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Demonstrações contábeis em 31 De Dezembro De 2019 e 2018 (VALORES EM R$ MIL, SEMESTRE DE 01/07/2019 A 31/12/2019)

relatório Da aDministração: A Administração da Necton apresenta aos seus acionistas, clientes, colaboradores e ao público em geral, suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Foi um ano desafiador, mas extremamente compensador, em que a 
Necton apresentou um desempenho financeiro positivo e importante, consequência do envolvimento dos seus colaboradores na conquista por metas cada vez mais audaciosas; pela resposta e satisfação de nossos clientes ao nosso compromisso de melhor atendê-los e pela constante preocupação da 
Administração na busca por novos negócios, enxergando oportunidades que ajudarão a companhia na manutenção dos mesmos elevados níveis de comprometimento para este novo exercício de 2020, para superação do que já foi conquistado. A aquisição de carteiras de outras instituições, o constante 
investimento em tecnologia, o aumento do quadro de talentos da companhia e a busca incessante pela satisfação dos nossos clientes são os objetivos que nos norteiam. Entretanto, a Necton se mantém conservadora e preocupada em relação a desempenho e liquidez, a exemplo das aplicações de seu 
disponível em investimentos conservadores, como títulos públicos federais e pela vocação de crescimento sustentável. Agradecemos nossos clientes, colaboradores e aos acionistas a confiança depositada e ratificamos nosso compromisso com os princípios que nos norteiam.

balanços Patrimoniais leVantaDos

Demonstrações Das mUtações Do PatrimÔnio lÍQUiDo

Demonstração Dos resUltaDos

Demonstração Do resUltaDo abranGente

Demonstração Dos FlUXos De caiXa 
Pelo mÉtoDo inDiretoativo ne 31/12/19 31/12/18

circulante 172.810 159.706
Disponibilidades 15.408 2.621
aplicações interfinanceira de liquidez 4 89.174 52.788
 Aplicações no mercado aberto 89.174 52.788
tVm e instrumentos financeiros derivativos 5 30.431 62
 Carteira própria 6.156 62
 Vinculados a prestação de garantia 24.275 –
operações de crédito 145 909
 Financiamento de títulos e valores mobilários 145 909
outros créditos 34.874 102.381
 Rendas a receber 1.344 651
 Negociação e intermediação de valores 6 31.279 101.259
 Diversos 7 2.271 575
 (Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (20) (104)
outros valores e bens 2.778 945
 Despesas antecipadas 2.778 945
realizável a longo prazo 164.425 125.443
tVm e instrumentos financeiros derivativos 5 99.073 81.579
 Carteira própria 21.288 23.522
 Vinculados a prestação de garantia 77.785 58.057
outros créditos 7 65.352 43.864
 Diversos 65.352 43.864
Permanente 7.148 1.665
investimentos 8 70 70
 Outros investimentos 70 70
imobilizado de uso 9 1.374 930
 Outras imobilizações de uso 12.404 11.593
 (Depreciações acumuladas) (11.030) (10.663)
intangível 10 5.704 665
 Ativos Intangíveis 6.743 1.393
 (Amortização acumulada) (1.039) (728)
total do ativo 344.383 286.814

Passivo ne 31/12/19 31/12/18
circulante 234.399 199.012
captações no mercado aberto 33.150 7.785
 Carteira de terceiros 33.150 7.785
outras obrigações 201.249 191.227
 Cobrança, arrecadação tributos e assemelhado – 1
 Sociais e estatutárias 12.a 5.333 2.790
 Fiscais e previdenciárias 12.b 4.280 4.089
 Negociação e intermediação de valores 6 181.373 180.775
 Diversas 12.c 10.263 3.572
exigível a longo prazo 68.736 60.862
outras obrigações 68.736 60.862
 Fiscais e previdenciárias 12.b 24.486 24.998
 Diversas 12.c 44.250 35.864
Patrimônio líquido 41.248 26.940
 Capital: 13.a 27.811 27.811
 De Domiciliados no país 27.811 27.811
 Reservas de capital 6.564 6.564
 Reservas de lucros 13.d 6.868 –
 Ajustes de avaliação patrimonial 5 (1)
 (Prejuízos acumulados) – (7.434)

  
total do passivo e patrimônio líquido 344.383 286.814

Demonstração dos resultados ne

2º se- 
mestre 

2019 31/12/19 31/12/18
receitas de intermediação financeira 14.547 25.798 15.340
 Operações de crédito 94 176 12
 Resultado de operações com títulos
  e valores mobiliários 14.474 25.647 15.359
 Resultado com instrumentos
  financeiros derivativos (21) (25) (31)
Despesas da intermediação financeira (195) (397) (597)
 Operações de captação no mercado (199) (422) (590)
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa 4 25 (7)
 resultado bruto da intermediação
 financeira 14.352 25.401 14.743
outras receitas/despesas
 operacionais (14.175) (21.175) (16.460)
 Receitas de prestação de serviços 16.1 37.540 63.700 31.234
 Despesas de pessoal 16.2 (18.729) (32.475) (21.186)
 Outras despesas administrativas 16.3 (22.599) (38.650) (22.827)
 Despesas tributárias 16.4 (4.220) (7.165) (3.200)
 Outras receitas operacionais 16.5 2.414 3.318 1.618
 Outras despesas operacionais 16.6 (8.581) (9.903) (2.099)
resultado operacional 177 4.226 (1.717)
resultado não operacional – – (326)
resultado antes da tributação
 sobre o lucro e participações 177 4.226 (2.043)
imposto de renda e contribuição
 social 15 15.417 18.777 (2.821)
Provisão para imposto de renda (409) (789) –
Provisão para contribuição Social (251) (487) –
IRPJ - Ativo fiscal diferido 10.036 12.521 (1.612)
CSLL - Ativo fiscal diferido 6.041 7.532 (1.209)

Participações estatutárias no lucro (5.356) (8.701) (5.919)
lucro líquido (prejuízo) do
 exercício/semestre 10.238 14.302 (10.783)
nº de ações: 8.394.812 8.394.812 8.394.812
lucro/(Prejuízo) por ação r$ 1,22 1,70 (1,28)

exercício de 01/07/19 a 31/12/19

capital 
realizado reservas de capital

reserva 
legal

reservas 
especiais de 

lucros

ajustes de 
avaliação 

patrimonial

lucros ou 
prejuízos 

acumulados total
saldos no início do semestre em 01/07/19 27.811 6.564 – – 3 (3.370) 31.008
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos – – – – 2 – 2
Lucro líquido do semestre – – – – – 10.238 10.238
Destinações: – – 343 6.525 – (6.868) –
Reserva legal – – 343 – – (343) –
Reserva especial de lucros – – – 6.525 – (6.525) –
saldos no fim do exercício em 31/12/19 27.811 6.564 343 6.525 5 – 41.248
mutações do semestre: – – 343 6.525 2 3.370 10.240

exercício de 01/01/19 a 31/12/19

capital 
realizado reservas de capital

reserva 
legal

reservas 
especiais de 

lucros

ajustes de 
avaliação 

patrimonial

lucros ou 
prejuízos 

acumulados total
saldos no início do exercício em 01/01/19 27.811 6.564 – – (1) (7.434) 26.940
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos – – – – 6 – 6
Lucro líquido do exercício – – – – – 14.302 14.302
Destinações: – – 343 6.525 – (6.868) –
Reserva legal – – 343 – – (343) –
Reserva especial de lucros – – – 6.525 – (6.525) –
saldos no fim do exercício em 31/12/19 27.811 6.564 343 6.525 5 – 41.248
mutações do exercício: – – 343 6.525 6 7.434 14.308

exercÍcio de 01/01/18 a 31/12/18

capital 
realizado reservas de capital

reserva 
legal

reservas 
especiais de 

lucros

ajustes de 
avaliação 

patrimonial

lucros ou 
prejuízos 

acumulados total
saldos no início do exercício em 01/01/18 46.233 – – – 2 (27.765) 18.470
Valores Incorporados em 03/12/2018 11.567 6.564 – – – (1.028) 17.103
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos – – – – (3) – (3)
Aumento de capital 10.636 – – – – – 10.636
Redução de capital (43.142) – – – – 32.142 (11.000)
Integralização de capital 2.517 – – – – – 2.517
Prejuízo do exercício – – – – – (10.783) (10.783)
saldos no fim do exercício em 31/12/18 27.811 6.564 – – (1) (7.434) 26.940
mutações do exercício: (18.422) 6.564 – – (3) 20.331 8.470

notas eXPlicatiVas Da aDministração Às Demonstrações contábeis 

2º se- 
mestre 

2019 31/12/19 31/12/18
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre e exercício10.238 14.302 (10.783)
Depreciações e amortizações 502 807 388
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 197 59 (97)
Ajustes de avaliação patrimonial (100) – 1
Provisão perdas em investimentos – – 268
Provisão de impostos no resultado 660 1.276 –
Provisão (reversão) de impostos diferidos (16.077) (20.053) 2.820
Efeito da incorporação ocorrida
 em 03/12/2018 – – 17.103

(4.580) (3.609) 9.700
Variação de Ativos e Obrigações 56.783 58.801 40.501
(Aumento) redução em TVM e instrumentos
 financeiros derivativos 25.046 (47.857) (27.602)
(Aumento) redução em operações de crédito 234 764 (909)
(Aumento) redução de outros créditos 50.560 47.813 (61.551)
(Aumento) redução de outros valores e bens (984) (1.833) (749)
Aumento (redução) em operações
 compromissadas 25.549 25.365 2.819
Aumento (redução) em TVM e instrumentos 
 financeiros derivativos (56.405) – –
Aumento (redução) em outras obrigações 14.815 37.835 128.702
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.032) (3.286) (209)
caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais 52.203 55.192 50.201
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
 Investimentos – – 318
 Imobilizado de uso – – 60
Inversões em:
 Imobilizado de uso (489) (539) (1.106)
 Intangível (5.344) (5.480) (160)
caixa líquido usado nas atividades de
 investimento (5.833) (6.019) (888)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital – – 13.152
Pagamentos pela redução de capital – – (11.000)
caixa líquido proveniente nas atividades
 de financiamento – – 2.152
aumento líquido de caixa e equivalentes
 de caixa 46.370 49.173 51.465
Caixa e equivalentes de caixa no início do
 semestre/exercício 58.212 55.409 3.944
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
 semestre/exercício 104.582 104.582 55.409

2º se- 
mestre 

2019 31/12/19 31/12/18
resultado do semestre/exercício 10.238 14.302 (10.783)
resultado abrangente 2 6 (3)
Ajustes de avaliação patrimonial 2 6 (3)

resUltaDo abranGente total 10.240 14.308 (10.786)

1. contexto operacional: A Necton Investimentos S.A. Corretora de Valo-
res Mobiliários e Commodities (“Corretora”), tem por objeto social, operar, 
negociar e distribuir títulos e valores mobiliários, por conta própria ou de 
terceiros, administração de recursos de terceiros e demais atividades per-
mitidas e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN). A Corre-
tora é responsável pela administração de fundos de investimentos, clubes 
de investimentos e de particulares, cujos patrimônios em 31 de dezembro 
de 2019, somam R$ 4.124.237 (R$ 2.897.531 em 2018). A Corretora firmou 
com a Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio (“Spinelli”) 
acordo de reorganização com intuito de unir suas operações, equipes e 
infraestruturas a fim de otimizar e fortalecer as suas frentes de atuação, 
passando a conduzir seus negócios por intermédio de uma única entidade 
operacional, que teve sua composição acionária distribuída de forma que: 
50% das ações serão detidas pelos acionistas da Corretora e 50% serão 
detidas pelos acionistas da Spinelli. Na estrutura final a Corretora incorpo-
rou a Spinelli por meio de conversão da totalidade do patrimônio da Spi-
nelli, o que culminou na junção de suas atividades. O processo de reorga-
nização societária foi submetido à aprovação do Banco Central do Brasil, 
no dia 28 de dezembro de 2017 e aprovado pela autarquia em 28 de setem-
bro de 2018. A documentação societária final da incorporação foi protoco-
lada no Banco Central em 3 de dezembro de 2018, e foi homologada em 18 
de dezembro de 2018. eventos de incorporação: Em 3 de dezembro de 
2018, em Assembleia Geral Extraordinária a Corretora incorporou o patri-
mônio líquido da Spinelli no montante de R$17.103, conforme demonstrado 
a seguir:
balanço Patrimonial da spinelli em 3 de dezembro de 2018:
ativo circulante 46.250 Passivo circulante 66.057
Disponibilidades 141
Aplicações interfinanceiras
 de liquidez 29.157 Outras obrigações 66.057
Operações de crédito 398
Outros créditos 16.191
Outros valores e bens 363

ativo não circulante 55.229
Passivo não 
 circulante 18.319

Títulos e valores mobiliários 36.244 Outras obrigações 18.319
Outros créditos 18.292
Investimentos 25
Imobilizado de uso 294 Patrimônio líquido 17.103
Intangível 374 Capital social 18.129

Prejuízos acumulados (1.026)

total do ativo 101.479
total do Passivo e 
 atrimônio líquido 101.479

Na mesma ocasião, foram reeleitos aos cargos de diretores os senhores 
Marcos Azer Maluf, Rafael Giovani e Luiz Locaspi, bem como eleitos o se-
nhor Manuel Nogueira Lois e Antonia Lucineti de Oliveira. outros eventos: 
Em 7 de fevereiro de 2018, ocorrem os seguintes eventos: (i) Os Senhores 
Antonio Joel Rosa e Oflar De Almeida Simões Filho, renunciaram aos car-
gos de diretores que exerciam na Corretora pelos quais foram eleitos em 
Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20 de abril de 2016; (ii) Tomou 
posse como diretor responsável pela atividade de administração fiduciária 
o Senhor Luis Locaspi, eleito em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 11 de dezembro de 2017; e (iii) Foi eleito como diretor estatutário da 
Corretora o Senhor Marcos Azer Maluf, cuja posse ocorreu em 13 de março 
de 2018. Em 2 de abril de 2018, ocorre o seguinte evento: (i) O Senhor Caio 
Weil Villares renúncia ao cargo de diretor que exercia na Corretora e pelo 
qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 20 de abril de 
2016. Em 3 de abril de 2018, ocorre o seguinte evento: (i) Foi eleito como 
diretor estatutário da Corretora o Senhor Rafael Giovani e foram reeleitos 
os Senhores Luis Locaspi e Marcos Azer Maluf para um mandato de 2 
(dois) anos. Em 20 de março de 2019, ocorre o seguinte evento: (i) O Se-
nhor Ralf Berger tomou posse como diretor da Corretora, eleito em Assem-
bleia Geral Ordinária, realizada em 28 de dezembro de 2019. 2. base de 
elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: As demons-
trações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas a partir 
das diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, que 
já consideram as alterações trazidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/08, 
associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), quando aplicável. A apresentação dessas de-
monstrações contábeis está em conformidade com o Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração des-
sas demonstrações contábeis foram utilizadas premissas e estimativas de 
preços para a contabilização e determinação dos valores ativos e passivos. 
Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e pas-
sivos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. 
As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Corretora. Todas as informações apresentadas em 
Real foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado de outra for-
ma. As demonstrações contábeis referentes ao período encerrado em 31 
de dezembro de 2019 foram aprovadas pela Administração em 30 de mar-
ço de 2020. 3. Principais práticas contábeis: A Corretora adota as se-
guintes práticas contábeis na elaboração de suas demonstrações contá-
beis: a. apuração do resultado: As receitas e despesas são apropriadas 
de acordo com o regime de competência, observando-se o critério “pro rata 
die” para as de natureza financeira. b. caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em 
moeda nacional, e aplicações no mercado aberto, cujo vencimento das 
operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e 
apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utiliza-
das pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto 
prazo. c. aplicações interfinanceiras de liquidez: Estão demonstradas 
pelo valor de compra com compromisso de revenda, acrescidas dos rendi-
mentos decorridos, calculados em base “pro rata die”. d. títulos e valores 
mobiliários: De acordo com o estabelecido na Circular nº 3.068/01 do 
Banco Central do Brasil, os títulos e valores mobiliários, estão classificados 
nas seguintes categorias: • títulos mantidos até o vencimento - são 
aqueles que a companhia tem a intenção e capacidade financeira para 
efetuar o resgate somente no vencimento. São avaliados a taxa de juros 
contratada pelo regime de competência “pro rata die”. • títulos para nego-
ciação - considerando que foram adquiridos com o objetivo de serem ne-
gociados frequentemente e de forma ativa, são contabilizados pelo valor de 
mercado, com as perdas e os ganhos reconhecidos diretamente no resul-
tado do exercício. • títulos disponíveis para venda - não são classifica-
dos como “títulos para negociação” ou como “mantidos até o vencimento”, 

esses títulos são ajustados a valor de mercado, sendo o resultado da valo-
rização, líquido dos efeitos tributários, registrado em conta destacada do 
patrimônio líquido. As perdas e os ganhos, quando realizados, são reco-
nhecidos diretamente no resultado do exercício. e. negociação e interme-
diação de valores: Demonstrada pelo saldo das operações de compra ou 
venda de títulos e valores a receber, realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão, por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos 
regulamentares ou de vencimento dos contratos e intermediação de valo-
res. f. créditos tributários: Os créditos tributários são constituídos sobre 
diferenças temporárias para fins fiscais, calculadas e contabilizadas à alí-
quota de 15% sobre diferenças temporárias, mais adicional de 10%, e a 
contribuição social à alíquota de 15% (20% em 2018), respeitando os limi-
tes de realização dos créditos. g. outros ativos e passivos: Os ativos fo-
ram demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos e as variações monetárias em base “pro rata die” e provi-
são para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados 
incluem os valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos encargos e 
das variações monetárias em base “pro rata die”. h. Permanente: • inves-
timentos: São avaliados pelo método de custo de aquisição, deduzidas 
das provisões para perdas, quando aplicável. • imobilizado de uso: É de-
monstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil eco-
nômica estimada dos bens, e as principais taxas anuais são: 20% ao ano 
para equipamentos de processamento de dados e 10% ao ano para outros 
bens. • intangível: Corresponde aos direitos que tenham por objeto os 
bens “incorpóreos” destinados à manutenção da companhia ou exercidos 
com essa finalidade, é demonstrado ao custo de aquisição, líquido das res-
pectivas amortizações acumuladas de 20% ao ano, calculadas pelo méto-
do linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens: i. capta-
ções no mercado aberto: Estão demonstradas pelo valor de venda com 
compromisso de recompra, acrescidas das despesas decorridas, calcula-
dos em base “pro rata die”. j. imposto de renda e contribuição social: A 
provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro 
tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem a 
R$240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calculada 
à alíquota de 15% (20% em 2018), após efetuados os ajustes determina-
dos pela legislação fiscal. k. ativos, passivos contingentes e obrigações 
legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e pas-
sivos contingentes e das obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são 
efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução CMN nº 
3.823/09, a qual aprovou o CPC 25 emitido pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC). Os critérios utilizados pela Administração para men-
suração e divulgação dos ativos e passivos contingentes são: • ativos 
contingentes - Não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, ex-
ceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 
realização, sobre as quais não cabem mais recursos. • Passivos contin-
gentes - São reconhecidas nas demonstrações contábeis quando da exis-
tência de uma obrigação presente como resultado de um evento passado e 
com base na opinião de assessores jurídicos e for considerado provável 
uma saída de recurso que incorporam os benefícios econômicos para liqui-
dar a obrigação, e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com suficiente segurança. • obrigações legais - fiscais e previdenciá-
rias - Referem-se a demandas judiciais, nas quais estão sendo contesta-
das a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. 
Os montantes discutidos são integralmente registrados nas demonstrações 
contábeis e atualizados de acordo com a legislação vigente. Os passivos 
contingentes são divulgados em notas explicativas, a menos que seja re-
mota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação.  
Os depósitos judiciais são mantidos em conta de ativo, sem deduzi-los  
das provisões para passivos contingentes e obrigações legais, em  
atendimento às normas do BACEN. Os direitos e as obrigações, legal ou 
contratualmente sujeitos à variação de índices, são atualizadas até a data 
do balanço. As contrapartidas dessas atualizações são refletidas no resul-
tado do exercício. l. avaliação do valor recuperável: Semestralmente, 
com base em análise da Administração da Corretora, se o valor de contabi-
lização dos ativos não financeiros da Corretora exceder o seu valor recupe-
rável é reconhecido uma perda de recuperação de ativos no resultado. 
m. resultado por ação: É calculado com base na quantidade de ações em 
circulação do capital social integralizado na data das demonstrações con-
tábeis. 4. caixa e equivalentes de caixa: Em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, a posição de caixa e equivalentes de caixa é constituído por:

2019 2018
Disponibilidades 15.408 2.621
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a) 89.174 52.788
total de caixa e equivalentes de caixa 104.582 55.409
(a) Estão representadas por operações compromissadas no valor de 
R$89.174 (R$52.788 em 2018), remuneradas a taxas pré-fixadas, lastrea-
dos em títulos públicos - LFT e LTN com vencimento 01 de janeiro de 2020.
5. títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
As aplicações em títulos e valores mobiliários estão classificadas em “Títu-
los para Negociação” e “Títulos Disponíveis para Venda”, conforme descrito
abaixo: a. composição: 2019 2018
títulos para negociação:
carteira Própria 27.444 23.522
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 21.210 23.522
Certificado de Depósitos Bancários - CDB 933 –
Letras de Câmbio - LC 715 –
Certificados Recebíveis Imobiliários - CRI 1.308 –
Debentures 1.349 –
Letras de crédito agropecuária - LCA 1.346 –
Certificado Recebidos de Agronegócio - CRA 562 –
Certificado de Operações Estruturadas - COE 21 –
títulos disponíveis para venda:
carteira Própria – 62
Certificado de Depósitos Bancários - CDB – 49
Ações recebidas por empréstimo BTC – 13
Vinculados a prestação de Garantia (a) 102.060 58.057
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 77.837 20.856
FILCB Multimercado -BVMF 24.223 37.201
total 129.504 81.641
circulante 30.431 62
realizável a longo prazo 99.073 81.579
(a) Os títulos são dados como margem de garantias para as operações 
junto a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e a Companhia Brasileira de Liquida-
ção e Custódia - CBLC.

As posições registradas como títulos de renda fixa, referem-se as aplica-
ções dos recursos próprios da Corretora. Quanto aos critérios de marcação 
a mercado, para os títulos públicos federais, a ANBIMA -Associação Brasi-
leira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, disponibiliza 
diariamente em seu site a média de todos os negócios do dia de cada título 
público. c. instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 
2019 e 2018 a Corretora não possuía operações próprias de instrumentos 
financeiros derivativos. 6. negociação e intermediação de valores: Em 31 
de dezembro de 2019 e 2018, a posição de negociação e intermediação de 
valores está assim apresentada:

outros créditos outras obrigações
2019 2018 2019 2018

Caixas de registro e liquidação (a) – 65.889 24.261 333
Devedores/credores - Conta
 liquidação pendentes (b) 30.540 14.265 157.092 180.411
Comissões e corretagens – – 2 –
Bolsas - Depósito em garantia – 3 – –
Operações com ativos financeiros
 e mercadorias a liquidar 719 20.998 – 14
Outros créditos/ obrigações por
 negociação e intermediação de
  valores 20 104 18 17
total 31.279 101.259 181.373 180.775
(a) Referem-se a operações a serem liquidadas junto a B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão realizadas pelas Corretora proveniente das operações de 
clientes; (b) Compreende os valores a receber e a pagar para os clientes da 
Corretora, provenientes de suas operações junto a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão. 7. outros créditos - Diversos: Em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, a posição de outros créditos diversos está assim apresentada:

2019 2018
circulante
Adiantamentos salariais 74 37
Adiantamentos para pagamentos 20 1
Adiantamento por conta de imobilizado 3 160
Impostos e contribuições a compensar 2.026 216
Outras 418 161
total 2.271 575
realizável a longo prazo
Créditos tributários (vide nota 15.2) 24.310 3.845
Depósitos em garantias (vide nota 14) 41.042 40.019
total 65.352 43.864
8. investimentos: 2019 2018
Incentivos fiscais -Certificado de Investimentos 38 38
Outros incentivos fiscais 7 7
Outros investimentos - obras de arte (a) 25 25
total 70 70
(a) Representado por valor incorporado da Spinelli referente obras de arte 
no montante de R$25. 9. imobilizado de uso: O ativo imobilizado está in-
tegralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas opera-
ções relacionadas à Corretora. a) composição:

taxa 
anual de 

depre- 
ciação

sados em saldos em
2019 2018

Depreciação 
acumulada líquido líquido Descrição custo

Instalações 10% 680 (550) 130 101
Móveis e utensílios 10% 1.823 (1.530) 293 218
Computadores e
 periféricos 20% 7.649 (6.888) 761 411
Sistemas de
 segurança 10% 76 (63) 13 15
Sistemas de
 comunicação 10% 2.176 (1.999) 177 185
total 12.404 (11.030) 1.374 930
Em 3 de dezembro de 2018 foi incorporado da Spinelli o imobilizado de uso 
e suas respectivas depreciações no montante de R$294.
b) movimentação - custo: saldos em 

2018 adições baixas
saldos em 

2019Descrição
Instalações 632 48 – 680
Móveis e utensílios 1.708 115 – 1.823
Computadores e periféricos 7.052 597 – 7.649
Sistemas de segurança 74 2 – 76
Sistemas de comunicação 2.127 49 – 2.176
total 11.593 811 – 12.404
c) movimentação - Depreciação:

saldos em 
2018 adições baixas

saldos em 
2019Descrição

Instalações 531 19 – 550
Móveis e utensílios 1.490 40 – 1.530
Computadores e periféricos 6.641 247 – 6.888
Sistemas de segurança 59 4 – 63
Sistemas de comunicação 1.942 57 – 1.999
total 10.663 367 – 11.030
10. intangível: a) composição:

taxa 
anual de 

amorti- 
zação

saldos em saldos em

Descrição

2019 2018

custo
amortização 

acumulada líquido líquido
Software 20% 630 (536) 94 334
Marcas e patentes 20% 335 (67) 268 331
Carteira COIN CCVM
 Ltda. 20% 5.095 (164) 4.931 –
Outros ativos
 intangíveis 20% 683 (272) 411 –
total 6.743 (1.039) 5.704 665
Em 3 de dezembro de 2018 foi incorporado da Spinelli o intangível e suas 
respectivas amortizações no montante de R$374. Em 04 de setembro de 
2019 foi efetuado a compra da carteira de clientes da COIN CCVM LTDA, 
no encerramento do exercício de 31 de dezembro de 2019 o valor pago por 
esta carteira estava no montante de R$5.095. 11. transações com partes 
relacionadas: a) transações com controladores (diretas e indiretas): 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Corretora realizou 
transações com as partes relacionadas, conforme relacionado abaixo:

2019 2018
ativo 

(Passivo)
ativo 

(Passivo)
outras obrigações - negociação e 
 intermediação de valores
credores conta de liquidação pendentes
Diretores e acionistas (326) –
b) remuneração do pessoal-chave da administração: Para atendimento 
da Resolução nº 4.636/18 do Conselho Monetário Nacional e ao Pronuncia-
mento Técnico CPC 05 - Divulgação de Partes Relacionadas foi definido 
como pessoal chave dessa instituição, todos os membros que compõem 
sua Diretoria. O montante global da remuneração dos Diretores é distribuí-
do de acordo com o que determina o Estatuto Social da Corretora.
De acordo com o Estatuto Social da Corretora é de responsabilidade dos 
acionistas, fixarem o montante global da remuneração anual dos adminis-
tradores. Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 3 de abril de 2018, 
foi fixado o valor anual de até R$2.500 para o ano de 2019. Os gastos com 
benefícios de curto prazo aos Administradores podem ser demonstrados
da seguinte forma: 2019 2018
Proventos 2.344 1.291
Encargos sociais 527 290
total 2.871 1.581
A Corretora concede aos empregados benefícios usuais de mercado, tais 
como assistência médica, vale-alimentação e vale-refeição. Plano de pen-
são e de benefícios pós-emprego a funcionários: A Corretora não  
concede benefícios pós-empregos, benefícios de rescisão de contrato  
de trabalho ou outros de longo prazo para os seus empregados.  
c) outras informações: Conforme legislação em vigor, as Corretoras de 
Valores Mobiliários não podem conceder empréstimos, financiamentos ou 
adiantamentos, permitindo apenas financiamento da conta margem.  
Não foram efetuados pela Corretora, empréstimos, financiamentos ou qual-
quer outro adiantamento à Diretoria ou qualquer um de seus familiares.  
12. outras obrigações: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a posição de 
outras obrigações diversas está assim apresentada: 
a) sociais e estatutárias:
circulante 2019 2018
 Participações nos lucros 5.333 2.790
total 5.333 2.790
b) Fiscais e previdenciárias:
circulante 2019 2018
 Impostos e contribuições 4.280 4.089
total 4.280 4.089
exigível a longo prazo
Processo REFIS - Pis e Cofins (i) 19.580 20.507
Prov. para imposto de renda diferido (vide nota 15.2.d) 4.906 4.491
total 24.486 24.998
(i) A Corretora foi autuada pela Receita Federal em março de 2010 e 
maio de 2011, referente ao PIS e COFINS incidentes nas receitas obtidas 
nas desmutualizações da Bovespa e BM&F realizadas em 2007 e nas 
vendas efetuadas em 2008. A Corretora aderiu em outubro de 2017 ao 
PERT para pagamento da contingência, em 145 parcelas e desistiu 
administrativamente das discussões relativas aos autos de infração e vem 
adimplindo as parcelas.

b. classificação e Prazo: 2019 2018

Quantidade
Faixa de 

Vencimento
custo 

atualizado
Valor de 
mercado

ajuste a Valor 
de mercado

Valor de 
mercado

Para negociação:
Letras Financeiras do Tesouro 573 Até 1 ano 5.999 5.999 – –
Letras Financeiras do Tesouro 1.454 Acima de 1 ano 15.211 15.211 – 23.522
Certificado de Dep. Bancários 738.914 Acima de 1 ano 833 833 – –
Certificado de Dep. Bancários 90 Até 1 ano 100 100 – –
Cert. Operações Estruturadas 14 Até 1 ano 14 14 – –
Cert. Operações Estruturadas 7 Acima de 1 ano 7 7 – –
Letras de Câmbio 1.161 Acima de 1 ano 715 715 – –
Letras de créd. Agropec. - LCA 1.296 Acima de 1 ano 1.346 1.346 – –
Certificado rec. de agronegócio 40 Até 1 ano 43 43 – –
Certificado rec. de agronegócio 485 Acima de 1 ano 519 519 – –
Certificados rec. imobiliários 134 Acima de 1 ano 1.308 1.308
Debentures 1.009 Acima de 1 ano 1.349 1.349 -
total 6.173 27.444 27.444 – 23.522
Disponível para venda:
Fundo de Investimento -FILCB 205.947 Sem vencimento 24.223 24.223 – 22.155
SPI - Fdo de Inv Liq Camara BM&FBOVESPA – Sem vencimento – – – 15.046
Letras Financeiras do Tesouro 5 Até 1 ano 52 52 – –
Letras Financeiras do Tesouro 7.435 Acima de 1 ano 77.777 77.785 8 20.856
Certificado de Dep. Bancários 738.914 Acima de 1 ano – – – 49
Ações rec. por empréstimo BTC – Sem vencimento – – 13
total 952.391 102,052 102.060 8 58.119
total geral 958.564 129.496 129.504 8 81.641

c) Diversos: 2019 2018
circulante
Obrigações por aquisição de bens e direitos 131 16
Despesas de pessoal 6.607 1.539
Despesas administrativas 3.225 1.802
Outros pagamentos 300 215
total 10.263 3.572

2019 2018
exigível a longo prazo
Provisão de passivos contingentes (ver nota 14) 44.250 35.864
total 44.250 35.864
13. Patrimônio líquido: a) capital social: Em 31 de dezembro de 2019 e 
2018, o capital social é de R$ 27.811 e está dividido em 8.394.812 de 
ações, todas ordinárias nominativas-escriturais, sem valor nominal. Em 3 
de dezembro de 2018 houve diversas deliberações aprovadas pelos acio-
nistas, conforme abaixo descrito: (i) A conversão da totalidade das ações 
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, de modo que 
as 1.225.000 ações preferenciais foram transformadas em ações ordiná-
rias. (ii) A redução do capital social da Corretora para absorção de prejuí-
zos acumulados na data base de 31 de outubro de 2018 no montante de 
R$32.142; desta forma o capital que estava no primeiro semestre de 2018 
em R$51.266 para R$19.124, representado por 2.450.000 de ações ordi-
nárias. (iii) A ratificação da redução de capital social da Corretora no mon-
tante de R$11.000 por ser excessivo em relação às atividades desempe-
nhadas por esta, conforme deliberado na assembleia geral extraordinária 
de 3 de outubro de 2018 e publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo em 4 de outubro de 2018. Esta redução de capital foi paga aos acio-
nistas de forma proporcional à sua participação no capital social, em moe-
da corrente nacional, descontados os valores de capital a integralizar con-
forme ata de 9 de abril de 2018 no montante de R$2.517. Assim o capital 
social foi de R$19.124 para R$8.124, representado por 2.450.000 de ações 
ordinárias. (iv) O aumento do capital social da Corretora por novo acionista 
no montante de R$8.120, mediante a emissão de 2.450.000 de ações ordi-
nárias, passando o capital para R$16.244 representado por 4.900.000 
ações ordinárias. (v) Foi aprovado o Laudo de Avaliação Contábil da Incor-
porada “Spinelli” com base no patrimônio líquido da Incorporada de 5 de 
novembro de 2018 avaliado em R$11.567, no qual os acionistas aprovaram 
de forma definitiva e sem quaisquer ressalvas a incorporação, assumindo 
todos os seus ativos e passivos, que neste ato o capital social passa de 
R$16.244 para R$27.811, mediante a emissão de 3.494.812 novas ações 
ordinárias, passando o capital social a ser representado por 8.394.812 
ações ordinárias, sem valor nominal. Em 9 de abril de 2018, houve aumen-
to do capital social no valor de R$5.033, sendo R$2.516 a integralizar, com 
a emissão de 550.000 novas ações nominativas-escriturais sendo 275.000 
ações ordinárias e 275.000 preferenciais ao preço de R$9,15, aprovado 
pelo Banco Central do Brasil em 4 de junho de 2018. b) Dividendos: Aos 
acionistas está assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76. 
c) Juros sobre o capital próprio: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
não houve provisão de juros sobre capital próprio. d) reservas de capital: 
A reserva de capital foi constituída em 03 de dezembro de 2018 com a in-
corporação da Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, no 
montante de R$ 6.564. e) reservas de lucros: reserva legal: A reserva 
legal é constituída por 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do 
capital social, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou 
para aumento do capital social. A reserva legal é constituída no final do 
exercício social. Em 31 de dezembro de 2019 foi constituída a reserva legal 
no montante de R$ 343; e, em 2018 não foi constituída reserva legal devido 
ter prejuízo no exercício. reserva especial de lucros: A reserva especial 
de lucros é constituída no final do exercício social. Em 31 de dezembro de 
2019 foram destinados para reservas especiais de lucros o montante de R$ 
6.525. Em 2018 a Corretora possuía um prejuízo acumulado de R$ 7.434, 
por este motivo não foi constituído reserva especial de lucros.  14. Provisão 
para demandas judiciais: A Corretora é parte em ações judiciais de natu-
reza fiscal, cível e trabalhista, decorrentes do curso normal das operações. 
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 a Administração da 
Corretora com base em informações de seus assessores jurídicos consti-
tuiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas 
estimadas. As movimentações dessas provisões e dos depósitos judiciais 
no período estão demonstradas da seguinte forma:

Demandas judiciais

saldos 
em 2018

atualização 
monetária

constituição/ 
(baixa)

saldos 
em 

2019
Contingências fiscais (a) 17.502 4.837 – 22.339
Contingências fiscais (b) 17.907 514 – 18.421
Contingências de outros
 recursos fiscais (c) 385 13 500 898
Contingências cíveis (c) 21 19 1.918 1.958
Contingências
 trabalhistas (d) 49 – 585 634
total 35.864 5.383 3.003 44.250

Demandas judiciais

saldos 
em 2017

atualização 
monetária

constituição/ 
(baixa)

saldos 
em 

2018
Contingências fiscais (a) 16.952 550 – 17.502
Contingências fiscais (b) – – 17.907 17.907
Contingências de outros
 recursos fiscais (c) – – 385 385
Contingências cíveis (c) – – 21 21
Contingências 
 trabalhistas (d) 100 – (100) –
Contingências
 trabalhistas – – 49 49
total 17.052 550 18.262 35.864
(a) As contingências fiscais estão classificadas no exigível a longo prazo no 
grupo “outras obrigações” e os depósitos judiciais estão classificados no 
“realizável a longo prazo” no grupo “outros créditos diversos”, ambos refe-
rem-se basicamente a discussão sobre o processo de desmutualização 
das Bolsas ocorrido no 2º semestre de 2007, sobre o qual discute-se a in-
cidência de IRPJ e CSLL sobre a atualização patrimonial dos títulos patri-
moniais da Bovespa e BM&F. A contingência fiscal no valor de R$8.183, 
está provisionada e atualizada monetariamente com um valor presente de 
R$ 22.339 (R$17.502 em 2018), sendo objeto de depósito judicial no valor 
de R$10.368, que está atualizado monetariamente com um valor presente 
de R$ 21.932 (R$ 21.531 em 2018). (b) Valores incorporados da Spinelli 
referente à provisão constituída sobre a tributação de Imposto de Renda e 
Contribuição Social da atualização patrimonial dos títulos da Bovespa e 
BM&F, acrescido de juros e multa. Não obstante considerar que a Portaria 
nº 785/77 e o precedente representado pela Decisão nº 13/97 levam a con-
clusão que não é devida a tributação em questão, todavia, considerando as 
incertezas acerca do entendimento sobre o assunto pelas autoridades  
fiscais, a Administração, por unanimidade, fundamentada na opinião de 
seu assessor jurídico decidiu pela constituição da provisão contábil em 
montante equivalente a fazer face ao eventual recolhimento dos tributos. O 
depósito judicial foi realizado espontaneamente pela Administração.  
(c) Valores incorporados da Spinelli referente à provisão constituída sobre 
a tributação de outros recursos fiscais e processos cíveis. (d) Valores  
incorporados da Spinelli referente à provisão constituída sobre processos 
trabalhistas. 
15. imposto de renda e contribuição social: 15.1. corrente:

31/12/2019 31/12/2018
irPJ csll irPJ e csll

resultado antes da tributação sobre o
 lucro e deduzidas as participações 4.226 4.226 (2.043)
(–) Participações de empregados nos lucros(8.701) (8.701) (5.919)
resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social (4.475) (4.475) (7.962)
adições/(exclusões): 9.235 9.113 61
Provisão/ (reversão) para contingências 1.533 1.533 (617)
Despesas indedutíveis 1.259 1.259 653
Ajustes/(reversões) de títulos a valor
 de mercado – – –
Atualização de passivos contingentes 7.273 7.273 550
Provisão/(reversão) para devedores
 duvidosos (25) (25) 7
Atualização de depósitos judiciais (1.028) (1.028) (694)
Gratificação a Diretores 122 – –
Outros gastos com diferidos 101 101 162
Valor do lucro/ (prejuízo) após as adições
 e exclusões 4.760 4.638 (7.901)
(–) compensação de prejuízos fiscais (1.428) (1.391) –
base de cálculo do irPJ 3.332 3.247 (7.901)
Exclusão da adição de Gratificação a
 Diretores – – (92)
base de cálculo do irPJ e da csll 3.332 3.247 (7.993)
Imposto de renda (15%) + AIR (10%) (809) – –
Contribuição social (15%) – (487) –
(-) Incentivos fiscais P.A.T. 20
imposto devido (789) (487) –
IRPJ/CSLL -Diferido 12.521 7.532 (2.821)
total 11.732 7.045 (2.821)
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15.2 Diferido
a) movimentação do crédito tributário

saldos em 
31/12/2018

movimentações

saldos em
31/12/2019

consti- 
tuições

realiza- 
ções/ 

baixas
Imposto de Renda s/prejuízos
 fiscais – 10.490 – 10.490
Contribuição Social s/prejuízos
 fiscais – 6.313 – 6.313
Provisões não dedutíveis atual.
 Contingências 3.614 2.910 – 6.524
Provisão p/contingências
 trabalhistas – 254 – 254
Provisão p/contingências cíveis – 211 – 211
Provisão multa e juros IRRF
 e Cofins 113 – – 113
Provisão para Devedores
 Duvidosos 3 81 (3) 81
Provisões não dedutíveis -
 Outros benefícios 28 200 (28) 200
Provisão despesas diferidas 65 48 (8) 105
Provisões de publicações/
 auditoria/ serv. assessoria
  técnica e processamento
   de dados 22 19 (22) 19
total 3.845 20.526 (61) 24.310

saldos em
31/12/2017

movimentações

saldos em
31/12/2018

consti- 
tuições

realiza- 
ções/ 

baixas
Imposto de Renda s/prejuízos
 fiscais 1.463 – (1.463) –
Contribuição Social s/prejuízos
 fiscais 1.171 – (1.171) –
Provisões não dedutíveis atual.
 Contingências 3.793 (179) 3.614
Provisão para passivos
 trabalhistas 45 – (45) –
Provisão multa e juros IRRF
 e Cofins 152 – (39) 113
Provisão para Devedores
 Duvidosos – 3 – 3
Provisões não dedutíveis -
 Outros benefícios 268 28 (268) 28
Provisão despesas diferidas – 65 – 65
Provisões de publicações/
 auditoria/ serv. assessoria
  técnica e processamento
   de dados 23 22 (23) 22
total 6.915 118 (3.188) 3.845
b) estudos para a realização dos créditos tributários
A Administração, com base nas suas projeções de resultados, entende que 
irá auferir resultados tributáveis em até três anos para absorver os créditos 
tributários registrados nas demonstrações contábeis. Essa estimativa é pe-
riodicamente revisada, de modo que eventuais alterações na perspectiva 
de recuperação desses créditos sejam tempestivamente consideradas nas 
demonstrações financeiras.

31/12/2019
imposto 

de renda

contri- 
buição 
social

total dos 
impostos 
diferidos

Até 3 anos (a) (4.692) (2.815) (7.507)
Até 5 anos (b) (4.434) (2.660) (7.094)
Acima de 5 anos (b) (6.056) (3.653) (9.709)
total (15.182) (9.128) (24.310)

31/12/2018
imposto 

de renda

contri- 
buição 
social

total dos 
impostos 
diferidos

Até 3 anos (a) (2.403) (1.442) (3.845)
total (2.403) (1.442) (3.845)

(a) Os créditos tributários sobre contingências trabalhistas, fiscais, cíveis e 
de devedores duvidosos dependem de decisão judicial para serem reverti-
dos ou realizados, portanto a expectativa da Administração é que sejam 
realizados em até 3 anos. (b) A provisão de imposto de renda e contribuição 
social sobre saldos de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição 
social foram efetuados através de laudo aprovado pelo Banco Central do 
Brasil. c) composição - base patrimonial:
composição do crédito tributário 31/12/2019 31/12/2018
Imposto de renda 15.182 2.403
Contribuição social 9.128 1.442
total 24.310 3.845
d) movimentação dos impostos diferidos (Passivo não circulante)

saldos em movimentações saldos em

31/12/2018
constituições/ 

reversões realizações 31/12/2019
IRPJ - Diferido (a) 2.807 257 – 3.064
CSLL - Diferido(a) 1.684 155 – 1.839
IRPJ - Diferido (b) – 2 – 2
CSLL - Diferido(b) – 1 – 1
Total 4.491 415 – 4.906

saldos em
31/12/2017

movimentações
saldos em

1.1.3 31/ 
12/2018

1.1.1 consti- 
t u i ç õ e s / 
reversões

1.1.2 reali- 
zações

IRPJ - Diferido 2.636 171 – 2.807
CSLL - Diferido 2.107 (423) – 1.684
total 4.743 (252) – 4.491
a) No período encerrado em 31 de dezembro de 2019, foi constituída pro-
visão do IRPJ diferido no valor de R$ 257 (R$ 171 em 2018) à alíquota de 
25%, e provisão de CSLL diferido de R$ 155 à alíquota de 15% proveniente 
da atualização monetária dos depósitos judiciais; e, em 2018 foi revertido 
a provisão de CSLL diferido no valor de R$ 423, registrados na linha de 
despesas de IRPJ e CSLL - Diferido. b) No período encerrado em 31 de 
dezembro de 2019, foi constituída provisão do IRPJ diferido no valor de 
R$2 e contribuição social diferido no valor de R$1 sobre ajustes de valor 
de mercado constituídos no patrimônio da Corretora. e) Valor presente do 
crédito tributário: Em 31 de dezembro de 2019 o valor presente dos cré-
ditos tributários monta a R$21.364 para 3 anos, (R$ 3.143 em 2018), consi-
derando-se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) de 
4,40% ao ano (6,5% ao ano em 2018). 16. Demonstração do resultado: 
16.1  receitas de prestação de serviços:

2º sem/2019 2019 2018
Rendas de corretagem 25.771 43.658 24.126
Rendas de administração de fundos 2.796 5.562 4.517
Rendas de comissão de intermediação- BTC 6.094 9.975 2.486
Rendas de comissões tesouro direto 11 225 –
Outras rendas 2.868 4.280 105
total 37.540 63.700 31.234
16.2 Despesas de pessoal

2º sem/2019 2019 2018
Honorários (1.230) (2.344) (1.564)
Proventos (11.692) (19.186) (11.164)
Encargos Sociais (2.776) (5.283) (4.594)
Benefícios (2.815) (5.340) (3.577)
Outras despesas (216) (322) (287)
total (18.729) (32.475) (21.186)
16.3 outras despesas administrativas

2º sem/2019 2019 2018
Despesa com serviços técnicos
 especializados (2.086) (3.396) (2.090)
Despesa com comunicações (3.177) (5.811) (4.227)
Despesa com serviços do sistema
 financeiro (7.422) (11.727) (6.091)
Despesa com processamento de dados (4.499) (8.879) (6.347)
Despesa com aluguel (683) (1.291) (943)
Despesa com depreciação e amortização (502) (807) (388)
Outras despesas (4.230) (6.739) (2.741)
total (22.599) (38.650) (22.827)

16.4 Despesas tributárias
2º sem/2019 2019 2018

Tributárias (370) (644) (334)
Impostos sobre Serviços (1.363) (2.250) (783)
COFINS (2.139) (3.674) (1.792)
PIS (348) (597) (291)
total (4.220) (7.165) (3.200)
16.5 outras receitas operacionais

2º sem/2019 2019 2018
Recuperação de encargos e despesas 471 511 96
Reversão de provisões operacionais 658 730 763
Variação monetária - dep. em garantias 551 1.028 694
Outras rendas operacionais 734 1.049 65
total 2.414 3.318 1.618
16.6 outras despesas operacionais

2º sem/2019 2019 2018
Provisões passivas - contingências (7.851) (8.386) (551)
Juros passivos (612) (1.297) (1.475)
Prejuízo operações em Bolsa/RF (67) (78) (13)
Outras despesas operacionais (51) (142) (60)
total (8.581) (9.903) (2.099)
17. informações adicionais: 17.1 auditoria independente: A política de 
atuação da Corretora na contratação de serviços não relacionados à  
auditoria externa dos nossos auditores independentes fundamenta-se na 
regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que 
preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: (a) 
o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve 
exercer funções gerenciais no seu cliente; (c) o auditor não deve promover 
os interesses de seu cliente. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e 2018, não foram prestados pelos auditores independentes nem por 
partes a eles relacionadas serviços não relacionados à auditoria externa 
que afetem a independência do auditor. 17.2 compromissos assumidos: 
custódia de terceiros: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os valores 
referenciais dos contratos de operações nos mercados à vista, termo, op-
ções, futuro e renda fixa, sob custódia da Corretora estão registrados em 
contas de compensação e estas operações podem ser resumidas da  
seguinte forma:

2019 2018
Operações com ações - Vista 2.724.253 4.157.337
Operações com ativos financeiros - Mercado Fu-
turo 23.929.515 10.204.416
Operações com ações - BTC 1.977.106 416.735
Operações com ações - Opções 1.624.939 2.176.122
Operações com renda fixa - CETIP 1.076.675 562.849
Operações com ações - Termo 566.332 434.670
Outros 6.492 –
total 31.905.312 17.952.129
17.3 administração de recursos de terceiros
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os valores totais dos patrimônios líqui-
dos dos fundos e clubes de investimentos, sob a administração da Correto-
ra, estão registrados em contas de compensação e podem ser resumidos 
da seguinte forma:

2019 2018
Fundos de investimento 3.926.334 2.805.957
Clubes de investimento 127.980 84.536
total 4.054.314 2.890.493
17.4 Gerenciamento de riscos: O gerenciamento dos riscos operacionais, 
de mercado e de liquidez é feito por área independente das unidades de 
negócios com reporte ao Diretor da Corretora. Gestão de risco operacional 
- Foram desenvolvidas ações visando a implementação de estrutura de 
gerenciamento de risco operacional, que alcançam o modelo de gestão, o 
conceito, as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de 
documentação e armazenamento de informações, os relatórios de 
gerenciamento do risco operacional e o processo de descosture. Gestão 
de risco de mercado - O gerenciamento de risco de mercado é efetuado 
de forma centralizada, por área administrativa que mantém independência 
com relação à mesa de operações. A Instituição se encontra apta a atender 
as exigências das normativas do Banco Central do Brasil que trata da 
estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 

Gestão do risco de liquidez - O gerenciamento do risco de Liquidez é feito 
por sistema que permite o acompanhamento permanente das posições 
assumidas pelos clientes em todas as operações nos mercados em que 
atua, de forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente das atividades 
desenvolvidas pela Instituição. Gestão do risco de crédito - O risco de 
crédito incorrido pela instituição é imaterial, dado que a quase totalidade 
das operações realizadas estão no âmbito de câmaras de pagamento - 
CBLC e BM&F - nas quais a Corretora atua exclusivamente como 
intermediadora. estrutura de gerenciamento de capital - Em atendimento 
ao disposto na regulamentação vigente a Corretora constitui estrutura de 
gerenciamento de risco de capital, devidamente aprovada pelo Comitê de 
Riscos da Corretora. O gerenciamento de risco de capital trata-se de um 
processo contínuo com os seguintes objetivos: 1) Monitoramento e controle 
do capital mantido pela instituição; 2) Avaliação dos requisitos de capital 
face aos riscos a que a Corretora está sujeita; e 3) Planejar as necessidades 
de capital, considerando os objetivos estratégicos da Corretora. A estrutura 
responsável por este gerenciamento está descrita a seguir: § Diretor de 
compliance e risco: responsável pela supervisão e aplicação da política 
interna de gestão de capital; área de compliance e riscos: responsável 
pelo acompanhamento das projeções de requisitos de capital e seu 
gerenciamento; e preparo e envio ao Banco Central do Brasil do relatório de 
limites operacionais (DLO) com as informações referentes aos requisitos de 
capital da Corretora. A estrutura e procedimentos acima descritos visam 
assegurar níveis de capital adequados que permitam a continuidade e 
crescimento da Corretora em seus segmentos de atuação, em linha com o 
seu planejamento estratégico, assim como o atendimento aos requisitos de 
Patrimônio de Referência Exigido definido pelo Banco Central do Brasil. Em 
fevereiro de 2017, o Banco Central do Brasil tornou pública a Resolução nº 
4.557 do Conselho Monetário Nacional, 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 Corretora está classificada no 
Segmento 4 (S4), conforme Resolução nº 4.553 do Conselho Monetário 
Nacional. As diretrizes de gestão de risco estão disponíveis no endereço 
eletrônico www.necton.com.br. 18. limites operacionais (acordo de 
basileia): A Corretora está enquadrada nos limites estabelecidos na 
Resolução CMN nº 2.099/94, com alterações introduzidas pelas Resoluções 
CMN nº 4.912/13 e 4.913/13 e Circular BACEN nº 3.644/13, apresentando 
índice de Patrimônio em relação aos ativos ponderados, conforme segue:

2019 2018
Risco de Crédito 60.245 34.337
Risco de Mercado 4.915 84
Risco Operacional 97.600 84.775
ativos ponderados pelo risco (rWa) 162.760 119.197
Patrimônio de referência nível i (Pr) 18.014 26.277
Patrimônio de Referência Exigido (RWA*8,0%) 13.021 10.281
margem sobre o Patrimônio de referência requeri-
do 4.994 15.996
Índice de basileia (ib) - Pr/rWa 11,07 22,04
19. eventos subsequentes: Em 19 de março de 2020, a Necton e Lerosa 
S.A. Corretora de Valores e Câmbio firmaram acordo para transferência de 
carteira que resultará na migração da totalidade dos clientes da Lerosa 
para a Corretora, com expectativa de incremento relevante na base de 
clientes, respectivos saldos e posições, resultado da busca de oportunida-
des de negócios focados na consolidação da Corretora no mercado que 
atual.  A Administração da Corretora tem acompanhado atentamente os 
impactos provenientes da pandemia ocasionada pelo Covid-19 na econo-
mia mundial, e em especial, no mercado brasileiro. Dentro deste contexto, 
considerando os riscos e incertezas aos quais a Corretora está exposta, a 
Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem im-
pactar a Corretora, todavia, nas circunstâncias, não foram observados 
eventuais impactos nas suas operações. 

a Diretoria

resUmo Do relatório Do comitÊ De aUDitoria

contaDor
reinaldo Dantas - Contador CRC nº 1SP 110.330/O-6

Aos Administradores e Acionistas da necton investimentos s.a. correto-
ra de Valores mobiliários e commodities. (Anteriormente denominado 
Concórdia S.A. - Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio e Commodities). 
São Paulo - SP. opinião sobre as demonstrações contábeis: Examina-
mos as demonstrações contábeis da necton investimentos s.a. correto-
ra de Valores mobiliários e commodities (“corretora”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da necton investimentos s.a. corretora de 
Valores mobiliários e commodities em 31 de dezembro de 2019, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e 
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-
tral do Brasil. base para opinião sobre as demonstrações contábeis: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos 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 Corretora é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer maneira de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão 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 maneira relevante, inconsistente com as demonstrações 
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra ma-
neira, aparenta estar distorcido de maneira relevante. Se, com base no tra-
balho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. responsabilidades da administração e da gover-
nança 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 insti-
tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos contro-
les internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, 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 Corretora ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança do Corretora são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-

monstrações contábeis. responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, 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 audi-
toria 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 contro-
les internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Corretora; • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a 

adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a 
não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. • Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 30 de março de 2020

bDo rcs  
auditores independentes ss David elias Fernandes marinho
CRC 2 SP 015165/O-8 Contador CRC 1 SP 245857/O-3
RCS CRC 2 SP 013846/O-1

relatório Do aUDitor inDePenDente sobre as Demonstrações contábeis

O Comitê de Auditoria da Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores 
Mobiliários e Commodities (“Necton”), instituído nos termos da Resolução 
nº 3.198/2004, editada pelo Conselho Monetário Nacional, dentro das me-
lhores práticas de Governança Corporativa, visando atender as exigências 
da legislação vigente, tendo como atribuições avaliar a integridade e quali-
dade das demonstrações contábeis, a observação dos normativos, regula-
mentos e das normas e políticas internas da companhia, a independência e 

qualidade dos trabalhos da auditoria externa e interna, bem como a eficiên-
cia do sistema de controles internos. Composto pelos membros eleitos An-
tonia Lucineti de Oliveira -Coordenadora, Manuel Nogueira Lois - Membro 
qualificado, Marcos Azer Maluf e Rafael Giovani. Reuniu-se com represen-
tantes dos auditores independentes BDO RCS Auditores Independentes e 
representantes da Ignis Contábil S/S, empresa responsável pela escritura-
ção contábil da Necton, onde foram expostos os principais trabalhos e  

procedimentos de controle e de auditoria realizados, tomando conhecimen-
to do relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, das demonstra-
ções contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, dando-se 
por satisfeito com as informações e esclarecimentos prestados. Assim sen-
do, entende que as demonstrações contábeis da Necton, acompanhadas 
pelas notas explicativas e o relatório da administração, auditadas pela BDO 
RCS Auditores Independentes estão adequadas e foram elaboradas de 

acordo com as normas legais aplicáveis e refletem, nos aspectos mais rele-
vantes, a situação patrimonial e financeira da Necton. 

São Paulo, 30 de março de 2020.

o comitê de auditoria 
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Bolsa fecha em alta com 74.639 pontos
A expectativa por uma vacina para a covid-19 fez o Ibovespa encerrar o dia em alta de 1,65%

Mais uma vez alinha-
do positivamente ao 
exterior, com a ex-
pectativa por uma 

vacina para a covid-19, o Ibo-
vespa fechou ontem, em alta de 
1,65%, aos 74.639,48 pontos, 
após ter interrompido na sexta-
-feira uma sequência de três ga-
nhos, travando lucros antes do 
fim de semana, à espera de des-
dobramentos em torno da pan-
demia. Ontem, ainda que os ruí-
dos políticos tenham se mantido 
como pano de fundo, o principal 
índice da B3 oscilou entre míni-
ma de 73.184,22 e máxima de 
75.429,74 pontos, com giro fi-
nanceiro a R$ 19,8 bilhões na 
sessão, bem mais fraco do que 
o observado nas últimas sema-
nas, refletindo acomodação da 
volatilidade. No mês, o Iboves-
pa cede 28,35% e, no ano, per-
de 35,46%. Na semana passada, 
após série de cinco perdas sema-
nais consecutivas, o índice acu-
mulou ganho de 9,48%.

Em Nova York, os três índices 
de referência registraram ontem 
ganhos entre 3,19% (Dow Jones) 
e 3,62% (Nasdaq), e o catalisador 
do dia foi a notícia de que a John-
son & Johnson pode tornar dis-
ponível vacina para o novo coro-
navírus no início do próximo ano. 
Por aqui, o destaque foi para Ele-
trobras ON (+10,58%) e Maga-
zine Luiza (+6,67%). Na ponta 
negativa, Localiza cedeu 8,37%, 
com Smiles em baixa de 5,93%, 
e Cogna, de 4,89%.

Entre as blue chips, Petrobras 
PN subiu 0,60% e a ON ganhou 
3,15%, apesar do forte ajuste 
negativo do barril de petróleo na 
sessão, com o Brent negociado na 
faixa de US$ 22 e o WTI, de US$ 
20. Vale ON ganhou 4,16%. Os 

bancos também tiveram desem-
penho positivo na sessão, com 
Bradesco PN em alta de 3,12%, 
a unit do Santander, de 3,56%, 
Itaú Unibanco PN, em alta de 
4,96%, e Banco do Brasil ON, 
de 2,66% no fechamento.

Graficamente, o Ibovespa 
acumulou ganho de 26,84% 
desde que deixou, no dia 23, 
segunda passada, mínima intra-
dia de 62.161,38 pontos, para 
alcançar, na quinta passada, 
máxima intradia de 78 846,34 
pontos, antes de se inclinar a uma 
realização de lucros na última 
sexta-feira, quando o índice 
cedeu 5,51% no encerramento. 
Considerando os níveis de fecha-
mento, a valorização acumulada 
pelo Ibovespa em três sessões, 
de terça a quinta-feira, ficou em 
22,24%, saindo de 63.569,62 
pontos no encerramento da 
segunda para 77.709,66 pontos 
no de quinta, de forma que a cor-
reção observada na sexta foi rela-
tivamente moderada.

“Tivemos uma alta bem 
expressiva e rápida, e caso o 
Ibovespa mantenha lateralização 
nesta semana, será um bom sinal. 
Assim, após duas ou três sessões 
de amadurecimento, poderá bus-
car novos ganhos caso as condi-
ções lá fora sigam favoráveis, na 
medida em que o índice tem se 
mantido correlacionado a Nova 
York”, diz Rodrigo Barreto, ana-
lista técnico da Necton.

“Se conseguir chegar a 78 mil, 
os níveis de 82 mil e 85 mil pon-
tos passam a ser as metas seguin-
tes.” Por outro lado, se o bom 
momento desandar e o Ibovespa 
perder os 70 mil pontos, referên-
cia importante, passando a buscar 
os 68 mil, a situação pode se com-
plicar, observa Barreto. “Abaixo 

de 68 mil, o Ibovespa ficaria bem 
indefinido”, diz o analista gráfico. 
No fundo, o índice tocou a marca 
de 61.690,53 pontos na mínima 
intradia de 19 de março, quando, 
ainda muito volátil, o Ibovespa foi 
a 70.071,33 pontos na máxima 
daquela sessão, para fechar então 
aos 68.331,80 pontos.

“Quando o Ibovespa chegou 
à faixa de 65 mil a 70 mil pontos, 
o mercado parou um pouco para 
pensar sobre risco-retorno. Não 
se trata de encher a mão, mas se 
percebeu que, a este nível, faz 
mais sentido comprar do que ven-
der. Está começando a ficar atra-
tivo de novo”, diz Rafael Ribeiro, 
analista da Clear Corretora, acres-
centando que o conjunto de ini-
ciativas tomadas por BCs, aqui 
e no exterior, torna o cenário 
extremo, de depressão econô-
mica, menos provável. “Ainda 
não se sabe se será uma recupe-
ração em V ou em U, mas a hipó-
tese de depressão ficou pequena.”

A busca por proteção por 
parte dos investidores globais, 
em mais um dia de incertezas, 
fez com que o dólar tivesse uma 
sessão de fortalecimento, princi-
palmente frente a moedas de paí-
ses emergentes e exportadores de 
commodities. Tanto a extensão 
dos efeitos nocivos da pandemia 
de coronavírus quanto a queda-
-de-braço entre Arábia Saudita 
e Rússia, que levam a cotação 
do petróleo no mercado inter-
nacional para os menores níveis 
em quase duas décadas, pesa-
ram sobre o comportamento da 
divisa americana.

O dólar à vista encerrou a ses-
são cotado a R$ 5,1805, em alta 
de 1,53%. Este é o maior valor 
desde o dia 18 de março, quando 
a moeda encerrou em marca his-

tórica nominal de R$ 5,1960, com 
avanço de 2,11%.

Para Cristiane Quartaroli, 
economista do banco Ouroin-
vest, a prorrogação do período de 
quarentena nos Estados Unidos 
colocou mais uma dúvida sobre 
a conjuntura e pressão sobre a 
moeda. “Se o período vai aumen-
tar, aumenta também a chances 
de um impacto mais negativo 
ainda sobre a atividade econô-
mica daquele país e, assim, é mais 
um elemento a reduzir a demanda 
para os emergentes”, diz.

Nesse sentido, o maior prazo 
para o isolamento nos Estados 
Unidos pode indicar que a estra-
tégia de contenção do vírus no 
Brasil também pode se alongar 
por um período que prejudique 
ainda mais a economia por aqui.

De acordo com Alvaro Ban-
deira, economista-chefe do 
Modalmais, a guerra de preços 
do petróleo em razão da expan-
são da produção por Arábia Sau-
dita e a Rússia e o constrangi-
mento planetário por causa da 
pandemia do coronavírus seguem 
sendo pontos de tensão para os 
mercados.

No Brasil, as intervenções fei-
tas pelo Banco Central apenas 
amenizam, mas são incapazes de 
mudar a direção de alta do dólar. 
Ontem, em mais um leilão à vista, 
o BC vendeu US$ 625 milhões, 
com taxa de corte de R$ 5,1450.

Para Cristiane, autoridade 
monetária está no caminho cor-
reto, usando o arsenal que tem 
à sua disposição para suavizar o 
ritmo de desvalorização do real. 
“Mas o movimento é tão grande 
e tão intenso que não é possí-
vel conter mais do que se tem 
visto”, disse.

Analistas também citam ques-

tões políticas interferindo na tra-
jetória da moeda, ainda que de 
maneira transversal. Os juros não 
só sustentaram como ampliaram 
à tarde a queda vista desde a pri-
meira etapa, mesmo com o dólar 
renovando máximas na jornada 
vespertina até acima de R$ 5,18. 
O aumento dos ruídos políticos e 
os indicadores ruins da segunda-
-feira também não foram capazes 
de impedir o alívio de prêmios.

A trajetória descendente foi 
atribuída ao otimismo com as 
medidas que vêm sendo adota-
das pelo Ministério da Econo-
mia e pelo Banco Central - em 
especial há grande expectativa 
pela chamada “PEC do BC” na 
Câmara esta semana - para amor-
tecer o choque da covid-19 na 
economia; ao noticiário promis-
sor em torno da vacina contra o 
coronavírus e à confiança de que 
o número de casos vai desacele-
rar com a ampliação do período 
de isolamento mais restritivo em 
vários países, como anunciado 
nos Estados Unidos.

A taxa do contrato de Depó-
sito Interfinanceiro (DI) para 
janeiro de 2023, com alívio de 
30 pontos, ao cair de 5,663% para 
5,36% (mínima). A do DI para 
janeiro de 2021 estava em 3,395% 
(piso histórico), de 3,499% no 
ajuste anterior. A do DI para 
janeiro de 2022 caiu de 4,372% 
para 4,17% e a do DI para janeiro 
de 2027, de 7,642% para 7,53%. 
O volume de contratos negocia-
dos, contudo, foi baixo.

Mesmo em meio à piora do 
câmbio e aos crescentes ruídos 
políticos - após o presidente Jair 
Bolsonaro voltar a contrariar no 
fim de semana as recomenda-
ções da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e do Ministério da 

Saúde -, o mercado se concentrou 
no que está sendo feito para evi-
tar o estrangulamento do orça-
mento das famílias e, por parte 
do Banco Central, para prover 
liquidez ao sistema financeiro 
e às empresas. Em especial, há 
grande otimismo com a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que libera o Banco 
Central a comprar títulos de emis-
são do Tesouro Nacional, no mer-
cado local ou internacional, e ati-
vos financeiros, públicos ou pri-
vados, no âmbito dos mercados 
financeiro e de capitais, que está 
sendo chamada de “QE (quanti-
tative easing) tropical”. A expec-
tativa é de que a PEC seja votada 
pela Câmara na quarta-feira.

O trader da Sicredi Asset Cás-
sio Andrade Xavier explica que a 
inclinação da curva nos últimos 
dias encareceu demais as dívidas 
de longo prazo das empresas e a 
possibilidade de o Banco Central, 
assim como já fez o Tesouro com 
as atuações extraordinárias, tro-
car essa despesa por dívida curta 
traz grande alivio ao mercado.

“É a grande ferramenta dos 
BCs no mundo para estabilizar 
os mercados”, disse ele, desta-
cando que o mais urgente agora 
é resolver problemas de liquidez 
imediata, tentando normalizar os 
fluxo de caixa.

Cálculos do estrategista-
-chefe do Banco Mizuho, 
Luciano Rostagno, mostram que 
a curva precifica -35 pontos-base 
de corte da taxa básica em maio, 
ou seja um mercado certo de que 
a taxa vai cair, mas em dúvida 
sobre o tamanho da queda: são 
60% de possibilidade para uma 
redução de 0,25 ponto porcen-
tual e 40% de chance de corte 
de 0,50 ponto.


