente aos processos de reconhecimento de receitas. Efetuamos, também, o vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriaadotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo confronto das informações analíticas contidas nos sistemas operacionais com dos às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
Banco Central do Brasil (Bacen). Base para opinião: Nossa auditoria foi con- a receita reconhecida no sistema contábil. Em base amostral, inspecionamos a eficácia dos controles internos da Instituição. • Avaliamos a adequação das
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. a documentação suporte das receitas registradas, e confrontamos com a liqui- políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri- dação financeira subsequente. Além disso, efetuamos o recálculo de determi- respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adetas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria nadas transações de receitas registradas. Desta forma, nossos procedimentos quação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operadas demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Institui- de auditoria nos proporcionaram evidências apropriadas e suficientes de audi- cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
ção, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de toria no contexto das demonstrações financeiras da Instituição. Outras infor- relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
mações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituipelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as
auditor: A administração da Instituição é responsável por essas outras infor- ção. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acremações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonsditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e aproas demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
priada para fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela- forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aquetório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa res- de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condiles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais signiponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar ções futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade
ficativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assunse esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra- operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
tos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrademonstrações financeiras como um todo e na formação de nosforma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
sa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra- ções financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Porque é um ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos
PAA: Ambiente de tecnologia da informação: O processamento de transa- respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas de- evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações finanções da XP CCTVM, o desenvolvimento de suas operações e a continuidade monstrações financeiras: A administração da Instituição é responsável pela ceiras das coligadas para expressar uma opinião sobre as demonstrações fide seus processos de negócios são dependentes de sua estrutura tecnológi- elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de nanceiras da Instituição. Somos responsáveis pela direção, supervisão e deca. Os riscos inerentes à tecnologia da informação, podem, eventualmente, acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições sempenho da auditoria considerando essas investidas e, consequentemente,
causar processamento incorreto de transações críticas, acessos indevidos a autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e pelos controles pela opinião de auditoria da Instituição. Comunicamo-nos com os responsásistemas e dados, e, consequentemente transações não autorizadas proces- internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
sadas e erros nos controles automatizados dos sistemas aplicativos. Por essa demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
razão, essa foi considerada uma área de foco em nossa auditoria. Como o se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que,
assunto foi conduzido em nossa auditoria: Com o auxílio de nossos espe- a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos ascialistas em tecnologia de informação, realizamos o entendimento dos am- continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados suntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governanbientes de tecnologia da informação e testamos os controles gerais de tecno- com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora- ça, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos
logia. Em nosso plano de trabalho, consideramos os testes relacionados ao ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa
gerenciamento e desenvolvimento de mudanças sistêmicas, segurança de liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter- maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses
acessos a programas, sistemas e dados, operação/processamento de siste- nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento temas e segurança física do centro de processamento de dados. Testamos os pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela super- nha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
principais controles automatizados ou dependentes de tecnologia relaciona- visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsa- extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado
dos às aplicações nos processos de negócios relevantes da XP CCTVM. Para bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nos- em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação
obter evidências necessárias e suficientes em nossa auditoria das demonstra- sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunições financeiras, foi necessário executar testes documentais adicionais a fim financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde- cação para o interesse público.
São Paulo, 4 de março de 2022
de avaliar a integridade e a precisão das informações geradas pelos sistemas, pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
dos relatórios automatizados e, quando necessário, aplicação de procedimen- contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
tos utilizando base de dados analíticas, de forma a permitir um espectro maior mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
Tatiana Fernandes
de teste e evidência. Também, em complemento aos procedimentos já men- brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor- PricewaterhouseCoopers
Kagohara Gueorguiev
cionados, realizamos, em base amostral, a revisão dos lançamentos contá- ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou Auditores Independentes Ltda.
Contadora - CRC 1SP245281/O-6
beis para verificar se as transações processadas foram devidamente autoriza- erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, CRC 2SP000160/O-5

Três perguntas: o mercado de ações em fevereiro de 2022
Por Jorge Priori

O

Ibovespa fechou
fevereiro com
113.141 pontos,
apresentando uma valorização de 0,89%. Em 2022,
a valorização é de 7,94%,
e nos últimos 12 meses,
0,79%. A máxima no ano
foi atingida no dia 16 de
fevereiro, 115.180 pontos,
e a mínima no dia 5 de janeiro, 101.005 pontos. Conversamos com Fabrício
Gonçalvez, CEO da Box
Asset Management, sobre
o mercado no último mês,
sua avaliação geral sobre os
resultados já divulgados do
4T21 e sobre como se posicionar no mercado acionário tendo em vista um ano
que deverá ser marcado pela volatilidade.

Como você viu o mercado de ações em fevereiro de 2022?
Foi um mês marcado pela
volatilidade nos mercados,
com a questão da Rússia x
Ucrânia impactando diretamente as commodities e as
bolsas globais. Apesar de
todos esses efeitos, o Ibovespa, nosso principal índice, fechou o mês com uma
valorização de 0,89%. A inflação global é uma preocupação dos investidores que
têm buscado ativos atrelados às commodities como forma de proteção, e o
Brasil tem sido um destino
para isso. Para fins de comparação, o S&P 500 fechou
o mês com queda de 3,13%.
Qual a sua avaliação
sobre os resultados do

4T21 já divulgados pelas
companhias e quais são
as perspectivas de resultados para 2022?
De modo geral, foram
bons resultados. Grandes
companhias brasileiras como Vale, Petrobras e Itaú
superaram as estimativas
do mercado. Claro, algumas
empresas sólidas como Bradesco, Santander e Ambev
divulgaram resultados abaixo do esperado, mas, como
disse, na média foram bons.
O ano de 2022 será de desafios por conta da inflação e
da trajetória de juros no país. A projeção para a Selic,
segundo o relatório Focus
do BC, é que ela termine o
ano acima dos 12%. Juros
mais altos desaceleram o
consumo e sobem o custo
do dinheiro.

Temos pela frente um
ano que, muito provavelmente, será caracterizado
pela volatilidade, principalmente por causa das
eleições
presidenciais.
Como se posicionar em
ações diante desse quadro?
Antes de alocar o capital,
o investidor deve sempre
definir o seu perfil de risco
para fazer uma correta exposição em determinadas
classes de ativos. Renda variável sempre terá volatilidade, pois o futuro é incerto, e o curto prazo, repleto
de ruídos. O melhor a se
fazer é ater-se ao longo prazo e diversificar a carteira
com ações de diferentes geografias e setores visando a
redução de risco e aumento
da expectativa de retorno.

Box Asset Management

Fabrício Gonçalvez

Monitor Mercantil l Sexta-feira, 4 de março de 2022
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TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.

Rua São José, 35 / 16º - Centro - RJ 20010-020 - CNPJ/MF nº 02.664.042/0001-52 - Tel.: (021) 2544-6667 - Fax: 2544-5777 - Inscr. Municipal: 02480654
Relatório da Administração – 31.12.2021
mantem um endividamento com o imposto IPTU do prédio , que assim permitiu a continuidade das operações, já
Srs. Acionistas: Apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezem- que as atividades da empresa foram duramente afetadas nesse período. A companhia considera que deverá ter um
bro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 , auditadas por BKR – Lopes Machado auditores independentes. O Menezes resultado para o ano de 2022, ainda com impactos negativos, porém mais de retomada e melhoria geral da situação
Côrtes possui como único imóvel o Edifício Garagem Menezes Côrtes, localizado no Centro do Rio de Janeiro, à econômica, na medida em que foram reduzidas despesas, há o crescimento da vacinação e um maior movimento do
exceção do 13° andar, que é de propriedade da CODERTE. A empresa atua na administração e operação de 3.533 público no centro da cidade , tem-se assim , uma expectativa de crescimento. A Administração do Menezes Côrtes
vagas de garagem, (automóveis 3.376 vagas e motocicletas 157 vagas), distribuídas em 12 andares, na locação de dentro desse atual cenário econômico, permanece empenhada em adequar as suas despesas ao novo patamar das
112 lojas localizadas no térreo e sobreloja do prédio, na locação de 9 boxes na Rua Erasmo Braga, na locação de receitas, parcelar o endividamento com impostos e manter como meta a otimização das receitas oriundas das diver45 espaços na galeria do térreo (quiosques), na locação de 32 estandes na sobreloja do prédio e na atividade de sas atividades da empresa e com a busca de receitas alternativas.
merchandise dos espaços verticais e na locação do pavimento correspondente ao 15° andar. O Menezes Côrtes
Marcello Romualdo Pereira da Silva - Diretor Presidente e de Relações com Investidores
apresentou resultado negativo, como consequência desse quadro atípico de pandemia que se arrasta a quase dois
Ana Cristina Xavier Roque - Diretora Jurídica.
anos, o resultado do ano ficou dentro das previsões que apontavam para um ano ainda muito difícil. A empresa
Erick Mendes de Oliveira - Contador – CRC/RJ 47950/O.
Demonstração do Valor Adicionado – Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Balanço Patrimonial – Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Demonstração do Resultado – Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)
2021
2020
Ativo
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020
Circulante:
Receita líquida
14
16.285
16.279 Receitas
22.472 22.922
Caixa e equivalentes de caixa
5
8.187
1.506 Custo dos serviços prestados
(11.682) (11.492) Receita de serviços
15
(4.519) (4.852)
Contas a receber
6
1.123
1.093 Lucro bruto
4.603
4.787 Descontos
Outras receitas
49
59
Outros créditos
1.181
685 Receitas (despesas) operacionais:
Provisão/reversão para crédito liquidação provisória
(245) (1.029)
10.491
3.284 Gerais e administrativas
13 e 16
(6.938)
(7.404)
17.757 17.100
Não circulante:
(396)
(1.029) Insumos adquiridos de terceiros
Imobilizado
7
116.044
113.774 Outras despesas operacionais
(7.334)
(8.433)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(6.216) (5.442)
116.044
113.774
(2.731)
(3.646) Valor adicionado bruto
11.541 11.658
126.535
117.058 Resultado antes do resultado financeiro
Resultado
financeiro
Retenções
Passivo
Nota
2021
2020
Receitas
financeiras
254
188
Depreciação
(2.314) (2.442)
Circulante:
(1.959)
(1.341) Valor adicionado líquido produzido pela entidade
9.227
9.216
Fornecedores
702
91 Despesas financeiras
(1.705)
(1.153)
18
Valor adicionado recebido em transferência
Obrigações sociais e trabalhistas
505
455
(4.436)
(4.799) Receita de aplicações financeiras
254
188
Empréstimos e financiamentos
8
3.990
238 Prejuízo do exercício
9.481
9.404
(0,0084) (0,0091) Valor adicionado total a distribuir
12
Impostos taxas e contribuições
9
7.294
3.326 Prejuízo por ação - básico
Distribuição do valor adicionado
Outras contas a pagar
571
215
Demonstração do Resultado
Remuneração direta
3.051
3.741
13.062
4.325
Trimestres
Findos
em
31
de
Dezembro
de
2021
e
2020
Benefícios
1.202
1.403
Não circulante:
(Em
milhares
de
reais,
exceto
pelo
prejuízo
básico
e
diluído
por
ações)
FGTS
129
158
Empréstimos e financiamentos
8
5.176
4.382
5.302
01/10/2021 à 01/10/2020 à Pessoal
5.176
1.823
1.960
31/12/2021
31/12/2020 Federais e Estaduais
Patrimônio líquido:
11
5.753
5.600
Capital social
2.018
2.018 Receita líquida
5.177
3.700 Municipais
7.576
7.560
Ações em tesouraria
(16)
(16) Custo dos serviços prestados
(2.645)
(2.881) Impostos, taxas e contribuições
1.959
1.341
Reservas de lucros
11.886
15.175 Lucro bruto
2.532
819 Despesas financeiras
Remuneração de capitais de terceiros
1.959
1.341
Reserva de reavaliação
94.409
95.556 Receitas (despesas) operacionais:
Prejuízo do exercício
(4.436) (4.799)
108.297
112.733 Gerais e administrativas
(1.827)
(1.827) Remuneração de capital próprio
(4.436) (4.799)
126.535
117.058 Outras despesas operacionais
(381)
(99) Valor adicionado distribuído
9.481
9.404
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Resultado antes do resultado financeiro
324
(1.107) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado financeiro
Demonstração do Resultado Abrangente
Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
Receitas financeiras
30
27
(Em milhares de reais)
Despesas financeiras
(741)
(603) Trimestres Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
01/10/2021 à
01/10/2020 à
2021
2020
(711)
(576)
31/12/2021
31/12/2020
Prejuízo do exercício
Resultado antes do I.R. e contribuição social
(387)
(1.683) Prejuízo líquido (lucro) do período
(387)
(1.683)
Outros resultados abrangentes:
(4.436) (4.799)
Imposto
de
renda
e
contribuição
social:
Outros resultados abrangentes:
Realização da reserva de reavalição
1.147
1.152
Corrente
Realização da reserva de reavalição
287
288
(3.289) (3.647)
Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do período
(387)
(1.683) Resultado abrangente do período
(100)
(1.395)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Prejuízo por ação - básico
(0,0007)
(0,0032) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais)
Nota 2021 2020
Reserva de Capital
Reserva de lucros
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Capital
Ações
Reserva
Retenção Resultados Outros Resultados
Prejuízo do exercício
(4.436) (4.799)
Nota
social
em tesouraria
legal
de lucros acumulados
Abrangentes
Total
Ajustes sobre o prejuízo do exercício:
Depreciação
7
2.314 2.361
2.018
(16)
404
18.418
96.708 117.532
Prejuízo líquido do exercício ajustado
(2.122) (2.438) Saldos em 01 de janeiro de 2020
Transferência para retenção de lucro
(3.647)
3.647
Variação nos ativos e passivos:
(4.799)
(4.799)
Contas a receber
(30) 1.592 Prejuízo do exercício
1.152
(1.152)
Despesas antecipadas a apropriar
- (450) Realização da reserva de reavaliação
11
2.018
(16)
404
14.771
95.556 112.733
Impostos taxas e contribuições a recolher
3.968 2.230 Saldos em 31 de dezembro 2020
(3.289)
3.289
Fornecedores
611
48 Transferência para retenção de lucro
(4.436)
(4.436)
Obrigações sociais e trabalhistas
50
(90) Prejuízo do exercício
1.147
(1.147)
Outros
(140)
(55) Realização da reserva de reavaliação
11
2.018
(16)
404
11.482
94.409 108.297
Recursos provenientes das atividades operacionais
2.337
837 Saldos em 31 de dezembro de 2021
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição do imobilizado
(4.651) (118) ência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados ciados pela vida útil esperada da mesma forma que os ativos próprios ou por
Baixa de imobilizado
67
- efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas subja- um período inferior, se aplicável, conforme termos do contrato de arrendaRecursos consumidos nas atividades de Investimento
7 (4.584) (118) centes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões mento em questão. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou
Fluxo de caixa das atividades financiamento
feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as esti- quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do
Empréstimos e financiamentos
8.928 (469) mativas são revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobiliDividendos pagos
- (1.053) períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente como perí- zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e
Recursos consumidos nas atividades de financiamento
8.928 (1.522) odos futuros. 3.1. Principais julgamentos na aplicação das políticas con- o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 4.5. Redução ao
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
6.681 (803) tábeis - A seguir são apresentados os principais julgamentos, exceto aqueles valor recuperável - No fim de cada exercício, a Companhia revisa o valor
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5
1.506 2.309 que envolvem estimativas (vide nota explicativa nº 3.2), efetuados pela Admi- contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma
Caixa e equivalentes de caixa no final do excercício
5
8.187 1.506 nistração durante o processo de aplicação das políticas contábeis da Compa- indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor reAumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
6.681 (803) nhia e que mais afetam significativamente os valores reconhecidos nas de- cuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimaAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
monstrações contábeis. Ativos financeiros mantidos até o vencimento - A do com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando
Notas Explicativas às Informações Financeiras Intermediárias
Administração revisou os ativos financeiros da Companhia em conformidade não for possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente,
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
com a manutenção do capital e as exigências de liquidez e confirmou a inten- A Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma) ção e a capacidade de a Companhia manter esses ativos até o vencimento. à qual pertence o ativo. Quando uma base de alocação razoável e consisten1 - Informações Gerais: O Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. O valor contábil dos ativos financeiros mantidos até o vencimento é de te pode ser identificada, os ativos corporativos também são alocados às uni(“TGMC”), Companhia aberta controlada pela Mercator Investment Fund Li- R$9.310 (31 de dezembro de 2020 R$2.599). Os detalhes a respeito desses dades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradomitede Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado, ativos estão descritos na nota explicativa 20.2. 3.2. Principais fontes de in- ras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa
tem por objetivo principal administrar as atividades de garagem de veículos, certeza nas estimativas - A seguir, são apresentadas as principais premis- ser identificada. O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo
observada a legislação aplicável, alugar lojas, salas, vagas de estacionamen- sas a respeito do futuro e outras principais origens da incerteza nas estimati- menos os custos na venda ou o valor em uso. Na avaliação do valor em uso,
to e outros espaços do seu único imóvel. O TGMC possui como único imóvel vas no final de cada período de relatório, que podem levar a ajustes significa- os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela
o Edifício Garagem Menezes Côrtes, localizado no Centro do Rio de Janeiro, tivos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo exercício. Recu- taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de merà exceção do 13° andar, que é de propriedade da CODERTE. A empresa peração de ativos de vida longa (“impairment”) - Ativos que têm vida útil inde- cado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para o qual
atua na administração e operação de 3.533 vagas de garagem, (automóveis finida e não sujeitos à amortização têm sua recuperação testada anualmente, a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante recu3.376 vagas e motocicletas 157 vagas), distribuídas em 12 andares, na loca- enquanto os ativos sujeitos à depreciação ou amortização têm seu valor de perável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que
ção de 112 lojas localizadas no térreo e sobreloja do prédio, na locação de 9 recuperação revisado pela Administração sempre que eventos ou mudanças seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é
boxes na Rua Erasmo Braga, na locação de 45 espaços na galeria do térreo nas circunstâncias indicarem que seus valores contábeis não poderão ser reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável
(quiosques), na locação de 32 estandes na sobreloja do prédio e na atividade recuperados.As perdas são reconhecidas com base no montante pelo qual o é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao
de merchandising dos espaços verticais e na locação do pavimento corres- valor contábil excede o maior valor provável de recuperação de um ativo de valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor
pondente ao 15° andar. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde vida longa, calculado (a) pelo seu valor em uso (valor presente esperado dos contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada de
(“OMS”) decretou que o surto do Coronavírus (“COVID-19”), configura uma fluxos de caixa futuros), ou (b) valor de venda estimado dos ativos menos os seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido
pandemia em escala global, sendo a redução do fluxo de pessoas entre cida- custos estimados para venda. Vida útil dos bens do imobilizado - A Compa- determinado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse
des e estados através do sistema de transportes de passageiros um dos fo- nhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no final sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios
cos das autoridades de saúde nas ações preventivas contra a propagação de cada período de relatório. Na adoção inicial das IFRSs, a Administração, anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhedeste vírus. Desta forma, a entidade avaliou os impactos do COVID-19 em suportada por peritos avaliadores independentes, conforme descrito na nota cida imediatamente no resultado. 4.6. Provisões - As provisões são reconheseus negócios, considerando os riscos e incertezas aos quais a Companhia explicativa 2, estabeleceu que uma nova vida útil do Edifício Garagem, o qual cidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos
está exposta, e identificou como efeito nas operações da Sociedade, queda estava totalmente depreciado anteriormente à atribuição de custo. Avaliação passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja
significativa no fluxo de carros afetando o Estacionamento e no fluxo de pes- de instrumentos financeiros - Conforme descrito nas notas explicativas nº2 e liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estisoas e restrições governamentais afetando significativamente os negócios nº20, a Companhia usa técnicas de avaliação que incluem informações que mativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de
das lojas e, consequentemente, no faturamento. A Companhia vem adotando não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o valor justo cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos
uma série de medidas visando mitigar os impactos gerados pelo COVID-19 de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº20 à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa
em suas operações, incluindo: i) adoção de medidas que contribuam para oferece informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas na estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor
mitigar riscos para colaboradores, familiares e clientes, e garantir a manuten- determinação do valor justo de instrumentos financeiros, bem como a análise presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheição e continuidade das operações; ii) adoção de medidas de prevenção de de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredita que as técnicas ro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos
caixa, visando a preservação de recursos para manutenção das operações de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são adequadas para a para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de
enquanto durar a crise; e iii) adoção preventiva de trabalho à distância (regi- determinação do valor justo dos instrumentos financeiros. 3.3. Novas Nor- um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtume de home office) para grande parte dos colaboradores em trabalhos admi- mas Vigentes a Partir de Janeirode 2021 - A Companhia avaliou as novas almente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. Contratos
nistrativos, disponibilizando a infraestrutura necessária para que os funcioná- Normas efetivadas para o exercício iniciado após 1º de janeiro de 2021 e onerosos - Obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são recorios possam trabalhar de casa e interagir com outros colaboradores, além da concluiu que não trouxeram impactos significativos sobre as demonstrações nhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso existe quando
redução da jornada de trabalho para parte do seu quadro de colaboradores. financeiras da Companhia. 4 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os
Durante o exercício de 2020, e no exercício apresentado de 2021; observou- 4.1. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes de caixa são mantidos benefícios econômicos que se esperam que sejam recebidos ao longo do
se um aumento de inadimplência nos contratos de locação de loja cujos cré- com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não mesmo contrato. 4.7. Contas a pagar - As contas a pagar aos fornecedores
ditos estão sendo renegociáveis junto com os lojistas. Adicionalmente duran- para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que
te o mesmo exercício houve um aumento significativo da vacância na opera- caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo clasção de locação de estacionamento, o qual já se observa no período subse- conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de sificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de
quente um notório incremento da operação indicando a retomada gradativa valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passidas atividades. Não obstante, neste momento, a Companhia não consegue equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, vo não circulante. Inicialmente são reconhecidas pelo valor justo e, subseprever ou estimar com confiabilidade a magnitude dos impactos futuros ad- três meses ou menos, a contar da data da contratação. 4.2. Contas a rece- quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de
versos gerados pelo COVID-19 em suas operações e consequentemente, em ber e Perdas Créditos de Liquidação Duvidosa (“PCLD”) - As contas a taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da
suas demonstrações financeiras além dos descritos acima, mas afirma que receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela fatura correspondente. 4.8. Provisões para riscos tributários, cíveis e traseguirá acompanhando a evolução das ações necessárias junto às Autorida- prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. As balhistas - A Companhia é parte de processos judiciais e administrativos.
des Governamentais, Ministério da Saúde e entidades de classe relacionado contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidos pelo valor justo e, Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a procesao COVID-19, visando tomar as melhores medidas que irão garantir a conti- subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método sos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita
nuidade das operações e o bem estar de seus colaboradores e clientes. A da taxa efetiva de juros menos a PCLD (“impairment”). Na prática são normal- para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser
Sede Social da empresa está localizada na Rua São José, 35- 16° andar, no mente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impair- feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
CEP. 20010-020, Rio de Janeiro – RJ. Essas demonstrações financeiras fo- ment, se necessária. A Companhia constituiu provisão de perda futura espe- disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões
ram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 25 de fe- rada na proporção das perdas estimadas em sua carteira. 4.3. Reconheci- mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico bem
vereiro de 2022. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - 2.1. mento de receita - A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e
Declaração de conformidade: As principais políticas contábeis aplicadas na recebida ou a receber, deduzida de impostos, quaisquer estimativas de devo- ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Es- luções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adisas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercí- outras deduções similares. As principais fontes de receita são descritas a cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
cios apresentados, salvo disposição em contrário. As demonstrações finan- seguir: – Receita de estacionamento – A receita de estacionamento é reco- 4.9. Outros passivos circulantes e não circulantes - São demonstrados
ceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as prá- nhecida pelo período em que é contratada, ou seja, diariamente à medida da pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
ticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as disposições da Lei das utilização dos usuários de vagas rotativas, e mensalmente para os usuários correspondentes encargos e variações monetárias até a data do balanço paSociedades por Ações, os Procedimentos, as Orientações e as Interpreta- de vagas cativas. – Receita de locação, bilheterias e de áreas - Essas recei- trimonial, cuja contrapartida é lançada ao resultado do exercício. Quando aplições emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprova- tas são reconhecidas mensalmente de acordo com o respectivo contrato de cável os passivos circulantes e não circulantes são registrados ao valor predos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelo Conselho Federal de locação. O prazo de locação de lojas normalmente é de 5 anos, renováveis. sente com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de
Contabilidade – CFC, que estão em conformidade com as normas internacio- – Juros (receita financeira) – A receita de ativo financeiro de juros é reconhe- cada transação. 4.10. Tributação - A despesa com imposto de renda e connais de contabilidade emitidas pelo InternationalAccounting Standards Board cida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir tribuição social representa somente os impostos correntes. A Companhia não
- IASB. A Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as in- para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurado com confiabili- possui impostos diferidos. A partir de 2020 a Companhia passou a adotar a
formações relevantes próprias as demonstrações financeiras e que estas cor- dade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo tributação pelo lucro real onde são calculados e registrados com base nas
respondem às utilizadas em sua gestão. 2.2. Base de elaboração e apre- e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações finansentação - Base de Mensuração - As demonstrações financeiras foram ela- taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de ceiras. O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente, para
boradas com base no custo histórico, exceto pelo custo atribuído do Edifício caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em rela- as empresas optantes pelo lucro real, são calculados com base nas alíquotas
Garagem e seu respectivo terreno. O custo histórico geralmente é baseado ção ao valor contábil líquido inicial desse ativo. 4.4. Imobilizado - O Edifício de 15% (quinze por cento) acrescida do adicional de 10% (dez por cento)
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Moeda funcio- Garagem e o seu respectivo terreno, estão contabilizados ao custo atribuído sobre o lucro tributável anual excedente de R$240 (duzentos e quarenta mil)
nal e moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras estão apre- em todos os períodos apresentados, correspondente ao seu valor de merca- anuais para imposto de renda e 9% (nove por cento) sobre o lucro tributável
sentadas em Real, que é a moeda do principal ambiente econômico no qual do, em conformidade com o Pronunciamento Técnico 37 – Adoção Inicial das para contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e
a Companhia atua (“a moeda funcional”). Todas as informações financeiras Normas Internacionais de Contabilidade (em 2010) e com o ICPC 10 – Inter- base negativa de contribuição social, limitada a 30% (trinta por cento) do lucro
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, ex- pretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo real. O imposto de renda e a contribuição social contabilizados no resultado
ceto quando indicado de outra forma. As políticas contábeis significativas Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Esse custo atribuído foi deter- são formados pela despesa corrente destes tributos, e, também, pelo diferido
adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, minado em avaliação efetuada por avaliadores independentes. Demais bens líquido que é resultante do cálculo do IRPJ e CSLL sobre as diferenças temrelacionadas aos itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de modo geral, em do ativo imobilizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de porárias ativas e passivas, prejuízo fiscal e base negativa de contribuição
diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas. São re- social sobre o lucro líquido. O imposto de renda e a contribuição social diferi2.3. Reclassificação para fins de comparabilidade - Após reavaliação de gistrados como parte dos custos das imobilizações em andamento os hono- dos sobre o ajuste de avaliação patrimonial são reconhecidos diretamente no
determinados temas e objetivando melhor apresentação da sua demonstra- rários profissionais e, no caso de ativos qualificáveis, os custos de emprésti- Patrimônio Líquido. 4.11. Instrumentos financeiros - Os ativos e passivos
ção do resultado, exclusivamente para fins de comparabilidade, a Companhia mos capitalizados de acordo com a política contábil da Companhia. Tais imo- financeiros são reconhecidos quando uma entidade da Companhia for parte
procedeu a reapresentação dos valores de despesas gerais e administrativas bilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando das disposições contratuais do instrumento. Os ativos e passivos financeiros
e custos dos serviços prestados apresentado na demonstração do resultado concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretade 2019. Conforme demonstrado a seguir, a reclassificação efetuada não al- inicia-se quando eles estão prontos para o uso pretendido na mesma base mente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros
tera outras demonstrações e notas explicativas, além da demonstração do dos outros ativos imobilizados. O terreno não sofre depreciação. A deprecia- (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resulresultado. O saldo das rubricas de despesa com IPTU e Condomínio foram ção é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método tado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos finanreclassificados para a rubrica de custos de serviços. 3 - Principais Julga- linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida ceiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação
mentos na Aplicação das Políticas Contábeis: Na aplicação das políticas útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em anda- diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor
contábeis da Companhia descritas na nota explicativa nº 2, a Administração mento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de deprecia- justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.
deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contá- ção são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quais- 4.12. Ativos financeiros - Os ativos financeiros estão classificados nas sebeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras quer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos guintes categorias específicas: ativos financeiros ao valor justo por meio do
“disfontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experi- mantidos por meio de arrendamento financeiro, quando aplicável, são depre- resultado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros continua
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poníveis para venda” e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da
natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação.
As aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo
estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Método de juros efetivos - O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado
de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período
correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e
pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida
estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. A
receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos de
dívida não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Os ativos
financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando são
mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se: –
for adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo; ou, – no reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Companhia administra em conjunto e possui um padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou – for um derivativo que não tenha
sido designado como um instrumento de “hedge” efetivo. Um ativo financeiro
além dos mantidos para negociação pode ser designado ao valor justo por
meio do resultado no reconhecimento inicial se: – tal designação eliminar ou
reduzir significativamente uma inconsistência de mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria; ou – o ativo financeiro for parte de um
grupo gerenciado de ativos ou passivos financeiros ou ambos, e – seu desempenho for avaliado com base no valor justo, de acordo com a estratégia
documentada de gerenciamento de risco ou de investimento da Companhia,
e quando as informações sobre o agrupamento forem fornecidas internamente com a mesma base; ou Os ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas
resultantes são reconhecidos no resultado. Investimentos mantidos até o vencimento - Os investimentos mantidos até o vencimento correspondem a ativos
financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e data de
vencimento fixa que a Companhia tem a intenção positiva e a capacidade de
manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os investimentos
mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor recuperável. Ativos financeiros disponíveis para venda - Os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem a ativos financeiros não derivativos designados como “disponíveis para venda” ou não são classificados como: (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento, ou (c)
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia não
possui investimentos em ações que sejam classificadas como ativos financeiros. As variações no valor contábil dos ativos financeiros monetários disponíveis para venda relacionadas a variações nas taxas de câmbio e as receitas
de juros calculadas utilizando o método de juros efetivos são reconhecidos no
resultado. Outras variações no valor contábil dos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas em “Outros resultados abrangentes” e acumuladas na rubrica “Reserva de reavaliação de investimentos”. Nesse caso,
quando o ativo financeiro é alienado ou apresenta redução do valor recuperável, o ganho ou a perda, acumulado, anteriormente, reconhecido na conta
“Reserva de reavaliação de investimentos” é reclassificado para o resultado.
O valor justo dos ativos financeiros monetários disponíveis para venda denominados em moeda estrangeira é determinado na respectiva moeda estrangeira e convertido pela taxa de câmbio de fechamento no encerramento do
exercício. Os ganhos e as perdas cambiais reconhecidos no resultado são
apurados com base no custo amortizado do ativo monetário. Empréstimos e
recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos
com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes e outras, caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida
através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto
prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor
recuperável de ativos financeiros - Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores
de redução ao valor recuperável no final de cada período de relatório. As
perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se,
houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo financeiro
como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse
ativo.Uma evidência objetiva pode incluir: – Dificuldade financeira significativa
do emissor ou contraparte; ou – Violação de contrato, como uma inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou principal; ou, – Probabilidade de o
devedor declarar falência ou reorganização financeira;ou – Extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. Para
certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a receber, os ativos
que na avaliação individual não apresentam redução ao valor recuperável
podem, subsequentemente, apresentá-la quando são avaliados coletivamente. Evidências objetivas de redução ao valor recuperável para uma carteira de
créditos podem incluir a experiência passada da Companhia na cobrança de
pagamentos e o aumento no número de pagamentos em atraso após o período médio de 365 dias, além de mudanças observáveis nas condições econômicas nacionais ou locais relacionadas à inadimplência dos recebíveis.
Para os ativos financeiros registrados ao valor de custo amortizado, o valor da
redução ao valor recuperável registrado corresponde à diferença entre o valor
contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados,
descontada pela taxa de juros efetiva original do ativo financeiro. Para ativos
financeiros registrados ao custo, o valor da perda por redução ao valor recuperável corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontada pela taxa de retorno
atual para um ativo financeiro similar. Essa perda por redução ao valor recuperável não será revertida em períodos subsequentes. O valor contábil do
ativo financeiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber,
em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma provisão. Recuperações
subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas à provisão.
Mudanças no valor contábil da provisão são reconhecidas no resultado.
Quando um ativo financeiro classificado como disponível para venda é considerado irrecuperável, os ganhos e as perdas acumulados reconhecidos em
outros resultados abrangentes são reclassificados para o resultado. Para ativos financeiros registrados ao custo amortizado, se em um período subsequente o valor da perda da redução ao valor recuperável diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente a um evento ocorrido após a redução ao valor recuperável ter sido reconhecida, a perda anteriormente reconhecida é revertida por meio do resultado, desde que o valor contábil do ativo
na data dessa reversão não exceda o eventual custo amortizado se a redução
ao valor recuperável não tivesse sido reconhecida. Com respeito a títulos da
dívida disponíveis para venda, as perdas por redução ao valor recuperável
são subsequentemente revertidas por meio do resultado se um aumento no
valor justo do investimento puder ser objetivamente relacionado a um evento
que ocorreu após o reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável. A Companhia baixa um ativo financeiro, apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram, ou transfere o
ativo, e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para
outra empresa. Se a Companhia não transferir nem retiver substancialmente
todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro, mas continuar
a controlar o ativo transferido, a Companhia reconhece a participação retida e
o respectivo passivo nos valores que terá de pagar. Se retiver substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo da propriedade do ativo financeiro
transferido, a Companhia continua reconhecendo esse ativo, além de um empréstimo garantido pela receita recebida. Na baixa de um ativo financeiro em
sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contrapartida recebida e a receber e o ganho ou a perda, acumulado, que foi reconhecido em “Outros resultados abrangentes” e acumulado no patrimônio é
reconhecida no resultado. Na baixa de um ativo financeiro que não seja em
sua totalidade, a Companhia aloca o valor contábil anterior do ativo financeiro
entre a parte que ele continua a reconhecer devido ao envolvimento contínuo
e a parte que ele não mais reconhece, com base no valor justo relativo dessas
partes na data da transferência. A diferença entre o valor contábil alocado à
parte que não é mais reconhecida e a soma da contrapartida recebida pela
parte que não é mais reconhecida e qualquer ganho ou perda acumulado
alocado e reconhecido em “Outros resultados abrangentes” são reconhecidos
no resultado. O ganho ou a perda, acumulados, reconhecidos em “Outros
resultados abrangentes” é alocado entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte que não é mais reconhecida com base no valor justo relativo
dessas partes. 4.13. Passivos financeiros e instrumentos de patrimônio
- Classificação como instrumento de dívida ou de patrimônio - Instrumentos
de dívida e de patrimônio emitidos por uma Companhia são classificados
como passivos financeiros ou patrimônio, de acordo com a natureza do acordo contratual e as definições de passivo financeiro e instrumento de patrimônio. Instrumentos de patrimônio - Um instrumento de patrimônio é um contrato que evidencia uma participação residual nos ativos de uma empresa após
a dedução de todas as suas obrigações. Os instrumentos de patrimônio emitidos pela Companhia são reconhecidos quando os recursos são recebidos,
líquidos dos custos diretos de emissão. A recompra dos próprios instrumentos
de patrimônio da Companhia é reconhecida e deduzida diretamente no patrimônio. Nenhum ganho ou perda é reconhecido no resultado proveniente de
compra, venda, emissão ou cancelamento dos próprios instrumentos de patrimônio da Companhia. Instrumentos Compostos - Instrumentos compostos
representam títulos conversíveis em ações. São classificadas separadamente
como passivos financeiros e patrimônio conforme a natureza do contrato e as
definições de passivo financeiro e instrumento de patrimônio. A Companhia
não possui instrumentos compostos. Passivo financeiro - Os passivos financeiros são classificados como “Passivos financeiros ao valor justo por meio do
resultado” ou “Outros passivos financeiros”. a) Passivos financeiros ao valor
justo por meio do resultado - Os passivos financeiros são classificados como
ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação
ou designados ao valor justo por meio do resultado. Um passivo financeiro é
classificado como mantido para negociação se: – foi adquirido principalmente
para a recompra no curto prazo; – faz parte de uma carteira de instrumentos
financeiros identificados gerenciados em conjunto pela Companhia e possui
um padrão real recente de obtenção de lucro de curto prazo; e – é um derivativo não designado como instrumento de “hedge” efetivo. Um passivo financeiro não mantido para negociação pode ser designado ao valor justo por
meio do resultado no reconhecimento inicial se: – tal designação eliminar ou
reduzir significativamente uma inconsistência na mensuração ou reconhecimento que, de outra forma, iria surgir; – o passivo financeiro for parte de um
grupo de ativos ou passivos financeiros ou ambos, gerenciado e com seu
desempenho avaliado com base no valor justo de acordo com a gestão dos
riscos ou estratégia de investimentos documentados da Companhia, e quan-

do as informações a respeito da Companhia forem fornecidas internamente
com a mesma base; ou – o ativo financeiro for parte de um contrato contendo
um ou mais derivativos embutidos e a IAS 39-Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração permitir que o contrato combinado (ativo ou passivo) seja totalmente designado ao valor justo por meio do resultado. Os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao
valor justo, e os respectivos ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado. Os ganhos ou as perdas, líquidos, reconhecidos no resultado incorporam
os juros pagos pelo passivo financeiro, sendo incluídos na demonstração do
resultado. Outros passivos financeiros - Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor decusto amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método de juros efetivos é utilizado para
calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de
juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta
exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida
estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. b) Contratos de
garantia financeira - Um contrato de garantia financeira é aquele que requer
que o emissor faça pagamentos específicos para fins de reembolso de uma
perda incorrida pelo titular devido à falha de um devedor específico em efetuar pagamentos na data de vencimento de acordo com os termos do instrumento da dívida. O valor da obrigação é contabilizadopelo valor da obrigação
prevista no contrato. Em todos os períodos apresentados, a Companhia não
é garantidora em nenhum contrato. 4.14. Demonstração de fluxo de caixa
- A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto foi preparada e
está apresentada de acordo com a Deliberação CVM nº 641, de 7 de outubro
de 2010, que aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 07) - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados. 4.15. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada pela
Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como
parte de suas demonstrações contábeis e como informação suplementar às
demonstrações contábeis, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme as IFRS. A DVA foi preparada com base em informações
obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações contábeis e seguindo as disposições contidas no CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza
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6 - Contas a Receber

Nível
1
1
1

Administrador
BB
BTG PACTUAL
Bradesco

2021
2020
568
2.083
348
319
39
192
438
650
216
669
1.609
3.913
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(486)
(2.820)
Total
1.123
1.093
O saldo da conta “Contas a receber” inclui valores (vide a análise por vencimento) vencidos no final do período de relatório, para os quais a Companhia
não constituiu uma provisão para créditos de liquidação duvidosa, uma vez
que não houve mudança significativa na qualidade do crédito e os valores
ainda são considerados recuperáveis. A Companhia não tem garantias para
esses saldos nem tem o direito legal de compensá-los com valores devidos
pela Companhia ao devedor, quando aplicável. A Companhia constituiu uma
provisão para créditos de liquidação com base nos valores irrecuperáveis estimados determinados em experiências passadas de inadimplência e da análise da situação financeira atual de cada devedor. Composição por vencimento das contas a receber que não estão incluídos como devedores duvidosos:
2021
2020
A vencer
454
975
Vencidos até 60 dias
155
59
Vencidos de 61 a 90 dias
50
59
Vencidos de 91 a 180 dias
117
Vencidos de 181 a 365 dias
347
1.123
1.093
Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa:
2021
2020
Saldo no início do exercício
(2.820)
(1.754)
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas (1.092)
(1.580)
Perdas por redução ao valor recuperável revertidas
3.426
514
Total
(486)
(2.820)
A provisão para créditos de liquidação duvidosa refere-se aqueles saldos que
possuem indicativo de perda baseado em critérios de recebimento superior
a 90 (noventa) dias ou que estão em processo de negociação em esfera administrativa ou judicial. A Administração entende que o referido saldo reflete
de forma fidedigna a posição de perda por irrecuperabilidade dos créditos
existentes da companhia periodicamente a movimentação desses saldos.
Para determinar a recuperação do contas a receber de cliente, a Companhia
considera qualquer mudança na qualidade de crédito do cliente da data em
que o crédito foi inicialmente concedido até o final do período de relatório. A
concentração do risco de crédito é limitada porque a base de clientes é abrangente e não há relação entre os clientes.
7 - Imobilizado - a. Composição dos saldos
31.12.2021
31.12.2020
Taxas
Depreciaanuais de Custo ção acudepreciação
(**)
mulada Líquido
Líquido
Terrenos
38.386
38.386
38.386
Edificações (*)
1,56%
80.134 (15.027)
65.107
66.360
Benfeitorias em
imóveis
1,58% a 20% 13.536
(6.533)
7.003
7.890
Móveis e utensílios
10%
11
Máquinas e
equipamentos
10%
523
(162)
361
441
Imobilizado em
andamento
5.150
5.150
521
Outros
20%
334
(297)
37
165
Total
138.063 (22.019) 116.044
113.774
31.12.2020
31.12.2019
Taxas
Depreciaanuais de Custo ção acudepreciação
(**)
mulada Líquido
Líquido
Terrenos
38.386
38.386
38.386
Edificações (*)
1,56%
80.134 (13.774)
66.360
67.612
Benfeitorias em
imóveis
1,58% a 20% 13.537
(5.647)
7.890
8.775
Móveis e utensílios
10%
72
(61)
11
19
Máquinas e
equipamentos
10%
614
(173)
441
479
Computadores e
periféricos
20%
28
(28)
Imobilizado em
andamento
521
521
513
Outros
20%
616
(451)
165
233
Total
133.908 (20.134) 113.774
116.017
(*) Vida útil estabelecida por peritos avaliadores independentes – 64 anos.
(**) Inclui o custo atribuído do edifício e o terreno.
O valor contábil líquido do ativo imobilizado não excede ao seu valor recuperável.
b. Movimentação do imobilizado
Saldo em
Transfe- Depre- Saldo em
3.12.2020 Adições Baixas rências ciação 31.12.2021
Terrenos
38.386
38.386
Edificações
66.360
(1.253)
65.107
Benfeitoria em
imóveis
7.890
(887)
7.003
Móveis e
utensílios
11
(7)
(4)
Máquinas e
equipamentos
411
(80)
361
Imobilizado em
andamento
521
4.651
(22)
5.150
Outros
165
(38)
(90)
37
Total
113.774
4.651
(67)
- (2.314)
116.044
Saldo em
Transfe- Depre- Saldo em
31.12.2019 Adições Baixas rências ciação 31.12.2020
Terrenos
38.386
38.386
Edificações
67.612
- (1.252)
66.360
Benfeitoria em
imóveis
8.775
- (885)
7.890
Móveis e utensílios
19
(8)
11
Máquinas e
equipamentos
479
19
5
(62)
441
Imobilizado em
andamento
513
13
(5)
521
Outros
233
86
- (154)
165
Total
116.016
118
- (2.361)
113.774
Em 2010 a Companhia efetuou o registro do custo atribuído doEdifício Garagem e do seu terreno, em conformidade com o Pronunciamento Técnico 37
– Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e com o ICPC
10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Esse custo atribuído de Terrenos e Edificações foi determinado em avaliação efetuada por
avaliadores independentes considerando a utilização dos bens, mudanças
tecnológicas ocorridas e em curso, o ambiente econômico em que eles operam, o planejamento e outras peculiaridades dos negócios da Companhia.
O relatório de avaliação gerado pelos especialistas foi aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da Companhia. Da mesma forma,
foi modificada a taxa de depreciação do Edifício (anteriormente totalmente
depreciado) em virtude da nova vida útil estimada pelos mesmos avaliadores
independentes, conforme Pronunciamento Técnico 27 – Ativo Imobilizado do
CPC. A Companhia realizou em 31 de dezembro de 2020 a avaliação de
impairment, conforme determinado pelas normas e CPCs 27 e 01, mediante
a avaliação efetuada por técnicos especialistas independentes capacitados.
O referido estudo demonstrou que o valor contábil líquido do ativo imobilizado
não excede ao seu valor recuperável. A Companhia não identificou indicadoLocação de lojas
Locação de estacionamentos rotativo
Locação de estacionamentos – cativas
Locação de áreas no terminal
Outras

criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras receitas e os
efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e
serviços de terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação
e amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte
da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e
contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios. 4.16. Resultado por ação - O resultado básico por ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações em circulação durante o
exercício. A Companhia não possui potenciais ações em circulação, como por
exemplo, dívida conversível em ações. Assim, o resultado básico e o diluído
por ação são iguais conforme consta na Demonstração do Resultado do Exercício. 5 - Caixa e Equivalentes de Caixa: O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da Companhia, depósitos bancários e
investimentos de curto prazo de alta liquidez, de três meses ou menos, todos
líquido de saldos bancários a descoberto. O saldo dessa conta no final do
período de relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens dos balanços patrimoniais,
como demonstrado a seguir:
2021
2020
Aplicações(i)
5
823
Total de aplicações
5
823
Caixa
Bancos
Cheques

160
7.776
246
8.182

196
294
193
683

Total
8.187
1.506
Os valores de mercado se aproximam dos seus valores contábeis pois dada
à natureza e característica das aplicações financeiras, elas já estão reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado. (i) As aplicações
financeiras de curto prazo são constituídas de quotas de fundos de investimentos de renda fixa, mantidos em instituições de primeira linha, prontamente
conversíveis em caixa. A seguir está apresentada a composição da carteira
de aplicações financeiras:
2021
2020
Quant. de Cotas
Valor
Quant. de Cotas
Valor
48,44
3.038,94
66
4.632,61
5
58.779,07
62
182.543,57
696
5
823
res que pudessem impactar a respectiva avaliação, e que indicasse perda por
recuperabilidade dos respectivos ativos ao final do exercício de 2021.
8 - Financiamentos:
2021
2020
Circu- Não CirNão Cirlante culante Circulante culante
Bradesco (i)- (CDI + 0,31% a.m.)
238
Bradesco(ii) – (1,0140% a.m.)
3.990
5.176
3.990
5.176
238
Todos os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo “custo amortizado” utilizando o método de juros efetivos, o qual é utilizado para calcular o
custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo
respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente
os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou
recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos
da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do
passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. (i) As garantias dos financiamentos são Hipotecas de 1º grau das lojas 35a, 35b, 35c, 35d, 35g, 35h, 35i, 35j,
35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35q, 35r, 35s, 35t, 35u, 35v, 35x, 35z, 35ab, 35ac,
35ad, 35ae, 35af, 101, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 130, 131, 202, 203, 204,
205, 206, 210, 211, 212, 217, 218, 221, 222, 223, 224, 278a, 278j e 278n. (ai)
Em 10 de setembro de 2021, a Companhia recebeu R$10.000 (dez milhões)
de uma linha de empréstimo referente a capital de girodo Banco Bradesco. O
prazo de vigência do contrato são 36 (trinta e seis) meses, com vencimento
previsto contratualmente em 10 de setembro de 2024, sendo as parcelas a
serem amortizadas compostas de principal e juros apropriado mensalmente, conforme previsto em contrato. A taxa de juros efetiva do contrato é de
1,0140% a.m. e 12,8701% a.a. A garantia do financiamento é a hipoteca do
15º andar, avaliada no montante R$14.900 (quatorze milhões e novecentos
mil); mediante avaliação do imóvel efetuada em 23 de agosto de 2021.
2021
2020
9 - Impostos Taxas e Contribuições:
IPTU
6875
2.746
COFINS
249
337
PIS
54
73
Imposto de renda e contribuição social
39
Outros
116
131
Total
7.294
3.326
10 - Contingências: A Companhia não possui contingências que representem perdas prováveis nas esferas cíveis, trabalhistas e fiscais. A Companhia
é ré em ações cíveis e trabalhistas, cuja perda possível estimada pelos Administradores totalizam R$182(cento e oitenta e dois mil|), não provisionados
face à incerteza da realização. 11 - Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro
de 2021 e 2020, o capital social está constituído por 526.308 ações ordinárias
nominativas sem valor nominal. O dividendo mínimo obrigatório é de 25% do
lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com a Lei nº 6.404/76.
Composição acionária
Acionistas
Ordinárias
%
Total
Mercator Investment Fund Limited
421.044
79,99
421.044
Prece - Previdência da Cedae
105.261
20,00
105.261
Joaquim Azevedo
1
0,01
1
Ações em tesouraria
2
2
Total
526.308
100,00
526.308
12 - Prejuízo por Ação: Os resultados por ação, básico e diluído, foram calculados com base no resultado do período, atribuível aos acionistas da Companhia, em 31 de dezembro de 2021, e na respectiva quantidade média de
ações em circulação neste período, comparativamente a em 31 de dezembro
de 2020, conforme o quadro abaixo:
2021
2020
Ordiná- PrefeOrdiná- Preferias renciais
Total
rias renciais
Total
Numerador
Resultado atribuível
aos acionistas
(4.436)
- (4.436) (4.799)
- (4.799)
Denominador
Média ponderada de
ações
526.308
- 526.308 526.308
- 526.308
Resultado por ação
(em R$) - básico
(0,0084)
- (0,0084) (0,0091)
- (0,0091)
13 - Partes Relacionadas: 13.1. Dividendos - O Estatuto Social determina
a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro líquido de cada período, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976
(redação alterada pela Lei nº 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério
da Administração, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será
imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da
Lei nº 9.249/1995. A AGO realizada em 29 de junho de 2020 aprovou a destinação dos dividendos obrigatório de 25%, já provisionado em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$1.053 (um milhão e cinquenta e três mil) e
destinou para reserva de lucros o montante de R$3.158(três milhões cento e
cinquenta e oito mil). Em 2021 e 2020 não houve distribuição de dividendos.
13.2. Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria - De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o Estatuto Social da Companhia, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global da remuneração anual dos administradores. Cabe ao Conselho
de Administração efetuar a distribuição da verba entre os administradores. No
exercício findos em 31 de dezembrode 2021 e 2020, a remuneração total dos
conselheiros, dos diretores e dos principais executivos da Companhia foi de
R$1.085(um milhão e oitenta e cinco mil) respectivamente, remunerações estas
dentro dos limites aprovados em correspondentes Assembleias de Acionistas.
2021
2020
14 - Receita Líquida:
Receita bruta (i)
22.472
22.925
Desconto concedido
(4.519)
(4.853)
Impostos sobre vendas
(1.668)
(1.793)
Total
16.285
16.279
(i) A seguir, a análise da receita da Companhia no período para operações
continuadas:
2021
2020
Estacionamento
11.541
12.984
Locações de lojas, bilheterias e de áreas (ii)
10.914
9.938
Outros
17
3
Total
22.472
22.925
(ii) A Companhia fechou um novo contrato com a Defensoria Pública do Rio
de Janeiro (DP RJ), não residencial na modalidade de BuilttoSuit (*) referente a área do 15º andar, o prazo de locação do contrato será de 120 (cento
e vinte) meses, podendo ser renovado por igual período; vigorando a partir
da assinatura em 31 de agosto de 2021. A Companhia está efetuando um
investimento no imóvel no valor de R$8.776, (oito milhões, setecentos e setenta e seis mil reais) referente a adequação mediante reforma do imóvel
que serão pagos pela Companhia, porém haverá o ressarcimento dentre o
montante da receita de aluguel, conforme particularidade do contrato,durante
o período de 60 (sessenta) meses com vigência em agosto de 2021,com o
valor mensal de R$146(cento e quarenta e seis mil reais) e R$270 (duzentos
e setenta mil reais) fixos do aluguel do andar. Perfazendo a receita mensal total de R$416 (quatrocentos e dezesseis mil reais), após esse período
o valor da receita de aluguel será R$270(duzentos e setenta mil reais) nos
60(sessenta) meses posteriores. Durante o decorrer da obra a Companhia
incorreu em gastos que não estavam previstos no orçamento, esses gastos
serão ressarcidos mediante ao aditivo que entrara em vigência 14 de janeiro
de 2022. Objetivo do aditivo é efetuar o ressarcimento de R$908 (novecentos e oito mil reais) divididos em três parcelas mensais e consecutivas no
valor de R$302(trezentos e dois mil). (*) Built to Suit é um contrato de locação no qual o locatário encomenda uma reforma no imóvel específica para
atender às suas necessidades, sendo que cabe ao locador, por si ou por
terceiros, construir ou promover a reforma no imóvel que está sendo locado.
15 - Custos dos Serviços Prestados:
2021
2020
IPTU
(4.769)
(4.576)
Condomínio
(4.598)
(4.555)
Depreciação
(2.314)
(2.361)
Total
(11.681)
(11.492)
continua
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16 - Despesas Gerais e Administrativas:
2021
2020 base negativa de contribuição social estão limitados a 30% dos lucros futuros financeiros derivativos para administrar sua exposição aos riscos relacionados
Salários e encargos
(2.094)
(3.493) anuais, sem prazo de prescrição. 19.4. Exigências Fiscais e Tributárias: As às taxas de juros. As exposições ao risco de mercado são mensuradas em
Remuneração da diretoria (nota 13)
(1.085)
(1. 085) declarações de rendimentos da Companhia estão sujeitas a revisão e even- bases contínuas e acompanhadas pela Administração da Companhia. 20.5.
Benefícios aos empregados
(1.074)
(1.253) tual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais durante o prazo Gestão de risco de taxa de câmbio - A Companhia não possui transações em
Previdência privada (nota 17)
(128)
(150) de 5(cinco) anos. Outros impostos, taxas e contribuições estão também su- moedas estrangeiras. 20.6. Gestão do risco de taxa de juros - A Companhia
Serviços de terceiros e outros
(2.557)
(1.423) jeitos a essas condições, conforme legislação aplicável. Como a legislação é está exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que obtêm empréstimos com
Total
(6.938)
(7.404) frequentemente sujeita a interpretações, não é possível assegurar a aprovação taxas de juros pré e pós-fixadas. Como o índice de endividamento é baixo, a
17 - Plano de Contribuição Previdenciária: Em 23 de novembro de 1999, a definitiva desses impostos e contribuições pelas autoridades legais e fiscais Administração entende que o impacto desse risco é muito baixo. 20.7. Gestão
Companhia assinou a adesão ao plano de previdência privada, de contribuição competentes. 20 - Instrumentos Financeiros: 20.1. Gestão de risco de ca- de risco de crédito - O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte
definida, com a Icatu Hartford Seguros S.A., entidade de previdência constituí- pital - A Companhia administra seu capital, para assegurar que as empresas não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia incorrer
da desde janeiro de 1992. O plano de contribuição definida tem por característi- e pessoa física que pertençam a ele possam continuar com suas atividades em perdas financeiras. A Companhia adotou a política de apenas negociar com
ca contribuições mensais, em benefício dos empregados, sendo 80% custeado normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes contrapartes que possuam capacidade de crédito e obter garantias suficientes,
pela empresa e 20% pelos próprios empregados. As contribuições efetuadas interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do quando apropriado, como meio de mitigar o risco de perda financeira por motipela Companhia no período de 31 de dezembro de 2021 e 2020 totalizaram, saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia permanece vo de inadimplência. A Companhia utiliza informações financeiras disponíveis
respectivamente, os montantes de R$128 e R$150. A Companhia não possui inalterada. A estrutura de capital da Companhia é formada pelo endividamento publicamente e seus próprios registros para avaliar seus principais clientes. A
nenhuma responsabilidade com o passivo atuarial do referido plano de previ- líquido (empréstimos detalhados na nota explicativa nº 8, deduzidos pelo caixa exposição da Companhia e as avaliações de crédito de suas contrapartes são
e saldos de caixa equivalentes e pelo patrimônio líquido da Companhia) que continuamente monitoradas e o valor agregado das transações concluídas é
dência privada.
18 - Resultado Financeiro:
2021
2020 inclui capital emitido, reservas, lucros acumulados e participações não contro- dividido entre as contrapartes aprovadas. A exposição do crédito é controlada
Juros
226
157 ladoras, conforme apresentado na Demonstração da Mutação do Patrimônio pelos limites das contrapartes, que são revisados e aprovados pela AdminisReceitas de Aplicações
11
31 Líquido. A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre tração. As contas a receber de clientes estão compostas por muitos clientes.
Descontos e outros
17
- o capital. A Administração revisa constantemente a sua estrutura de capital. Uma avaliação contínua do crédito é realizada na condição financeira das
Receitas Financeiras
254
188 Como parte dessa revisão, a Administração considera o custo de capital e os contas a receber. Para fazer face às possíveis perdas com créditos de liquiJuros
(679)
(445) riscos associados a cada classe de capital. O índice de endividamento em 31 dação duvidosa, foram constituídas provisões, cujo montante é considerado
Multas
(723)
(358) de dezembrode 2021 e em 31 de dezembro de 2020 é demonstrado a seguir: suficiente pela administração para a cobertura desse risco. A Companhia não
2021
2020 possui nenhuma exposição ao risco de crédito com nenhuma contraparte ou
Comissões e outros
(557)
(538) Dívidas (a):
Empréstimos e financiamentos
(9.166)
(238)
Despesas Financeiras
(1.959)
(1.341)
Caixa e equivalentes
8.187
1.506 grupo de contrapartes com características semelhantes. A Companhia define
Total
(1.705)
(1.153)
Dívida
(Caixa)
líquida
(979)
1.268 como contrapartes como tendo características semelhantes àquelas que são
19 - Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: 19.1.
empresas relacionadas. Não há concentração de risco de crédito. AdicionalPatrimônio
líquido
(b)
108.297
112.733
O Imposto de Renda e a Contribuição Social reconhecidos no resultado
mente, a Companhia não detém nenhuma garantia ou outras garantias de
Índice
de
endividamento
líquido
14,41%
4%
do exercício estão demonstrados como segue:
crédito para cobrir seus riscos de crédito associados aos seus ativos finan2021
2020 (a) A dívida é definida como empréstimos de curto e longo prazo, conforme ceiros. 20.8. Gestão do risco de liquidez - A Companhia gerencia o risco de
Imposto de Renda
- detalhado na nota explicativa nº8. (b) O patrimônio líquido inclui todo o capital e liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e linhas
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
- as reservas da Companhia, gerenciadas como capital.
de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do
- 20.2. Categorias de instrumentos financeiros monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combi2021
2020
A Administração da Companhia avaliou ao final do exercício de 2020 os resultanação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. A CompaValor justo Custo
Valor justo Custo
dos e ao realizar seu planejamento tributário para o exercício de 2021, baseado
nhia possui 2 (duas) linhas de crédito não utilizadas que tem à disposição para
através do amortiatravés do amortiem seu orçamento e projeção anual, manteve a apuração pelo Lucro Real,
resultado zado Total resultado
zado Total reduzir ainda mais o risco de liquidez. Essas linhas de crédito, não utilizadas
conforme o exercício de 2020. A Companhia auferiu prejuízo fiscal no período.
perfazem os valores de R$500 e R$100 em 31 de dezembro de 2021. 20.9.
19.2. Reconciliação da alíquota efetiva do Imposto de Renda e Contribui- Ativos
Técnicas de avaliação e premissas aplicadas para fins de apuração do
Caixa e Equivalentes
ção Social sobre o Lucro Líquido (a):
8.187
- 8.187
1.506
- 1.506 valor justo - A determinação do valor justo dos ativos e passivos financeiros
Conciliação da alíquota efetiva
2021
2020 de caixa
- 1.123 1.123
- 1.093 1.093 é apresentada a seguir: O valor justo dos ativos e passivos financeiros que
Receita
23.391 23.532 Contas a receber
apresentam termos e condições padrão e são negociados em mercados ativos
Custo
11.682 11.491 (Passivos)
é determinado com base nos preços observados nesses mercados. O valor
Despesas
16.145 16.840 Empréstimos e
justo dos outros ativos e passivos financeiros é determinado de acordo com
Imposto de Renda
- financiamentos - (9.166) (9.166)
(238) (238) modelos de precificação geralmente aceitos baseado em análises dos fluxos
Contribuição Social sobre Lucro Líquido
- terceiros
- (702) (702)
(91) (91) de caixa descontados. Os valores de mercado dos principais instrumentos fiLucro antes do IR e CSLL
(4.436) (4.799) Fornecedores
Líquido
8.187 (8.745) (558)
1.506
764 2.270 nanceiros não apresentam diferenças significativas dos valores contabilizados.
Adições (ajustes na base tributável)
DemeedCost
1.147
1.152 Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Com- 21 - Cobertura de Seguros (não auditado): A Companhia adota a política de
Honorários da diretoria
1.040
1.040 panhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes
PCLD
1.092
- e metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinis270
277 interpretação dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores tros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adoOutras receitas e despesas não dedutíveis
3.548
2.469 de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas não indi- tadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
cam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos
Exclusões (ajustes na base tributável)
Reversão de despesas
(870)
(551) de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um nossos auditores independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram
(870)
(551) efeito material nos valores de realização estimados. A Administração desses devidamente pagos. A Companhia considera que a cobertura de seguros é conLucro Antes das Compensações
(1.758) (2.881) instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liqui- sistente com as outras empresas de dimensão semelhante operando no setor.
dez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompaCompensação sobre prejuízo fiscal
Limite máximo de indenização
Lucro Real/Prejuízo Fiscal
(1.758) (2.881) nhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado.
em 31 de dezembro de 2021
IR (25%)
- 20.3. Objetivos da administração dos riscos financeiros - A Companhia Riscos operacionais:
Danos materiais Responsabilidade civil
IR Adicional (10%)
- observa o mercado financeiro, monitora e administra os riscos financeiros rela- Compreensivo empresarial
110.000
110.000
CSLL (9%)
- cionados às operações da Companhia por meio de relatórios de riscos internos Total
110.000
110.000
IR e CSLL
- que analisam as exposições por grau e relevância dos riscos. Esses riscos 22 - Outras Informações: Em atendimento às instruções n°381 e nº386 da
Alíquota efetiva
- incluem o risco de mercado (inclusive risco de moeda, risco de taxa de juros e Comissão de Valores Mobiliários, informamos que não foram prestados ou19.3. Prejuízos Fiscais a Compensar: Em 31 de dezembro de 2020, a Com- outros riscos de preços), o risco de crédito e o risco de liquidez. A Companhia tros serviços pela BKR-Lopes Machado Auditores, além dos serviços de audipanhia apresentava saldo de R$2.881 em seus registros prejuízo fiscal e base não opera com instrumentos financeiros derivativos. 20.4. Risco de merca- toria das demonstrações contábeis.
negativa de contribuição social, a serem compensados com lucros tributários do - Por meio de suas atividades, a Companhia fica exposta principalmente a
futuros, de acordo com os limites estabelecidos na legislação tributária. Em 31 riscos financeiros decorrentes de mudanças nas taxas de taxas de juros. A Ad- Diretoria: Marcello Romualdo Pereira da Silva – Diretor Presidente e de
de dezembro de 2021 a Companhia passou a apresentar o saldo de R$1.758 ministração da Companhia entende que esse risco é inerente ao perfil de sua Relações com Investidores; Ana Cristina Xavier Roque – Diretora juridica.
Erick Mendes de Oliveira – Contador - CRC/RJ 47950/O.
em seu montante de prejuízo fiscal. A compensação de prejuízos fiscais e dívida e, portanto, bem equacionado. A Administração não usa instrumentos
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
gundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras.
Aos Administradores e Acionistas da Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior - O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020,
Examinamos as demonstrações financeiras doTerminal Garagem Menezes Côrtes S.A., que compreendem o balanço as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de Caixa, do
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das valor adicionado (informação suplementar) e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apresenmutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes tados como valores correspondentes nas demonstrações financeirasdo exercício corrente, foram anteriormente por nós
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financei- auditados, cujo relatório datado de 15 de março de 2021 foi emitido sem modificação, contendo parágrafo de Ênfase
ras, acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira referente a “Reapresentação dos valores correspondentes por retificação ou erro”, basicamente, referentes a reclassifidoTerminal Garagem Menezes Côrtes S.A em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus caçãode despesas com IPTU e Condomíniopara a rubrica de custos de serviços. Outras informações que acomparespectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil nham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor - A Administração da Companhia é responsável por
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “InternationalAccounting Standards Board” essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de nanceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcinormas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades do de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras - A Administração é responsável pela elaboforam tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses as- Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “InternationalAccounting Standards
suntos. Estimativas relacionadas a perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber - A Companhia Board” (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonsapresenta na nota explicativa nº6 os critérios para determinação da estimativa para perdas com créditos de liquidação trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
duvidosa no contas a receber de clientes. A administração exerce julgamento quanto às expectativas de perdas na re- demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar
alização dos títulos de crédito registrados no contas a receber de clientes, considerando atrasos nos pagamentos, ga- operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
rantias obtidas, bem como outros indicadores de deterioração do risco de crédito de seus clientes. Nos concentramos base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companessa área porquanto a aplicação da referida estimativa contábil exige julgamento e avaliação por parte da administra- nhia ou cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
ção sobre o valor provável de realização das contas a receber de clientes. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
entre outros: • Dentre outros procedimentos de auditoria, obtivemos o entendimento com responsáveis da administração elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fiacerca dos principais critérios e controles utilizados para elaboração da estimativa de risco de crédito; • Realizamos nanceiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjuntestes em bases amostrais com o intuito de observar a integridade da base de dados utilizada para cálculo das perdas to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Adicionalmente, recalculamos com base nas premissas da administra- contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
ção a estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa e inspecionamos as documentações que suportavam realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
negociações realizadas com clientes que justificassem a avaliação da administração; • A adequação da divulgação relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
efetuada nas notas explicativas. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, con- individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
sideramos aceitável a “Estimativa de perda do contas a receber”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Provisão para contingên- com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo
cias - A Companhia não possui provisões registradas, relacionadas a processos judiciais com provável expectativa de profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonsperda. Provisões e passivos contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
Também, o reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos contingentes requerem que a Companhia exerça auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
julgamentos relevantes para estimar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos dos processos nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
judiciais e administrativos dos quais a Companhia é parte envolvida. Essa avaliação é baseada em posições de asses- erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representasores jurídicos internos e externos e em julgamentos da própria administração. Nossos procedimentos de auditoria in- ções falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
cluíram, entre outros: • Confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos externos da Companhia sobre o estágio procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
processual das ações judiciais ativas e passivas, e a estimativa confiável da potencial perda e da classificação de pro- eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilibabilidade de perda entre provável, possível e remota; • Procedemos a leitura dos processos judiciais, incluindo a clas- dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
sificação do prognóstico de perda atribuída por consultores jurídicos externos à Companhia e suas controladas; • Avaliação da política contábil adotada para provisionamento das ações judiciais e discussão das premissas em que se do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtipautam as estimativas dos valores provisionados; • Testes de recálculo do valor de exposição dos processos judiciais e das, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa
administrativos, teste de atualização financeira conforme legislação aplicável; • Testes de passivos contingentes não em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa
registrados, com base em nossas confirmações externas; • A adequação da divulgação efetuada nas notas explicativas. devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiCom base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o saldo ine- ras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundaxistente de “Provisão para Contingências”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações fi- mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras ponanceiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Outros assuntos: Demonstração do valor dem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estruadicionado - A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras represenelaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação complementar tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
para fins de IFRS, foi submetida aos procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons- Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
trações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão con- época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
ciliadas com as demonstrações financeiras e registros, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.
BKR - Lopes, Machado Auditores - Independent Member of BKR International - CRC-RJ - 2026/O-5.
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, se- Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ - 060.611/O-0; Marcio Alves Gonçalves Marçal - Contador - CRC-RJ - 106.004/O-8.
Parecer do Conselho Fiscal
dos no Balanço e Demonstração do Resultado, relativos ao 4º trimestre de
31/12/2021
Os membros do Conselho Fiscal da TGMC S.A. – Terminal Garagem Mene- 2021 e, consequentemente, reflete a situação patrimonial, econômica e finan- Total do ativo
126.535.387,40
zes Cortes S.A., reunidos no dia 21 de fevereiro de 2022, com o fim especial ceira do terminal Garagem Menezes Cortes S.A., os membros do Conselho Total das exigibilidades
18.237.538,50
de examinarem e emitirem parecer sobre a Demonstração de Resultado e Fiscal, na sua totalidade e por unanimidade, são de parecer que os mesmos Patrimônio Líquido
108.297.848,90
sobre o Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2021, concluem: Após sejam aprovados. Para fins de identificação, o Balanço e a Demonstração de
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2021.
o exame procedido e considerando que a documentação apresentada, resul- Resultado, utilizados para emissão de nossa opinião acima apresentam os
Valdemar Francisco | Paulo Cesar Ribeiro Gomes
tante dos registros contábeis, demonstra analiticamente os valores consigna- seguintes valores básicos:
Diego Carneiro Batista de Morais
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Gasolina recuou 0,4% em fevereiro

E

m fevereiro, o preço do litro da gasolina recuou 0,4%
em comparação com janeiro. No segundo mês do
ano, a média nacional chegou a R$ 6,880, enquanto
em janeiro o preço médio
foi de R$ 6,908. Apesar
da queda, o valor ainda
é 33,28% superior ao registrado no mesmo mês
de 2021. As informações
constam em levantamento
feito pela ValeCard entre
os dias 1º e 25 de fevereiro
em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados.
Os dados mostram que
alguns estados brasileiros
registraram queda no valor
do combustível.
Destes, Amapá (menos
4,26%), Rio Grande do
Sul (menos 2,75%) e Goiás
(menos 2,75%) tiveram as
maiores reduções no preço. Entre os estados que
registraram alta estão Acre
(1,37%), Bahia (0,87%) e
Paraná (0,56%).
Entre as capitais, o valor
médio do combustível foi
de R$ 6,814. Rio de Janeiro (R$ 7,217) e Belém (R$
7,096) foram as que apresentaram maiores preços
em fevereiro. Já os menores
valores médios foram encontrados em Cuiabá (R$

Marcelo Camargo/ABr

IPC-S subiu 0,28%
na quarta quadrissemana
de fevereiro

O

6,399) e Porto Alegre (R$
6,272).
O preço médio do etanol no país em fevereiro
foi de R$ 4,733. Apesar da
sequência de altas, a gasolina ainda segue sendo mais
vantajosa para se abastecer
o veículo do que o álcool
em quase todos os estados.
As exceções são Goiás e
Mato Grosso.
O método utilizado nesta
análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo,
é de que, para compensar
completar o tanque com
etanol, o valor do litro deve
ser inferior a 70% do preço
da gasolina.
Embora 2021 tenha sido um ano com problemas

para o comércio exterior,
as importações fecharam
em alta no Brasil, com um
crescimento de 23,94% em
comparação com o ano de
2020. Ao todo, foram importados US$ 232,83 bilhões contra US$ 189,96
bilhões, segundo dados da
Logcomex divulgados no
Relatório da Importação
Brasileira de 2021.
Dentre essa lista, alguns
equipamentos foram destacados. “Podemos ressaltar o
óleo diesel, aviões, insumos
para fertilizantes, petróleo,
embarcações e vacinas”, explica Helmuth Hofstatter,
CEO da Logcomex.
Segundo o levantamento, os 10 principais produtos importados pelo Brasil

foram: óleo diesel (US$ 7,2
bilhões), aviões (US$ 6,91
bilhões); cloretos de potássio (US$ 4,23 bilhões),
petróleo (US$ 3,99 bilhões), embarcações (US$
3,68 bilhões), vacinas (US$
3, 35 bilhões), turborreatores (US$ 3,48 bilhões),
ureia (US$ 3,19 bilhões),
diidrog eno-or tofosfato
de amônio (US$ 2,98 bilhões), e hulha betaminosa
(US$ 2,61 bilhões).
Além disso, os principais países em importação
continuam sendo China e
EUA, seguidos por Alemanha, Argentina e França.
Quando falamos em portos
e aeroportos de destino, se
destacam o porto de Santos
e o aeroporto de Viracopos.

IPC-S da quarta
quadrissemana
de fevereiro de
2022 variou 0,28% e acumula alta de 9,3% nos últimos 12 meses. A evolução
recente da variação acumulada em 12 meses.
Nesta apuração, cinco das
oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas
taxas de variação. A maior
contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo transportes cuja taxa de
variação passou de 0,24%,
na terceira quadrissemana de
fevereiro de 2022 para 0,07%
na quarta quadrissemana
de fevereiro de 2022. Nesta
classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do
item gasolina, cujo preço variou menos 1,35%, ante menos 0,95% na edição anterior
do IPC-S.
Também registraram decréscimo em suas taxas de
variação os grupos: saúde
e cuidados pessoais (0,06%
para menos 0,12%), comunicação (0,37% para 0,08%),
educação, leitura e recreação
(menos 0,33% para menos
0,51%) e despesas diversas
(0,16% para 0,08%).

Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: artigos de higiene e cuidado
pessoal (0,45% para menos
0,50%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,59% para 0,18%),
cursos formais (1,38% para
0,00%) e conselho e associação de classe (2,21% para
0,68%).
Em contrapartida, os
grupos habitação (0,14%
para 0,33%) e alimentação
(1,19% para 1,20%) apresentaram avanço em suas
taxas de variação. Nestas
classes de despesa, vale citar
os itens: móveis para residência (0,47% para 1,89%)
e aves e ovos (menos 1,44%
para menos 1,27%).
O grupo vestuário repetiu a taxa de variação de
0,33% registrada na última
apuração. As principais influências partiram dos itens:
calçados infantis (0,19%
para 2,20%), em sentido
ascendente, e calçados masculinos (0,80% para 0,53%),
em sentido descendente.
A próxima apuração do
IPC-S, com dados coletados até o dia 7 de março,
será divulgada no dia 8.

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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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

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 31 de dezembro 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 exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Oliveira Trust DTVM S.A. obteve patrimônio líquido de R$ 47.343
e lucro líquido de 31.083. A Oliveira Trust agradece a todos os colaboradores, clientes e parceiros que contribuíram para este resultado. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022. A Diretoria
Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020(Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Semestre e exercício findos em
31 de dezembro de 2021 e exercício findo 2020
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2021 31/12/2020 Passivo e patrimônio líquido
102.444
45.144
Circulante
Disponibilidades
4
211
31
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Aplicações interfinanceira de liquidez
4
89.135
36.099
Títulos e valores mobiliários
5
2.066 Circulante
58.757
38.516
Ativos fiscais correntes
6
7.837
5.476
Rendas a receber
7
8.669
4.539 Negociação e intermediação de valores
12
20.929
6.962
( - ) Provisão para perdas esperadas
associadas a risco de crédito
7 ii
(4.635)
(3.643) Provisões para despesas de pessoal
13
6.648
4.955
Outros créditos
8
1.227
576
3.657
21.804 Obrigações fiscais correntes
Não circulante
14
26.304
18.330
2.156
17.061
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários
5
15.603 Sociais e estatutárias
15
6.082
Outros créditos
2.156
1.458
Créditos tributários
2.156
1.458
16
4.876
2.187
6
3.042 Outros passivos
Investimentos
Participação em controladas no país
9
3.036
47.344
28.432
18
Outros Investimentos
6
6 Patrimônio líquido
1.447
1.631
Imobilizado em uso
10
28.524
7.160
Imobilizado em uso
2.256
2.039 Capital social
(-) Depreciação acumulada
(1.148)
(857)
Reserva legal
1.554
1.432
Benfeitorias em imóveis de terceiros e
expansão
506
506
17.266
19.932
(-) Amortização acumulada
(167)
(57) Outras reservas de lucros
48
70
Intangível
11
5
(92)
Ativos intangíveis
330
329 Outros resultados abrangentes
(-) Amortização acumulada
(282)
(259)
106.101
66.948
106.101
66.948 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fluxo de caixa das atividades
operacionais
2º sem/2021 31/12/2021 31/12/2020
Lucro do semestre/exercícios antes
do IRPJ e da CSLL
31.754
53.483
41.255
Depreciação e amortização
214
429
306
Provisões e perdas esperadas
associadas ao risco de crédito
1.865
2.196
688
Resultado de participação em
controladas
32
49
72
33.865
56.157
42.321
Lucro líquido ajustado
(Aumento)/redução em contas
do ativo
Titulos e valores mobiliários
15.893
17.760
4.752
Ativos fiscais correntes
(4.920)
(2.361)
(1.470)
Rendas a receber
(1.752)
(5.334)
(123)
Outros créditos
218
(652)
723
Total de redução em contas do
9.439
9.413
3.882
ativo
Aumento/(redução) em contas do
passivo
Negociação e intermediação de
valores
14.131
13.968
(487)
Provisão para despesas de pessoal
1.097
1.693
1.084
IRPJ e CSLL pagos
8
(16.402)
(12.186)
Obrigações fiscais correntes
758
1.277
434
Outros passivos
1.745
2.689
1.315
Total de (redução)/aumento em
17.739
3.225
(9.840)
contas do passivo
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
61.043
68.795
36.363
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Aquisição de participação em
controladas
2.987
2.987
(3.107)
Aquisição de imobilizado
(147)
(221)
(1.101)
Aquisição de intangível
(1)
(1)
(9)
Caixa líquido proveniente das
(utilizado nas) atividades de
2.839
2.765
(4.217)
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de
financiamentos
Dividendos pagos
(7.072)
(18.344)
(6.720)
Caixa líquido utilizado nas ativi(7.072)
(18.344)
(6.720)
dades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e equi56.810
53.216
25.426
valentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no
início do semestre/exercícios
32.536
36.130
10.704
Caixa e equivalentes de caixa no
final do semestre/exercícios
89.346
89.346
36.130
Aumento líquido de caixa e equi56.810
53.216
25.426
valentes de caixa

Ativo

Demonstrações dos resultados - Semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo 2020
(Em milhares de reais)

Nota
2º sem/2021
31/12/2021
3.117
3.965
Resultado da intermediação financeira
19
Resultado de títulos e valores mobiliários
3.117
3.965
3.117
3.965
Resultado bruto da intermediação financeira
28.636
49.518
Outras receitas operacionais
Receita de prestação de serviços
20
74.297
131.907
Despesas de pessoal
(23.120)
(42.715)
Despesas tributárias
21
(6.962)
(12.179)
Despesas administrativas
22
(13.794)
(25.438)
Provisão para perdas associadas ao risco de crédito
7 ii
(1.628)
(992)
Perda de créditos não recuperados
(237)
(1.204)
Resultado de participação em controladas
9
(32)
(49)
Outras receitas operacionais
112
188
Outras despesas operacionais
31.753
53.483
Resultado Operacional
Resultado antes da tributação sobre o lucro
31.753
53.483
(13.603)
(22.400)
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
24
Provisão para imposto de renda e contribuição social corrente
(13.374)
(23.099)
Provisão para imposto de renda e contribuição social diferido
(229)
699
18.150
31.083
Lucro líquido do semestre/exercícios
Número de ações
26.000
26.000
698,08
1.195,50
Lucro por ação - R$
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e
semestre findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

31/12/2020
1.764
1.764
1.764
39.491
95.375
(28.587)
(9.184)
(17.118)
(77)
(611)
(72)
172
(407)
41.255
41.255
(14.937)
(16.394)
1.457
26.318
26.000
1.012,23

Reservas de lucros
Ajuste de
Aumento de
avaliação
Lucros
Capital Social
capital social
Legal
Outras patrimonial acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro 2019
3.580
3.580
716
7.131
(1)
- 15.006
Lucro líquido do exercício
26.318 26.318
Homologação de aumento do capital social
3.580
(3.580)
Constituição de reservas
716
12.801
(13.517)
Ajuste de avaliação patrimonial
(91)
(91)
Distribuição de dividendos
(12.801) (12.801)
7.160
1.432
19.932
(92)
- 28.432
Saldos em 31 de dezembro 2020
3.580
(3.580)
716
12.801
(91)
- 13.426
Mutações do exercício
Saldos em 31 de dezembro 2020
7.160
1.432
19.932
(92)
- 28.432
Lucro líquido do exercício
31.083 31.083
Aumento do capital social já homologado
21.364
(1.432) (19.932)
Constituição de reservas
1.554
17.266
(18.820)
Ajuste de avaliação patrimonial
92
92
Distribuição de dividendos
(12.263) (12.263)
28.524
1.554
17.266
- 47.344
Saldos em 31 de dezembro 2021
21.364
122
(2.666)
92
- 18.912
Mutações do exercício
Saldos em 30 de junho 2021
7.160
21.364
647
23
(96)
- 29.098
Lucro líquido do semestre
18.150 18.150
Homologação de aumento do capital social
21.364
(21.364)
Constituição de reservas
907
17.243
(18.150)
Ajuste de avaliação patrimonial
96
96
Distribuição de dividendos
28.524
1.554
17.266
- 47.344
Saldos em 31 de dezembro 2021
21.364
(21.364)
907
17.243
96
- 18.246
Mutações do semestre
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Semestre e exercício
findos em 31 de dezembro de 2021 e exercício findo 2020
(Em milhares de reais)
Nota 2º sem/2021 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do semestre/
exercícios

18.150

31.083

26.318

96

92

(91)

(91)

Outros resultados
abrangentes
Itens que podem ser subsequentemente reclassificados
para o resultado
Ativos financeiros disponíveis
para venda - variação líquida
no valor justo

5

160

92

Imposto de renda e contribuição social diferido sobre outros resultados abrangentes

5

(64)

-

18.246
18.246

31.175
31.175

Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto de
renda e contribuição social
Resultado abrangente total

26.227
26.227

Resultado abrangente
atribuível aos:
Acionistas controladores
18.246
31.175
26.227
Resultado abrangente total
18.246
31.175
26.227
As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro 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 Central 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, conforme observado nas 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. Em
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. (“MCFL”) e indireto da Distribuidora.
2. Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis: 2.1. Base
de apresentação: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, associadas às normas e
instruções do BACEN, em consonância com o Plano Contábil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Na elaboração das demonstrações
contábeis 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 foram aprovadas pela Administração
em 22 de fevereiro 2022 em reunião da diretoria. 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 02 (R2) - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão
de demonstrações contábeis - Resolução nº 4.524/16; • CPC 03 (R2) Demonstrações dos fluxos de caixa - Resolução nº 3.608/08; • CPC 04 (R1)
- Ativo intangível - Resolução nº 4.534/16; • CPC 05 (R1) - Divulgação sobre
partes relacionadas - Resolução nº 3.750/09; • 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 4.877/20; • CPC 41 - Resultado por ação - Resolução nº
3.959/19 • 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 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 divulgada 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.
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
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 esperadas na realização
dos créditos, na forma prevista da Resolução 2.682/99 do BACEN. i.
Permanente: i.1) Investimentos 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 no 9; 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. Para fins da contribuição social é aplicada a alíquota
de 15% sobre o lucro antes do imposto de renda, ajustada para 20% em 1º
de julho de 2021, permanecendo até 31 de dezembro de 2021 na forma da
legislação em vigor (Lei no. 14.183 de 14 de julho de 2021) As alíquotas
abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de
cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.
Descrição
%
Imposto de renda
15%
Adicional de Imposto de Renda
10%
Contribuição Social
15% e 20%
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,
forem atendidos. A despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social são
reconhecidos 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
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
Disponibilidades
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a)
Operações Compromissadas - NTN
Operações Compromissadas - LTN

2021

2020
211
31
89.135 36.099
2.105
89.135 33.994
89.346 36.130
(a) Estão representadas por operações compromissadas lastreadas por
títulos emitidos pelo tesouro nacional com o resgate/revenda para o dia 03
de janeiro de 2022.

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. No exercício de 2021, a LFT foi
resgatada e a parcela referente a variação do preço de mercado no valor de
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6. Ativos fiscais correntes: Estão assim representados:

R$ (92), que estava contabilizado em conta destacada de patrimônio líquido, foi reconhecida no resultado.

Descrição
Letras financeiras do tesouro
Letras financeiras do tesouro
Total
Saldo Circulante
Saldo Não Circulante

2021
Valor da
Vencimento Quantidade curva
MTM
01/03/2021
-01/09/2025
-

Valor
Atual

Quantidade
192
1.460
1.652
-

2020
Valor da
curva
MTM
2.066
15.695
(92)
17.761
(92)

Valor
Atual
2.066
15.603
17.669
2.066
15.603

Descrição
PIS a Compensar
COFINS a compensar
IRRF a compensar
CSLL a compensar
IRPJ antecipação a compensar
CSLL antecipação a compensar
Outros

2021

52
241
861
550
4.055
2.048
30
7.837

2020
31
143
613
386
3.036
1.266
1
5.476

9. Investimentos: 9.1. OT Pagamentos S.A.: A controlada OT Pagamentos
S.A., tinha por objeto a instituição e administração de arranjo de pagamento
Refere-se ao saldo a receber, de curto prazo, notadamente por serviços de
próprio, foi responsável por desenvolver as regras e procedimentos que
agente fiduciário e administração de fundos de investimento.
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,
Descrição
2021
2020
como instituição de pagamento, que incluíam, mas não se limitavam a
Contas a receber
8.669
4.539
prestação de emissão de instrumentos de pagamento pré-pagos. Em 30 de
8.669
4.539 (iii) Movimentação da provisão de perdas esperadas associada aos novembro de 2021, a OT Pagamentos, que estava em fase pré-operacional,
foi encerrada, uma vez que a OT DTVM obteve junto ao Banco Central do
serviços:
(i) Composição do contas a receber por classificação de risco:
Brasil a permissão de atuar com conta de pagamento.
2021
2020 Provisões para perdas esperadas associadas ao
2021
2020
2021
2020
Nível de
Percentual
Provisão
Provisão risco de crédito
OT pagamentos OT pagamentos
3.643
3.566 Patrimônio Líquido da investida
Saldo para perdas Saldos para Perdas Saldo no início do exercício
Risco
provisão
3.110
3.159
2.838 Capital social
AA
3.188
16
18
- Constituição da provisão
(2)
(2.167) (2.761) Prejuízos acumulados
A
0,5%
401
2
475
3 Reversão da provisão
Prejuízo do exercício
(72)
B
1%
31
139
1 Total das provisões para perdas esperadas associa3.036
4.635
3.643 Saldo final
C
3%
198
6
64
2 das ao risco de crédito
Atualização dos Investimentos na investidora
D
10%
183
19
104
11
1
E
30%
24
7
104
31 (iv) Perdas de créditos não recuperados: No exercício findo em 31 de Saldos em 31 de dezembro de 2019
3.107
F
50%
63
32
- dezembro de 2021, houve baixa como perdas efetivas para os valores Integralização de capital na OT Pagamentos
Resultado de equivalência patrimonial
(72)
G
70%
92
64
133
93 considerados incobráveis, no montante de R$1.204 (R$ 611 em 2020).
3.036
Saldos em 31 de dezembro de 2020
H
100%
4.489
4.489
3.502
3.502
(49)
Resultado de equivalência patrimonial
8.669
4.635
4.539
3.643 8. Outros créditos:
Total de titulos a receber
Liquidação da OT Pagamentos S.A.
(2.987)
(ii) Composição do contas a receber por faixas de vencimento:
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Descrição
2021
2020
Descrição
2021
2020
Adiantamentos e antecipações salariais
43 9.2. Outros Investimentos Cotas ANBIMA: Cotas ANBIMA - A companhia
A Vencer
2.733
18 Adiantamentos para despesas reembolsáveis
686
195 detém Cotas patrimoniais da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades
Vencidos até 30 dias
1.707
992 Despesas antecipadas
541
338 dos Mercados Financeiros e de Capitais.
Vencidos de 31 a 60 dias
349
315 Total
1.227
576
Investimentos
2021
2020
Ações e cotas
6
6
10. Imobilizado de uso:
6
6
Composição
2021
2020
Taxa de
Depreciação
Saldo
Depreciação
Saldo Movimentação
Softwares
Total
Imobilizado em operação
depreciação a.a.
Custo
acumulada
líquido
Custo
acumulada
líquido Saldo em 31 de dezembro de 2019
82
82
Móveis e equipamentos de uso
10%
637
(336)
301
567
(289)
278 Aquisições
9
9
Sistema de comunicação
10%
191
(70)
121
191
(52)
139 Baixas
Sistema de processamento de dados
20%
1.422
(736)
686
1275
(510)
765
(21)
(21)
Sistema de segurança
20%
6
(6)
6
(6)
- Amortização
70
70
Benfeitorias
25%
506
(167)
339
506
(57)
449 Saldo em 31 de dezembro de 2020
1
1
Total
2.762
(1.315)
1.447
2.545
(914)
1.631 Aquisições
Baixas
Amortização
(23)
(23)
Movimentação
Móveis e equipaSistema de
Sistema de proces48
48
mentos de uso
comunicação
samento de dados
Benfeitorias
Total Saldo em 31 de dezembro de 2021
Saldo em 31 de dezembro de 2019
176
147
373
120
816 12. Negociação e intermediação de valores: Refere-se aos recursos de
Aquisições
143
10
571
377
1.101
Baixas
- clientes, no montante de R$ 20.929 (R$ 6.962 em 31 de dezembro de 2020),
Depreciação
(41)
(18)
(179)
(48)
(286) relativos à depósitos de recursos, com liquidação no dia útil seguinte.
Saldo em 31 de dezembro de 2020
278
139
765
449
1.631 13. Provisões:
Aquisições
70
152
222
2021
2020
Baixas
- Descrição
5
Depreciação
(47)
(18)
(231)
(110)
(406) Salários a pagar
1
Saldo em 31 de dezembro de 2021
301
121
686
339
1.447 13º salário e encargos
Férias e encargos
1.964
1.983
11. Intangível:
157
Composição
2021
2020 FGTS sobre férias
505
Taxa de
Depreciação
Saldo
Depreciação
Saldo INSS sobre férias
4.022
2.966
Imobilizado em operação
depreciação
Custo
acumulada
líquido
Custo
acumulada
líquido Participações nos lucros
6.648
4.955
Imobilizado em operação Softwares e licenças de uso
20% a.a.
330
(282)
48
329
(259)
70
Total
330
(282)
48
329
(259)
70 * Referem-se à participação nos lucros pagos aos colaboradores, calculada
7. Rendas a receber:

Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 180 dias
Vencidos de 181 a 360 dias
Vencidos acima de 361 dias

com base de plano devidamente homologado no sindicato competente,
tendo contrapartida está registrada na rubrica de participações sobre o lucro
no valor de R$ 6.906 (R$ 5.347 em 31 de dezembro de 2020).

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 condenandoos 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. 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 31 de dezembro
de 2021).

14. Obrigações fiscais:
Descrição
Provisão de impostos e contribuições sobre o lucro (a)
Impostos e contribuições a pagar (b)

2021
23.099
3.205
26.304

2020
16.394
1.936
18.330

(a) Refere-se ao imposto de renda e contribuição a pagar, sobre o lucro
tributável do exercício, conforme descrito na Nota Explicativa nº24; (b)
Representados substancialmente por impostos sobre salários e de terceiros.

15. Sociais e estatutárias: Não há saldo de dividendos a pagar aos acionistas
em 31 de dezembro de 2021 em 31 de dezembro de 2020 o saldo era de R$
6.082. Não obstante, conforme descrito na Nota Explicativa, foram pagos
dividendos intermediários durante o exercício findo em 31 de dezembro
de 2021 e a Administração está propondo aos acionistas a distribuição de
dividendos complementares.
16. Outros passivos: O saldo desse grupo está composto da seguinte
forma:
Descrição
Aluguéis a pagar
Cartão de crédito a pagar
Adiantamento de clientes (a)
Fornecedores a pagar
Provisões de despesas
Outros

2021

138
16
3.242
712
756
12
4.876

2020
331
1.718
132
6
2.187

(a) Correspondem a recursos de fundos encerrados transferidos à
Distribuidora, na qualidade de Administradora, para fazer face ao pagamento
das obrigações assumidas por estes até o seu encerramento.

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

342
531
913
2.094
8.669

255
433
355
2.171
4.539

18. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social subscrito e
integralizado em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 28.524 (7.160 em dezembro
de 2020), 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: Em 1º de julho de 2021, a instituição obteve homologação
do BACEN para o aumento do capital social com recursos de reservas de
lucros, no valor de R$ 21.363, deliberado na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de 28 de janeiro de 2021. 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. (ii) Dividendos: O Estatuto social da
Distribuidora define que serão distribuídos, a título de dividendos mínimos
obrigatórios, 25% do lucro líquido ajustado após compensação de prejuízos
acumulados e constituição de reserva legal. No exercício de 2021 foram
declarados pela administração, e aprovados pelos acionistas em AGE’s,
dividendos intermediários de R$ 12.263. Adicionalmente, aos dividendos
já pagos a administração está propondo aos acionistas o pagamento de
dividendos complementares sobre o lucro líquido do exercício após a
constituição da reserva legal, no valor de R$ 17.180 e a destinação de R$86
para a reserva de retenção de lucros. (iii) Valor patrimonial das ações: O

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
2ºsem/2021
2021
2020 2ºsem/2021
2021
Resultado antes da tributação e da participações estatutárias sobre o lucro
31.753 53.483 41.255
31.753
53.483
152
2.725
936
152
2.725
Adições e (exclusões)
Base de cálculo - Contribuição social e IRPJ
31.905 56.208 42.191
31.905
56.208
25%
25%
25%
20% 15 e 20%
Aliquota nominativa (15%+10% adicional)
(=) Imposto de renda e contribuição social antes das deduções
7.949 14.028 10.524
6.382
10.027
(-)Programa de alimentação ao trabalhador
(342)
(342)
(24)
(621)
(621)
(434)
(-) Patrocinios e doações
(=) Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social
6.992 13.071 10.066
6.382
10.027
b) Imposto de renda e contribuição social diferido
2ºsem/2021
2021
2020 - 2ºsem/2021
2021
Saldos das diferenças temporárias
(572)
1.748
3.642
(572)
1.748
25%
25%
25%
20% 15 e 20%
Aliquota
Saldos lançados a resultados em
(143)
437
911
(86)
262
7.135 12.634
9.155
6.468
9.765
Despesas do Imposto de Renda e da Contribuição Social, liquida
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
socioambiental: Conforme determinado pela Resolução CMN no 4.327, de

2020
41.255
936
42.191
15%
6.329
6.329
2020
3.642
15%
547
5.782

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

valor patrimonial das ações ordinárias no exercício findo em 31 de dezembro
de 2021, correspondem a R$ 1.820,885376 (hum mil, oitocentos e vinte reais,
oitocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis milionésimos de
centavos) por ação.
19. Resultado da intermediação financeira:
Descrição
2º sem/2021
Compromissada
3.127
LFT
(10)
3.117
20. Receita de prestação de serviços:
Descrição
2º sem/2021
Taxa de administração
17.594
Serviços qualificados
29.246
Agente fiduciário
13.075
Outros
14.382
74.297
21. Despesas tributárias:
Descrição
2º sem/2021
ISS
(3.180)
COFINS
(3.102)
PIS
(504)
Outros
(176)
(6.962)

2021
3.769
196
3.965

2020
1.267
497
1.764

2021
33.523
53.785
20.745
23.854
131.907

2020
26.427
37.906
16.217
14.825
95.375

2021
(5.581)
(5.443)
(884)
(271)
(12.179)

2020
(3.968)
(3.889)
(632)
(695)
(9.184)

Em relação as alíquotas aplicáveis à Distribuidora, considera-se: (i) PIS
(0,65%); (ii) COFINS (4%) e (iii) ISS pode variar entre os percentuais de (2%
a 5%).
22. Despesas administrativas
Descrição
Luz
Aluguel
Comunicações
Manutenção
Material
Processamento de dados
Promoções e relações públicas
Propaganda e publicidade
Publicações
Seguros
Serviços financeiros
Serviços de terceiros
Serviços técnicos
Transporte
Viagens
Depreciação e amortização
Outras

2º sem/2021
(160)
(1.202)
(391)
(115)
(75)
(6.555)
(839)
(39)
(36)
(28)
(311)
(1.201)
(1.568)
(17)
(75)
(214)
(958)
(13.784)

2021
(289)
(2.349)
(821)
(180)
(166)
(11.677)
(1.123)
(56)
(103)
(59)
(528)
(1.834)
(4.095)
(103)
(107)
(428)
(1.520)
(25.438)

2020
(234)
(2.430)
(889)
(174)
(132)
(7.324)
(598)
(113)
(75)
(49)
(711)
(736)
(2.129)
(169)
(190)
(306)
(859)
(17.118)

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. 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.
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
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 31 de dezembro 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 31 de dezembro de 2021 é de 27,81% e (16,48% em 31 de
dezembro de 2020).
28. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2021
e 2020, a Distribuidora não possuía operações próprias com instrumentos
financeiros derivativos em aberto.

29. Outras informações: Recursos sob administração e custódia:
Em 31/12/2021, os patrimônios líquidos dos fundos sob Administração da
Distribuidora, totalizavam R$ 79 bilhões (2020 - R$ 64 bilhões) e o total
de títulos sob custódia R$ 86 bilhões (2020 - R$ 38 bilhões) Efeito do
coronavírus sobre as demonstrações contábeis: A administração da
PRÓXIMA
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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 Em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de Reais, exceto quando especificado de outra forma)
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. 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.

30. Partes relacionadas: As operações realizadas entre partes relacionadas
decorrem do curso normal dos negócios e são efetuadas a valores e taxas
usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de
comutatividade. A Distribuidora administra o Fundo de Investimento OT
Soberano no qual sua controladora MCFL investe. Em 31 de dezembro de
2021, a parte relacionada Holding Trust S.A, integrante do mesmo grupo
econômico, apresentava saldo em conta corrente na Distribuidora, que ora
segue apresentado:
Ativo
31/12/2021
31/12/2020
Caixa e Equivalente de Caixa
Holding Trust S.A.
91
Passivo
Negociação e intermediação de valores
Oliveira Trust DTVM S.A
91
-

no segmento de Agente Fiduciário, um novo tipo de serviço denominado
Conta Vinculada, que contempla a abertura de conta pagamento, do tipo prépaga, com fim exclusivo de recepcionar recursos de uma operação financeira
estruturada. Em janeiro de 2022, a OT DTVM subscreveu e integralizou ações
do capital da Liqi Digital Assets S.A, no valor de R$ 10.000, correspondente
a uma participação minoritária de 10% na empresa, a qual é uma sociedade
anônima de capital fechado, “startup” de tokenização e blockchain.
Diretoria
José Alexandre Costa de Freitas
Diretor
CPF: 008.991.207-17

Carlos Henrique Correa Sismil
Diretor
CPF: 011.896.377-58

Contador

31. Eventos subsequentes: Após 31 de dezembro de 2021 e até a presente
data ocorreram eventos que podem influenciar as decisões econômicas a
serem tomadas pelos usuários com base nessas demonstrações financeiras
que ora seguem: Em janeiro de 2022, a OT DTVM adicionou em seu portfólio,

Geisa Gomes de A.A. Cunha
Contadora
CRC-RJ: 088415/O-2
CPF: 093.165.737-77

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião
sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações
contábeis da OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A. (“Distribuidora”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. em 31 de dezembro 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 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: 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 (CFC) e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham
as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração da
Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão
com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da 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: A Administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições a autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, incluindo a Resolução nº 4.818/20 do
Conselho Monetário Nacional (CMN) e Circular nº 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: 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 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
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, 22 de fevereiro de 2022.

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

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – 2º 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
2º 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 e a auditoria interna, não fizeram recomendações à Diretoria;
(iv) Avaliou a efetividade da (a) auditoria independente, concordando com
sua opinião acerca da integridade das do 2º 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, 03/03/2022 - 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)
ÚLTIMA
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TSE aprova ajuste de calendário eleitoral e fiscalização nas eleições

O

Tribunal Superior
Eleitoral (TSE)
aprovou
nesta
quinta-feira ajuste no calendário eleitoral e nos procedimentos de fiscalização
das eleições de 2022. Entre
os ajustes aprovados está o
que regulamenta o prazo de
até 31 de maio para o registro das federações partidárias junto à corte eleitoral.
A resolução aprovada pela corte nesta quinta-feira
ajustou o calendário eleitoral
a uma decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF), de
fevereiro, que validou as federações e estabeleceu o prazo de 31 de maio para que
as federações obtenham o
registro de seu estatuto junto
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Antes, uma decisão do ministro Luís Roberto
Barroso havia estabelecido o
dia 1º de março como data
final para o registro.
A decisão do STF estabeleceu que, para participar

das eleições, as federações
devem estar constituídas
como pessoa jurídica e obter o registro do estatuto
perante o TSE no mesmo
prazo aplicável aos partidos
políticos. Entretanto, o tribunal decidiu que poderão
participar nas eleições deste
ano as federações que preencham tais condições até
31 de maio.
A Corte também aprovou uma resolução para dar
visibilidade às eleições de
2022, aos procedimentos
relacionados à totalização
dos votos no processo eleitoral. A medida autoriza o
acesso, a quem estiver interessado, a boletins de urna e
tabelas de correspondência
encaminhados para a totalização ao longo de todo o
período de recebimento, no
dia de votação.
Antes, o prazo era de
três dias após o fechamento
das urnas. Também foram
aprovadas mudanças nos

procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema
eletrônico de votação. A
Corte ampliou de 3% para
6% o percentual de verificação por amostragem das
urnas eletrônicas escolhidas
por representantes das entidades que atuam como fiscalizadoras das eleições.
A auditoria ou teste de
integridade é um procedimento para testar a segurança na captação e contagem do voto pela urna
eletrônica. Realizado na
véspera das eleições, a auditoria consiste na realização
de uma votação paralela à
votação oficial com o propósito de comprovar que
o voto recebido/digitado é
exatamente aquele que será
contabilizado.
Segundo o presidente
do TSE, ministro Edson
Fachin, a ampliação na
amostragem desse procedimento visa a “fornecer
a máxima fiscalização e

transparência no processo
eleitoral”.
Também está aberta a
partir desta quinta-feira a
temporada de troca-troca
de partidos entre os deputados federais. É a chamada “janela partidária”, que
se abre por 30 dias em cada ciclo eleitoral e permite
a mudança de legenda sem
que isso implique infidelidade partidária e consequente
perda de mandato.
O prazo de um mês está
previsto na Lei das Eleições
(Lei 9.504/1997, Artigo 93A). Segundo a legislação, a
janela se abre todo ano eleitoral, sempre seis meses antes do pleito. Neste ano, o
período de troca partidária
fica aberto de 3 de março a
1º de abril.
A janela foi regulamentada e inserida no calendário eleitoral na reforma de
2015. Sua criação permite
a reacomodação das forças
partidárias antes do teste

nas urnas, de acordo com
as conveniências políticas
do momento. As movimentações servem como termômetro das candidaturas,
orientando qual a leitura
que cada parlamentar faz
do panorama eleitoral e das
pesquisas de intenção de
voto.
Neste ano, por exemplo,
há a expectativa de que número relevante de deputados deixem a União Brasil,
atual maior bancada da Câmara, fruto da fusão entre
DEM e PSL. Parte deve
seguir o presidente Jair Bolsonaro, filiando-se ao PL.
Desde que a janela partidária foi criada, foram registradas 275 trocas de legendas entre deputados com
mandato vigente, de acordo
com dados divulgados pelo
TSE.
O período autorizado para a troca de partidos abre
exceção no entendimento
de que, nas eleições propor-

cionais (deputados e vereadores), o mandato pertence
ao partido e não ao parlamentar, conforme interpretação do TSE.
Neste ano, podem trocar
de sigla somente os deputados. Isso porque em 2018 o
TSE assentou que somente
tem direito a usufruir da
janela partidária o legislador que estiver em fim de
mandato. Dessa forma, os
atuais vereadores somente
poderão mudar de legenda
antes das próximas eleições
municipais, em 2024.
A janela partidária é uma
das únicas hipóteses para
que deputados troquem de
agremiação ainda durante
o mandato. As outras são:
a criação de uma sigla, fim
ou fusão do partido, desvio
do programa partidário ou
grave discriminação pessoal. Qualquer mudança de legenda que não se enquadre
nesses motivos pode levar à
perda do mandato.

Commodities alavancam
superávit da balança
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O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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epois de registrar
déficit em janeiro, a balança comercial recuperou-se em
fevereiro e teve o segundo
maior resultado positivo
para o mês. No mês passado, o país exportou US$
4,049 bilhões a mais do
que importou. O superávit
só não foi maior que o de
fevereiro de 2017, quando
o país vendeu US$ 4,229
bilhões a mais do que
comprou.
No primeiro bimestre
deste ano, a balança comercial acumula superávit
de US$ 3,835 bilhões. Isso representa mais que o
dobro do resultado obtido
em janeiro e fevereiro do
ano passado (US$ 1,616
bilhões), mas está longe
do recorde de US$ 6,722
bilhões registrado nos dois
primeiros meses de 2017.
No mês passado, o Brasil
vendeu US$ 22,913 bilhões
para o exterior e comprou
US$ 18,864 bilhões. Tanto
as importações como as exportações bateram recorde
em fevereiro, desde o início
da série histórica, em 1989.
As exportações subiram
32,6% em relação a fevereiro do ano passado, pelo
critério da média diária. As
importações aumentaram
22,9% na mesma comparação.
Um dos principais responsáveis pela recuperação
do saldo comercial foi a valorização das commodities
(bens primários com cotação internacional), que subiram em fevereiro em meio
ao acirramento das tensões
entre Rússia e Ucrânia. A
recuperação de algumas safras, principalmente a de soja, também contribuiu para
o resultado.
No mês passado, o volume de mercadorias exportadas subiu 22,6%, enquanto os preços aumentaram

13,5% em média em fevereiro, na comparação com
o mesmo mês do ano passado. Nas importações, a
quantidade comprada caiu
2,5%, mas os preços médios subiram 30,9%.
Ao analisar o desempenho no setor agropecuário,
a recuperação de safras pesou mais. O volume de mercadorias embarcadas aumentou 61,2% em fevereiro
na comparação com o mesmo mês de 2021, enquanto
o preço médio subiu 31,8%.
Na indústria de transformação, o volume subiu 16,9%,
com o preço aumentando
em nível parecido: 16,3%.
Na indústria extrativa, que
engloba exportação de minérios e de petróleo, a quantidade aumentou 11,1%,
enquanto os preços médios
caíram 3,1%.
Os
produtos
com
maior destaque nas exportações agropecuárias
foram trigo e centeio não
moídos (+874,7%), café não torrado (+89,7%)
e soja (+187,5%). Na
indústria extrativa, os
maiores
crescimentos
foram registrados em
óleos minerais brutos
(+114,1%), petróleo bruto (+74,2%) e minério de
cobre (+19%).
Na indústria de transformação, os maiores aumentos ocorreram nos itens
carne bovina congelada ou
refrigerada (+81,8%), farelo de soja (+40,5%) e combustíveis (+290,1%).
Quanto às importações, os maiores crescimentos foram registrados
nos seguintes produtos:
cevada (+620%), na agropecuária; petróleo bruto
(+109,6%) e gás natural (+280%), na indústria extrativa; e adubos
ou fertilizantes químicos
(+112,6%), na indústria
de transformação.

