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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020 E 2019 E SEMESTRE FINDO EM 31/12/2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração: A Administração da Necton Investimentos 
S.A., Corretora de Valores Mobiliários e Commodities (“Necton”), em 
cumprimento às disposições legais, submete à apreciação as 
Demonstrações Contábeis, acompanhadas das Notas Explicativas e do 
Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2020. Em um ano marcado pela pandemia da COVID-19 
que impactou as principais economias do planeta, em especial a da China, 
o principal parceiro comercial do Brasil, houve uma considerável reversão 
do cenário de crescimento da economia brasileira verificado no ano de 
2020. Diante do cenário de crise financeira internacional, menor atividade 
econômica global e da redução da taxa de juros a níveis históricos no 
Brasil, não tivemos reflexos relevantes em nossos resultados, mantivemos 

crescimento expressivo a exemplo de anos anteriores, tanto em captação 
de novos clientes, ativos sob gestão e/ou custódia, quanto nas receitas dos 
produtos e serviços ofertados. Tal crescimento deve-se ao envolvimento 
dos nossos colaboradores em metas cada vez mais audaciosas; satisfação 
de nossos clientes em relação ao nosso compromisso de melhor atendê-los 
e pela constante preocupação da Administração na busca de novos 
negócios, enxergando oportunidades que ajudaram a companhia na 
manutenção dos elevados níveis de crescimento no decorrer deste exercício 
de 2020 e, certamente, na superação do que já foi conquistado. Apesar da 
influência que os juros baixos têm no mercado de capitais brasileiro, 
resultando em menor remuneração da renda fixa, observamos forte 
tendência de fluxo financeiro para ativos de maior risco, tornando o mercado 

de bolsa de valores atrativo a investidores que buscam alternativas para 
maior rentabilidade. O aumento de pessoas físicas cadastrados na B3 vem 
aumentando consideravelmente, se comparado ao número de clientes em 
exercícios anteriores, seguindo essa tendência, tivemos um acréscimo em 
de 90% em nossa base de clientes em relação ao exercício findo em 
dezembro 2019, resultado do fortalecimento do nosso modelo de negócio 
fundamentado em quatro principais pilares: Conteúdo, Curadoria, 
Atendimento e Inovação. Tal crescimento resultou num lucro líquido de R$ 
4.507.130,62 e patrimônio líquido de R$ 47.471.592,74 no fechamento 
deste exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Mesmo com tamanho 
crescimento, 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 vocação em 
crescimento sustentável. 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. Encerramos esse exercício agradecendo a 
confiança de nossos clientes, parceiros e a dedicação de nossos 
colaboradores em um ano tão desafiador, agravado pela pandemia da 
COVID-19 e ratificamos nosso compromisso com os mais elevados padrões 
de conduta ética na condução de nossa atividade.

A Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo Nota 31/12/20 31/12/19
Circulante 306.786 172.810
Disponibilidades 4 120.626 104.582
 Caixa e equivalentes de caixa 6.637 15.408
 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 113.989 89.174
Instrumentos financeiros 177.647 65.450
TVM e instrumentos financeiros derivativos 5 52.981 30.431
 Carteira própria 22.159 6.156
 Instrumentos financeiros derivativos 1.855 –
 Vinculados a prestação de garantia 28.967 24.275
Operações de crédito – 145
 Financiamento de títulos e valores mobiliários – 145
Outros créditos 124.666 34.874
 Rendas a receber 2.217 1.344
 Negociação e intermediação de valores 6 117.566 31.279
 Diversos 7 5.040 2.271
 (Provisão para outros créditos liquidação duvidosa) (157) (20)
Outros valores e bens 8.513 2.778
 Despesas antecipadas 8.513 2.778
Não circulante 254.542 171.573
Instrumentos financeiros 237.335 164.425
TVM e instrumentos financeiros derivativos 5 178.595 99.073
 Carteira própria 86.129 21.288
 Vinculados a prestação de garantia 92.466 77.785
Outros créditos 58.740 65.352
 Créditos tributários 15.2 17.688 24.310
 Diversos 7 41.052 41.042
Investimentos 8 218 70
 Outros investimentos 218 70
Imobilizado de uso 9 8.947 1.374
 Outras imobilizações de uso 20.410 12.404
 (Depreciações acumuladas) (11.463) (11.030)
Intangível 10 8.042 5.704
 Ativos Intangíveis 10.941 6.743
 (Amortização acumulada) (2.899) (1.039)
Total do ativo 561.328 344.383

Passivo Nota 31/12/20 31/12/19
Circulante 451.662 234.400
Depósitos e demais instrumentos financeiros 1.856 33.150
Captações no mercado aberto – 33.150
 Carteira de terceiros – 33.150
Instrumentos financeiros derivativos 1.856 –
 Instrumentos financeiros derivativos 1.856 –
Outras obrigações 449.806 201.250
 Cobrança, arrecadações tributos e assemelhado 1 –
 Sociais e estatutárias 12.a 9.529 5.333
 Fiscais e previdenciárias (demais) 12.b 5.654 4.280
 Negociação e intermediação de valores 6 417.904 181.373
 Diversas 12.c 16.718 10.264
Não circulante 62.195 68.736
Outras obrigações 62.195 68.736
 Impostos e contribuições diferidos 12.b – 4.906
 Fiscais e previdenciárias (demais) 12.b 17.914 19.580
 Diversas - Passivo contingente 14 44.281 44.250
Patrimônio líquido 47.471 41.247
 Capital: 13.a 29.538 27.811
 De Domiciliados no país 29.538 27.811
 Reservas de capital 12.d 6.564 6.564
 Reservas de lucros 12.e 11.374 6.867
 Ajustes de avaliação patrimonial (5) 5

  
Total do passivo e patrimônio líquido 561.328 344.383

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Nota
2º- Semes- 

tre-2020 31/12/20 31/12/19
Receitas de intermediação financeira 14.537 31.487 25.798
 Operações de crédito – 95 176
 Resultado de operações com 
  títulos e valores mobiliários 14.981 31.752 25.647
 Resultado com instrumentos 
  financeiros derivativos (444) (360) (25)
Despesas da intermediação financeira (9) (107) (422)
 Operações de captação no mercado (9) (107) (422)
Resultado bruto da 
 intermediação financeira 14.528 31.380 25.376
Outras receitas/despesas operacionais (3.585) (5.175) (21.150)
 Receitas de prestação de  serviços16.1 66.692 122.932 63.700
 Despesas de pessoal 16.2 (28.317) (50.362) (32.475)
 Outras despesas administrativas 16.3 (39.177) (69.201) (38.650)
 Despesas tributárias 16.4 (6.954) (13.045) (7.165)
 Provisão para outros créditos 
  de liquidação duvidosa 4.336 4.692 755
 Outras receitas operacionais 16.5 1.530 3.638 2.588
 Outras despesas operacionais 16.6 (1.695) (3.829) (9.903)
Resultado operacional 10.943 26.205 4.226
Resultado antes da tributação 
 sobre o lucro e participações 10.943 26.205 4.226
Imposto de renda e 
 contribuição social 15.1 (1.118) (4.303) 18.777
  Provisão para imposto de renda 269 (1.598) (789)
  Provisão para contribuição Social 163 (986) (487)
  IRPJ - Ativo fiscal diferido (969) (1.076) 12.521
  CSLL - Ativo fiscal diferido (581) (643) 7.532
Participações estatutárias no lucro (9.532) (17.395) (8.701)
Lucro líquido do semestre/exercícios 293 4.507 14.302
 Nº de ações: 8.885.340 8.885.340 8.394.812
 Lucro/(Prejuízo) por ação por 
  lote de mil ações - R$ 0,03 0,51 1,70

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre de 01/07/20 a 31/12/20

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 01/07/20 29.538 6.564 343 6.524 (20) 4.214 47.163
 Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos – – – – 15 – 15
 Lucro líquido do semestre – – – – – 293 293
 Destinações: – – 225 4.282 – (4.507) –
  Reserva legal – – 225 – – (225) –
  Reserva especial de lucros – – – 4.282 – (4.282) –
Saldos no fim do exercício em 31/12/20 29.538 6.564 568 10.806 (5) – 47.471
Mutações do semestre: – – 225 4.282 15 (4.214) 308

Exercício de 01/01/20 a 31/12/20

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 01/01/20 27.811 6.564 343 6.524 5 – 41.247
 Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos – – – – (10) – (10)
 Aumento de capital 1.727 – – – – – 1.727
 Lucro líquido do exercício – – – – – 4.507 4.507
 Destinações: – – 225 4.282 – (4.507) –
  Reserva legal – – 225 – – (225) –
  Reserva especial de lucros – – – 4.282 – (4.282) –
Saldos no fim do exercício em 31/12/20 29.538 6.564 568 10.806 (5) – 47.471
Mutações do exercício: 1.727 – 225 4.282 (10) – 6.224

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 6.524 5 – 41.247
Mutações do exercício: – – 343 6.524 6 7.434 14.307

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
PELO MÉTODO INDIRETO

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
 pelo Método Indireto

2º- Semes- 
tre-2020 31/12/20 31/12/19

Lucro líquido do semestre/exercício 293 4.507 14.302
Ajustes ao lucro líquido
Depreciações/amortizações/perdas 
 valor recuperável 1.117 2.293 807
Provisão para outros créditos de 
 liquidação duvidosa (4.336) (4.692) (755)
Ajustes de avaliação patrimonial (32) (27) –
Provisão de impostos no resultado (432) 2.584 1.276
Provisão (reversão) de impostos diferidos 1.550 1.719 (20.053)
Ajustes de períodos anteriores – – (1)
Provisão para demandas judiciais 510 1.241 8.386
Lucro liquido do semestre/
 exercícios ajustado (1.330) 7.625 3.962
Variação de Ativos e Obrigações 50.541 18.982 51.230
(Aumento) redução em TVM e 
 instrumentos financeiros derivativos (26.987) (102.055) (47.857)
(Aumento) redução em operações de crédito – 145 764
(Aumento) créditos tributários 1.549 6.622 (20.464)
(Aumento) redução de outros créditos 53.150 (83.833) 69.091
(Aumento) redução de outros valores e bens (4.969) (5.735) (1.833)
Aumento (redução) em 
 operações compromissadas – (33.150) 25.365
Aumento (redução) em TVM e 
 instrumentos financeiros derivativos 1.856 1.856 –
Aumento (redução) em impostos e 
 contribuições diferidos – (4.906) 415
Aumento (redução) em outras obrigações 24.089 242.691 29.035
Aumento (redução) em provisão 
 para demandas judiciais 760 1.210 –
Imposto de renda e contribuição social pagos 1.093 (3.863) (3.286)
Caixa líquido proveniente das 
 atividades operacionais 49.211 26.607 55.192
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Imobilizado de uso 2.759 2.759 –
Inversões em:
 Imobilizado de uso (4.343) (8.094) (539)
Inversões líquidas no intangível (1.050) (6.955) (5.480)
Caixa líquido usado nas 
 atividades de investimento (2.634) (12.290) (6.019)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital – 1.727 –
Caixa líquido proveniente nas 
 atividades de financiamento – 1.727 –
Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa 46.577 16.044 49.173
Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do semestre/exercício 74.049 104.582 55.409
Caixa e equivalentes de caixa no 
 fim do semestre/exercício 120.626 120.626 104.582
(Redução)/Aumento de caixas e 
 equivalentes de caixa 46.577 16.044 49.173

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
2º- Semes-

tre-2020 31/12/20 31/12/19
Resultado líquido do semestre/exercício 293 4.507 14.302
Resultado abrangente 15 (10) 6
 Ajustes que serão transferidos 
  para resultados: 15 (10) 6
 Ajuste TVM 15 (13) 9
 IR/CS de ajuste TVM – 3 (3)
Resultado abrangente total 308 4.497 14.308

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
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 (BCB). A Corretora 
é responsável pela administração de fundos de investimentos, clubes de 
investimentos e de particulares, cujos patrimônios em 31 de dezembro de 
2020, somam R$5.255.293 (R$4.124.237 em 31 de dezembro de 2019). 
Em 23 de outubro de 2020 a BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“Compradora”) assinou o Contrato de Compra e Venda de 
Ações e Quotas e Outras Avenças para venda da totalidade das ações da 
Corretora para a Compradora, de forma que, na data de fechamento da 
operação, mediante o cumprimento de todas condições precedentes, a 
Compradora se torne: (i) diretamente titular de 100% (cem por cento) do 
capital social total e votante da Spinelli Holding e da Ijuí Participações; e (ii) 
indiretamente titular de 100% (cem por cento) do capital social total e votan-
te da Holding Concórdia Spinelli, da Santa Catarina Holding e da Necton 
(“Operação”). A Operação foi aprovada em 11 de dezembro de 2020 pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, conforme publica-
da no Diário Oficial da União e transitada em julgado em 29 de dezembro 
de 2020. Em 15 de março de 2021 o Banco Central do Brasil (BCB), apro-
vou a transferência do controle societário da Necton para a BTG Pactual 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco BTG Pactual S.A., 
cujos controladores finais são André Santos Esteves, Guilherme da Costa 
Paes, Roberto Balls Sallouti, Antonio Carlos Canto Porto Filho e Renato 
Monteiro dos Santos. Entretanto, a publicação da decisão no Diário Oficial 
está condicionada ao efetivo fechamento da Operação nos termos do Con-
trato de Compra e Venda de Ações e Quotas e Outras Avenças firmado 
entre as partes e cujos atos de fechamento estão em andamento. 2. Base 
de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis: As De-
monstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e com a Lei das Sociedades por 
Ações Lei nº 6.404/1976, com observância das normas e instruções do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BCB), 
apresentadas em conformidade com a Resolução BCB nº 2/2020. As de-
monstrações contábeis foram preparadas com base na continuidade opera-
cional, que pressupõe que a Corretora conseguirá manter suas ações e 
cumprir suas obrigações de pagamento nos próximos exercícios. Mudan-
ças na apresentação das demonstrações contábeis: A partir de janeiro 
de 2020, as alterações advindas da Resolução CMN nº 4.720/2019 e Circu-
lar BCB nº 3.959/2019, posteriormente consolidadas na Resolução BCB 
nº 2/2020, foram incluídas nas Demonstrações Contábeis da Corretora. 

O objetivo principal dessas normas é trazer similaridade com as diretrizes 
de apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as normas 
internacionais de contabilidade, International Financial Reporting Standar-
ds (IFRS). Desta forma, a Corretora realizou mudanças na apresentação 
das Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2020, atendendo aos 
requerimentos das respectivas normas, onde destacamos que as principais 
alterações implementadas foram: as contas do Balanço Patrimonial apre-
sentadas por ordem de liquidez e exigibilidade (conforme artigo 23º da Re-
solução BCB nº 2/200, por entender que essa forma de apresentação pro-
porcionará informação mais relevante e confiável para o usuário); os saldos 
do Balanço Patrimonial do período estão apresentados comparativamente 
com os do final do exercício social imediatamente anterior e as demais de-
monstrações estão comparadas com os mesmos períodos do exercício 
social anterior para as quais foram apresentadas; e a inclusão da Demons-
tração do Resultado Abrangente. Apresentamos a reconciliação dos saldos 
apresentados com modificações de saldos ou nomenclatura em períodos 
anteriores como segue:
Classificação Cosif 31/12/19 31/12/20 Nova classificação
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes 
 de caixa 104.582 104.582 Disponibilidades
Disponibilidades 15.408 15.408 Disponibilidades
Aplicações Interfinanceiras 
 de Liquidez 89.174 89.174 Disponibilidades
TVM e instrumentos 
 Financeiros derivativos 30.431 30.431 Instrumentos Financeiros
Operações de Crédito 145 145 Instrumentos Financeiros
Outros Créditos 34.874 34.874 Instrumentos Financeiros
Ativo Não Circulante
Instrumentos financeiros – 164.425 Instrumentos Financeiros
TVM e instrumentos 
 Financeiros derivativos 99.073 99.073 Instrumentos Financeiros
Operações de Crédito 65.352 65.352 Instrumentos Financeiros
Passivo Circulante
Captações no 
 mercado aberto 33.150 33.150

Depósitos e demais  
Instrumentos Financeiros

Resultado
Nota explicativa 16.1 - 
 Receita de prestação de serviços
Rendas de comissão de 
 intermediação BTC 9.975 1.654

Rendas de comissão  
de intermediação BTC

Rendas de comissão de 
 intermediação Renda Fixa – 8.321

Rendas de comissão de  
intermediação Renda Fixa

A Corretora, na elaboração de suas demonstrações contábeis, adotou os seguintes pronunciamentos já homologados pelo BACEN:

Pronunciamento Técnico
Data da 

Divulgação IASB
BACEN 

Resolução CMN
CPC 00 (R1) Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro 15/12/11 Framework 4.144/12
CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos 07/10/10 IAS 36 3.566/08
CPC 02 (R2) Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis 07/10/10 IAS 21 4.524/16
CPC 03 (R2) Demonstração dos Fluxos de Caixa 07/10/10 IAS 7 3.604/08
CPC 04 (R1) Ativo Intangível 02/12/10 IAS 38 4.434/16
CPC 05 (R1) Divulgação sobre Partes Relacionadas 07/10/10 IAS 24 4.636/18
CPC 10 (R1) Pagamento Baseado em Ações 16/12/10 IFRS 2 3.989/11
CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 16/09/09 IAS 8 4.007/11
CPC 24 Evento Subsequente 16/09/09 IAS 10 3.973/11
CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 16/09/09 IAS 37 3.823/09
CPC 27 Ativo Imobilizado 31/07/09 IAS 16 4.535/16
CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados 13/12/12 IAS 19 4.424/15
CPC 46 Mensuração do Valor Justo 07/12/12 IAS 13 4.748/19

Não foram adotadas as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), relacionadas ao processo de convergência contábil inter-
nacional e aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ainda 
não recepcionadas pelo Banco Central do Brasil (BCB). Os efeitos dos pro-
nunciamentos CPC 10 - Pagamento baseado em ações e CPC 33 - Benefí-
cios a empregados, não foram aplicados nestas demonstrações contábeis, 
por não existirem transações relacionadas a essas práticas contábeis. As 
demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a mo-
eda funcional da Corretora. Todas as informações apresentadas em Real 
foram convertidas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra 
forma. As demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Administração em 31 de 
março de 2021. 3. Resumo das principais práticas contábeis: A Correto-
ra adota as seguintes práticas contábeis na elaboração de suas demonstra-
ções contábeis: 3.1. Disponibilidades: São representados por caixa e 
equivalentes de caixa em moeda nacional, aplicações no mercado aberto e 
aplicações em depósitos interfinanceiros cujo vencimento das operações 
na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam 
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizadas pela Cor-
retora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. As apli-
cações interfinanceiras de liquidez, estão demonstradas pelo valor de com-
pra com compromisso de revenda, acrescidas dos rendimentos decorridos, 
calculados em base “pro rata die”. 3.2. Instrumentos financeiros: Os ins-
trumentos financeiros da Instituição estão contemplados abaixo: a) 
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, es-
tão classificados nas seguintes categorias: • Títulos mantidos até o ven-
cimento - são aqueles que a companhia tem a intenção e capacidade fi-
nanceira para efetuar o resgate somente no vencimento. São avaliados a 
taxa de juros contratada pelo regime de competência “pro rata die”. • Títu-
los para negociação - considerando que foram adquiridos com o objetivo 
de serem negociados frequentemente e de forma ativa, são contabilizados 
pelo valor de mercado, com as perdas e os ganhos reconhecidos direta-
mente no resultado do exercício. • Títulos disponíveis para venda - não 
são classificados como “títulos para negociação” ou como “mantidos até o 
vencimento”, esses títulos são ajustados a valor de mercado, sendo o resul-
tado da valorização, líquido dos efeitos tributários, registrado em conta des-
tacada do patrimônio líquido. As perdas e os ganhos, quando realizados, 
são reconhecidos diretamente no resultado do exercício. b) Instrumentos 
Financeiros derivativos: A avaliação é efetuada com base no valor de 
mercado e as valorizações e desvalorizações decorrentes são registradas 
no resultado do período. Entretanto, nos casos em que os instrumentos fi-
nanceiros derivativos, nos termos da Circular n° 3.082/02 do Banco Central 
do Brasil, sejam classificados como hedge de fluxo de caixa, as valoriza-
ções ou desvalorizações mencionadas anteriormente são total ou parcial-
mente lançadas em conta específica no patrimônio líquido, deduzidos dos 
efeitos tributários. Somente quando os instrumentos financeiros derivativos 
forem contratados em negociações associadas às operações de captações 
ou aplicações de recursos, nos termos da Circular nº 3.150/02 do Banco 
Central do Brasil, os ajustes a valor de mercado não deverão ser reconhe-
cidos contabilmente. c) Outros ativos e passivos circulante e não circu-
lante: Os ativos foram demonstrados pelos valores de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias em base “pro 
rata die” e provisão 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”. d) Negocia-
ção e intermediação 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 intermedia-
ção de valores. e) Captações no mercado aberto: Estão demonstradas 
pelo valor de venda com compromisso de recompra, acrescidas das despe-
sas decorridas, calculados em base “pro rata die”. f) Créditos tributários 
diferidos: Os créditos tributários são constituídos sobre diferenças tempo-
rárias e prejuízos fiscais, calculadas e contabilizadas à alíquota de 15% 
sobre diferenças temporárias, mais adicional de 10%, e a contribuição so-
cial à alíquota de 15%, respeitando os limites de realização dos créditos. 
3.3. Investimentos: São avaliados pelo método de custo de aquisição, de-
duzidas das provisões para perdas, quando aplicável. 3.4. Imobilizado 
de uso: É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas 

depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a 
vida útil-econômica 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. 3.5. Intangível: Corresponde aos direitos que tenham por 
objeto os bens “incorpóreos” destinados à manutenção da Corretora ou 
exercidos com essa finalidade, é demonstrado ao custo de aquisição, líqui-
do das respectivas amortizações acumuladas de 20% ao ano, calculadas 
pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. 
3.6. Imposto de renda e contribuição social corrente: A provisão para o 
imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acres-
cida 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%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. 
3.7. Ativos, passivos contingentes e obrigações legais: O reconheci-
mento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos 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 Pronunciamentos Contábeis (CPC). Os cri-
térios utilizados pela Administração para mensuração e divulgação dos ati-
vos e passivos contingentes são: • Ativos contingentes - Não são reco-
nhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não 
cabem mais recursos. • Passivos contingentes - São reconhecidas nas 
demonstrações contábeis quando da existência de uma obrigação presente 
como resultado de um evento passado e com base na opinião de assesso-
res jurídicos e for considerado provável uma saída de recurso que incorpo-
ram os benefícios econômicos para liquidar a obrigação, e sempre que os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. 
• Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - Referem-se a demandas 
judiciais, nas quais estão sendo contestadas a legalidade e a constituciona-
lidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes discutidos são inte-
gralmente registrados nas demonstrações contábeis e atualizados de acor-
do com a legislação vigente. Os passivos contingentes são divulgados em 
notas explicativas, a menos que seja remota a possibilidade de ocorrer 
qualquer desembolso na liquidação. Os depósitos judiciais são mantidos 
em conta de ativo, sem deduzi-los das provisões para passivos contingen-
tes 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 atualiza-
ções são refletidas no resultado do exercício. 3.8. Avaliação do valor recu-
perável: Semestralmente, com base em análise da Administração da Cor-
retora, se o valor de contabilização dos ativos não financeiros da Corretora 
exceder o seu valor recuperável é reconhecido uma perda de recuperação 
de ativos no resultado. 3.9. Transações com partes relacionadas: A divul-
gação de informações sobre as partes relacionadas é efetuada em conso-
nância a Resolução CMN no. 3.750/09, que determinou a adoção do Pro-
nunciamento Técnico - CPC 05, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
referente a divulgação de informações sobre as partes relacionadas. 
3.12 Mensuração a valor justo: A metodologia aplicada para mensuração 
do valor justo em ativos e passivos financeiros, quando aplicável, é baseada 
no cenário econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos pela 
Administração, que incluem a captura de preços médios praticados no mer-
cado, dados divulgados pelas diversas associações de classe, o valor das 
quotas de fundos de investimento divulgados pelos seus administradores, 
bolsa de valores e bolsa de mercadorias e de futuros, aplicáveis para a 
data-base de balanço. Assim quando da efetiva liquidação financeira destes 
itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados. 3.13 Uso de 
estimativas contábeis: A preparação das demonstrações contábeis exige 
que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no me-
lhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passi-
vos, financeiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: 
(i) o valor justo de determinados ativos e passivos financeiros; (ii) as taxas 
de depreciação e amortização dos itens do ativo imobilizado e intangível; 
(iii) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes da 
provisão para perda esperada associada ao risco de crédito e dos passivos 
contingentes; e (iv) expectativa de realização do crédito tributário. 
3.14 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. 3.15 Resultado recorrente e não re-
corrente: Resultado não recorrente é o resultado que esteja relacionado 

com as atividades atípicas da instituição e não esteja previsto para ocorrer 
com frequência nos exercícios futuros. O resultado recorrente corresponde 
as atividades típicas da instituição e tem previsibilidade de ocorrer com fre-
quência nos exercícios futuros. A Corretora não possui resultado não recor-
rentes que devem ser divulgados nas demonstrações contábeis ou suas 
notas explicativas. 3.16 Lucro por ação: É calculado com base na quanti-
dade de ações em circulação do capital social integralizado na data das 
demonstrações contábeis 3.17 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 origi-
nam 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. Disponibilidades: Em 31 de de-
zembro de 2020 e 2019, a posição de caixa e equivalentes de caixa é cons-
tituído por:

31/12/2020 31/12/2019
Disponibilidades 6.637 15.408
Aplicações interfinanceiras de liquidez (a) 113.989 89.174
Total de caixa e equivalentes de caixa 120.626 104.582
(a) Em 31 de dezembro de 2020 estão representadas por operações com-
promissadas no valor de R$ 113.989 (R$ 89.174 em 31 de dezembro de 
2019), remuneradas a taxas pré-fixadas, lastreados em títulos públicos - 
LFT e LTN com vencimento 4 de janeiro de 2021. Instrumentos financei-
ros: 5. Títulos e valores mobiliários: As aplicações em títulos e valores 
mobiliários estão classificadas em “Títulos para Negociação” e “Títulos Dis-
poníveis para Venda”, conforme descrito abaixo:

b. Classificação e Prazo: 31/12/2020 31/12/2019

Para negociação: Quantidade
Faixa de 

Vencimento
Custo 

Atualizado Valor de Mercado
Ajuste a Valor 

de Mercado
Valor de 
Mercado

Letras Financeiras do Tesouro 2.041 Até 1 ano 21.957 21.955 (2) 5.999
Letras Financeiras do Tesouro 16.086 Acima de 1 ano 79.062 79.090 28 15.211
Certificado de Depósito Bancários 83 Até 1 ano 83 83 – 100
Certificado de Depósito Bancários 25.642 Acima de 1 ano 113 113 – 833
Certificado Operações Estruturadas – Até 1 ano – – – 14
Certificado Operações Estruturadas 7 Acima de 1 ano 8 8 – 7
Letras de Câmbio 502 Acima de 1 ano 534 534 – 715
Letras de crédito Agropecuárias - LCA 112 Até 1 ano 112 112 – –
Letras de crédito Agropecuárias - LCA 1.582 Acima de 1 ano 1.684 1.684 – 1.346
Letras de crédito Imobiliários 3 Até 1 ano 3 3 – –
Certificado rec. de agronegócio – Até 1 ano – – – 43
Certificado rec. de agronegócio 3.718 Acima de 1 ano 4.143 4.143 – 519
Certificados rec. imobiliários 67 Acima de 1 ano 557 557 – 1.308
Debentures – Acima de 1 ano – – – 1.349
Total 49.843 108.256 108.282 26 27.444
Disponível para venda:
Fundo de Investimento -FILCB 25.764 Sem vencimento 28.967 28.967 – 24.223
Cotas de Fundo Imobiliário 59 Sem vencimento 6 6 –
Letras Financeiras do Tesouro – Até 1 ano – – – 52
Letras Financeiras do Tesouro 8.656 Acima de 1 ano 92.471 92.466 (5) 77.785
Total 34.479 121.444 121.439 (5) 102.060
Total geral 84.322 229.700 229.721 21 129.504

a. Composição:
Títulos para negociação: 31/12/2020 31/12/2019
Carteira Própria 108.282 27.444
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 101.045 21.210
Certificado de Depósitos Bancários - CDB 196 933
Letras de Câmbio - LC 534 715
Certificados Recebíveis Imobiliários - CRI 557 1.308
Debentures – 1.349
Letras de crédito agropecuária - LCA 1.796 1.346
Letras de crédito imobiliário - LCI 3 –
Certificado Recebidos de Agronegócio - CRA 4.143 562
Certificado de Operações Estruturadas - COE 8 21
Títulos disponíveis para venda:
Vinculados a prestação de Garantia (a) 121.439 102.060
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 92.466 77.837
FILCB Multimercado -BVMF 28.973 24.223
Total 229.721 129.504
Circulante 51.126 30.431
Não Circulante 178.595 99.073
(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 
2020 a Corretora possuía operações próprias de instrumentos financeiros 
derivativos, conforme abaixo demonstrado:

31/12/20 31/12/19
Compras a termo a receber - Renda Fixa 1.274 –
Vendas a termo a receber - Renda Fixa 581 –
Total 1.855 –
6. Negociação e intermediação de valores: Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019, a posição de negociação e intermediação de valores está assim 
apresentada:

Outros créditos Outras obrigações
31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19

Caixas de registro e liquidação (a) 2.014 – 55.713 24.261
Devedores/credores - Conta 
 liquidação pendentes (b) 109.918 30.540 362.191 157.092
Comissões e corretagens – – – 2
Operações com ativos financeiros 
 e mercadorias a liquidar 5.566 719 – –
Outros créditos/obrigações por negociação 
 e intermediação de valores 68 20 – 18
Total 117.566 31.279 417.904 181.373
(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 2020 e 
2019, a posição de outros créditos diversos está assim apresentada:

31/12/20 31/12/19
Circulante
Adiantamentos salariais – 74
Adiantamentos para pagamentos 265 20
Adiantamento por conta de imobilizado – 3
Impostos e contribuições a compensar 1.296 2.026
Pagamentos a ressarcir 1.614 –
Devedores diversos - País 1.865 148
Total 5.040 2.271
Não Circulante
Depósitos em garantias (vide nota explicativa nº 14) 41.052 41.042
Total 41.052 41.042
8. Investimentos: 31/12/20 31/12/19
Incentivos fiscais - Certificado de Investimentos 38 38
Outros incentivos fiscais 7 7
Outros investimentos - obras de arte 173 25
Total 218 70
9. Imobilizado de uso: O ativo imobilizado está integralmente localizado no 
Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionadas à Corre-
tora. a) Composição:

Saldos em 31/12/2020

Descrição

Taxa anual  
de depre- 

ciação Custo

Deprecia- 
ção acu- 

mulada Líquido

Saldos em  
31/12/2019  

Líquido
Imobilizações em curso (i) – 1.314 – 1.314 –
Instalações 10% 1.721 (576) 1.145 130
Móveis e utensílios 10% 3.350 (1.593) 1.757 293
Computadores e 
 periféricos 20% 8.622 (7.183) 1.439 761
Sistemas de comunicação 
 e de segurança 10% 2.483 (2.104) 379 190
Benfeitorias em 
 Imóveis terceiros 4% 2.920 (7) 2.913 –
Total 20.410 (11.463) 8.947 1.374
(i) A rubrica ‘Imobilizações em curso’ refere-se aos gastos com reforma em 
andamento nas instalações da Corretora, agregando melhoramentos à pro-
priedade de terceiros (bem alugado) e aumentando o seu valor econômico. 
Após a conclusão da obra, o custo total será reclassificado para Benfeito-
rias em Imóveis de Terceiros e com início da depreciação.
b) Movimentação - Custo: Saldos em Saldos em
Descrição 31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Imobilizações em curso – 1.314 – 1.314
Instalações 680 1.041 – 1.721
Móveis e utensílios 1.823 1.527 – 3.350
Computadores e periféricos 7.649 973 – 8.622
Sistemas de comunicação 
 e de segurança 2.252 231 – 2.483
Benfeitorias em Imóveis terceiros – 2.920 – 2.920
Total 12.404 8.006 – 20.410
c) Movimentação - Depreciação:

Saldos em Saldos em
Descrição 31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020
Instalações 550 26 – 576
Móveis e utensílios 1.530 63 – 1.593
Computadores e periféricos 6.888 295 – 7.183
Sistemas de comunicação 
 e de segurança 2.062 42 – 2.104
Benfeitorias em Imóveis de terceiros – 7 – 7
Total 11.030 433 – 11.463
10. Intangível: a) Composição: Saldos em 31/12/2020

Descrição

Taxa anual  
de amorti- 

zação Custo

Amortiza- 
ção acu- 

mulada Líquido

Saldos em 
31/12/2019 

Líquido
Software 20% 1.315 (1.000) 315 94
Marcas e patentes 20% 335 (134) 201 268
Carteira COIN CCVM Ltda. 20% 6.000 (1.355) 4.645 4.931
Carteira Lerosa Inv. S.A. 20% 2.241 (306) 1.935 –
Mundinvest S.A. CCVM 20% 1.050 (104) 946 411
Total 10.941 (2.899) 8.042 5.704
Em 4 de setembro de 2019 foi efetuado a compra da carteira de clientes da 
Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda., pelo montante 

de R$6.000. Em março de 2020 foi efetuado a compra da carteira de clien-
tes da Lerosa S.A. Corretora de Valores e Câmbio, no montante de R$5.000. 
E, no semestre encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi restituído o mon-
tante de R$ 2.759 para a Corretora, devido a Lerosa não ter cumprido cláu-
sulas do contrato. Em maio de 2020 foi efetuada a compra da carteira de 
clientes da Corretora Mundinvest, no montante de R$1.050. b) Recupera-
bilidade das Carteiras:
31/12/2020
Carteira Receita Gerada Saldo da Carteira
Coinvalores 14.155 21.111.250
Lerosa 3.451 9.585.185
Mundinvest 1.672 5.003.091
Total 19.278 35.699.526
31/12/2019
Carteira Receita Gerada Saldo da Carteira
Coinvalores 1.763 4.871.365
Total 1.763 4.871.365
Foram observados os critérios para reconhecimento contábil e mensuração 
das carteiras adquiridas conforme determina a Resolução Bacen nº 
4.534/16 e realizados controles individualizados dos resultados gerados 
pelas operações de cada cliente, totalizando R$19.278 no exercício encer-
rado em 31 de dezembro de 2020 (R$ 1.763 em 2019). Tendo como base o 
estudo de recuperabilidade do intangível, foi constatada geração de rele-
vantes benefícios econômicos no exercício de 2020 e, diante da capacida-
de de geração de resultados futuros, a administração entende que não há 
indícios de perdas ao valor recuperável desses ativos dado o crescimento 
recorrente do patrimônio dos clientes transferidos. 11. Transações com 
partes relacionadas: a) Transações com controladores (diretas e indi-
retas): Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Corretora realizou transações 
com as partes relacionadas, conforme relacionado abaixo:

31/12/20 31/12/19
Ativo Ativo

(Passivo) (Passivo)
Outras Obrigações - Negociação
 e intermediação de valores
Credores conta de liquidação pendentes
Diretores e acionistas (1) (329)
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  
distribuído 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 de junho de 2020, foi 
fixado o valor anual de até R$7.000 para o ano de 2020. Os gastos com 
benefícios de curto prazo aos Administradores podem ser demonstrados
da seguinte forma: 31/12/20 31/12/19
Proventos 2.844 2.344
Encargos sociais 640 527
Total 3.484 2.871
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 con-
cede benefícios pós-empregos, benefícios de rescisão de contrato de tra-
balho ou outros de longo prazo para os seus empregados. c) Outras 
informações: Conforme legislação em vigor, as Corretoras de Valores Mo-
biliários não podem conceder empréstimos, financiamentos ou adiantamen-
tos, permitindo apenas financiamento da conta margem. Não foram efetua-
dos pela Corretora, empréstimos, financiamentos ou qualquer outro 
adiantamento à Diretoria ou qualquer um de seus familiares. 12. Outras 
obrigações: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a posição de outras 
obrigações diversas está assim apresentada: a) Sociais e estatutárias:

31/12/20 31/12/19
Circulante
 Participações nos lucros 9.529 5.333
Total 9.529 5.333
b) Fiscais e previdenciárias:

31/12/20 31/12/19
Impostos e contribuições a recolher 5.654 4.280
Total 5.654 4.280
Não Circulante
Processo REFIS - Pis e Cofins (i) 17.914 19.580
Provisão para imposto de renda diferido 
 (vide nota explicativa nº 15.2.d) – 4.906
Total 17.914 24.486
(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 des-
mutualizações da Bovespa e BM&F realizadas em 2007 e nas vendas efe-
tuadas 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. 
c) Diversas: 31/12/20 31/12/19
Circulante
Obrigações por aquisição de bens e direitos 191 131
Despesas de pessoal 9.824 6.607
Despesas administrativas 6.566 3.225
Outros pagamentos 13 301
Credores diversos País 124 –
Total 16.718 10.264

31/12/20 31/12/19
Não Circulante
Provisão de passivos contingentes 
 (ver nota explicativa. nº 14) 44.281 44.250
Total 44.281 44.250
13. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2020, o 
capital social é de R$ 29.538 (R$ 27.811 em 31 de dezembro de 2019); e 
está dividido 8.885.340 em (8.394.812 em 2019) ações ordinárias nomina-
tivas e sem valor nominal e 490.528 ações preferenciais. Em 5 de fevereiro 
de 2020, houve aumento do capital social no valor de R$1.727, com a emis-
são de 490.528 novas ações preferenciais, aprovado pelo Banco Central do 
Brasil em 17 de junho de 2020. b) Dividendos: Aos acionistas está 
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assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido apurado em cada 
exercício social, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76. Não foram distribu-
ídos dividendos no exercício em atendimento às resoluções 4.797 de abril 
2020, 4.820 de 29 de maio de 2020 e 4.885 de 23 de dezembro de 2020 do 
Bacen. c) Juros sobre o capital próprio: Em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, não houve provisão de juros sobre capital próprio. d) Reservas de 
capital: A reserva de capital foi constituída em 3 de dezembro de 2018 com 
a incorporação da Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, 
no montante de R$6.564. e) Reservas de lucros: Reserva legal: A reserva 
legal é constituída por 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do 
capital social, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou 
para aumento do capital social. A reserva legal é constituída no final do 
exercício social. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foi 
destinado para reserva legal o montante de R$ 225 (R$ 343 em 2019). 
Reserva especial de lucros: A reserva especial de lucros é constituída no 
final do exercício social. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2020 foi destinado para reserva especial de lucros o montante de  
R$ 4.282 (R$ 6.524 em 2019). 14. Provisão para demandas judiciais: A 
Corretora é parte em ações judiciais de natureza fiscal, cível e trabalhista, 
decorrentes do curso normal das operações. No exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2020 e 2019 a Administração da Corretora com base em 
informações de seus assessores jurídicos constituiu provisão em montante 
considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas. As movimentações 
dessas provisões e dos depósitos judiciais no exercício estão demonstra-
das da seguinte forma:

Demandas judiciais

Saldos em 
31/12/2019

Atualização/ 
(reversão) 
Monetária

Consti- 
tuição/ 
(Baixa)

Saldos em 
31/12/2020

Contingências fiscais (a) 21.932 318 – 22.250
Contingências fiscais (b) 18.421 228 – 18.649
Contingências de outros 
 recursos fiscais (c) 1.305 (89) (235) 981
Contingências cíveis (d) 1.958 – 332 2.290
Contingências trabalhistas (e) 634 – (523) 111
Total 44.250 457 (426) 44.281
(a) As contingências fiscais estão classificadas no passivo não circulante no 
grupo “outras obrigações” e os depósitos judiciais estão classificados no 
“ativo não circulante” no grupo “outros créditos diversos”, ambos referem-se 
basicamente a discussão sobre o processo de desmutualização das Bolsas 
ocorrido no 2º semestre de 2007, sobre o qual discute-se a incidência de 
IRPJ e CSLL sobre a atualização patrimonial dos títulos patrimoniais da 
Bovespa e BM&F. (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 prece-
dente representado pela Decisão nº 13/97 levam a conclusão que não é 
devida a tributação em questão, todavia, considerando as incertezas acerca 
do entendimento sobre o assunto pelas autoridades fiscais, a Administra-
ção, 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 rea-
lizado espontaneamente pela Administração. (c) Valores incorporados da 
Spinelli referente à provisão constituída sobre a tributação de outros recur-
sos fiscais e processos cíveis. (d) Refere-se substancialmente a valores 
incorporados da Spinelli referente à provisão constituída sobre processos 
trabalhistas. (e) Refere-se substancialmente a valores incorporados da Spi-
nelli referente à provisão constituída sobre processos trabalhistas. A Corre-
tora é parte em outras reclamações trabalhistas, fiscais e cíveis cujo asses-
sores jurídicos classificam com probabilidade de perda possível. Para estas 
reclamações não foram constituídas provisões e o valor envolvido estimado 
em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 1.074 (R$ 621 em 31 de dezembro de 
2019). 15. Imposto de Renda e Contribuição Social: 15.1. Corrente:

31/12/2020 31/12/2019
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Resultado antes da tributação sobre o 
 lucro e deduzidas as participações 26.205 26.205 4.226 4.226
(–) Participações de 
 empregados nos lucros (17.395) (17.395) (8.701) (8.701)
Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social 8.810 8.810 (4.475) (4.475)
Adições/(exclusões): 687 582 9.235 9.113
Provisão/(reversão) para contingências (489) (489) 1.533 1.533
Provisão/(reversão) de 
 provisões temporárias (487) (487) – –
Despesas indedutíveis 1.451 1.451 1.259 1.259
Ajustes/(reversões) de títulos 
 a valor de mercado (26) (26) – –
Atualização de passivos contingentes 810 810 7.273 7.273
Provisão/(reversão) para 
 devedores duvidosos 129 129 (25) (25)
Atualização de depósitos judiciais (797) (797) (1.028) (1.028)
Gratificação a Diretores 105 – 122 –
Outros gastos com diferidos (9) (9) 101 101
Valor do lucro após as 
 adições e exclusões 9.497 9.392 4.760 4.638
(–) Compensação de prejuízos fiscais (2.849) (2.818) (1.428) (1.391)
Base de cálculo do IRPJ e CSLL 6.648 6.574 3.332 3.247
Imposto de renda (15%) + AIR (10%) (1.638) – (809) –
Contribuição social (15%) – (986) – (487)
(–) Incentivos fiscais P.A.T. 40 – 20 –
Imposto devido (1.598) (986) (789) (487)
IRPJ/CSLL -Diferido (1.076) (643) 12.521 7.532
Total (2.674) (1.629) 11.732 7.045
15.2. Diferido: a) Movimentação do crédito tributário:

Movimentações

Saldos em 
31/12/2019

Cons- 
titui- 
ções

Realizações/ 
Baixas/ 

Transfe- 
rências

Saldos em 
31/12/2020

Imposto de Renda 
 sobre prejuízos fiscais 10.490 – (865) 9.625
Contribuição Social 
 sobre prejuízos fiscais 6.313 – (516) 5.797
Provisões não dedutíveis 
 atual. Contingências/
  depósitos judiciais 6.524 – (4.897) 1.627
Provisão para contingências 
 trabalhistas 254 – (210) 44
Provisão para contingências 
 cíveis 211 133 – 344
Provisão multa e 
 juros IRRF e Cofins 113 – (113) –

Movimentações

Saldos em 
31/12/2019

Cons- 
titui- 
ções

Realizações/ 
Baixas/ 

Transfe- 
rências

Saldos em 
31/12/2020

Provisão para Devedores 
 Duvidosos 81 51 – 132
Provisões não dedutíveis - 
 Outros benefícios 200 – (200) –
Provisão despesas diferidas 105 – (4) 101
Provisões de publicações/
 auditoria/serviços 
  assessoria técnica e 
   processamento de dados 19 – (1) 18
Total 24.310 184 (6.806) 17.688
b) Estudos para a realização dos créditos tributários: A Administração, 
com base nas suas projeções de resultados, entende que irá auferir resul-
tados tributáveis em até três anos para absorver os créditos tributários re-
gistrados nas demonstrações contábeis. Essa estimativa é periodicamente 
revisada, de modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação 
desses créditos sejam tempestivamente consideradas nas demonstrações 
contábeis.

31/12/2020
Imposto de 

Renda
Contribuição 

Social
Total dos impostos 

diferidos
Até 3 anos (a) (1.416) (850) (2.266)
Até 5 anos (b) (5.131) (3.079) (8.210)
Acima de 5 anos (b) (4.494) (2.718) (7.212)
Total (11.041) (6.647) (17.688)

31/12/2019
Imposto de 

Renda
Contribuição 

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)
(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 31/12/20 31/12/19
Imposto de renda 11.041 15.182
Contribuição social 6.647 9.128
Total 17.688 24.310
d) Movimentação dos impostos diferidos (Passivo não circulante): No 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram transferidos do pas-
sivo não circulante os impostos diferidos e lançados em créditos tributários 
no ativo não circulante, pelo líquido tributário dos impostos.

Movimentações
Saldos em 
31/12/2019

Constituições/ 
Reversões

Reali- 
zações

Saldos em 
31/12/2020

IRPJ - Diferido (a) 3.064 3.064 – –
CSLL - Diferido (a) 1.839 1.839 – –
IRPJ - Diferido (b) 2 2 – –
CSLL - Diferido (b) 1 1 – –
Total 4.906 4.906 – –

Movimentações
Saldos em 
31/12/2018

Constituições/ 
Reversões

Reali- 
zações

Saldos em 
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
a) No período encerrado em 31 de dezembro de 2019, foi constituída provi-
são do IRPJ diferido no valor de R$ 257 à alíquota de 25%, e provisão de 
CSLL diferido de R$155 à alíquota de 15% proveniente da atualização mo-
netária dos depósitos judiciais. b) No período encerrado em 31 de dezem-
bro 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 mer-
cado constituídos no patrimônio da Corretora. e) Valor presente do crédito 
tributário: Em 31 de dezembro de 2020 o valor presente dos créditos tribu-
tários monta a R$16.305 para 3 anos, (R$21.364 em 31 de dezembro de 
2019), considerando-se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custó-
dia (Selic) de 2,75% ao ano (4,40% ao ano em 2019). 16. Demonstração 
do resultado: 16.1 Receitas de prestação de serviços:

2º semes- 
tre/2020 2020 2019

Rendas de corretagem (a) 48.965 90.870 43.658
Rendas de administração de fundos 3.617 6.514 5.562
Rendas comissão de intermediação - 
 Renda Fixa (b) 7.650 13.872 8.321
Rendas de comissão de intermediação - 
 BTC (c) 1.040 2.225 1.654
Rendas de comissões tesouro direto 150 196 225
Outras rendas (d) 5.270 9.255 4.280
Total 66.692 122.932 63.700
a) Rendas de corretagem - referem-se, majoritariamente, a receitas com 
corretagens pela intermediação em operações de bolsas de valores, nas 
quais tivemos um significativo aumento no exercício atual em comparação 
ao anterior. Aumento em decorrência dos investimentos da corretora em 
expandir a base de clientes através de campanhas de marketing, contrata-
ção de novos assessores e compra de carteiras. b) Rendas de comissões 
intermediação de Renda Fixa também apresentou um expressivo aumento 
no semestre atual em comparação ao anterior e foi segregada, pois ante-
riormente havia sido informada na linha de Rendas de comissão de inter-
mediação - BTC. c) Rendas de comissão de intermediação - BTC - reclas-
sificação do valor publicado em 31/12/2019 (De R$ 9.975 para R$ 1.654) 
em razão de segregação para melhor classificação, conforme item b), apre-
sentado no quadro de reclassificação da NE 2. d) Outras rendas referem-se, 
principalmente, a rendas com taxa de administração de Clubes de investi-
mento, rebates de fundos de investimento e repasses de tributos.
16.2 Despesas de pessoal: 2º semestre/ 

2020 2020 2019
Honorários (1.478) (2.897) (2.344)
Proventos (18.642) (32.093) (19.186)
Encargos Sociais (3.919) (7.303) (5.283)
Benefícios (3.941) (7.529) (5.340)
Outras despesas (337) (540) (322)
Total (i) (28.317) (50.362) (32.475)

(i) As despesas de pessoal seguiram as estratégias de expansão da com-
panhia com novas contratações. As bonificações referente ao atingimento 
de metas e consequente aumento das receitas justificadas no item 16.1.a 
também compõe essa linha. 16.3 Outras despesas administrativas:

2º semestre/ 
2020 2020 2019

Despesa com serviços 
 técnicos especializados (3.283) (5.699) (3.396)
Despesa com comunicações (4.875) (8.915) (5.811)
Despesa com serviços do sistema financeiro (1.433) (2.915) (2.396)
Despesas com comissões sobre 
 intermediações (i) (15.432) (25.526) (9.331)
Despesa com processamento de dados (6.124) (11.282) (8.879)
Despesas com propaganda e publicidade (j) (2.699) (4.303) (525)
Despesa com aluguel (420) (1.106) (1.291)
Despesa com depreciação e amortização (1.117) (2.293) (807)
Outras despesas (3.794) (7.162) (6.214)
Total (39.177) (69.201) (38.650)
(i) As despesas com comissionamento são sensibilizadas de forma propor-
cional ao crescimento da receita. (j) As despesas de propaganda e publici-
dade tiveram aumento devido aos investimentos da  companhia em  marketing. 
16.4 Despesas tributárias: 2º semestre/ 

2020 2020 2019
Tributárias (473) (937) (644)
Impostos sobre serviços (2.634) (4.783) (2.250)
COFINS (3.309) (6.301) (3.674)
PIS (538) (1.024) (597)
Total (6.954) (13.045) (7.165)
16.5 Outras receitas operacionais: 2º semestre/ 

2020 2020 2019
Recuperação de encargos e despesas 347 633 511
Variação monetária - depósitos em garantias 428 797 1.028
Programa de incentivo de custódia 247 849 –
Emolumentos de clientes 441 1.121 –
Outras rendas operacionais 67 238 1.049
Total 1.530 3.638 2.588
16.6 Outras despesas operacionais: 2º semestre/ 

2020 2020 2019
Provisões passivas - contingências (510) (1.241) (8.386)
Juros passivos (203) (577) (1.297)
Prejuízo operações em Bolsa/RF (526) (1.489) (78)
Perdas com processos judiciais (387) (387) –
Outras despesas operacionais (69) (135) (142)
Total (1.695) (3.829) (9.903)
17. Informações adicionais: 17.1 Auditoria independente: A política de 
atuação da Corretora na contratação de serviços não relacionados à audi-
toria externa dos nossos auditores independentes fundamenta-se na regu-
lamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que pre-
servam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: (a) o 
auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exer-
cer funções gerenciais no seu cliente; (c) o auditor não deve promover os 
interesses de seu cliente. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 
2019, não foram prestados pelos auditores independentes nem por partes 
a eles relacionadas serviços não relacionados à auditoria externa que afe-
tem a independência do auditor. 17.2  Compromissos  assumidos:   Cus-
tódia de terceiros: Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os valores refe-
renciais dos contratos de operações nos mercados à vista, termo, opções, 
futuro e renda fixa, sob custódia da Corretora estão registrados em contas 
de compensação e estas operações podem ser resumidas da seguinte  
forma: 31/12/20 31/12/19
Operações com ações - Vista 2.430.736 2.724.253
Operações com ativos financeiros - 
 Mercado Futuro 22.804.901 23.929.515
Operações com ações - BTC 2.772.441 1.977.106
Operações com ações - Opções 2.434.012 1.624.939
Operações com renda fixa - CETIP 1.208.989 1.076.675
Operações com ações - Termo 887.684 566.332
Outros 13.635 6.492
Total 32.552.398 31.905.312
17.3 Administração de recursos de terceiros: Em 31 de dezembro de 
2020 e 2019, os valores totais dos patrimônios líquidos dos fundos e clubes 
de investimentos, sob a administração da Corretora, estão registrados em 
contas de compensação e podem ser resumidos da seguinte forma:

31/12/20 31/12/19
Fundos de investimento 4.879.136 3.926.334
Clubes de investimento 173.427 127.980
Carteira de Particulares 202.730 69.923
Total 5.255.293 4.124.237
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 operacio-
nal - 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 geren-
ciamento do risco operacional e o processo de descosture. Gestão de ris-
co de mercado - O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de for-
ma 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 estrutu-
ra de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. Ges-
tão do risco de liquidez - O gerenciamento do risco de Liquidez é feito por 
sistema que permite o acompanhamento permanente das posições assu-
midas pelos clientes em todas as operações nos mercados em que atua, de 
forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente das atividades desenvolvi-
das pela Instituição. Gestão do risco de crédito - O risco de crédito incor-
rido 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 regulamen-
tação vigente a Corretora constitui estrutura de gerenciamento de risco de 
capital, devidamente aprovada pelo Comitê de Riscos da Corretora. O ge-
renciamento 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, conside-
rando 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 ca-
pital adequados que permitam a continuidade e crescimento da Corretora 
em seus segmentos de atuação, em linha com o seu planejamento estraté-
gico, assim como o atendimento aos requisitos de Patrimônio de Referência 
Exigido definido pelo Banco Central do Brasil. Em fevereiro de 2017, o Ban-
co Central do Brasil tornou pública a Resolução nº 4.557 do Conselho Mo-
netário 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 previs-
to na norma. A Corretora está classificada no Segmento 4 (S4), conforme 
Resolução nº 4.553 do Conselho Monetário Nacional. As diretrizes de ges-
tão de risco estão disponíveis no endereço eletrônico www.necton.com.br. 
17.5 Análise de sensibilidade: A Necton apresenta 3 cenários de simula-
ções sobre a apresentação de informações dos instrumentos financeiros, 
que incluem a análise de sensibilidade para cada tipo de risco de mercado 
considerado relevante pela Administração. Essa análise incluiu simulações 
que medem o efeito dos movimentos das curvas de mercado e dos preços 
sobre as exposições mantidas pela Necton, tendo como objetivo simular os 
efeitos no resultado diante de três cenários específicos, conforme apresen-
tado a seguir: 1 - Situação considerada provável pela Administração que 
considerou uma deterioração de 1%, na variável de risco (taxa de juros), 
que teve a intenção de demonstrar certa estabilidade; 2 - Situação com 
deterioração de, pelo menos, 25% (*) na variável de risco considerada (taxa 
de juros). 3 - Situação com deterioração de, pelo menos, 50% (*) na variável 
de risco considerada (taxa de juros). I - Demonstrativo de posições: Apre-
sentamos, a seguir, os instrumentos financeiros em aberto em 31 de de-
zembro de 2020:
Operação/Carteira

Risco Posição (a)
Carteira própria Taxa de juros 229.721
(a) Refere-se à posição dos saldos contábeis das carteiras, não represen-
tando a efetiva exposição em cada uma das operações, que apresentam 
diferentes vencimentos.

Operação Risco

Cenário I 
Deteriora- 

ção 1%

Cenário II 
Deteriora- 

ção 25%

Cenário III 
Deteriora- 

ção 50%
Títulos -Pré e 
 Pós-fixados
  (Ativo em R$)

Risco queda Selic -3 -75 -150

Risco aumento Selic 3 75 150
Efeito Líquido - Total – – –

(b) Quadro Demonstrativo de Análise de Sensibilidade - Efeito na Variação 
do Valor Justo:

Operação Risco MTM

Cenário I 
Deteriora- 

ção 1%

Cenário II 
Deteriora- 

ção 25%

Cenário III 
Deteriora- 

ção 50%
Títulos -Pré e Pós-
 fixados
  (Ativo em R$) Alta do CDI 229.721 (3) (75) (150)
18. Limites operacionais (acordo de Basileia): A Corretora está enqua-
drada nos limites estabelecidos na Resolução CMN nº 2.099/94, com alte-
rações introduzidas pelas Resoluções CMN nº 4.912/13 e 4.913/13 e Circu-
lar BACEN nº 3.644/13, apresentando índice de Patrimônio em relação aos 
ativos ponderados, conforme segue:

31/12/2020 31/12/2019
Risco de Crédito 54.596 60.245
Risco de Mercado 8.528 4.915
Risco Operacional 143.948 97.600
Ativos ponderados pelo Risco (RWA) 207.072 162.760
Patrimônio de Referência Nível I (PR) 24.008 18.014
Patrimônio de Referência Exigido (RWA*8,0%) 16.566 13.021
Margem sobre o Patrimônio de   
 Referência Requerido 7.442 4.994
Índice de Basileia (IB) - PR/RWA 11,59 11,07
19. Aquisição de Carteiras: Em busca de oportunidades de negócios foca-
dos na consolidação no mercado em que atua, em 19 de março de 2020, a 
Necton firmou acordo para transferência de carteiras com a Lerosa S.A. 
Corretora de Valores e Câmbio que resultou na migração da totalidade dos 
clientes da Lerosa para a Necton. 20. Outras informações: Efeitos Coro-
navírus: A Administração da Corretora tem acompanhado atentamente os 
impactos provenientes da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Co-
vid-19) na economia mundial, e em especial, no mercado brasileiro em re-
lação às medidas econômicas restritivas impostas pelo governo para conter 
a propagação exponencial do vírus entre a população. Temos seguido todas 
as determinações e recomendações das autoridades reguladoras e de saú-
de. Intensificamos as ações de cuidado com os nossos colaboradores por 
meio de campanhas de conscientização, testagem de infecções, distribui-
ção de materiais de prevenção como máscaras e álcool em gel, disponibili-
zação de transporte individual por meio de aplicativos para reduzir as chan-
ces de contágios e, ainda, acompanhamento médico aos profissionais 
infectados. Não houve redução do quadro de pessoal da Corretora em ra-
zão do surto e a fim de preservar a saúde e bem-estar dos colaboradores, 
a companhia instituiu o trabalho remoto, home office, para cerca de 80% do 
seu quadro de funcionários desde o início da pandemia, com previsão de 
retorno gradativo ao trabalho presencial de acordo com o avanço da vacina-
ção e redução das infecções. Dentro deste contexto, considerando os riscos 
e incertezas aos quais a Corretora está exposta, a Administração avaliou os 
possíveis eventos econômicos que pudessem impactá-la. Todavia, diante 
dessas circunstâncias, não foram observados impactos relevantes em suas 
operações que justificassem a necessidade de mensuração em estimativas 
contábeis, tampouco que caracterizassem riscos à continuidade dos negó-
cios. Postergação de vencimento de tributos em decorrência da pande-
mia: De acordo com a Portaria ME nº 139, de 3 de abril de 2020, foram al-
terados os prazos para recolhimento da contribuição previdenciária patronal 
devida pelas empresas, da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que ocorreriam 
em abril e maio de 2020, para agosto e outubro de 2020, respectivamente. 
E, de acordo a Portaria ME nº 245, de 15 de junho de 2020, foram prorroga-
dos os vencimentos das contribuições do PIS, COFINS e INSS referentes à 
competência maio de 2020 que ocorreria em junho de 2020, para novembro 
de 2020. A Necton adotou os vencimentos postergados apenas para o PIS 
e a COFINS, conforme quadro a seguir:
Tributos Competência Vencimento Prorrogação

PIS e COFINS
março/20 24/04/2020 25/08/2020

abril/20 25/05/2020 23/10/2020
maio/20 25/06/2020 25/11/2020

21. Eventos subsequentes: Em outubro de 2020, o Banco BTG Pactual 
adquiriu a totalidade de ações do capital social da Necton Investimento S.A. 
Corretora de Valores Mobiliários e Comodities, negócio aprovado em 11 de 
dezembro de 2020 pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) e em 15 de março de 2021 pelo Banco Central do Brasil (BCB). 
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
O Comitê de Auditoria da Necton S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, tem a missão de ser órgão de auxílio permanente da Diretoria, e dentre suas atribuições, deve zelar pela integridade e qualidade das demonstrações contábeis, pelo cumprimento dos normativos, regulamentos e das 
normas e políticas internas da instituição, pela independência e qualidade dos trabalhos da auditoria externa e interna, bem como pela eficiência do sistema de controles internos.  Dentre as atividades exercidas pelo Comitê de Auditoria, no 2° semestre de 2020, destacam-se: (ii) tomar conhecimento das 
auditorias, fiscalizações e supervisões realizadas durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como seus respectivos relatórios, quando aplicável e (ii) análise da efetividade dos trabalhos de auditoria, revisando e aprovando as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020.  Não há qualquer registro de denúncia, de erro ou fraude, descumprimento de normas ou ausência de controles relevantes que pudessem indicar ao Comitê de Auditoria inconsistências materiais nas demonstrações contábeis da Companhia.

São Paulo, 31 de março de 2021

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da Necton Investimentos S.A. Correto-
ra de Valores Mobiliários e Commodities - São Paulo - SP. Opinião so-
bre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contá-
beis da Necton Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários e 
Commodities (“Corretora”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício e semestre findo nessa data, bem como as corres-
pondentes 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 Necton Investimentos S.A. Corretora de Valo-
res Mobiliários e Commodities em 31 de dezembro de 2020, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e semes-
tre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independen-
tes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 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 ins-
tituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos con-
troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração 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, 31 de março de 2021 
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Restaurantes ganham plataforma digital
Smartlink vai integrar os serviços dos estabelecimentos e diminuir a dependência dos aplicativos de delivery

A pandemia de Covid-19 
acelerou a busca do se-
tor de bares e restau-
rantes por alternativas 

que garantam a sua sobrevivên-
cia. Muito embora a solução mais 
óbvia e imediata fosse consolidar 
os serviços de delivery, com o pas-
sar do tempo ficou claro que ape-
nas as entregas não seriam su-
ficientes para manter as portas 
abertas. E que depender de apli-
cativos terceirizados está longe 
do ideal. Neste contexto, a Tag-
me Food Solutions, startup líder 
em soluções de hospitalidade para 
restaurantes no país, investiu em 
pesquisa e inovação e desenvol-
veu o Smartlink, uma nova solu-
ção digital capaz de integrar to-
dos os serviços dos restaurantes 
ao alcance de um clique, gerar no-
vas receitas e diminuir a depen-
dência dos aplicativos de delivery.

Mesmo antes da pandemia, o 
consumidor mais digital e conec-
tado já exigia um novo tipo de 
atendimento no segmento de ali-

mentação. Ainda em 2019, a 13ª 
Pesquisa Setorial ABF Food Ser-
vice apontava que 78% das marcas 
pesquisadas pretendiam investir 
em tecnologias de serviços deli-
very no ano seguinte, contra 66% 
no ano anterior. Os pedidos online 
vieram a seguir, com 68% das pro-
jeções de investimento, contra 
53% no mesmo período.

Em todo o Brasil, apenas 9% 
das vendas de restaurantes eram 
feitas por entrega. Atualmente a 
modalidade supera 30% do total 
- com previsão de que se mante-
nha assim mesmo com a reaber-
tura. Neste contexto, a demanda 
pelos aplicativos de entregas dis-
parou. Segundo pesquisa da star-
tup de gestão de finanças Mobilis, 
os gastos dos brasileiros com as 
principais empresas do setor cres-
ceram 103% no primeiro semes-
tre de 2020.

Mas a relação entre os restau-
rantes e aplicativos nem sempre 
é tranquila. Entre as empresas 
menores, as reclamações vão das 

altas taxas cobradas (entre 25% 
e 30%) à falta de visibilidade nas 
plataformas, em detrimento de 
marcas maiores ou que têm con-
trato de exclusividade.

Mas se com a chegada da pan-
demia, o delivery virou regra, com 
a reabertura dos estabelecimen-
tos, foi necessário reinventar 
modelos de atendimento para se 
adaptar a uma realidade de menos 
contato físico e otimização das 
soluções digitais.

Surgiu assim o Tagme Smar-
tlink, um ambiente digital que 
reúne dezenas de funcionalida-
des, atividades e demandas da 
operação em um único link. O 
serviço já vem sendo adotado na 
prática por todos os mais de mil 
restaurantes que já eram clientes 
da companhia, em quase 100 cida-
des brasileiras. Incluindo restau-
rantes premiados e grandes redes 
como 348 Corrientes, Gurumê, 
Serafina e Temakeria & Cia. A 
grande maioria foi beneficiada 
automaticamente no mínimo pela 

inclusão do serviço de espera 
remoto e da visualização do car-
dápio digital.

Na prática, trata-se da pri-
meira solução omnichannel - 
metodologia que reúne e inter-
liga diversos serviços simultane-
amente em um único ambiente 
- para restaurantes do Brasil. O 
Smartlink permite que estabele-
cimentos de todos os tamanhos, 
em qualquer lugar do país, uni-
fiquem o acesso a serviços como 
sistema de reservas online, menus 
e cartas de vinho digitais, lista de 
espera virtual, pré-venda de itens 
do menu, pedidos para retirada, 
entregas em locais próximos e 
como não poderia faltar, delivery. 
O último deles com um impor-
tante diferencial.

Através do Smartlink o restau-
rante pode direcionar o consumi-
dor para aplicativos de entrega, ou 
operar através de delivery próprio, 
cuja interface também é produ-
zida pela Tagme. Assim os esta-
belecimentos deixam de ser reféns 

das margens e comissões elevadas 
cobradas pelos aplicativos, mas 
deixam os clientes à vontade para 
escolher em qual canal preferem 
pedir. A novidade impõe um desa-
fio logístico ao setor, mas uma vez 
que seja superado, pode virar o 
jogo a favor dos restaurantes. Esta 
disputa tem, de um lado, aplicati-
vos de entrega ganhando muito, 
com relações com entregadores no 
mínimo questionáveis, e de outro, 
os restaurantes reféns de um ser-
viço terceirizado que, apesar de 
gerar venda, diminui muito suas 
margens de lucro e nem sempre 
atua de maneira eficiente.

João Paulo Alves, CEO da 
Tagme, fala sobre a importância 
dos restaurantes terem maior 
independência e controle de suas 
rotinas. “Estamos há 12 anos tra-
balhando intensivamente com os 
melhores restaurantes do Bra-
sil, depois de tanto tempo, acre-
dito que conseguimos atingir 
um modelo que reúne todas as 
funcionalidades e que equilibra 

melhor as forças do setor sempre 
com foco no interesse do nosso 
cliente.” aponta o executivo

Outro diferencial importante é 
que, ao contrário dos aplicativos 
de entregas, todas as ações nos 
serviços do Smartlink, da reserva 
de mesa ao pedido de delivery, 
geram dados para o próprio esta-
belecimento que podem ser usa-
dos para impulsionar cada vez 
mais as vendas, tanto porta para 
a dentro quanto porta para fora 
dos estabelecimentos.

Deste modo, o empresário não 
apenas amplia a sua base de clien-
tes, mas gera inteligência para sua 
operação, entende os hábitos do 
público, pode moldar promoções, 
ou até mesmo otimizar a rotina 
do restaurante de acordo com os 
dados coletados. Dados estes que 
incluem desde o tempo de ocu-
pação de cada mesa, em média, 
horários de pico de reservas e 
entregas até calcular a compra 
de acordo com os pedidos, evi-
tando desperdícios.


