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Notas Explicatias da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A EASYNVEST - Título Corretora de Valores S.A. 
(“Corretora”) tem por objeto social operar em mercados regulamentados de 
valores mobiliários e de mercadorias e futuros, por conta própria e de tercei-
ros, observada a regulamentação vigente; subscrever, isoladamente ou em 
consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores 
mobiliários para revenda; intermediar Oferta Pública e distribuição de títulos 
e valores mobiliários no mercado; comprar e vender títulos e valores mobili-
ários por conta própria e de terceiros; encarregar-se da administração de 
carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; exercer funções de 
agente fiduciário; instituir, organizar e administrar Fundos e Clubes de Inves-
timento; intermediar operações no mercado de câmbio, inclusive por meio 
de sistemas de negociação de ativos autorizados pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN) ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); praticar 
operações no mercado de câmbio; praticar operações de Conta Margem; 
realizar operações compromissadas; praticar operações de compra e venda 
de metais preciosos; operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por 
conta própria e de terceiros; prestar serviços de intermediação e de asses-
soria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados fi-
nanceiros e de capitais; e, exercer outras atividades expressamente autori-
zadas, em conjunto, pelo BACEN e pela CVM. Incorporação reversa: Em 
30/12/2019, ocorreu a incorporação reversa da NYX Participações S.A., 
acionista não controladora da Corretora, cujos ativos consistiam em impos-
tos à recuperar perante a Receita Federal do Brasil e estão registrados na 
composição da rubrica “outros créditos” no balanço patrimonial, conforme 
nota explicativa 21. 2. Base de apresentação e elaboração das demons-
trações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (BACEN), as quais levam em consideração as disposições 
contidas na legislação societária brasileira, normas, resoluções e instruções 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do BACEN, consubstanciadas no 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e 
em aderência à convergência com as normas internacionais de contabilida-
de e suas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), desde que aprovadas pelo BACEN. A moeda funcional da Cor-
retora é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das 
demonstrações financeiras. A autorização para conclusão das demonstra-
ções financeiras foi dada pela Administração em 27/03/2020. 3. Resumo 
das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adota-
das para a elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes: a)
Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo 
regime de competência. Os rendimentos e as despesas de natureza finan-
ceira são calculados com base no método exponencial, observando-se o 
critério “pro rata” dia. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os 
depósitos bancários disponíveis e aplicações interfinanceiras com prazo 
original igual ou inferior a noventa dias, não sujeitas a um risco significante 
de mudança de valor e mantidos com o propósito de honrar compromissos 
de curto prazo. c) Aplicações interfinanceiras de liquidez: São apresen-
tadas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até as 
datas das demonstrações financeiras. d) Títulos e valores mobiliários: Os
títulos e valores mobiliários que podem ser negociados a qualquer momen-
to, mas não foram adquiridos com o propósito de serem ativa e frequente-
mente negociados, estão classificados na categoria “títulos disponíveis para 
venda”, são registrados pelo custo de aquisição com os rendimentos apro-
priados ao resultado, e ajustados ao valor de mercado em contrapartida à 
conta “ajustes de avaliação patrimonial” do patrimônio líquido, deduzidos 
dos efeitos tributários. Os ganhos e perdas, quando da venda definitiva, são 
reconhecidos no resultado do período. Na categoria “títulos para negocia-
ção” estão classificados os títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, sendo regis-
trados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço e ajustados ao valor de mercado, tendo este ajuste 
como contrapartida a adequada conta de receita ou despesa do perío-
do, líquida dos efeitos tributários. São demonstrados no ativo circulante 
independentemente de seu vencimento. e) Negociação e intermediação 
de valores: Demonstrada pelo saldo das operações de negociação de títu-
los e valores a receber, realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), 
por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro dos prazos de liquida-
ção estabelecidos ou de vencimento dos contratos. Inclui também saldo 
disponível em contas correntes de clientes, devedores (ativo) e credores 
(passivo). f) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa: A
provisão é realizada com base na expectativa de perdas na realização 
de valores a receber de clientes por suas operações, considerando os cri-
térios mínimos estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN). g) Imobilizado de uso: É demonstrado pelo cus-
to de aquisição, menos as depreciações acumuladas. As depreciações
são calculadas pelo método linear, em função da vida útil econômica dos 
bens, considerando taxas de depreciação anuais, as quais encontram-se 
apresentadas na nota explicativa 10. h) Intangível: São representados
principalmente por softwares, registrados pelo custo de aquisição e 
amortizados pelo método linear ao longo de sua vida útil estimada, conside-
rando a taxa média anual de 28% ao ano, sendo as licenças de uso amorti-
zadas ao longo do tempo da licença. i) Valor de recuperação dos ativos: 

Notas 31/12/19 31/12/18
Ativo / Circulante 84.542 33.911
Disponibilidades 4 152 414
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 56.499 15.547
Aplicações no mercado aberto 56.499 15.547
TVM e instrumentos financeiros derivativos 3.937 3.327
Carteira própria - Títulos para negociação 5.a 3.686 3.272
Carteira própria - Títulos disponíveis para venda 5.b 251 55
Operações de crédito 480 249
Financiamentos de títulos e valores mobilários 480 249
Outros créditos 21.891 13.136
Rendas a receber 6.a 8.471 2.304
Negociação e intermediação de valores 7 1.290 407
Diversos 6.b 12.393 10.477
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8 (263) (52)
Outros valores e bens 9 1.583 1.238
Despesas antecipadas 1.583 1.238
Não circulante 681.780 452.715
Realizável a longo prazo 675.821 448.089
TVM e instrumentos financeiros derivativos 5.b 671.258 447.933
Carteira própria - Títulos disponíveis para venda 657.154 432.233
Vinculados a prestação de garantia 14.104 15.700
Outros créditos 12.b 4.563 156
Diversos 4.563 156
Imobilizado de uso, líquido 10 5.572 3.436
Intangível, líquido 11 387 1.190
Total do ativo 766.322 486.626
Passivo / Circulante 713.275 458.199
Outras obrigações 713.275 458.199
Sociais e estatutárias 13.a 3.913 1.338
Fiscais e previdenciárias 13.b 6.500 3.789
Negociação e intermediação de valores 7 685.095 441.712
Diversas 13.c 17.767 11.360
Não circulante 1.018 –
TVM e iinstrumentos financeiros derivativos 1.018 –
Prêmio de opções de ações - posição lançadora 16 1.018 –
Patrimônio líquido 52.029 28.427
Capital Social: 15.a 47.167 12.798
De domiciliados no país 47.167 12.798
Reservas de capital 116 3.079
Reservas de lucros 4.716 12.724
Ajustes de avaliação patrimonial 30 (174)
Total do passivo e patrimônio líquido 766.322 486.626

Notas

2º Se-
mestre

 2019 31/12/19 31/12/18
Receitas de intermediação
  financeira 47.113 93.933 69.960
Operações de crédito 116 212 210
Resultado de operações com
  títulos e valores mobiliários 46.997 93.721 69.750
Despesas da intermediação
  financeira (816) (1.806) (559)
Operações de captação no mercado (816) (1.806) (559)
Resultado bruto da 
  intermediação financeira 46.298 92.127 69.401
Outras receitas/despesas
  operacionais (59.942) (100.673) (57.506)
Receitas de prestação de serviços 7 22.085 38.334 28.048
Despesas de pessoal 18 (33.105) (57.266) (33.862)
Outras despesas administrativas 19 (47.469) (84.812) (51.646)
Despesas tributárias (4.618) (8.830) (6.382)
Reversão (provisão) para 
  créditos de liquidação duvidosa 8 (158) (212) 66
Outras receitas operacionais 20 3.515 12.453 6.507
Outras despesas operacionais (191) (340) (237)
Resultado operacional (13.644) (8.546) 11.895
Resultado não operacional – (1) –
Resultado antes da tributação 
  sobre o lucro e participações (13.644) (8.547) 11.895
IR e CS 12.a 5.446 4.463 (4.543)
IR e CS correntes 2.215 – (4.527)
IR e CS diferidos 3.231 4.463 (16)
Provisão para participações 
  no lucro (685) (3.924) (11)
Lucro líquido (prejuízo) 
  do semestre/exercício (8.883) (8.008) 7.341
Juros Sobre o Capital Próprio 15.d – – (1.346)
Número de ações 15.a 14.526.486 14.526.486 12.315.840
Lucro (prejuízo) por ação - R$ (0,61) (0,55) 0,60

Notas

2º Se-
mestre

 2019 31/12/19 31/12/18
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício (8.883) (8.008) 7.341
Ajustes para reconciliar o resultado ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 10 e 11 828 1.870 1.834
Provisão para créditos de 
  liquidação duvidosa 8 158 212 (66)
Provisão para participação nos resultados 685 3.924 11
Provisão de imposto no resultado (5.446) (4.463) 4.543
Ajustes a valor de mercado - títulos
  para negociação (96) 146 9
Lucro líquido ajustado (12.754) (6.319) 13.672
Decréscimo/acréscimo nos ativos
  e passivos operacionais
Títulos e valores mobiliários 5 (18.924) (224.083) (121.227)
Outros créditos 6 (5.807) (12.374) (2.214)
Operações de crédito (112) (231) 116
Despesas antecipadas 124 (344) (366)
Negociação e intermediação 
  de valores ativo 7 (637) (884) 7.716
Captações no mercado (72.827) – –
Negociação e intermediação 
  de valores passivo 7 131.518 243.383 106.124
Outras obrigações 6.741 16.915 7.358
IR e CS pagos (348) (2.374) (8.216)
Caixa líquido proveniente da variação 
  das atividades operacionais 26.974 13.689 2.963
Das atividades de investimento
Adições de imobilizado de uso 10 (1.608) (3.204) (1.347)
Adições de intangível 11 – – (156)
Baixa de imobilizado de uso 10 – 1 –
Caixa aplicado nas atividades de 
investimento (1.608) (3.203) (1.503)
Das atividades de financiamento
Juros sobre capital próprio – – (1.346)
Aumento de Capital 30.000 30.000 –
Ajustes a valor de mercado - títulos
  disponíveis para venda 169 204 –
Caixa gerado (aplicado) pelas 
  atividades de financiamento 30.169 30.204 (1.346)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 55.535 40.690 114
Caixa e equivalentes de caixa 4
No início do semestre/exercício 1.116 15.961 15.847
No final do semestre/exercício 56.651 56.651 15.961
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 55.535 40.690 114

Reservas de lucros Ajustes de 
Avaliação 

PatrimonialPeríodo de 01/07/19 a 31/12/19
Capital

Realizado
Reserva

de Capital
Reserva

Legal
Reservas Especiais 

de Lucros
Prejuízos

Acumulados Total
Saldos em 01/07/19 17.167 – 1.898 10.870 (139) 831 30.627
Ajuste ao valor de mercado - TVM – – – – 282 – 282
Ajustes ao valor de mercado - Impostos e contribuições – – – – (113) – (113)
Aumento de capital 15.a 30.000 – – – – – 30.000
Incorporação NYX Participações S.A. – 116 – – – – 116
Prejuízo do semestre – – – – – (8.883) (8.883)
Destinações: – – – (8.052) – 8.052 –
Reserva especial de lucros – – – (8.052) – 8.052 –
Saldos no fim do semestre em 31/12/19 47.167 116 1.898 2.818 30 – 52.029
Mutações do semestre: 30.000 116 – (8.052) 169 (831) 21.402
Período de 01/01/19 a 31/12/19
Saldos no início do exercício em 01/01/19 12.798 3.079 1.854 10.870 (174) – 28.427
Ajuste ao valor de mercado - TVM – – – – 340 – 340
Ajustes ao valor de mercado - Impostos e contribuições – – – – (136) – (136)
Aumento de capital 15.a 34.369 (3.079) – – – – 31.290
Incorporação NYX Participações S.A. – 116 – – – – 116
Prejuízo do exercício – – – – – (8.008) (8.008)
Destinações: 15.c – – 44 (8.052) – 8.008 –
Reserva legal – – 44 – – (44) –
Reserva especial de lucros – – – (8.052) – 8.052 –
Saldos no fim do exercício em 31/12/19 47.167 116 1.898 2.818 30 – 52.029
Mutações do período: 34.369 (2.963) 44 (8.052) 204 – 23.602
Período de 01/01/18 a 31/12/18
Saldos no início do exercício em 01/01/18 12.798 – 1.487 8.493 (67) – 22.711
Ajuste ao valor de mercado - TVM – – – – (168) – (168)
Ajustes ao valor de mercado - Impostos e contribuições – – – – 61 – 61
Lucro líquido do exercício – – – – – 7.341 7.341
Destinações: – 3.079 367 2.377 – (7.341) (1.518)
Juros capital próprio – – – – – (1.518) (1.518)
Reserva legal – – 367 – – (367) –
Reserva especial de lucros – – – 2.377 – (2.377) –
Reserva de capital – 3.079 – – – (3.079) –
Saldos no fim do exercício em 31/12/18 12.798 3.079 1.854 10.870 (174) – 28.427
Mutações do período: – 3.079 367 2.377 (107) – 5.716

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

O CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos estabelece a 
necessidade das entidades de efetuarem uma análise periódica para verifi-
car o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado e intangível. Os ativos 
registrados como não circulantes sofreram as análises previstas naquele 
CPC a fim de avaliar a necessidade de serem constituídas eventuais provi-
sões para redução ao valor recuperável, tendo a Administração concluído 
não ser necessário o reconhecimento de eventuais perdas em relação ao 
valor recuperável dos ativos. j) Ativos e passivos contingentes, provi-
sões e obrigações legais: Os ativos e passivos contingentes e obrigações 
legais, fiscais e previdenciárias, são reconhecidos, mensurados e divulga-

demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que 
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais re-

-
nanceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Admi-
nistração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com su-
ficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas 
possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas expli-
cativas, enquanto aqueles classificados como perda remota não requerem 

-
rem-se a demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade 
e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Os montantes em 
discussão são provisionados integralmente e atualizados mensalmente, in-
dependentemente de sua probabilidade de perda. k) Uso de estimativas 
contábeis: A preparação das demonstrações financeiras exige que a Admi-
nistração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu 
julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passivos, financei-
ros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor 
de mercado de determinados ativos e passivos financeiros, (ii) as taxas de 
depreciação dos itens do ativo imobilizado, (iii) amortizações de ativos intan-
gíveis, (iv) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorren-
tes dos passivos contingentes, (v) provisões para créditos de liquidação 
duvidosa, e (vi) créditos tributários. Os valores de eventual liquidação destes 
ativos e passivos, financeiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores 
apresentados com base nessas estimativas. l) Imposto de renda e contri-
buição social: A provisão para o imposto de renda (“IRPJ”) é constituída à 
alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre 
os lucros que excederem R$240 no ano. A provisão para contribuição so-
cial (“CSLL”) era constituída à alíquota de 20%, de acordo com a Lei 
13.169/2015 que elevou temporariamente até 31/12/2018 a alíquota apli-
cável às instituições financeiras. A partir de 1 de janeiro de 2019, a alíquo-
ta da CSLL voltou a ser de 15%. Os créditos tributários de IRPJ e CSLL 
estão registrados na rubrica de “outros créditos - diversos” e são origina-
dos de prejuízo fiscal, base negativa da contribuição social e adições tem-
porárias. Os créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base 
em estudos técnicos das expectativas atuais de realização, observando o 
limite de 30% do lucro real para aqueles originados sobre o prejuízo fiscal 
e pela base negativa da CSLL. As alíquotas aplicadas são as mesmas 
descritas anteriormente. m) Lucro por ação: O lucro líquido e o prejuízo 
por ação apresentado na demonstração do resultado são calculados com 
base na quantidade de ações em circulação na data-base do balanço. 

n) Partes relacionadas: As operações realizadas entre partes relacionadas 
são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigen-
tes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade, de acordo 
com o CPC 05 (R1). o) Plano de Opção de Compra de Ações: Os Planos
de Opção de Compra de Ações são contabilizados de acordo com as defi-
nições específicas de cada Programa aprovado pela Assembleia de Acio-
nistas e outorgado pelo Conselho de Administração, conforme detalhado
na nota explicativa 16. 4. Caixa e equivalentes de caixa: 2019 2018
Disponibilidades 152 414
Caixa 4 1
Depósitos bancários 115 346
Reservas livres 33 67
Aplicações interfinanceiras de liquidez 56.499 15.547
Letras do Tesouro Nacional 3.500 12.000
Letras Financeiras do Tesouro 52.999 3.547
Total caixa e equivalentes de caixa 56.651 15.961
5. Títulos e valores mobiliários: a) Títulos para negociação: os valores 
de mercado da carteira de títulos e valores mobiliários estão assim
demonstrados: 2019
Curto prazo
Carteira própria Vencimento

Custo
Atualizado

Valor de 
mercado

Certificados de Depósito Bancário 09/03/2020 a 
10/11/2027 1.530 1.625

Certificado de Recebíveis 
  do Agronegócio

17/10/2022 a 
20/12/2023 688 689

Debêntures 15/02/2021 a 
15/10/2025 1.056 1.109

Letras de Câmbio 09/04/2020 a 
15/03/2024 39 42

Letras de Crédito do Agronegócio 10/03/2020 a 
20/07/2021 218 221

Total 3.531 3.686
2018

Curto prazo
Carteira própria Vencimento

Custo
Atualizado

Valor de 
mercado

Certificados de Depósito Bancário 04/01/2019 a 
02/01/2029 1.918 1.918

Certificado de Recebíveis Imobiliários 15/05/2025 a 
17/04/2028 627 627

Debêntures 15/10/2019 a 
15/12/2030 323 331

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras da EASYNVEST - Título Corretora de Valores S.A., que compreendem os 
balanços patrimoniais e as demonstrações dos resultados, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa, assim como as notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31/12/2019, acompanhados do relatório dos
auditores independentes. A Easynvest é a maior corretora independente do Brasil e líder no desenvolvimento de tecnologia e inovações voltadas à distribuição de produtos financeiros a clientes pessoa física. Encerramos o ano de
2019 com aumento no total de ativos de 57,5%, na custódia de recursos de terceiros de 25,9%, nas receitas de intermediação financeira de 34,3%, e nas receitas de prestação de serviços em 36,7%, quando comparados ao

Fundos de Investimentos, com significativo aumento na diversidade de fundos disponíveis e número de clientes diversificando seus investimentos através da inclusão de fundos em seus portfolios. A estratégia de inovação e aquisição 
de clientes vem se demonstrando acertada, de forma que continuamos com os investimentos planejados para acelerar o crescimento do negócio, resultando em um prejuízo contábil de (R$ 8.008), contra um lucro líquido de R$ 7.340 
em 2018. Agradecemos o apoio e a participação dos senhores acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e aos demais participantes do mercado financeiro pelos resultados até então alcançados e pelos que virão.

Balanço patrimonial Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Demonstração dos resultados Demonstração dos fluxos de caixa

continua...

Easynvest – Título Corretora de Valores S.A. 
CNPJ nº 62.169.875/0001–79

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 28 de março de 2020 às 01:14:48.



Continuação...
Letras de Câmbio 02/01/2019 a 

29/07/2024 203 203
Letras de Crédito do Agronegócio 04/01/2019 a 

28/01/2020 35 35
Letras de Crédito Imobiliário 20/01/2019 a 

13/12/2021 158 158
Total 3.264 3.272
b) Títulos disponíveis para venda: os valores de custo atualizados da car-
teira de títulos e valores mobiliários, comparados com os respectivos valo-
res de mercado, estão assim demonstrados: 2019

Curto prazo Vencimento
Custo

atualizado
Valor de

 mercado
Carteira própria 251 251
Letras Financeiras do Tesouro 01/03/2020 e 

01/09/2020 251 251
Total 251 251

2019

Longo prazo Vencimento
Custo

atualizado
Valor de 

mercado
Carteira própria 657.105 657.154
Letras Financeiras do Tesouro 01/09/2021 a 

01/03/2026 656.963 657.003
Notas do Tesouro Nacional 15/08/2021 a 

15/05/2045 142 115
Vinculados a prestação de garantias 14.104 14.104
Letras Financeiras do Tesouro 01/03/2025 3.368 3.368
Cotas de Fundos de Investimento (i) não aplicável 10.736 10.736
Total 671.209 671.258

2018

Curto Prazo Vencimento
Custo

atualizado
Valor de

mercado
Carteira própria 54 55
Notas do Tesouro Nacional 15/05/2019 54 55
Total 54 55

2018
Longo prazo Vencimento

Custo
atualizado

Valor de 
mercado

Carteira própria 432.519 432.233
Letras Financeiras do Tesouro 01/03/2020 a 

01/09/2024 432.305 432.005
Notas do Tesouro Nacional 15/08/2020 a 

15/05/2023 214 228
Vinculados a prestação de garantias 15.705 15.700
Letras Financeiras do Tesouro 01/09/2020 a 

01/03/2021 4.955 4.950
Cotas de Fundos de Investimento (i) não aplicável 10.750 10.750
Total 448.224 447.933
(i) Refere-se ao montante depositado no Fundo de Investimento Liquidez 
Câmara BM&FBOVESPA, a fim de garantir as operações intermediadas 
pela câmara de liquidação B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). c) Instru-
mentos financeiros derivativos: Nos exercícios encerrados em 31/12/2019 
e 2018 não havia operações em instrumentos financeiros derivativos ativos. 
A Corretora possui instrumentos financeiros derivativos passivos, conforme
nota 16. 6. Outros créditos: a) Rendas a receber 2019 2018
Valores a receber - B3 (i) 3.366 –
Comissões (ii) 5.105 2.304
Total 8.471 2.304
(i) Refere-se ao Programa de Expansão da Base de Investidores Pessoas 
Físicas da Custódia do Mercado à Vista, conforme nota 20. (ii) Refere-se a 
comissões pela distribuição de títulos e cotas de fundos de investimento. b)
Outros créditos - diversos: Estão compostos substancialmente por valo-
res a repassar dos clientes para a B3 pelo serviço de custódia do Tesouro 
Direto durante o segundo semestre de 2019, no montante de R$ 8.143 (R$ 
8.663 em 2018), por imposto de renda e contribuição social a compensar no 
montante de R$ 2.521 (R$ 1.766 em 2018) e a créditos tributários conforme 
a nota 12.b. 7. Negociação e intermediação de valores

2019 2018
Descrição Ativo Passivo Ativo Passivo
Caixas de registro e liquidação – 45.402 – 11.296
Devedores/Credores - liquidações
  pendentes 887 639.653 354 430.416
Outros créditos 403 40 53 –
Total 1.290 685.095 407 441.712
As referidas negociações e intermediações de valores geraram receitas no 
montante de R$38.334 (R$28.048 em 2018), registradas na rubrica de “Re-
ceitas de prestação de serviços”. 8. Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa: Durante o exercício de 2019, foi constituído o montante de R$ 
212 referente à provisão para créditos de liquidação duvidosa (reversão de 
R$66 em 2018), resultando no saldo ao final do exercício de R$263 (R$52 
em 2018). 9. Outros valores e bens: Referem-se a despesas antecipadas 
de contratos com prazos de até um ano de licença de uso de softwares e 
sua manutenção, seguros e projetos em andamento. 
10. Imobilizado de uso:

Bens

Taxa 
de de-

pre-
ciação

Saldo
em

31/12/18
Aqui-

sições

(-)
Bai-
xas

(-) De-
pre-

ciação

Saldo
em

31/12/19
Instalações 10% 390 1.135 – (101) 1.424
Móveis e equipamentos
  de uso 10% 755 308 (1) (103) 959
Sistema de comunicação 10% 218 21 – (25) 214
Sistema de proces-
  samento de dados 20% 2.073 1.740 – (838) 2.975
Total 3.436 3.204 (1) (1.067) 5.572

Bens

Taxa de 
depre-
ciação

Saldo
em

 31/12/17
Aquisi-

ções

(-) De-
precia-

ção

Saldo
em

31/12/18
Instalações 10% 296 129 (35) 390
Móveis e equipamentos
   de uso 10% 611 222 (78) 755
Sistema de comunicação 10% 120 117 (19) 218
Sistema de proces-
  samento de dados 20% 1.725 879 (531) 2.073
Total 2.752 1.347 (663) 3.436

11. Intangível 
Bens

Taxa de
amortização

Saldo em
 31/12/18

(-)
Amortização

Saldo em
 31/12/19

Software 28% 1.190 (803) 387
Total 1.190 (803) 387

Bens
Taxa de

amortização
Saldo em
 31/12/17

Aquisi-
ções

(-)
Amortização

Saldo em 
31/12/18

Software 28% 2.205 156 (1.171) 1.190
Total 2.205 156 (1.171) 1.190
12. Tributos: a) Composição das despesas com impostos e contribui-
ções: i. Composição das despesas com IR e CS: 2019 2018
Resultado antes da tributação sobre o lucro 
  e participações (8.547) 11.895
Participações estatutárias no lucro (3.924) (11)
Juros sobre o capital próprio – (1.518)
Base de cálculo do IR e CS (12.471) 10.366
IR e CS às alíquotas vigentes - Nota 3.l 4.989 (4.664)
Ajustes temporários da base de cálculo do IR e CS – (16)
Adições permanentes à base de cálculo do Lucro Real (526) –
Incentivos fiscais – 137
IR e CS do exercício 4.463 (4.543)
ii. Despesas tributárias: Estão compostas substancialmente por despesas 
com PIS e COFINS no montante de R$ 6.639 (R$ 4.833 em 2018) e despe-
sas com ISS no montante de R$ 1.917 (R$ 1.401 em 2018). b) Tributos 
diferidos: A origem dos créditos tributários de IR e CS: diferidos está apre-
sentada a seguir:

Saldo em 
31/12/2018

Constituição / 
(Reversão)

Saldo em 
31/12/2019

Provisão para horas extras e 
  participações nos lucros 19 1.077 1.096
Provisão para créditos de 
  liquidação duvidosa 21 85 106
Ajuste a mercado - Títulos de Renda Fixa 116 (116) –
Prejuízo fiscal IRPJ e base 
  negativa CSLL – 3.361 3.361
Total 156 4.407 4.563
Com base nas projeções de resultados, recuperação de créditos e venci-
mento dos títulos em carteira é realizada uma estimativa com a previsão de 
realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias.

Exercício de realização

Tributos diferidos líquidos: 2020 2021 2022 Total
Valor 

Presente (i)
Diferenças temporárias 1.113 22 67 1.202 1.153
Prejuízo fiscal IRPJ e base 
  negativa CSLL (ii) (1.679) 502 4.538 3.361 3.171
Total (566) 524 4.605 4.563 4.324
(i) Para o ajuste a valor presente, foi utilizada a taxa de CDI projetada para 
os períodos futuros, líquida dos efeitos fiscais. (ii) Nesta expectativa de rea-
lização, foram projetadas a constituição e o consumo de novo saldo de Cré-
dito Tributário. 13. Outras obrigações: a) Sociais e estatutárias: As obri-
gações sociais e estatutárias referem-se à provisão para participações nos 
lucros em 2019 e compostas substancialmente a juros sobre o capital pró-
prio em 2018, no valor de R$ 1.290.
b) Fiscais e previdenciárias 2019 2018
Impostos e contribuições sobre salários 2.525 1.039
IRRF sobre aplicações financeiras 2.489 1.863
PIS e COFINS 665 343
ISS 304 160
IRRF sobre juros sobre o capital próprio – 227
Outros 517 157
Total 6.500 3.789
c) Diversas 2019 2018
Salários e benefícios 4.094 1.816
Marketing 2.773 2.176
Processamento de dados (i) 9.196 5.616
Assessoria Técnica 336 553
Outras despesas administrativas 1.368 1.199
Total 17.767 11.360
(i) Saldo corresponde substancialmente por valores a repassar à B3, confor-
me nota 6.b. 14. Ativos e passivos contingentes, provisões e obriga-
ções legais: a) Ativos contingentes: Nos exercícios encerrados em 
31/12/2019 e 2018 não havia ativos contingentes a serem divulgados. b)
Passivos contingentes com probabilidade de perda provável: Nos exer-
cícios findos em 31/12/2019 e 2018 não havia riscos tributários nem traba-
lhistas com probabilidade de perda provável. Em 31 de dezembro de 2019, 
a Corretora possuía 1 ação cível com probabilidade de perda provável no 
montante de R$ 10 (R$ 0 em 2018). c) Passivos contingentes com proba-
bilidade de perda possível: 

2018 Encerrados Adições / Atualizações 2019
Ações Trabalhistas 120 (120) – –
Ações Cíveis 184 – 113 297
Total 304 (120) 113 297
No exercício findo em 31/12/2019, a Corretora não possuía ações trabalhis-
tas nem fiscais classificadas como perda possível (1 ação trabalhista no 
montante de R$ 120 em 2018), e possuía 19 objetos de indenizações cíveis 
classificados como perdas possíveis no montante de R$ 297 (R$ 184 em 
2018). 15. Patrimônio líquido: a) Capital social: Na AGE realizada em 
30/04/2019, foi aprovado aumento de capital no valor de R$ 4.369, através 
da emissão de 1.925.812 ações, divididas igualmente entre ordinárias e pre-
ferenciais. Parte do montante incorporado refere-se à distribuição de juros 
sobre o capital próprio, no valor líquido de R$ 1.290 referentes ao exercício 
de 2018, através da emissão de 528.216 novas ações. Além deste, houve 
incorporação de R$ 3.079 referentes a reservas de capital através de 
1.397.596 ações bonificadas aos acionistas. O ato foi aprovado pelo Bacen 

realizada em 07/10/2019, foi aprovado aumento de capital no valor de R$ 
30.000, através da emissão de 284.834 ações, divididas igualmente entre 
ordinárias e preferenciais. O ato foi aprovado pelo Bacen e publicado no 

é de R$ 47.167 (R$ 12.798 em 2018) dividido em 14.526.486 ações 
(12.315.840 em 2018), sendo 7.263.243 ordinárias (6.157.920 em 2018) e 
7.263.243 preferenciais (6.157.920 em 2018), todas nominativas e sem va-
lor nominal. b) Dividendos: A distribuição de dividendos mínimos de 25% 
do lucro líquido, deduzido do valor da reserva legal de 5%, findo o exercício 
social em que a Administração o julgar compatível com a situação financeira 
da Corretora, podendo o Conselho Administrativo propor à Assembleia Ge-
ral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum 
dividendo. A Assembleia Geral poderá também, se não houver oposição de 
nenhum acionista presente, deliberar a distribuição de dividendos inferior ao 
obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Não houve distribuição ou delibe-
ração de distribuição de dividendos, nem de juros sobre capital próprio no 
exercício findo em 31/12/2019 (R$ 1.518 referentes aos juros sobre o capital 
próprio em 2018). c) Destinação dos lucros: Em atendimento a Resolução 
CMN nº 3.605, a Corretora destina o saldo de lucros acumulados para reser-
vas de lucros no encerramento das demonstrações financeiras anuais. No 
exercício findo em 31/12/2019, após destinação de R$ 44 para reserva le-
gal, o prejuízo da Corretora no montante de R$ 8.008 foi integralmente 
absorvido pelas reservas especiais de lucro, conforme estabelecido pelo 
Artigo 189 da Lei 6.404/76. No exercício findo em 31/12/2018 foi destinado 
para reserva legal o montante de R$ 367; para reservas especiais de lucro, 
o montante de R$ 2.377; e para reserva de capital, o montante de R$ 3.079. 
d) Juros sobre capital próprio: No exercício findo em 31/12/2019 não hou-
ve a deliberação de distribuição de juros sobre o capital próprio (R$ 1.518 
referentes aos juros sobre o capital próprio em 2018, incluindo R$ 228 de 
IRRF; o valor líquido foi incorporado ao capital em 2019, conforme nota 15.c 
acima). 16. Plano de Opção de Compra de Ações: Em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) realizada em 30/04/2019 foram aprovados o Plano 
de Opção de Compra de Ações (“Plano”), e o 1º Programa de Opção de 
Compra de Ações (“1º Programa”), visando estimular a expansão, o êxito 
e a consecução do objeto social da Corretora e alinhar os interesses dos 
acionistas aos dos participantes. O Plano atribui ao Conselho de Adminis-
tração poderes para estabelecer critérios para a eleição dos Participantes, 
as características das opções e normas relativas à sua aquisição, e de-
mais medidas necessárias à sua administração. As condições individuais 
aplicáveis a cada um dos participantes são definidas nos respectivos Con-
tratos de Opção de Compra de Ações (“Contratos de Opção”). O Conselho 
de Administração define o prazo a partir do qual a opção concedida aos 
Participantes tornar-se-á potencialmente apta a exercício (“Carência”). 
Além da Carência, o exercício das opções outorgadas aos participantes 
está condicionado à ocorrência de um evento de liquidez, o que pode 
eventualmente antecipar o período de carência. As opções deverão ser 
adquiridas pelos participantes e o preço de aquisição (“Prêmio”) é fixado 
pelo Conselho de Administração quando da aprovação do respectivo Pro-
grama, com base no valor de mercado e correspondente preço de exercí-
cio da opção, o qual deverá ser pago simultaneamente à formalização da 
subscrição ou aquisição das ações. Em 30/04/2019 foram outorgadas 
486.476 opções como parte do 1º Programa, que poderão ser convertidas 

apto ao exercício na data da outorga, e as demais serão exercíveis na 
proporção de 20% ao ano. As opções foram precificadas com base no 
modelo Black & Scholes, resultando em um Prêmio no valor justo de 
R$3,43 cada, cujos dados significativos incluídos na precificação do valor 
justo das opções foram: volatilidade de 5,49%, sem distribuição de dividen-
dos, vida esperada para o exercício de 3,8 anos e taxa de juros anual livre 
de risco de 4,17%. 17. Transações com partes relacionadas: a) Transa-
ções com partes relacionadas: As operações realizadas entre partes rela-
cionadas têm como participantes pessoas físicas e são efetuadas em condi-

ções usuais de mercado, estando assim representadas:
2019 2018

Ativo Passivo Resultado Ativo Passivo Resultado
Ativo 6 – – 9 – –
Outros créditos -
   diversos 6 – – 9
Passivo – 654 – – 821 –
Outras obrigações
  - negociação e
  intermediação 
  de valores – 623 – – 791 –
Outras obrigações
  - diversas – 31 – – 30 –
Receitas / (
  Despesas) – – (940) – – (355)
Receitas de 
  prestação de ser-
  viços - corretagem – – 5 – – 6
Outras despesas
  administrativas – – (945) – – (361)
b) Remuneração da administração: A remuneração total da administração 
no exercício findo em 31/12/2019 foi de R$ 5.243 (R$ 3.333 em 2018). 
18. Despesas de pessoal: 2019 2018
Proventos 30.259 17.602
Encargos sociais 11.291 6.324
Benefícios 8.468 5.524
Honorários da administração 5.243 3.333
Outras despesas 2.005 1.079
Total 57.266 33.862
19. Outras despesas administrativas: 2019 2018
Despesas com propaganda e publicidade 36.968 19.489
Despesas com processamento de dados 17.066 11.663
Despesas com serviços do sistema financeiro 14.220 8.814
Despesas com serviços técnicos especializados 5.426 4.153
Despesas com comunicações 3.024 2.907
Despesas com depreciação e amortização 1.870 1.834
Outras despesas administrativas 6.238 2.786
Total 84.812 51.646
20. Outras receitas operacionais: Estão compostas substancialmente 
pelo crédito de incentivo dos programas de expansão da Base de Investido-
res do Tesouro Direto e de Pessoas Físicas da Custódia do Mercado à Vista
no montante de R$ 10.391 (R$ 5.583 em 2018), de acordo com os Ofícios 
Circulares 092/2018-PRE e 100/2018-PRE, respectivamente, para o primei-
ro semestre de 2019 e os Ofícios Circulares 011/2019-VPC e 053/2019-
PRE, respectivamente, para o segundo semestre de 2019 publicados pela 
B3. 21. Incorporação reversa: Como parte inicial de uma reorganização 
societária em andamento, em 30/12/2019, a Corretora realizou a incorpora-
ção reversa da NYX Participações S.A., sua acionista não controladora. O 
patrimônio líquido da incorporada na data-base de 30/11/2019 era de R$ 
191.889, sendo R$ 31.038 correspondentes a sua participação na Corretora 
eliminados na incorporação, resultando em um acervo líquido final de 
R$160.851. Este valor era composto substancialmente por ágio na aquisi-
ção de investimento, sendo R$ 18.865 referentes a mais-valia de ativos in-
tangíveis e R$141.870 a expectativa de rentabilidade futura; estes montan-
tes foram registrados com contrapartidas retificadoras nas próprias contas, 
sendo que a amortização do ágio da segunda parcela enseja um possível 
crédito fiscal diferido no montante de R$ 56.470, o qual é controlado somen-
te nos livros fiscais e será apropriadamente contabilizado à medida que sua
realização torne-se provável. Além destes valores o patrimônio líquido tam-
bém era composto por R$ 1 em caixa e equivalentes de caixa, e R$ 116 em 
impostos a recuperar perante a Receita Federal do Brasil, valores que foram 
registrados em suas contas equivalentes no balanço patrimonial da Correto-
ra, em contrapartida à conta de reservas de capital. O requerimento de au-
torização para incorporação reversa foi protocolado junto ao BACEN e
aguarda a aprovação deste. 22. Gerenciamento da estrutura de capital e
dos riscos: Visando o atendimento à Resolução CMN 4.557 de 23/02/2017, 
a Corretora adotou uma política de Gerenciamento Integrado de Risco e
Capital (GIRC) que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e 
instrumentos que asseguram as melhores práticas aos padrões internacio-
nais de supervisão, governança e gestão de riscos. É uma visão integrada 
dos riscos que incorpora cinco outras resoluções anteriores, que tratavam 
do risco operacional (Resolução CMN nº 3.380), risco de mercado (Resolu-
ção CMN nº 3.464/07), risco de crédito (CMN 3.721/09), risco de liquidez 
(CMN 4.090/12) e gerenciamento da estrutura de capital (Resolução CMN
nº 3.988/11). Risco operacional: A Corretora considera risco operacional “a 
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 
externos”. O monitoramento dos riscos operacionais é realizado continua-
mente por meio de registros de eventos de perdas, garantindo que os even-
tos relacionados a esse risco sejam identificados e reportados aos respon-
sáveis pelo seu gerenciamento. Risco de mercado: A Corretora possui 
estratégias para o gerenciamento do risco de mercado claramente definidas 
com a adoção de procedimentos destinados a manter a exposição ao risco 
em níveis considerados aceitáveis, e que são apurados por meio de sistema 
que monitora e controla a exposição, tanto nas operações incluídas na car-
teira de negociação, quanto nas demais posições, as quais abrangem todas 
as fontes relevantes de risco de mercado. Risco de crédito: A estrutura de 
gerenciamento de risco de crédito, permite identificação, mensuração, con-
trole e mitigação dos riscos de crédito da Corretora. Entende-se que o risco 
de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas associadas à 
deterioração de garantias vinculadas ao contrato de crédito, à inadimplência 
do “tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos 
termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou 
remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de 
recuperação”. Adicionalmente, a Corretora mantém aderência às melhores 
práticas de mercado, a fim de explorar segmentos de mercado economica-
mente interessantes, mitigando, contudo, a possibilidade de inadimplência. 
Nos casos em que atua exclusivamente como intermediadora no âmbito de 
câmaras de pagamento, o risco incorrido é reduzido. Risco de liquidez: A
Corretora adotou a política de gerenciamento de liquidez que tem como 
principal objetivo garantir a capacidade de pagamento do grupo, onde são 
monitorados eventuais descasamentos entre ativos e passivos, objetivando 
avaliar a capacidade financeira da instituição em obter recursos para honrar
seus compromissos. Para maiores informações consultar a política de ge-
renciamento de liquidez disponível no site da organização. Gerenciamento
da estrutura de capital: O gerenciamento de capital tem como objetivo a 
constante avaliação de nossa disponibilidade de recursos financeiros e pa-
trimoniais necessários às atividades operacionais, atendendo à Resolução 
4.557/2017 do BACEN. Define-se gerenciamento de risco de capital como o 
processo contínuo de monitoração e controle de capital mantido pela insti-
tuição, avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a
instituição está sujeita e planejamento de metas e de necessidade de capital 
considerando os objetivos estratégicos da instituição. 23. Limites operacio-
nais: As instituições financeiras estão obrigadas a manter um Patrimônio de 
Referência compatível com os riscos de suas atividades, superior ao mínimo 
de 8,00% do Patrimônio Exigido. O Índice calculado para o semestre encer-
rado em 31/12/2019 é de 24,70% (15,32% em 2018), conforme demonstra-
do no quadro a seguir: 2019 2018
Risco Operacional (RWAopad) 167.790 114.570
Risco de Taxa de Juros (RWApjur) 4.993 13.382
Risco de Crédito (RWAcpad) 36.214 49.821
Ativos Ponderados por Risco (RWA) 209.997 177.835
Patrimônio de Referência Mínimo 16.721 15.338
Valor para Imobilização (VI) 5.572 3.437
Limite para Imobilização (% LI = VI/PR) 10,80% 12,62%
Patrimônio Líquido 52.000 28.427
Ajustes Prudenciais (387) (1.190)
Patrimônio de Referência (PR) 51.613 27.237
Índice de Basileia (% RWA/PR) 24,70% 15,32%
24. Eventos subsequentes: Não houve eventos subsequentes.

Aos Administradores e Acionistas da Easynvest - Título Corretora de Valores S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Easynvest – Título Corretora de Valores S.A. (“Corretora”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/2019 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 políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Easynvest 
– Título e Corretora de Valores S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
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Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras
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Senhores Acionistas: Apresentamos o Relatório da Administração do Banco Luso Brasileiro S.A. (“BLB” ou 
“Banco”) referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, acompanhado das respectivas demonstrações 
fi nanceiras, notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Banco Luso Brasileiro S.A.: O BLB é 
um banco múltiplo, especializado na concessão de créditos e serviços para empresas de médio porte, sendo 
reconhecido pelo seu profundo conhecimento do setor de transportes coletivos, carro chefe da sua atuação 
mercadológica, além de empresas que atuam no comércio exterior e de outros segmentos do middle market. 
Estrutura Acionária: A estrutura acionária do BLB se manteve constante em 31 de dezembro de 2019, sendo: 
RC Participações S.A. (43%), Amorim Aliança BV (43%) e Lusopar S.A. (14%). Desempenho Operacional: O 
Banco, no decurso de 2019, apresentou um lucro líquido de R$ 20.189 mil, ante R$ 23.031 mil em 2018, atingindo 
um patrimônio líquido de R$ 181 milhões no encerramento do exercício. Nossa carteira de crédito bruta, se 
manteve em linha com 2018, encerrando 2019 com o montante de R$ 1.124,5 milhões. Desse valor, R$ 749,7 
milhões, equivalente a 66,7% da carteira, são provenientes do segmento de transporte público (ante 70,4% em 
2018) e R$ 374,8 milhões são provenientes do middle market, equivalente a 33,3% da carteira (ante 29,6% em 
2018).  Destaques: 1. Ao longo do segundo semestre de 2019, o BLB otimizou sua gestão de caixa, com 
destaque para as captações em CDB, que foram responsáveis por 91% do total captado, sendo 66% destes 
provenientes de clientes do varejo, através de parcerias estabelecidas com corretoras; 2. As despesas com 
provisões para créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 29,2 milhões em 2019, aumento de R$ 14,9 em 
12 meses, refl exo da constituição de provisões de recuperações judiciais.  3. O indicador de créditos vencidos há 
mais de 60 dias atingiu 3,9% em dezembro de 2019, aumento de 1,3 p.p em 12 meses. Adicionalmente, o 
indicador de vencidos acima de 90 dias foi de 3,3%, também em decorrência das recuperações judiciais. 4. A 
despesa total aumentou 12,5% no ano, dentre outros pontos, em função do aumento de 16,8% nas despesas de 
pessoal, infl uenciada pelo aumento no quadro de colaboradores, principalmente no setor de tecnologia, em 
encontro da estratégia de modernização do parque tecnológico da instituição. Indicadores Gráfi cos – Expansão 
e Crescimento (5 anos): Observação: data base de dezembro, quando não especifi cado. Governança 
Corporativa: Tecnologia: A gestão de tecnologia passa por investimentos para implementação de uma nova 
arquitetura de TI para o Banco Luso Brasileiro, com o foco prioritário no desenvolvimento do Cadastro Corporativo 
de Partes (clientes, sócios, GED, etc), Sistema de Gestão de Crédito, Sistema Único de Carteira de Operações 
de Crédito, todos integrados a uma plataforma Online com os sistemas do Banco. Adicionalmente aos esforços 
de tecnologia, estamos desenvolvendo uma plataforma de BI - Business Inteligence para automatizar o processo 
de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que suporte uma gestão 
mais efetiva dos nossos negócios. Risco de Crédito: A política de gestão de riscos foi adaptada em função da 
orientação estratégica do Banco, que prevê concentração de risco no setor de transporte coletivo, o qual 
historicamente apresenta níveis de inadimplência baixos quando comparados com outros setores da atividade 
econômica. Neste sentido, foi desenvolvido um modelo específi co de análise e avaliação de risco, de modo a 
melhor defi nir limites de exposição e garantias associadas.  A aprovação de crédito é de responsabilidade do 
Comitê de Crédito, até ao limite de sua alçada. Acima deste montante, as operações são submetidas a aprovação 
do Conselho de Administração. A gestão das linhas de crédito atribuídas a clientes é de responsabilidade do 
Departamento de Crédito e a sua operacionalização, bem como a formalização das garantias, nos termos 
defi nidos quando da aprovação, fi ca a cargo da Área de Operações. A área de Gestão de Riscos exerce um 
acompanhamento macro da carteira, garantindo a observância das políticas pertinentes, monitorando níveis de 
concentração e avaliando os impactos de cenários de estresse. Mensalmente estes relatórios são apresentados 
para discussão e análise do Comitê de Riscos.  Risco de mercado: A política de gestão de riscos de mercado 
estabelece limites máximos de VaR das carteiras e os limites de perda máxima para situações de estresse. O 
monitoramento dos riscos de mercado é feito diariamente pela área de Gestão de Riscos, cabendo ao Comitê 
de Gestão de Riscos a defi nição da estratégia e a aprovação dos respectivos limites de riscos.  Risco de 
liquidez: O Banco possui um modelo próprio de cálculo do caixa mínimo e ao longo de 2019, trabalhou com 
níveis de liquidez muito superiores a este mínimo. A administração da liquidez é feita pela Tesouraria e o 
monitoramento do risco de liquidez é assegurado pela Área de Gestão de Riscos, cabendo ao Comitê de Gestão 

de Riscos a defi nição da estratégia e a aprovação dos limites julgados adequados. Risco operacional: A 
melhoria do sistema de riscos operacionais tem sido objeto de atenção e forte investimento, com o objetivo de 
dotar o Banco dos meios humanos e materiais necessários para a efi ciente mitigação destes riscos. Tal processo 
passou pela formação, treinamento e criação de uma estrutura organizacional adequada de controles internos, 
cobrindo as áreas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e auditoria interna. O gerenciamento e 
monitoramento dos riscos operacionais está organizado em diferentes linhas sucessivas de atuação, começando 
na área de Controles Internos, passando pelo Comitê de Controles Internos, pela área de Gestão de Riscos e, 
por último, pelo Comitê de Gestão de Riscos. Gestão de Capital: O Banco tem implantada uma estrutura de 
gerenciamento de capital, dando cumprimento à Resolução 3988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil. A 
gestão de capital é de responsabilidade do Comitê de Gestão de Riscos, que inclui a Diretoria Executiva, 
recebendo contribuições da área de Gestão de Riscos e da Controladoria, responsável pelo planejamento 
estratégico e pelo acompanhamento orçamentário. O Conselho de Administração é mensalmente informado 
sobre a evolução e adequação do capital e de eventuais desvios. Risco Socioambiental: O BLB entende que a 
responsabilidade socioambiental permeia a sua atuação e seu relacionamento com a sociedade, acionistas, 
colaboradores e clientes. A Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA do Banco leva em consideração 
os princípios e valores que norteiam suas atividades, sendo: a) postura ética; b) transparência; c) desenvolvimento 
sustentável; d) respeito aos direitos humanos; e) legalidade; f) inclusão social e g) gestão participativa. Ao 
fi nanciar o transporte público, o BLB reafi rma seu compromisso com a sustentabilidade social e ambiental, 
promove a inclusão social e contribui com a mobilidade urbana e a redução de danos ambientais através da 
utilização de transportes coletivos. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo: O 
Banco possui uma política interna rígida para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 
(PLD/FT). A área de PLD/Controles Internos foi formalmente institucionalizada para realizar todo o processo de 
“Conheça seu Cliente (KYC)”, monitorar transações incompatíveis com o patrimônio dos clientes, além de 
identifi car todas aquelas que apresentem riscos relacionados aos crimes dessa natureza. O Banco conta com 
um comitê de PLD/FT atuante, subordinado diretamente à Diretoria Executiva. Gestão de Segurança da 
Informação: O BLB possui políticas de segurança da informação que formam um conjunto de diretrizes, normas, 
procedimentos e instruções referenciados na ISO 27002 para garantir confi dencialidade, integridade e 
disponibilidade cotidianamente, segundo as melhores e mais seguras práticas do mercado.  Auditoria Interna: 
A Auditoria Interna se reporta diretamente ao Conselho de Administração do Banco. A comunicação de 
resultados à alta administração é documentada em relatórios periódicos, correios eletrônicos e reuniões 
presenciais. Código de Ética e Norma de Conduta: O BLB zela pelo alto padrão de conduta de seus 
colaboradores, com o intuito de mitigar práticas abusivas e adaptar sua conduta segundo a evolução e as 
exigências do setor fi nanceiro. O Banco reconhece a importância da adoção de rigorosos princípios éticos na 
condução dos seus negócios, nos diversos mercados em que atua. Para tanto, divulga o Código de Ética a todos 
os colaboradores, para que tenham clareza na forma de proceder segundo os padrões de boa conduta da 
instituição. Perspectivas: O Banco prosseguirá com o desenvolvimento do seu modelo de negócio, centrado no 
segmento dos transportes coletivos, complementado pela atuação junto a empresas do middle market e 
operações de câmbio, objetivando a sua consolidação, descentralização do risco e crescimento sustentado. 
A captação de recursos continuará sendo um fator importante para o desenvolvimento da atividade da instituição, 
mantendo-se em curso iniciativas que visam ao alargamento da base e à diversifi cação das fontes de 
fi nanciamento. Por fi m, será mantida uma postura de capital conservadora, permanecendo pouco alavancado 
nas operações ativas, sem tomar posições de risco na tesouraria, focando na manutenção da liquidez e 
assegurando níveis de rentabilidade adequados. Auditores Independentes: As Demonstrações Financeiras do 
Banco são auditadas pela EY Auditores Independentes. A política adotada para prestação dos serviços atende 
aos requisitos aplicáveis de independência. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos colaboradores pelo 
empenho demonstrado ao longo do exercício de 2019 e pelo seu engajamento na aplicação das novas 
orientações estratégicas, e aos nossos clientes, investidores e parceiros que nos honram com o seu apoio e 
confi ança. São Paulo, de 27 de Março de 2020.

PASSIVO  31/12/ 31/12/
 Nota 2019 2018
Circulante ........................................................    630.477   764.242 
Depósitos .........................................................    455.606   536.514 
 Depósitos à Vista.............................................    48.997   18.202 
 Depósitos a Prazo ...........................................  15  406.609   518.312 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ..  15  36.474   49.434 
 Recursos de Letras Imobiliárias
  Hipotecária de Crédito e Similares................    36.474   49.434 
Relações Interdependências .........................    3.111   2.445 
 Recursos em Trânsito de Terceiros .................    3.111   2.445 
Obrigações por Empréstimos .......................    90.524   129.033 
 Empréstimos no Exterior .................................  16  90.524   129.033 
Obrigações por Repasses do País ...............  17  794   2.982 
 Tesouro Nacional.............................................    69   2.318 
 Outras Instituições ...........................................    725   664 
Instrumentos Financeiros Derivativos .........    29   22 
 Operações de Futuro ......................................  6c  29   22 
Outras Obrigações ..........................................    43.939   43.812 
 Cobrança e Arrecadação de
  Tributos e Assemelhados ..............................    518   391 
 Sociais e Estatutárias ......................................  21c  10.113   8.882 
 Fiscais e Previdenciárias ................................  17  9.597   11.829 
 Carteira de Câmbio .........................................  18  373   3.373 
 Diversas ...........................................................  19  23.338   19.337 
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo...................................    626.977   611.142 
Depósitos .........................................................  14  608.857   591.868 
 Depósitos a Prazo ...........................................    608.857   591.868 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ..  15  2   4 
 Recursos de Letras Imobiliárias
  Hipotecária de Crédito e Similares................    2   4 
Outras Obrigações ..........................................    18.118   19.270 
 Diversas ...........................................................  19  5   1.162 
 Dívidas Subordinadas .....................................  20  18.113   18.108 
Resultados de Exercícios Futuros ................    11   19 
 Resultados de Exercícios Futuros ..................    11   19 
Patrimônio Líquido .........................................  21  181.591   176.316 
Capital Social  ..................................................    152.433   152.433 
 Domiciliados no País .......................................    86.887   86.887 
 Domiciliados no Exterior .................................    65.546   65.546 
Reserva de Capital ..........................................    786   786 
Reservas de Lucros ........................................    32.351   23.097 
Ajuste ao Valor Mercado - TVM
 e Instrumentos Financeiros Derivativos.....    (3.979)  - 

Total do Passivo ..............................................    1.439.056  1.551.719

ATIVO  31/12/ 31/12/
 Nota 2019 2018
Circulante .......................................................   813.943   957.090 
Disponibilidades ............................................   19.850   13.945 
Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez ..... 5  168.700   240.056 
 Aplicações no Mercado Aberto ......................   168.700   240.056 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
 Financeiros Derivativos .............................. 6  33.478   59.486 
 Carteira Própria .............................................   23.173   34.538 
 Vinculados a Prestação de Garantias ............   10.305   24.948 
Relações Interfi nanceiras .............................   2.095   2.090 
 Depósitos no Banco Central ..........................   933   620 
 Convênios ......................................................   1.162   1.470 
Operações de Crédito ...................................   492.627   521.417 
 Setor Privado ................................................. 7  521.792   537.748 
 Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa ............................... 8  (29.165)  (16.331)
Outros Créditos .............................................   95.110   117.341 
 Carteira de Câmbio ....................................... 9  70.081   81.612 
 Rendas a Receber .........................................   896   922 
 Negociação e Intermediação de Valores .......   -   9.160 
 Diversos ......................................................... 10  24.133   25.647 
Outros Valores e Bens...................................   2.083   2.755 
 Despesas Antecipadas ..................................   2.083   2.755 
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo .............................   604.214   567.337 
Operações de Crédito ...................................   516.466   489.080 
 Setor Privado ................................................. 7  524.405   505.415 
 Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa ............................... 8  (7.939)  (16.335)
Outros Créditos .............................................   49.028   39.020 
 Créditos para Avais e Fianças Honrados ......   - 119 
 Diversos ......................................................... 10  60.888   44.695 
 Provisão para Outros Créditos
  de Liquidação Duvidosa ............................... 8  (11.860)  (5.794)
Outros Valores e Bens...................................   38.720   39.237 
 Outros Valores e Bens ................................... 12  38.300   39.353 
 Provisão para Desvalorização .......................   (1.048)  (1.439)
 Despesas Antecipadas ..................................   1.468   1.323 
Permanente ....................................................   20.899   27.292 
 Investimentos .................................................   64   64 
 Imobilizado de Uso ........................................ 13a  20.608   21.835 
 Intangível ....................................................... 13b  227   5.393 

Total do Ativo .................................................   1.439.056  1.551.719 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Valores em R$ mil

 2º Exercícios
  Semestre 31/12/ 31/12/
 Nota 2019 2019 2018
Receitas da
 Intermediação Financeira .............   103.319  205.994 218.177
 Resultado de Aplicações
  Interfi nanceiras de Liquidez .......... 5b   10.691  22.850 12.042
 Resultado de Operações com
  Títulos e Valores Mobiliários .......... 6b  918  2.195 2.407
 Rendas de Operações de Crédito .. 7f  80.235  162.281 174.737
 Resultado de
 Operações de Câmbio .................. 28  11.475  18.668 28.991
Despesas da
 Intermediação Financeira .............  (66.807) (120.550) (122.814)
 Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa ................ 8 (19.556) (25.484) (14.112)
 Operações de
  Captação no Mercado ................... 14c (39.974) (84.931) (78.795)
 Operações de
  Empréstimos e Repasses ............. 15a (7.091) (9.946) (22.934)
 Resultado com Instrumentos
  Financeiros Derivativos ................. 6d (186) (189) (6.973)
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira .............   36.512  85.444 95.363
Outras Receitas/
 Despesas Operacionais ...............  (33.449) (60.200) (59.743)
 Receitas de Prestação de Serviços  22 1.991 3.576 4.604
 Despesas de Pessoal...................... 23 (15.086) (28.841) (25.134)
 Outras Despesas Administrativas ... 24 (12.515) (21.985) (20.806)
 Despesas Tributárias ....................... 25 (3.617) (7.186) (10.165)
 Outras Receitas /
  Despesas Operacionais ................ 26 (4.222) (5.764) (8.242)
Resultado Operacional ...................   3.063  25.244 35.620
Resultado não Operacional ........... 27 (1.501) (3.531) 6.493
Resultado antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações .....  1.562 21.713 42.113
Imposto de Renda e
 Contribuição Social ...................... 11 6.849 354 (17.257)
 Provisão para o Imposto de Renda   (638) (3.913) (4.725)
 Provisão para a Contribuição
  Social sobre o Lucro Líquido  ........  (452) (2.473) (3.893)
 Impostos Diferidos ...........................  7.939 6.740 (8.639)
Participação de
 Empregados no Lucro .................. 23 (939) (1.878) (1.825)
Lucro Líquido do
 Semestre/Exercício .......................  7.472 20.189 23.031
 Quantidades de Ações' ...................      14.574.186 14.574.186 14.574.186
Lucro Líquido por
 Ação (Em R$ 1,00) .........................  0,60 1,48 1,58

Demonstração dos Resultados do Segundo Semestre de 2019 e
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Valores em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma

de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o rela-
tório do auditor: A Administração da Corretora é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito-
ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Ad-
ministração pelas demonstrações financeiras: A Administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cor-
retora continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha 

nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela Administração da Corretora são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi-
nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-

-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-

tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-

do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em conti-

-
teúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 27 de março de 2020.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Guilherme Jorge Dagli Júnior
CRC nº 2 SP 011609/O-8 Contador - CRC nº 1 SP 223225/O-0
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Relatório da Administração – 2019

continua

Senhores Acionistas: Apresentamos o Relatório da Administração do Banco Luso Brasileiro S.A. (“BLB” ou 
“Banco”) referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019, acompanhado das respectivas demonstrações 
fi nanceiras, notas explicativas e relatório dos auditores independentes. Banco Luso Brasileiro S.A.: O BLB é 
um banco múltiplo, especializado na concessão de créditos e serviços para empresas de médio porte, sendo 
reconhecido pelo seu profundo conhecimento do setor de transportes coletivos, carro chefe da sua atuação 
mercadológica, além de empresas que atuam no comércio exterior e de outros segmentos do middle market. 
Estrutura Acionária: A estrutura acionária do BLB se manteve constante em 31 de dezembro de 2019, sendo: 
RC Participações S.A. (43%), Amorim Aliança BV (43%) e Lusopar S.A. (14%). Desempenho Operacional: O 
Banco, no decurso de 2019, apresentou um lucro líquido de R$ 20.189 mil, ante R$ 23.031 mil em 2018, atingindo 
um patrimônio líquido de R$ 181 milhões no encerramento do exercício. Nossa carteira de crédito bruta, se 
manteve em linha com 2018, encerrando 2019 com o montante de R$ 1.124,5 milhões. Desse valor, R$ 749,7 
milhões, equivalente a 66,7% da carteira, são provenientes do segmento de transporte público (ante 70,4% em 
2018) e R$ 374,8 milhões são provenientes do middle market, equivalente a 33,3% da carteira (ante 29,6% em 
2018).  Destaques: 1. Ao longo do segundo semestre de 2019, o BLB otimizou sua gestão de caixa, com 
destaque para as captações em CDB, que foram responsáveis por 91% do total captado, sendo 66% destes 
provenientes de clientes do varejo, através de parcerias estabelecidas com corretoras; 2. As despesas com 
provisões para créditos de liquidação duvidosa totalizaram R$ 29,2 milhões em 2019, aumento de R$ 14,9 em 
12 meses, refl exo da constituição de provisões de recuperações judiciais.  3. O indicador de créditos vencidos há 
mais de 60 dias atingiu 3,9% em dezembro de 2019, aumento de 1,3 p.p em 12 meses. Adicionalmente, o 
indicador de vencidos acima de 90 dias foi de 3,3%, também em decorrência das recuperações judiciais. 4. A 
despesa total aumentou 12,5% no ano, dentre outros pontos, em função do aumento de 16,8% nas despesas de 
pessoal, infl uenciada pelo aumento no quadro de colaboradores, principalmente no setor de tecnologia, em 
encontro da estratégia de modernização do parque tecnológico da instituição. Indicadores Gráfi cos – Expansão 
e Crescimento (5 anos): Observação: data base de dezembro, quando não especifi cado. Governança 
Corporativa: Tecnologia: A gestão de tecnologia passa por investimentos para implementação de uma nova 
arquitetura de TI para o Banco Luso Brasileiro, com o foco prioritário no desenvolvimento do Cadastro Corporativo 
de Partes (clientes, sócios, GED, etc), Sistema de Gestão de Crédito, Sistema Único de Carteira de Operações 
de Crédito, todos integrados a uma plataforma Online com os sistemas do Banco. Adicionalmente aos esforços 
de tecnologia, estamos desenvolvendo uma plataforma de BI - Business Inteligence para automatizar o processo 
de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que suporte uma gestão 
mais efetiva dos nossos negócios. Risco de Crédito: A política de gestão de riscos foi adaptada em função da 
orientação estratégica do Banco, que prevê concentração de risco no setor de transporte coletivo, o qual 
historicamente apresenta níveis de inadimplência baixos quando comparados com outros setores da atividade 
econômica. Neste sentido, foi desenvolvido um modelo específi co de análise e avaliação de risco, de modo a 
melhor defi nir limites de exposição e garantias associadas.  A aprovação de crédito é de responsabilidade do 
Comitê de Crédito, até ao limite de sua alçada. Acima deste montante, as operações são submetidas a aprovação 
do Conselho de Administração. A gestão das linhas de crédito atribuídas a clientes é de responsabilidade do 
Departamento de Crédito e a sua operacionalização, bem como a formalização das garantias, nos termos 
defi nidos quando da aprovação, fi ca a cargo da Área de Operações. A área de Gestão de Riscos exerce um 
acompanhamento macro da carteira, garantindo a observância das políticas pertinentes, monitorando níveis de 
concentração e avaliando os impactos de cenários de estresse. Mensalmente estes relatórios são apresentados 
para discussão e análise do Comitê de Riscos.  Risco de mercado: A política de gestão de riscos de mercado 
estabelece limites máximos de VaR das carteiras e os limites de perda máxima para situações de estresse. O 
monitoramento dos riscos de mercado é feito diariamente pela área de Gestão de Riscos, cabendo ao Comitê 
de Gestão de Riscos a defi nição da estratégia e a aprovação dos respectivos limites de riscos.  Risco de 
liquidez: O Banco possui um modelo próprio de cálculo do caixa mínimo e ao longo de 2019, trabalhou com 
níveis de liquidez muito superiores a este mínimo. A administração da liquidez é feita pela Tesouraria e o 
monitoramento do risco de liquidez é assegurado pela Área de Gestão de Riscos, cabendo ao Comitê de Gestão 

de Riscos a defi nição da estratégia e a aprovação dos limites julgados adequados. Risco operacional: A 
melhoria do sistema de riscos operacionais tem sido objeto de atenção e forte investimento, com o objetivo de 
dotar o Banco dos meios humanos e materiais necessários para a efi ciente mitigação destes riscos. Tal processo 
passou pela formação, treinamento e criação de uma estrutura organizacional adequada de controles internos, 
cobrindo as áreas de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e auditoria interna. O gerenciamento e 
monitoramento dos riscos operacionais está organizado em diferentes linhas sucessivas de atuação, começando 
na área de Controles Internos, passando pelo Comitê de Controles Internos, pela área de Gestão de Riscos e, 
por último, pelo Comitê de Gestão de Riscos. Gestão de Capital: O Banco tem implantada uma estrutura de 
gerenciamento de capital, dando cumprimento à Resolução 3988 de 30/06/2011 do Banco Central do Brasil. A 
gestão de capital é de responsabilidade do Comitê de Gestão de Riscos, que inclui a Diretoria Executiva, 
recebendo contribuições da área de Gestão de Riscos e da Controladoria, responsável pelo planejamento 
estratégico e pelo acompanhamento orçamentário. O Conselho de Administração é mensalmente informado 
sobre a evolução e adequação do capital e de eventuais desvios. Risco Socioambiental: O BLB entende que a 
responsabilidade socioambiental permeia a sua atuação e seu relacionamento com a sociedade, acionistas, 
colaboradores e clientes. A Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA do Banco leva em consideração 
os princípios e valores que norteiam suas atividades, sendo: a) postura ética; b) transparência; c) desenvolvimento 
sustentável; d) respeito aos direitos humanos; e) legalidade; f) inclusão social e g) gestão participativa. Ao 
fi nanciar o transporte público, o BLB reafi rma seu compromisso com a sustentabilidade social e ambiental, 
promove a inclusão social e contribui com a mobilidade urbana e a redução de danos ambientais através da 
utilização de transportes coletivos. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo: O 
Banco possui uma política interna rígida para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 
(PLD/FT). A área de PLD/Controles Internos foi formalmente institucionalizada para realizar todo o processo de 
“Conheça seu Cliente (KYC)”, monitorar transações incompatíveis com o patrimônio dos clientes, além de 
identifi car todas aquelas que apresentem riscos relacionados aos crimes dessa natureza. O Banco conta com 
um comitê de PLD/FT atuante, subordinado diretamente à Diretoria Executiva. Gestão de Segurança da 
Informação: O BLB possui políticas de segurança da informação que formam um conjunto de diretrizes, normas, 
procedimentos e instruções referenciados na ISO 27002 para garantir confi dencialidade, integridade e 
disponibilidade cotidianamente, segundo as melhores e mais seguras práticas do mercado.  Auditoria Interna: 
A Auditoria Interna se reporta diretamente ao Conselho de Administração do Banco. A comunicação de 
resultados à alta administração é documentada em relatórios periódicos, correios eletrônicos e reuniões 
presenciais. Código de Ética e Norma de Conduta: O BLB zela pelo alto padrão de conduta de seus 
colaboradores, com o intuito de mitigar práticas abusivas e adaptar sua conduta segundo a evolução e as 
exigências do setor fi nanceiro. O Banco reconhece a importância da adoção de rigorosos princípios éticos na 
condução dos seus negócios, nos diversos mercados em que atua. Para tanto, divulga o Código de Ética a todos 
os colaboradores, para que tenham clareza na forma de proceder segundo os padrões de boa conduta da 
instituição. Perspectivas: O Banco prosseguirá com o desenvolvimento do seu modelo de negócio, centrado no 
segmento dos transportes coletivos, complementado pela atuação junto a empresas do middle market e 
operações de câmbio, objetivando a sua consolidação, descentralização do risco e crescimento sustentado. 
A captação de recursos continuará sendo um fator importante para o desenvolvimento da atividade da instituição, 
mantendo-se em curso iniciativas que visam ao alargamento da base e à diversifi cação das fontes de 
fi nanciamento. Por fi m, será mantida uma postura de capital conservadora, permanecendo pouco alavancado 
nas operações ativas, sem tomar posições de risco na tesouraria, focando na manutenção da liquidez e 
assegurando níveis de rentabilidade adequados. Auditores Independentes: As Demonstrações Financeiras do 
Banco são auditadas pela EY Auditores Independentes. A política adotada para prestação dos serviços atende 
aos requisitos aplicáveis de independência. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos colaboradores pelo 
empenho demonstrado ao longo do exercício de 2019 e pelo seu engajamento na aplicação das novas 
orientações estratégicas, e aos nossos clientes, investidores e parceiros que nos honram com o seu apoio e 
confi ança. São Paulo, de 27 de Março de 2020.

PASSIVO  31/12/ 31/12/
 Nota 2019 2018
Circulante ........................................................    630.477   764.242 
Depósitos .........................................................    455.606   536.514 
 Depósitos à Vista.............................................    48.997   18.202 
 Depósitos a Prazo ...........................................  15  406.609   518.312 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ..  15  36.474   49.434 
 Recursos de Letras Imobiliárias
  Hipotecária de Crédito e Similares................    36.474   49.434 
Relações Interdependências .........................    3.111   2.445 
 Recursos em Trânsito de Terceiros .................    3.111   2.445 
Obrigações por Empréstimos .......................    90.524   129.033 
 Empréstimos no Exterior .................................  16  90.524   129.033 
Obrigações por Repasses do País ...............  17  794   2.982 
 Tesouro Nacional.............................................    69   2.318 
 Outras Instituições ...........................................    725   664 
Instrumentos Financeiros Derivativos .........    29   22 
 Operações de Futuro ......................................  6c  29   22 
Outras Obrigações ..........................................    43.939   43.812 
 Cobrança e Arrecadação de
  Tributos e Assemelhados ..............................    518   391 
 Sociais e Estatutárias ......................................  21c  10.113   8.882 
 Fiscais e Previdenciárias ................................  17  9.597   11.829 
 Carteira de Câmbio .........................................  18  373   3.373 
 Diversas ...........................................................  19  23.338   19.337 
Não Circulante
Exigível a Longo Prazo...................................    626.977   611.142 
Depósitos .........................................................  14  608.857   591.868 
 Depósitos a Prazo ...........................................    608.857   591.868 
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ..  15  2   4 
 Recursos de Letras Imobiliárias
  Hipotecária de Crédito e Similares................    2   4 
Outras Obrigações ..........................................    18.118   19.270 
 Diversas ...........................................................  19  5   1.162 
 Dívidas Subordinadas .....................................  20  18.113   18.108 
Resultados de Exercícios Futuros ................    11   19 
 Resultados de Exercícios Futuros ..................    11   19 
Patrimônio Líquido .........................................  21  181.591   176.316 
Capital Social  ..................................................    152.433   152.433 
 Domiciliados no País .......................................    86.887   86.887 
 Domiciliados no Exterior .................................    65.546   65.546 
Reserva de Capital ..........................................    786   786 
Reservas de Lucros ........................................    32.351   23.097 
Ajuste ao Valor Mercado - TVM
 e Instrumentos Financeiros Derivativos.....    (3.979)  - 

Total do Passivo ..............................................    1.439.056  1.551.719

ATIVO  31/12/ 31/12/
 Nota 2019 2018
Circulante .......................................................   813.943   957.090 
Disponibilidades ............................................   19.850   13.945 
Aplicações Interfi nanceiras de Liquidez ..... 5  168.700   240.056 
 Aplicações no Mercado Aberto ......................   168.700   240.056 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
 Financeiros Derivativos .............................. 6  33.478   59.486 
 Carteira Própria .............................................   23.173   34.538 
 Vinculados a Prestação de Garantias ............   10.305   24.948 
Relações Interfi nanceiras .............................   2.095   2.090 
 Depósitos no Banco Central ..........................   933   620 
 Convênios ......................................................   1.162   1.470 
Operações de Crédito ...................................   492.627   521.417 
 Setor Privado ................................................. 7  521.792   537.748 
 Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa ............................... 8  (29.165)  (16.331)
Outros Créditos .............................................   95.110   117.341 
 Carteira de Câmbio ....................................... 9  70.081   81.612 
 Rendas a Receber .........................................   896   922 
 Negociação e Intermediação de Valores .......   -   9.160 
 Diversos ......................................................... 10  24.133   25.647 
Outros Valores e Bens...................................   2.083   2.755 
 Despesas Antecipadas ..................................   2.083   2.755 
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo .............................   604.214   567.337 
Operações de Crédito ...................................   516.466   489.080 
 Setor Privado ................................................. 7  524.405   505.415 
 Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa ............................... 8  (7.939)  (16.335)
Outros Créditos .............................................   49.028   39.020 
 Créditos para Avais e Fianças Honrados ......   - 119 
 Diversos ......................................................... 10  60.888   44.695 
 Provisão para Outros Créditos
  de Liquidação Duvidosa ............................... 8  (11.860)  (5.794)
Outros Valores e Bens...................................   38.720   39.237 
 Outros Valores e Bens ................................... 12  38.300   39.353 
 Provisão para Desvalorização .......................   (1.048)  (1.439)
 Despesas Antecipadas ..................................   1.468   1.323 
Permanente ....................................................   20.899   27.292 
 Investimentos .................................................   64   64 
 Imobilizado de Uso ........................................ 13a  20.608   21.835 
 Intangível ....................................................... 13b  227   5.393 

Total do Ativo .................................................   1.439.056  1.551.719 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Valores em R$ mil

 2º Exercícios
  Semestre 31/12/ 31/12/
 Nota 2019 2019 2018
Receitas da
 Intermediação Financeira .............   103.319  205.994 218.177
 Resultado de Aplicações
  Interfi nanceiras de Liquidez .......... 5b   10.691  22.850 12.042
 Resultado de Operações com
  Títulos e Valores Mobiliários .......... 6b  918  2.195 2.407
 Rendas de Operações de Crédito .. 7f  80.235  162.281 174.737
 Resultado de
 Operações de Câmbio .................. 28  11.475  18.668 28.991
Despesas da
 Intermediação Financeira .............  (66.807) (120.550) (122.814)
 Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa ................ 8 (19.556) (25.484) (14.112)
 Operações de
  Captação no Mercado ................... 14c (39.974) (84.931) (78.795)
 Operações de
  Empréstimos e Repasses ............. 15a (7.091) (9.946) (22.934)
 Resultado com Instrumentos
  Financeiros Derivativos ................. 6d (186) (189) (6.973)
Resultado Bruto da
 Intermediação Financeira .............   36.512  85.444 95.363
Outras Receitas/
 Despesas Operacionais ...............  (33.449) (60.200) (59.743)
 Receitas de Prestação de Serviços  22 1.991 3.576 4.604
 Despesas de Pessoal...................... 23 (15.086) (28.841) (25.134)
 Outras Despesas Administrativas ... 24 (12.515) (21.985) (20.806)
 Despesas Tributárias ....................... 25 (3.617) (7.186) (10.165)
 Outras Receitas /
  Despesas Operacionais ................ 26 (4.222) (5.764) (8.242)
Resultado Operacional ...................   3.063  25.244 35.620
Resultado não Operacional ........... 27 (1.501) (3.531) 6.493
Resultado antes da Tributação
 sobre o Lucro e Participações .....  1.562 21.713 42.113
Imposto de Renda e
 Contribuição Social ...................... 11 6.849 354 (17.257)
 Provisão para o Imposto de Renda   (638) (3.913) (4.725)
 Provisão para a Contribuição
  Social sobre o Lucro Líquido  ........  (452) (2.473) (3.893)
 Impostos Diferidos ...........................  7.939 6.740 (8.639)
Participação de
 Empregados no Lucro .................. 23 (939) (1.878) (1.825)
Lucro Líquido do
 Semestre/Exercício .......................  7.472 20.189 23.031
 Quantidades de Ações' ...................      14.574.186 14.574.186 14.574.186
Lucro Líquido por
 Ação (Em R$ 1,00) .........................  0,60 1,48 1,58

Demonstração dos Resultados do Segundo Semestre de 2019 e
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
Valores em R$ mil, exceto quando indicado de outra forma

de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o rela-
tório do auditor: A Administração da Corretora é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito-
ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevan-
te. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Ad-
ministração pelas demonstrações financeiras: A Administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de-
monstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cor-
retora continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administra-
ção pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha 

nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela Administração da Corretora são aqueles com responsabi-
lidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi-
nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 

distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-

-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-

tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-

do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em conti-

-
teúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das consta-
tações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signifi-
cativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 27 de março de 2020.

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Guilherme Jorge Dagli Júnior
CRC nº 2 SP 011609/O-8 Contador - CRC nº 1 SP 223225/O-0
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