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VISÃO
Ser um Banco inovador, 
com excelência em 
crédito corporativo com 
profundo conhecimento 
das atividades dos nossos 
clientes e setores em que 
atuam, bem como um  
dos líderes do mercado 
de títulos corporativos  
de renda fixa no Brasil.
GRI 4.8

introdução
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ValOreS
//  Ética e Credibilidade
//  Foco no Cliente
//  atitude de Dono
//  excelência
//  Compromisso  

com o resultado
//  Trabalho em equipe
//  Inovação
GRI 4.8
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CarTa Da 
preSIDênCIa

Ao longo de 2013 completamos nossa trajetória de transformação, encerrando a segunda eta-
pa da reestruturação estratégica iniciada em abril de 2011. Nessa segunda fase, nosso foco foi 
reforçar a área de investment banking, ganhar mais escala e diversificar a estrutura de funding.

//  Em fevereiro, concluímos a criação da joint venture C&BI Agro Partners, resultado da asso-
ciação entre o Banco BI&P e a Ceagro Agrícola Ltda, para fomentar a originação de títulos 
agrícolas que, ao longo do ano, apresentou resultados.

//  No mês de março, com o intuito de não contaminar os resultados futuros do BI&P, refor-
çamos a provisão para créditos de liquidação duvidosa, no valor de R$110,7 milhões, para 
créditos concedidos antes de abril de 2011. Ao mesmo tempo, anunciamos um aumento 
de capital, que totalizou R$90,0 milhões, no qual participaram o fundo de private equity 
Warburg Pincus, nossos acionistas controladores e alguns outros acionistas da Companhia. 

//  Em maio, direcionados por nossa missão de sermos um dos líderes no mercado de Renda 
Fixa no Brasil e desenvolver a área de banco de investimentos, concluímos a aquisição da 
Voga Empreendimentos e Participações Ltda. Com esse movimento, ampliamos nossa atua-
ção em negócios no mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e 
aquisições e operações estruturadas. 

//  Alinhados ao nosso plano estratégico, em junho anunciamos a associação com o Banco 
Intercap, visando reforçar e ampliar nossa base de capital. Por meio dessa associação, o 
Banco Intercap passou a ser uma subsidiária do Banco BI&P. Dessa forma, Afonso Antônio 
Hennel e Roberto de Rezende Barbosa, ex-acionistas controladores do Banco Intercap, re-
forçaram o grupo de controle do Banco BI&P e passaram a compor também o Conselho 
de Administração. Após o aumento de capital decorrente da entrada dos novos acionistas 
controladores, o patrimônio líquido da Companhia passou a ser de R$674,2 milhões.

introdução
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CarTa Da 
preSIDênCIa

//  Em novembro, anunciamos o lançamento 
do projeto de transformação de nossa cor-
retora, a Guide Investimentos, que, além 
de continuar a servir nossos clientes insti-
tucionais, passa a atuar também na gestão 
de recursos para investidores pessoas físicas 
de alta renda, utilizando uma plataforma 
de investimentos totalmente inovadora, 
que engloba consultoria e aconselhamento 
de investimentos, conteúdos e inteligência 
financeira, além de uma oferta customiza-
da de produtos selecionada por analistas e 
economistas. A reformulação da Guide é 
estratégica para o BI&P, tanto para a dis-
tribuição dos produtos gerados pela nossa 
equipe de investment banking, quanto na 
diversificação do nosso funding.

Em paralelo, continuamos a crescer nossa 
carteira de crédito expandida, apresentando 
uma evolução de 26% se comparada ao ano 
anterior, com crescimento orgânico de 19% 
no período. É importante registrar que essa 
carteira cresceu dentro dos novos parâmetros 
de concessão de crédito, mais conservadores, 
que foram definidos pela administração. 

Também diversificamos a nossa captação de 
forma significativa, por meio da emissão de 
LCAs, ampliando o número de aplicadores de 
1,3 mil para quase 4 mil em 2013.

Em toda nossa estratégia de negócios, sempre 
pautamos nossas decisões no equilíbrio dos 
aspectos econômicos, social e ambiental para 
garantirmos nossa eficiência e alinharmos nos-
sos interesses a de nossos stakeholders.

O ano de 2014, apesar de desafiador do 
ponto de vista macroeconômico, encontra o 
Banco BI&P totalmente preparado para um 
crescimento sustentável e com maior lucra-
tividade, agora que temos todas as novas 
áreas estruturadas e bem posicionadas no 
mercado. Para isso, nos apoiamos em colabo-
radores comprometidos com nossos valores 
institucionais e focados em executar a nossa 
estratégia. Em 2013, semeamos o caminho e 
em 2014, esperamos colher os frutos da im-
plantação de nosso plano estratégico.

Agradecemos a confiança e o apoio de nos-
sos acionistas, clientes e parceiros de negó-
cios e, em especial, de nossos colaboradores, 
que têm sido fundamentais para o sucesso 
das mudanças societárias e organizacionais e 
continuam comprometidos com nosso proje-
to de longo prazo. Isso tudo nos torna um 
Banco mais forte, dinâmico, inovador e cada 
vez mais pronto para os desafios que virão.

Abraços,
Manoel, Jair e luiz

GRI 1.1, 1.2

7



COM FOrça 
e reSIlIênCIa 
COnSOlIDaMOS 
nOSSaS 
eSTruTuraS

O1
perfil

RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE 20138 9



perfil

nOSSa hISTórIa

o1.1

Fundação da Indusval 
Corretora de Valores.

Criação do Banco  
Indusval, operando  
com foco em crédito 
corporativo especializado  
no segmento de  
Middle Market.

Fusão com o  
Banco Multistock,  
criando o Banco  
Indusval Multistock.

Abertura de capital  
na BM&FBovespa com 
Oferta Pública de Ações  
(IPO – Initial Public 
Offering) e capitalização 
de R$277,5 milhões.

Nova fase de expansão 
com um aporte de capital 
de R$201 milhões; 
atração de novos 
investidores: Warburg 
Pincus e controladores da 
Sertrading; fortalecimento 
da gestão do Banco;  
e, sob uma visão inovadora 
e de excelência, nasce 
a marca BI&P – Banco 
Indusval & Partners. 

Aquisição da Voga 
Empreendimentos e 
Participações Ltda, do Banco 
Intercap S.A., e lançamento 
do projeto de transformação 
de nossa corretora Guide 
Investimentos.

Início de negociação das 
ações do BI&P (IDVL3 
e IDVL4) no segmento 
de listagem Nível 2 de 
Governança Corporativa  
e criação da joint venture 
C&BI Agro Partners.

1967
1991

2003
2007

2011
2012

2013

GRI 2.3, 2.8 e 2.9
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preSença 
naCIOnal

As principais operações do BI&P estão localizadas em território nacional. Ao todo a instituição 
conta com 10 agências nacionais, com sede em São Paulo, e uma agência no exterior. 

perfil

São Paulo
Belo Horizonte 
Campinas
Curitiba
Goiânia
Maringá
Porto Alegre
Ribeirão Preto
Rio de Janeiro

GRI: 2.4, 2.5 e 2.7
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Total

ON

PN

GRuPO de 
CONTROle 

 (8)

AdmINISTRAçãO  
(5)

TeSOuRARIA
INveSTIdOReS 
eSTRANGeIROS  

(11)

PeSSOAS FíSICAS  
e JuRídICAS  

(284)

INveSTIdOReS 
INSTITuCIONAIS  

(23)

eSTruTura 
SOCIeTárIa

Data base: 15/01/2014. O Banco Central do Brasil homologou em 13.01.2014 o aumento de 
capital decorrente da associação com o Banco Intercap.

96,3%

GuIde  
INveSTImeNTOS

99,99%
 

BANCO  
INTeRCAP

17,7%
 

SeTRAdING

50%

C&BI  
AGRO PARTNeRS

100%

SeRGlOBAl  
COméRCIO  

CeReAIS

99,97%
 

vOGA emPR. 
 e PART. lTdA. 

(Investment Banking)

23,7%
 

BRASIl AGROSeC 
SeCuRITIzAdORA

36,9% 0,4% 0,8% 31,7% 10,6% 19,6%

55,6% 0,1% - 18,3% 2,1% 23,9%

1,7% 0,9% 2,4% 57,2% 26,9% 10,9%

Free Float = 61,9%
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MOVIMenTOS 
eSTraTÉgICOS

Parceiros estratégicos

Warburg Pincus
A Warburg Pincus, uma das maiores gestoras de private equity do mundo, especializada tam-
bém em investimentos, fez o primeiro investimento de private equity em um banco brasileiro 
e abriu uma nova fronteira de recursos de longo prazo para o setor financeiro nacional, tendo 
o Banco BI&P como seu parceiro no Brasil.

Sertrading
Em 2011, o BI&P realizou um investimento estratégico e um acordo operacional com a Sertra-
ding, uma das maiores empresas de serviços de comércio exterior do Brasil, para proporcionar 
mais uma fonte de soluções customizadas aos clientes que realizam operações nesse mercado.

Ceagro Agrícola
Em 2012, o BI&P continuou investindo em parcerias para impulsionar ainda mais os negócios. 
O Banco estruturou uma joint venture com a Ceagro Agrícola Ltda, focada no comércio e 
exportação de produtos agrícolas e reconhecida no mercado por sua atuação no setor, para 
criar uma nova empresa, a C&BI Agro Partners, e fomentar a originação de títulos agrícolas.

perfil

o1.2
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MOVIMenTOS 
eSTraTÉgICOS reestruturação estratégica

reestruturação estratégica | fase 1

No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco

março 2011 Nova visão

Os acionistas definiram como nova visão ser um Banco inovador, com 
excelência em crédito corporativo e profundo conhecimento dos negócios 
dos clientes e seus respectivos setores; também se tornar um dos líderes do 
mercado de renda fixa no Brasil

Abril 2011
Nova 
Administração

Definição de 30 profissionais para o management, todos com participação 
em programa de Stock Option, representando aproximadamente 10% do 
capital do Banco; reestruturação da área comercial 

A partir de  
Abril 2011

Nova Política  
de Crédito

Nova política voltada para a análise da capacidade operacional da 
companhia de honrar suas dívidas vs. política antiga mais voltada para 
garantias, duplicatas e trava de domicílio

A partir de  
Abril 2011

Reposicionamento 
de mercado

Reposicionamento do foco do Banco para empresas de maior qualidade: 
migração de low middle para empresas “emergentes” e mercado corporate, 
de menor risco e spreads menores

A partir de  
Abril 2011

Foco no  
Agronegócio

Foco em ativos do agronegócio, dada a expertise advinda das atividades 
de títulos agrícolas adquiridas da Sertrading. Atualmente 22% dos créditos 
originados no Banco BI&P originam-se do setor agricultura
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perfil

A Reestruturação Estratégica do Banco 
BI&P aconteceu em duas fases. A primeira 
fase, de abril de 2011 a outubro de 2012, 
teve como foco o reposicionamento do 
core business do Banco. Entre as diversas 
ações promovidas:

// Definimos uma nova visão;

//  Agregamos novos profissionais à adminis-
tração;

//  Criamos uma nova política de crédito, mais 
voltada à análise da capacidade da empre-
sa para honrar suas dívidas;

//  Reposicionamos o foco do Banco para em-
presas de maior qualidade: migração de 
low middle para empresas “emergentes” 
e segmento corporate;

//  Reforçamos nossas práticas de recursos 
humanos;

 //  Desenvolvemos uma unidade de inteligên-
cia de negócios, oxigenamos o time comer-
cial com a renovação de 85% dos gerentes 
de relacionamento, e promovemos maior 
integração entre as equipes de crédito e 
comercial;

//  Investimos fortemente na revitalização do 
nosso parque tecnológico, sistemas inter-
nos e controles;

 //   A tesouraria, que já coordenava as ope-
rações de risco de mercado e precificação 
de produtos para clientes de mercados 
nacionais e internacionais, passou tam-
bém a gerenciar de forma ativa as posi-
ções proprietárias do Banco.

A segunda fase de nossa Reestruturação Es-
tratégica aconteceu de outubro de 2012 até 
o final do ano de 2013, período em que:

//  Adquirimos a Voga Empreendimentos e 
Participações Ltda, com o objetivo de am-
pliarmos nossa atuação em atividades de 
investment banking;

//  Adquirimos o Banco Intercap S.A. para au-
mentar nossa base de capital e fortalecer o 
grupo de controle e o conselho de adminis-
tração do BI&P, com o ingresso de Afonso An-
tonio Hennel e Roberto de Rezende Barbosa;

//  Lançamos a Guide Investimentos, com o 
projeto de reestruturação da nossa corre-
tora que auxilia o Banco na diversificação 
de seu funding. 

RelatóRio anual e de SuStentabilidade 201316



dezembro 2012
Jv para geração  
de ativos

JVs: já geraram mais de R$400 milhões de ativos para o Banco

Fevereiro 2013
Aquisição  
Time de IB

Aquisição da Voga (investment banking) - incorporada em maio de 2013 - 
com fortalecimento do time de distribuição 52 mandatos em adamento ao 
longo do quarto trimestre de 2013

março 2013
Provisão 
Adicional

Provisão adicional de R$111 milhões sobre crédito concedidos antes de 
abril 2011, liquidando pendências da antiga política de crédito

março 2013
Aumento  
de Capital

Aumento de capital de R$90 milhões subscrito pela Warburg Pincus, 
acionistas controladores e mercado

Junho 2013
Aquisição 
Intercap

Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Hennel (Grupo Semp Toshiba) 
e Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o 
Conselho de Administração e Grupo de Controle

Novembro 2013
lançamento 
da Guide 
Investimentos

Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando a base de distribuição 
com uma plataforma de investimentos inovadora a clientes institucionais e 
de varejo alta renda

GRI: 2.9

eM 2013
concluimos a segunda fase de 
nossa reestruturação estratégica.
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nOVOS CapíTulOS 
Da nOSSa hISTórIa

Banco de investimentos

Em 2013, com a implementação da nova estratégia pela administração, a VOGA, assessoria de 
investimentos com extensa experiência no mercado, foi adquirida para fortalecer as atividades 
de Investment Banking do Banco BI&P.

Desde sua fundação, em 2005, a VOGA assessorou clientes em mais de 50 transações mo-
vimentando um volume financeiro da ordem de R$5 bilhões. A combinação da expertise do 
time VOGA com a plataforma do BI&P permite ampliar a oferta de serviços financeiros com-
plexos para uma base complementar de clientes.

Com essa aquisição, o BI&P fortalece sua atuação em negócios como assessoria financeira em 
fusões e aquisições, levantamento de capital e reestruturações, além de expandir sua capa-
cidade de originação, estruturação e distribuição de produtos de renda fixa, financiamentos 
para aquisições e desmobilização de ativos reais.

Os sócios da VOGA, por sua vez, possuem experiências profissionais de sucesso em grandes ban-
cos de investimento. Além disso, na história da VOGA, muitas conquistas foram alcançadas em 
conjunto com a alta administração do BI&P, o que comprova a grande sinergia nas duas operações.

Os serviços oferecidos agora pelo BI&P contam com a experiência multidisciplinar dos sócios, 
que consolida o trabalho de posições de destaque em grandes empresas e instituições finan-
ceiras, em diversas frentes:

perfil

o1.3
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nOVOS CapíTulOS 
Da nOSSa hISTórIa

Fusões e Aquisições (m&A)
Assessoria em compras, vendas, fusões ou as-
sociações de empresas, com atuação em todas 
as etapas do processo, desde a originação com 
base no expertise em indústrias e negócios, 
elaboração de materiais, contato com investi-
dores e negociação/fechamento da transação.

levantamento de Capital – Equity
Elaboração de business plan para a captação 
de recursos, seleção de potenciais investidores, 
contatos e negociação/fechamento da transação.

levantamento, estruturação  
e distribuição de dívida
Análise estratégica da empresa, da estrutura 
de capital, assessoria em produtos de crédi-
to e definição da estrutura de financiamento 
adequada. Estruturação da dívida proposta, 
captação de recursos e distribuição publica e 
privada junto aos investidores.

Preparação para Abertura de Capital (IPO)
Assessoria a companhias que buscam abrir 
seu capital, atuando nas etapas de prepa-
ração que antecedem o engajamento do(s) 
banco(s) de investimento, tais como questões 
de estrutura e avaliação, seleção de sindicato 
de bancos, preparação dos documentos da 
oferta, auditoria e governança corporativa.

Reestruturação Societária  
e Corporativa
Assessoria em reestruturações societárias que 
podem incluir transações entre sócios e reor-
ganizações corporativas.

Valuation e Finanças Corporativas
Revisão de planejamento estratégico e variá-
veis sensíveis do negócio, produzindo análises 
de avaliação de empresas/ativos e outras ques-
tões relacionadas a finanças corporativas.

Banco intercaP

Em linha com o nosso plano estratégico e 
foco no ganho de escala, anunciamos tam-
bém em 2013 a associação do Banco BI&P 
com o Banco Intercap, visando reforçar e 
ampliar nossa base de capital. 

Com essa associação, o Banco Intercap pas-
sou a ser uma subsidiária do Banco BI&P e, 
seus acionistas, representando 99,5% do ca-
pital do Intercap, investiram no Banco BI&P a 
totalidade dos recursos recebidos - R$108,0 
milhões. Após o aumento de capital decor-
rente da entrada dos novos acionistas contro-
ladores, o patrimônio líquido da Companhia 
passou a ser de R$674,2 milhões.

Afonso Antônio Hennel e Roberto de Rezen-
de Barbosa, ex-acionistas do Intercap, refor-
çaram o grupo de controle do Banco BI&P. 
Agregando novo e importante capital intelec-
tual e experiência à atual Administração do 
Banco BI&P, Afonso Antonio Hennel será no-
meado Vice-Presidente do Conselho de Ad-
ministração, enquanto Roberto de Rezende 
Barbosa será nomeado membro do Conselho 
de Administração do Banco BI&P no final de 
2013. Sua posse aguarda a homologação 
pelo Banco Central do Brasil.
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perfil

A nova estrutura passou por um período de 
transição antes da integração completa das 
atividades de ambos os bancos, de forma a 
otimizar as complementariedades entre as 
estruturas e realizar um planejamento para 
garantir a continuidade do atendimento aos 
clientes de ambas as partes. Esse movimen-
to foi concluído com a migração de todas as 
contas correntes e investimentos dos clientes 
para a base operacional do BI&P.

Essa associação tem apresentado resultados 
satisfatórios, não apenas pela complemen-
tariedade das atividades, mas também pela 
comunhão de cultura empresarial focada no 
cliente e na ética, e reitera nossa vocação as-
sociativa, fundamental para consolidarmos o 
sucesso do Banco BI&P.

guide investimentos

O ano de 2013 foi um ano de grandes trans-
formações para a Corretora do BI&P. Ao 
longo desse período, redesenhamos todo o 
modelo de negócio, renomeando a empresa 
como Guide Investimentos. Além de continu-
ar a servir nossos clientes institucionais, pas-
samos a atuar também na gestão de recursos 
para investidores pessoas físicas de alta ren-
da, utilizando, para isso, uma plataforma de 
investimento inovadora. 

O modelo de negócios da Guide Investimen-
tos é resultado de um extenso trabalho de 
pesquisa junto a diversos públicos de interesse 
e formadores de opinião do setor financeiro 
e oferece uma proposta de valor diferenciada 
para esse perfil de clientes, com princípios e 
práticas que hoje só estão disponíveis em ins-

tituições que atendem investidores de altíssi-
ma renda. O nome Guide foi escolhido por 
representar claramente a nossa proposta de 
valor - somos um guia, um orientador que 
vai acompanhar as pessoas no caminho para 
uma vida financeira de grandes realizações. 

A tecnologia é um dos pilares estratégicos 
de diferenciação da Guide. A partir de mui-
tos estudos, desenvolvemos uma plataforma 
com tecnologia de ponta, que une os con-
ceitos que o mercado já possuía aos reais 
interesses de nossos investidores. Também 
nos diferenciamos por conseguir aprovar 
junto aos órgãos reguladores um processo 
de cadastro e abertura de conta totalmente 
automatizado e sem necessidade de envio 
de documentos. Centralizamos também em 
nossa ferramenta uma única conta corren-
te, multi classes de ativos e multiprodutos, o 
que permite que a Guide mostre a posição 
da carteira de seus clientes em tempo real, 
comparando-a com nossa carteira sugerida.
 
Nossa carteira sugerida foi criada a partir de 
um conceito totalmente novo no mercado. O 
modelo Conheça seu Cliente foi estruturado 
sobre os conceitos de finanças comportamen-
tais e ferramentas de identificação de perfil de 
investimento, que gera outputs para a constru-
ção da melhor carteira de curto, médio e longo 
prazo para cada um de nossos clientes. 

Nosso modelo de precificação também alinha 
os interesses dos clientes, assessores financeiros 
e a Guide, com precificação justa e transparen-
te, permitindo que o cliente saiba exatamente 
o quanto paga para a gestão de seus investi-
mentos. A remuneração está ligada exclusi-
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vamente à competência em criar uma carteira 
de investimentos que traga rentabilidade aos 
nossos clientes e que seja livre de incentivos ou 
comissões sobre venda de produtos financeiros.

Em 2013, consolidamos nossa atuação em 
corretagem de títulos públicos de renda fixa 
e também no segmento de aluguel de ações. 
Lideramos junto à BM&FBOVESPA uma inicia-
tiva para desenvolver o mercado de opções 
do índice IBrX, com a realização de leilão diá-
rio de opções do índice. 

O ano de 2014 será um ótimo ano de exe-
cução e consolidação e a Guide continuará 
investindo em mais talentos e na captação de 
novos assessores, parceiros e clientes.

equiPe com grande exPeriência  
no mercado financeiro

Alexandre Atherino
Foi sócio fundador da Dória Atherino Corre-
tora de Valores e atua no mercado financeiro 
desde 1983. Foi Head da Fator Corretora de 
Valores de 1999 até 2008.
 
Aline Sun
Com mais de vinte anos de experiência 
no mercado financeiro, foi a superinten-
dente responsável pela área de consulto-
ria de investimentos e fundos em alguns 
dos maiores bancos brasileiros, como Bank 
Boston, Unibanco e Itaú Unibanco.
 
Jean Sigrist
Atuou durante dez anos como diretor no 
Banco Itaú. Foi também CEO do Banco Itaú 
Luxemburgo, fundador do Itaú Swiss Bank, 
membro do Conselho do Banco Itaú Europa e 
COO do Banco Itaú Internacional (EUA).
 
marcos Brum Amaral
Possui mais de 30 anos de experiência no 
mercado financeiro. Foi diretor de operações 
da Gradual, Spinelli e Fator Corretora.

certificações
//  Somos certificados pelo Programa de Qualifi-

cação Operaciona (PQO), da BM&FBOVESPA;
//  Selo Execution Broker no segmento Boves-

pa e BM&F;
// Selo Agro Broker no segmento BM&F.

ProPosta de Valor

modelo de  
preço novador

Uma única taxa sobre o investimento, sem 
comissões. Claro, transparente e imparcial.

Construções de  
carteiras sob medida

Processo ultilizando metodologia de 
finanças comportamentais, garantindo 
carteiras 100% customizáveis.

experiência digital 
diferenciada

Desenhada pela mesma empresa que 
idealizou a experiência digital da Apple.

Produção de  
conteúdo financeiro 
relevante e acessível

Curadoria e produção de conteúdo 
relevante através de linguagem direta
e próxima.

modelo centrado  
no Agente

O nosso negócio foi criado pensando em 
construir um business duradouro e bem 
sucedido para nossos assessores.
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SuperaMOS OS 
DeSaFIOS COM 
DISCIplIna e 
perSISTênCIa
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o2.2
DIreTrIzeS  
De gOVernança

O Banco BI&P acredita que as boas práticas de governança são essenciais para dar susten-
tabilidade aos negócios, aumentar a credibilidade perante o mercado e agregar valor para a 
Instituição e todos os seus stakeholders. A transparência na divulgação de suas informações, 
a ética em todas as suas estratégias de negócio, a responsabilidade na gestão corporativa e o 
diálogo claro no tratamento com todos os seus públicos são algumas das atitudes do Banco. 
Além disso, a Instituição busca aprimorar constantemente seu processo decisório e de gestão 
de riscos, assim como suas estratégias operacionais e controles internos. 

O Banco adere voluntariamente ao Regulamento do Segmento de Negociação Nível 2 de Go-
vernança Corporativa da BM&FBovespa e adota procedimentos adicionais, exigidos apenas às 
companhias abertas listadas no mais alto nível de exigências, o “Novo Mercado”. Tais práticas 
incluem a utilização da Câmara de Arbitragem para solução de questões relacionadas ao mer-
cado de capitais, 100% de tag along, percentual de membros independentes no Conselho 
de Administração superior a 20% e free float acima de 25% do total de ações. Além disso, a 
Instituição mantém a mesma remuneração para as ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

governança corporativa

o2.1
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o2.2
DIreTrIzeS  
De gOVernança

eSTruTura  
De gOVernança

O BI&P possui uma estrutura de governança composta por um Conselho de Administração, 
presidido por Manoel Felix Cintra Neto e nove membros: quatro conselheiros independen-
tes de alta qualificação em suas áreas de atuação, além dos controladores. Além disso, des-
de 2010, a instituição mantém um Conselho Fiscal instalado, atualmente composto por três 
membros efetivos dos quais um deles foi indicado pelos acionistas minoritários. A Diretoria 
Executiva conta com 2 Diretores Co-Presidentes, 2 Vice-Presidentes e 2 Diretores, e é assesso-
rada por doze comitês para discussão e acompanhamento de assuntos relevantes. 
GRI: 4.1, 4,3

nossos Presidentes

luiz masagão Ribeiro  
Presidente

manoel Felix Cintra Neto
Presidente do Conselho  
de Administração

Jair Ribeiro da Silva Neto 
Presidente

25



COnSelhO De
aDMInISTraçÃO

O Conselho de Administração do Banco BI&P, de acordo com o seu Estatuto Social, conta 
atualmente com nove conselheiros. Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de 
novembro de 2013 foram eleitos dois novos conselheiros: Afonso Antônio Hennel e Roberto 
de Rezende Barbosa, ex-controladores do Banco Intercap, que tomarão posse após a homolo-
gação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 
GRI: 4.1, 4,3

O quadro atual inclui quatro conselheiros independentes, o que representa mais de 40% 
dos conselheiros. São profissionais de alta qualificação em suas áreas de atuação, além dos 
acionistas controladores. Entre as principais responsabilidades do conselho estão a definição 
de estratégias a serem executadas pela Diretoria Executiva, bem como a responsabilidade de 
monitorar, avaliar e acompanhar o andamento dos negócios. Em 2013, foram realizadas 13 
reuniões com os membros do Conselho. 
GRI: 4.1, 4,3

governança corporativa

o2.3
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COnSelhO De
aDMInISTraçÃO

memBros do conselho  
de administração

   manoel Felix Cintra Neto
Presidente
Economista, graduado pela Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, Manoel Felix Cintra Neto 
é Presidente Executivo do Conselho de Admi-
nistração do Banco Indusval S.A., desde maio 
de 2011. Iniciou sua carreira como trainee, 
chegando a ocupar a Diretoria da região de 
São Paulo no Banco Bozano Simonsen (1970 a 
1984). Depois, foi Diretor-Executivo e Diretor-
-Presidente no Banco Multiplic (1985 a 1997) 
e Sócio e Diretor-Presidente da Multiplic Cor-
retora de Valores Mobiliários (1997 a 1999). 
Foi Diretor-Presidente e Sócio do Banco Multis-
tock, da Multistock S.A. Corretora de Câmbio 
e Valores, da Máxima Promotora de Vendas 
Ltda. e da Máxima Financeira Crédito, Finan-
ciamento e Investimento S.A. (1999 a 2003) e, 
após a fusão dessas empresas com o Banco In-
dusval S.A., tornou-se um de seus controlado-
res, membro do Conselho de Administração e 
Diretor-Presidente (2003 a 05/2011). Paralela-
mente, exerceu funções diretivas em entida-
des representativas do setor financeiro como: 
Diretor (1987 a 1990) e Presidente (1990 a 
1992) da Associação Nacional dos Bancos de 
Investimento (ANBID); Diretor-Executivo (1989 
a 1995) da Federação Brasileira das Associa-
ções de Bancos (FEBRABAN); Vice-Presidente 
do Conselho de Administração (1999 a 2003) 
da Companhia Brasileira de Liquidação e Cus-
tódia (CBLC); Vice- Presidente do Conselho 

de Administração (1994 a 1997) e Presidente 
do Conselho de Administração (1997 a maio 
de 2008) da Bolsa de Mercadorias & Futuros 
(BM&F); membro do Conselho de Administra-
ção da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros (maio de 2008 a maio 
de 2009); Presidente (2009 a 2013) da Asso-
ciação Nacional das Corretoras e Distribuido-
ras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e 
Mercadorias (Ancord) e membro do Conselho 
Fiscal (1999 a 2013) do Fundo Garantidor de 
Créditos (FGC). Atualmente, Cintra é Presiden-
te da ABBC – Associação Brasileira de Bancos 
(desde julho de 2013), Membro do Conselho 
Diretor da FEBRABAN - Federação Brasileira de 
Bancos; membro nato da Diretoria da Confe-
deração Nacional das Instituições Financeiras 
(CNF) e também Presidente da Diretoria da Al-
fabetização Solidária – Alfasol (desde 2009); 
Vice-Presidente do Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016; e 
Diretor Financeiro da AAMAC (Museu de Arte 
Contemporânea de São Paulo).
GRI: 4.1, 4,3

Carlos Ciampolini
vice-Presidente
Economista, graduado pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie em 1973. Iniciou sua 
carreira na Indusval S.A. Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários, atuando em diversas 
áreas na Instituição como: Administrador de 
carteiras, Administrador de clubes de inves-
timentos e Operador de bolsas (BOVESPA e 
BM&F), adquirindo sólida experiência, contri-
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governança corporativa

buindo e participando de inúmeros projetos 
de estruturação destas áreas. Em 1980, foi 
eleito Diretor-Executivo da Instituição, sendo 
responsável pelo desenvolvimento, imple-
mentação e direção de diversos segmentos da 
Corretora. Em 1991, quando o Banco Indus-
val iniciou suas operações, foi nomeado Dire-
tor-Executivo, cargo que ocupou até maio de 
2011. É integrante do grupo controlador do 
Banco Indusval S.A. e membro de seu Conse-
lho de Administração desde março de 2008. 
É, também, membro do Conselho de Admi-
nistração da GeneSeas Aquacultura Ltda. 
GRI: 4.1, 4,3

Afonso Antônio Hennel*
vice-Presidente
Iniciou sua carreira em 1973 na Semp Rádio e 
Televisão S.A., no mesmo ano em que se tornou 
Gerente da Semp Amazonas S.A., em Manaus 
(AM), cargo que ocupou até 1976, quando foi 
nomeado Diretor da unidade. No ano seguinte, 
em 1977, deixou seu antigo posto para assumir 
a Vice-Presidência e integrar o Conselho de Ad-
ministração da empresa, até 1983. Depois, foi 
designado para a sede do Grupo Semp Toshiba, 
em São Paulo, e eleito Vice-Presidente Corpora-
tivo e membro do Conselho de Administração. 
Em 1998, foi nomeado Presidente do Grupo, 
mantendo sua posição no Conselho e, em 
2003, foi eleito Presidente do Conselho, cargo 
que ocupou até 2013, quando deixou ambas as 
presidências, permanecendo como Membro do 
Conselho de Administração. Integrou também 
o Conselho de Administração do Banco Inter-
cap S.A. entre 2010 e 2013, quando, após este 
ter sido adquirido pelo Banco Indusval S.A., foi 
eleito membro do Conselho de Administração 
deste. Cursou Administração de Empresas na 

Fundação Getúlio Vargas – SP (FGV – 1973). 
Sua posse como Membro do Conselho de Ad-
ministração do Banco Indusval S.A. aguarda a 
homologação pelo Banco Central do Brasil. 
GRI: 4.1, 4,3

Antônio Geraldo da Rocha
Conselheiro
Cursou Economia nas Faculdades Integradas 
Benett durante três anos, passando a dedicar-
-se integralmente ao mercado financeiro des-
de 1972. Sua formação foi complementada 
por cursos de formação de operador de pre-
gão no IBMEC e FGV. Iniciou sua carreira na 
Marcelo Leite Barbosa Corretora e, em 1973, 
tornou-se sócio da Vetor Corretora. Em 1975, 
fundou a Stock S.A. Corretora de Câmbio e 
Valores tornando-se seu Presidente e acionis-
ta majoritário. Fundou a Stock Distribuido-
ra de Valores Mobiliários, transformada no 
Banco Stock S.A. em 1989. Posteriormente, 
fundiu-se à Máxima Corretora e à Multiplic 
Corretora, transformando-se em Banco Mul-
tistock S.A. Em 2003, o Banco Multistock as-
sociou-se ao Banco Indusval e passou a ope-
rar com a marca Banco Indusval S.A., onde 
atuou como Diretor-Executivo e, desde março 
de 2008, também pertence ao Conselho de 
Administração. Em 2006, fundou a Stock As-
set Management Adm. Gestão de Recursos 
Ltda., onde ocupa o cargo de Diretor.  
GRI: 4.1, 4,3

Jair Ribeiro da Silva Neto
Conselheiro
Jair Ribeiro iniciou sua carreira profissional 
em 1979, como advogado no escritório Pi-
nheiro Neto Advogados, atuando na área de 
fusões e aquisições.  De 1988 a 1999, foi co-
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-fundador e Presidente do Banco Patrimônio 
(joint-venture com o banco norte-americano 
Salomon Brothers). Em 1999, liderou a ven-
da do Banco Patrimônio ao Chase Manhat-
tan e atuou, de março de 1999 a dezembro 
de 2000, como Presidente do Banco Chase 
Manhattan Brasil. Após a aquisição do Ban-
co JP Morgan pelo Chase, mudou-se para 
Nova York (2001-2003), onde liderou a área 
internacional de renda variável do JP Mor-
gan, englobando os mercados da Europa, 
Ásia, África do Sul, América Latina e Austrá-
lia. Foi co-fundador (2006), CEO (2006-2009) 
e é atualmente Vice-Presidente do Conselho 
de Administração e acionista da CPM Braxis 
S.A. (Capgemini do Brasil), uma das maiores 
empresas de serviços de tecnologia do Brasil, 
com mais de 7 mil colaboradores. É também 
sócio-diretor da Sertrading S.A., que atua 
na atividade de comércio exterior, com fatu-
ramento superior a R$3 bilhões. É também 
diretor da ANBIMA e membro do Conselho 
Estadual da Educação do Estado de São Pau-
lo. Foi o idealizador e é o atual Presidente da 
Casa do Saber e também Coordenador-Geral 
da Associação Parceiros da Educação.
GRI: 4.1, 4,3

luiz masagão Ribeiro
Conselheiro
Graduado, em 1974, na Escola de Adminis-
tração de Empresas de São Paulo da Funda-
ção Getúlio Vargas, onde lecionou de 1975 a 
1979, no Departamento de Finanças. Iniciou 
suas atividades profissionais em 1971, na In-
dusval Corretora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios. Tornou-se Diretor em 1973 e Presidente 
em 1988, exercendo esse cargo até 2003. 
Foi membro do Conselho de Administração 

da Bovespa nos períodos de 1980 a 1981 e 
de 1987 a 1992. Atuou como Presidente do 
Conselho de Administração da Bolsa de Mer-
cadorias & Futuros – BM&F de 1987 a 1991 
e membro do Conselho, de 1998 a 2003. Foi 
Presidente do Banco Indusval S.A. de 1988 a 
2003, quando ocorreu a fusão com o Banco 
Multistock, tornando-se Diretor Superinten-
dente e Presidente do Conselho de Adminis-
tração, sendo atual co-Presidente. Além de 
ser um dos controladores do Banco Indusval, 
é membro do Comitê de Ética da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais - ANBIMA.
GRI: 4.1, 4,3

Roberto de Rezende Barbosa*
Conselheiro
Eleito Membro do Conselho de Administra-
ção do Banco Indusval S.A. em novembro 
de 2013, construiu sólida carreira no setor 
agroindustrial brasileiro. É, desde 2009, Mem-
bro do Conselho de Administração da Cosan 
S.A., uma das mais importantes corporações 
industriais brasileiras; desde 2011, Presidente 
do Conselho de Administração das Empresas 
NovAmérica, notável participante do merca-
do agrícola brasileiro, Membro do Conselho 
Consultivo da Ceres Sementes do Brasil desde 
2013; e Membro Suplente da SRB - Socieda-
de Rural Brasileira, desde 2014. Além disso, 
é Diretor do Conselho Deliberativo da União 
da Indústria de Cana de Açúcar desde 1997 
e, entre os anos de 2000 e 2010, foi Conse-
lheiro da Sociedade Corretora de Álcool. Inte-
grou o Conselho Consultivo da Semp Toshiba 
S.A. de 2006 até 2010 e, entre 2004 e 2010, 
foi Presidente do Conselho de Administra-
ção do Centro de Tecnologia Canavieira. Em 

*Sua posse aguarda a aprovação pelo Banco Central do Brasil
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2001, tornou-se Conselheiro do Instituto de 
Estudos de Desenvolvimento Industrial, onde 
permaneceu até 2010. Possui Especialização 
em Administração Avançada pela University 
of Southern Califórnia (EUA). Sua posse como 
Membro do Conselho de Administração do 
Banco Indusval S.A. aguarda a homologação 
pelo Banco Central do Brasil. 
GRI: 4.1, 4,3

Alain Juan Pablo Belda
Conselheiro Independente
Administrador de Empresas, graduado pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi 
contratado pela subsidiária brasileira do 
Grupo Alcoa em 1969, onde trabalhou por 
quatro décadas. Exerceu vários cargos na 
área financeira e de planejamento, até ser 
nomeado Presidente da Alcoa Alumínio em 
1979, assumindo a Vice-Presidência da Al-
coa na América Latina entre 1982 e 1991 e 
a Presidência entre 1991 e 1994, passando 
então à Vice-Presidência Executiva da Alcoa 
Inc. Foi o principal executivo da Alcoa Inc. no 
período de maio de 1999 a maio de 2008, 
quando assumiu a Presidência do Conselho 
de Administração. Foi membro do Conselho 
de Administração do Citigroup, Inc. de ju-
lho de 1997 a março de 2012. Atualmente, 
é membro independente do Conselho de 
Administração do Banco Indusval SA, desde 
maio de 2011, da Renault SA desde maio de 
2009, da International Business Machines 
Corp. (IBM) desde julho de 2008, e da Ome-
ga Energia Renovável SA desde outubro de 
2010, além de participar e capitanear várias 
associações e Conselhos de instituições na-
cionais e estrangeiras ligadas à educação 
e filantropia. É Sócio-Diretor do Warburg 

Pincus LLC e lidera os investimentos deste 
fundo de private equity na América Latina 
desde 2009. 
GRI: 4.1, 4,3

 Alfredo de Goeye Junior
Conselheiro Independente
Administrador de Empresas, graduado pela 
Fundação Getúlio Vargas, em 1974. Trabalhou 
no mercado financeiro e no setor de máquinas 
e equipamentos por dez anos antes de ingres-
sar, em 1979, na Cotia Trading, onde perma-
neceu por 21 anos exercendo diversas funções 
no Brasil e no exterior, ocupando, inclusive, o 
cargo de Vice-Presidente Comercial de 1994 a 
2000. No segundo semestre de 2000, co-fun-
dou a Sertrading S.A. e, em 2002, a Serlac Tra-
ding S.A., uma subsidiária para produtos lácte-
os. Em 2006, co-fundou a empresa Braxis S.A., 
atualmente denominada Capgemini, uma das 
maiores empresas de serviços de tecnologia do 
Brasil, tornando-se membro de seu Conselho 
de Administração. Atualmente, ocupa o cargo 
de Presidente da Sertrading e participa tam-
bém do Conselho Consultivo do Setor Privado 
da Câmara de Comércio Exterior (CONEX), ór-
gão ligado ao Governo Federal pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). Ocupa, ainda, a função de 
Diretor do Conselho Empresarial Brasil-China, 
órgão empresarial de maior atuação na relação 
bilateral entre os países. É Diretor na ABECE 
– Associação Brasileira de Empresas de Comer-
cio Exterior. É membro do Conselho de Admi-
nistração do Banco Indusval S.A.. É conselheiro 
da Associação Parceiros da Educação, que visa 
melhorar o nível de educação para escolas pú-
blicas de todo o Brasil. 
GRI: 4.1, 4,3
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Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro Independente
Graduado em Engenharia de Produção pela 
Escola Politécnica Universidade de São Pau-
lo, em 1975, cursou Economia e Política pela 
Macalester College - Minneapolis/USA, em 
1974, e cursou Beef Cattle in the Tropics na 
James Cook University, Townsville/Austrália, 
em 1976. Iniciou sua carreira em 1975 como 
Analista de Investimentos do Banco Noroes-
te. Desde 1976, na Bahema S.A. atuou em 
diversas áreas, passando de Gerente Finan-
ceiro a Presidente. Atualmente é presidente 
da Bahema Participações S.A.. Foi membro 
do Conselho de Administração em diversas 
empresas como Unibanco S.A., Unibanco 
Holding S.A., Submarino S.A., B2W - Com-
panhia Digital, Santista Têxtil S.A., Eternit 
S.A. e Avipal S.A. Avic. e Agropecuária du-
rante os anos de 1998 a 2010. É membro do 
Conselho de Administração da Sul América 
S.A., Companhia Brasileira de Distribuição 
(Pão de Açúcar); Valid Soluções e Serviços de 
Segurança em Meios de Pagamento e Iden-
tificação S.A.; Tavex Brasil S.A.; Gafisa S.A.; 
Arezzo S.A. e Ideiasnet S.A.. Desde 2006, é 
membro do Conselho Consultivo do banco 
de investimentos Signatura Lazard Assessoria 
Financeira Ltda. 
GRI: 4.1, 4,3

Walter Iório
Conselheiro Independente
Graduado em Contabilidade pela Faculdade 
de Ciências Econômicas de São Paulo, da 
Fundação Álvares Penteado, em 1969. Possui 
ampla experiência em Instituições Financeiras, 
Companhias de Seguros e entidades de pre-

vidência privada. É ex-sócio da KPMG Brasil 
(1966-2005), onde foi coordenador da prá-
tica de Financial Services e, nos doze últimos 
anos, membro do Comitê Executivo. Atuou 
como Sócio responsável pela auditoria de vá-
rias instituições financeiras e companhias de 
seguros, tais como Grupo Itaú, Grupo Bra-
desco, Grupo Bandeirantes, Deutsche Bank, 
Banco Sofisa, Banco Paulista, AGF Seguros, 
Tokio Marine Seguradora, Yassuda Seguros, 
entre outros. Foi Diretor-Superintendente da 
KPMG PREV – Sociedade de Previdência Pri-
vada (2000-2009) e Presidente do Comitê de 
Auditoria da Tokio Marine Brasil Seguradora 
S.A. e da Tokio Marine Seguradora S.A. (2006-
2011). Foi membro do Conselho de Adminis-
tração do Banco Indusval S.A. (2007-2008). 
É membro do Grupo de Trabalho de especia-
listas em instituições financeiras do Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRA-
CON), participando da elaboração de normas 
de auditoria e de contabilidade, em conjunto 
com o Banco Central do Brasil. Membro do 
Conselho Regional de Contabilidade de São 
Paulo (CRC-SP). Eleito para a gestão de 2006-
2009, reeleito para as gestões de 2010-2013 
e 2014-2017, foi coordenador da Câmara de 
Controle Interno (2006-2011); Coordenador 
da Câmara de Desenvolvimento Profissional 
(2012-2013) e atualmente é Vice-Coordena-
dor da 1ª Câmara de Fiscalização. É membro 
do Comitê de Auditoria da Sul América S.A., 
desde 2007; da HDI Seguros S/A.; e da Tar-
pon Investimentos S.A., companhia aberta, 
tendo como principal atividade a gestão de 
investimentos em bolsa de valores e private 
equity, desde 2010. 
GRI: 4.1, 4,3
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o2.4
Eleita para o biênio 2013/2014, a Diretoria Executiva conta com seis experientes profissio-
nais de mercado, liderados por Jair Ribeiro e Luiz Masagão Ribeiro, que compartilham a 
Presidência Executiva.

A Diretoria do Banco BI&P é responsável pela administração e pela implementação das dire-
trizes e políticas gerais estabelecidas por seu Conselho de Administração. As atribuições da 
Diretoria incluem a supervisão do cumprimento da legislação aplicável e das deliberações das 
Assembleias de Acionistas e dos Conselheiros de Administração. 

memBros da diretoria executiva em dezemBro de 2013

//  Jair Ribeiro da Silva Neto – Presidente
//  Luiz Masagão Ribeiro – Presidente
//  André Jacintho Mesquita – Vice-Presidente
//  Gilberto Barshad Faiwichow – Vice-Presidente 
// Cláudio Roberto Cusin – Diretor-Executivo
// Jair da Costa Balma – Diretor-Executivo
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GRI: 4.2

presidente do conselho de administração

manoel felix cintra neto

presidência da diretoria excecutiva

 Jair ribeiro luiz masagão ribeiro

investment banking

andré mesquita

Comercial
Produtos e Operações

Estruturadas

gil faiwichow

Tesouraria
Relações com Investidores

Captação Externa

Captação Local
Risco de Crédito

Jair balma claudio cusin

Crédito

Tecnologia da Informação 
Segurança da Informação

Contabilidade, Controladoria  
e Gestão de Risco

Jurídico, Compliance  
e Controles Internos

Administrativo

Recursos Humanos  
& Marketing

auditoria  

interna
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o2.6
COnSelhO FISCal

Desde 2010, o BI&P mantém um Conselho Fiscal instalado, cuja função é fiscalizar as ativi-
dades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas 
conclusões aos acionistas. Atualmente, o Conselho Fiscal possui três membros, sendo que um 
deles é indicado pelos acionistas minoritários. Os membros desse Conselho participaram de 
dez reuniões ao longo do ano de 2013.

memBros do conselho fiscal 

// Francisco de Paula dos Reis Junior – Membro Efetivo
// Jairo da Rocha Soares – Membro Efetivo
// João Verner Juenemann – Membro Efetivo

A gestão do BI&P conta com doze comitês, sendo dois subcomitês não estatutários para dis-
cussão e acompanhamento de assuntos relevantes para seus negócios. Com composição mul-
tidisciplinar, os comitês reúnem profissionais experientes nas diversas áreas relacionadas aos 
temas de cada área. Esses comitês têm como objetivo promover o crescimento e o desen-
volvimento do BI&P, sempre pautado pela ética e atuando de maneira ativa e independente. 
Todas as políticas da Instituição precisam ser analisadas e aprovadas pelo criterioso crivo dos 
profissionais do Conselho para serem implantadas. 
GRI: 4.6

A Instituição possui, ainda, três canais de comunicação – Canal Comunica, Fale com Ética e 
Ouvidoria – disponíveis para todos os clientes, acionistas e colaboradores, com contato direto 
à presidência do BI&P. Esses canais reforçam o compromisso do Banco com a transparência e 
comprometimento com os seus principais stakeholders.
GRI: 4.4

governança corporativa
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COMITêS

comitê de auditoria interna 

Com reuniões mensais, o Comitê é formado pelos seguintes membros: Presidente do Conse-
lho de Administração, Conselheiro Independente, Diretores Co-Presidentes, Diretor Executivo 
da Corretora de Valores, Superintendente de Contabilidade e Controladoria e Gerente da Au-
ditoria Interna. Entre suas atribuições está assessorar o Conselho de Administração no acom-
panhamento de práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras, 
bem como a avaliação e efetividade dos Controles Internos. 
GRI: 4.1

comitê de caixa Para gerenciamento de ativos e Passivos 

Em reuniões semanais, o Comitê de Caixa estabelece e garante o controle de liquidez do 
Banco, analisa projeções de fluxo de caixa para a atuação da Tesouraria, trata de alternativas 
de captação de recursos, discute operações e limites operacionais, e aprova limites de crédito 
interbancário. É formado pelos seguintes membros: Presidente do Conselho de Administra-
ção, Diretores Co-Presidentes, Vice-Presidente de Tesouraria, Captação Local e Internacional 
e Relações com Investidores, Diretor de Captação e Risco de Crédito e um representante da 
área de Risco. 
GRI: 4.1

o2.6
COnSelhO FISCal
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comitê de casos esPeciais

O Comitê de Casos Especiais foi criado para 
melhor gerenciar as operações de crédito ven-
cidas e/ou clientes com alertas de crédito re-
levantes. Esse Comitê discute e estabelece os 
planos de ação a serem implementados pelas 
áreas: Comercial, quando em tratativas na es-
fera amigável; Recuperação de Créditos, quan-
do em discussões para renegociação de dívida; 
ou Jurídica, quando em processo judicial. O 
Comitê se reúne semanalmente e é compos-
to pelo Presidente do Conselho de Adminis-
tração, pelos Diretores Co-Presidentes, pelos 
Vice-Presidente Comercial e de Produtos. 
GRI: 4.1 

comitê de comPliance 

Com o objetivo de estabelecer políticas e re-
gras operacionais, assim como definir e ava-
liar a efetividade das estratégias para difusão 
da cultura de controles internos, mitigação 
de riscos e adequação às normas legais, o 
comitê se reúne mensalmente. É composto 
pelos membros Presidente do Conselho de 
Administração; Conselheiro; Diretores Co-
-Presidentes; Diretor-Executivo da Corretora 
de Valores; Diretor de Captação e Risco de 
Crédito, responsável pela Prevenção à Lava-
gem de Dinheiro; os Superintendentes Admi-
nistrativo, de Contabilidade e Controladoria 
e do Jurídico; e os Gerentes de Compliance e 
da Auditoria Interna. 
GRI: 4.1

comitê de crédito 

Fundamental para o dia a dia do Banco, o 
Comitê de Crédito responde pela definição 
das políticas de gerenciamento de risco de 
crédito e, de forma colegiada, pela aprova-
ção dos limites de crédito concedidos aos 
clientes. Semanalmente, acontecem dois 
comitês de Crédito: um focado nos casos 
do segmento de Empresas Emergentes e 
outro no segmento Corporate, que têm 
como membros os executivos estatutários 
do Banco e os Gerentes de Crédito. O quó-
rum mínimo para realização de tal comitê 
é de quatro membros, dos quais, necessa-
riamente, um deve ser da área Comercial 
ou de Produtos e outro da área de Crédito. 
As decisões devem buscar o consenso, mas 
podem ser aprovadas por maioria absoluta 
dos presentes.

comitê de crédito eletrônico 

Casos de operações pontuais, variações ou 
exceções menores com relação a um limite 
de crédito, detalhes de formalização ou co-
bertura de garantias poderão ser submetidas 
de forma eletrônica a todos os membros do 
comitê. Consideram-se aprovadas com res-
posta positiva de três membros, sendo que 
uma única posição de dúvida ou negativa re-
mete o caso ao Comitê de Crédito presencial.
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comitê de ética 

Subordinado ao Comitê de Compliance, ele 
tem como foco o tratamento de conduta 
ética nas dependências da Instituição. Entre 
suas atribuições, destacam-se a revisão pe-
riódica do Código de Ética e o acompanha-
mento de eventuais infrações cometidas, que 
devem ser imediatamente comunicadas à 
Alta Administração. Com periodicidade míni-
ma semestral e, extraordinariamente, sempre 
que necessário, reúnem-se: os Superinten-
dentes de Recursos Humanos (Coordenador 
do Comitê), Administrativo, Jurídico e o Ge-
rente de Compliance.

comitê de informática e 
segurança da informação 

Possui a missão de discutir e planejar as ati-
vidades e investimentos em infraestrutura 
tecnológica e sistemas, visando o desenvol-
vimento das operações de forma sustentável 
e segura; e definir as políticas de informática 
e procedimentos de utilização das informa-
ções, para assegurar sua proteção e garantir 
a aderência de administradores, funcioná-
rios e prestadores de serviços às políticas e 
procedimentos estabelecidos. O Comitê tem 
reuniões mensais e é composto pela Presi-
dência; pelo Diretor-Executivo da Corretora 
de Valores; pelos Superintendentes Adminis-
trativo, de Tecnologia da Informação e Se-
gurança da Informação; pelos Gerentes de 
Desenvolvimento (TI) e Projetos, de Infraes-
trutura (TI), de Controladoria e Compliance. 

comitê Jurídico 

Formado pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, por um Diretor Co-Presidente, 
pelo Superintendente Jurídico, pelo Gerente 
Jurídico e pelo Superintendente de Recupe-
ração de Créditos, além de advogados repre-
sentantes de escritórios externos, o Comitê 
reúne-se todos os meses com o objetivo de 
analisar e discutir os assuntos de natureza ju-
rídica que tenham relação com as operações 
do Banco. Cabe ao Comitê analisar os casos 
em andamento e, a partir da observação des-
ses casos, recomendar ações mitigatórias de 
risco que assegurem a perfeita formalização 
das operações. 
GRI: 4.1

comitê de Produtos 

Seu principal objetivo é avaliar e deliberar so-
bre todas as questões relacionadas a produ-
tos oferecidos pelo Banco como implantação 
de novos produtos, definição e atualização 
de procedimentos operacionais de cada pro-
duto, identificação e avaliação de riscos e de-
finição de controles mitigatórios. O Comitê 
se reúne mensalmente e é composto pelos 
Vice-Presidente Comercial e de Produtos. 
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o2.7
comitê de recursos humanos 

Destinado às discussões de estratégia da 
área, bem como questões salariais, de de-
senvolvimento humano, quadro funcional 
e clima organizacional. O comitê se reúne 
quinzenalmente e é composto pelos Direto-
res Co-Presidentes e pela Superintendente 
Executiva de Recursos Humanos e Marketing. 
Eventualmente, outros gestores podem ser 
convidados para opinar sobre pautas que ne-
cessitem de pareceres específicos.

comitê de remuneração 

Instituído na Assembleia Geral Extraordiná-
ria realizada em 24/04/2012, nos termos da 
Resolução CMN 3921/10, o Comitê de Re-
muneração é formado pelo Presidente e Vice-
-Presidente do Conselho de Administração, 
pelos dois Diretores Co-Presidentes, por um 
Conselheiro Independente e pela Superinten-
dente de Recursos Humanos. Sua missão é 
orientar a remuneração destinada aos Admi-
nistradores da Companhia, bem como auxi-
liar o Conselho de Administração em ques-
tões relacionadas à gestão de pessoas, com 
o objetivo de atrair, reter e motivar talentos e 
administrar a equipe, de forma a gerar valor 
de longo prazo para os acionistas. 

governança corporativa
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o2.7
geSTÃO De rISCO

A eficiente gestão dos riscos é essencial para a perenidade de qualquer instituição financei-
ra. O tema tornou-se ainda mais relevante após a crise financeira que abalou os mercados 
mundiais na última década. Para o BI&P e suas subsidiárias, a gestão de riscos é estratégica e 
engloba temas como continuidade dos negócios em condições operacionais adversas, com-
pliance, prevenção à lavagem de dinheiro, segurança da informação e controle e mitigação de 
riscos de mercado e liquidez, além do principal risco ao qual está exposto - o risco de crédito.

Em relação ao assunto corrupção, o Banco BI&P preza pelos mais altos valores éticos e de cre-
dibilidade. Todas as suas ações são direcionadas para não tolerar qualquer assunto que leve a 
este tema. Nosso Código de Ética, para o qual 100% dos funcionários recebem treinamento 
e reciclagens periódicas, esclarece o tema e a intolerância à prática. Nunca houve um registro 
deste tipo de caso em nossa história de mais de 45 anos de existência. 

Nossa estrutura de gestão de riscos, descrita nas políticas de gerenciamento de riscos, garante 
a correta identificação, mensuração, mitigação e controle dos riscos aos quais a Instituição 
está exposta, sempre alinhada com as melhores práticas de mercado. Com os novos produtos 
e serviços voltados para a cadeia do agronegócio, o Banco BI&P aprimorou seus controles, 
adotando uma nova ferramenta de monitoramento de safras, o que demonstra nosso com-
promisso com uma contínua evolução de nossos controles.

O BI&P adota diretrizes transparentes que versam a conduta de seus colaboradores nos ne-
gócios e no relacionamento com seus stakeholders, adotando padrões profissionais e regu-
latórios. Essas diretrizes estão expressas no Código de Ética da Companhia. Todos os desvios 
em relação a essas normas são tratados por meio de ações disciplinares que podem incluir até 
a demissão do colaborador. Todos os colaboradores do BI&P se comprometem, ao ingressar 
na instituição, a seguir o código de ética que versa sobre a intolerância a comportamen-
tos antiéticos. No ano de 2013 todos os colaboradores foram matriculados no treinamento  
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e-learning de ética. O BI&P possui um canal 
de comunicação específico para recebimento 
de denúncias, o “Fale com Ética”, disponível 
na página principal do Portal Corporativo, as 
denúncias podem ser anônimas e enviadas 
diretamente ao Comitê de Ética. Em 2013, 
não foram registrados casos de discriminação 
ou de corrupção na Companhia. O BI&P é 
avaliado por Auditoria Interna e Externa, que 
verificam os procedimentos de acordo com o 
escopo do trabalho e, caso haja necessidade, 
avaliam processos relacionados à corrupção. 
Em 2013, foram realizadas 18 auditorias e 
não foi identificada qualquer evidência de 
corrupção. 
GRI: SO2, SO3 e SO4

Os valores ética e credibilidade permeiam to-
dos os relacionamentos da instituição, desta 
forma a empresa preza por práticas justas, de 
livre concorrência e em conformidade com re-
quisitos legais. Em 2013, o BI&P não foi alvo 
de ações judiciais por concorrência desleal, 
práticas de truste e monopólio ou sansões por 
não conformidade com leis e regulamentos. 
GRI: SO7 e SO8

risco de crédito 

O Risco de Crédito trata da possibilidade de 
ocorrência de perdas associadas ao descum-
primento de obrigações contratuais pactua-
das, seja pelo tomador ou contraparte. Con-
sidera, também, a desvalorização do contrato 
assumido, devido à maior exposição ao risco 
pelo tomador, à redução de ganhos ou remu-
nerações, às vantagens concedidas na rene-
gociação e aos custos de recuperação.

A estrutura de Gerenciamento do Risco de 
Crédito deve possibilitar a identificação, 
mensuração, controle e mitigação de riscos, 
além de definir procedimentos e rotinas con-
sistentes, que possibilitem a gestão integral 
do Risco de Crédito envolvido em todas as 
fases do negócio. 

risco oPeracional

Alinhado às melhores práticas de mercado, 
o Banco BI&P desenvolveu uma estrutura 
para gerenciamento do risco operacional, 
composta por um conjunto de políticas, 
procedimentos e ações focadas na melhoria 
contínua. O Banco BI&P passou a adotar, em 
2013, o método ASA 2 - Abordagem Padro-
nizada Alternativa Simplificada para cálculo 
de alocação de capital da parcela de risco 
operacional em alinhamento com a Circular 
3.383/2008 do Banco Central do Brasil.

risco de mercado

O Risco de Mercado trata da variação nos 
valores dos ativos e passivos, causada pela 
oscilação das taxas praticadas pelo mercado 
(como juros, ações, cotações de moedas e 
preços de commodities) e também de mu-
danças na correlação (interação) entre eles e 
em suas volatilidades.

A administração de riscos envolve um conjunto 
integrado de controles e processos em conso-
nância com as melhores práticas de mercado, 
abrangendo todo o conglomerado financeiro. 
Este risco é identificado, mensurado, mitigado 
e gerenciado com grande cautela, seguindo 
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possam afetar a capacidade de cumprimento 
de uma ou mais obrigações. O risco também 
decorre da incapacidade de captar recursos em 
volume suficiente para honrar seus compro-
missos de curto, médio e longo prazo.

A política de gerenciamento de risco de li-
quidez, aprovada pelo Conselho de Admi-
nistração e revisitada anualmente, estabelece 
princípios, diretrizes e responsabilidades para 
a gestão do risco de liquidez do conglome-
rado, em conformidade com as práticas de 
controle do risco de liquidez de que trata a 
Resolução 4.090/2012 do Banco Central do 
Brasil. Esses critérios e procedimentos de-
terminam a reserva de liquidez mantida em 
caixa num cenário normal de mercado, bem 
como as medidas a serem tomadas em casos 
de contingência de liquidez.

Com base no conservadorismo que pauta 
sua gestão e para fazer frente às incertezas 
que ainda pairaram sobre todo o mercado 
financeiro ao longo de 2013, o Banco BI&P 
optou por aumentar os recursos em caixa. 
Assim, o caixa médio ao longo do ano foi de 
R$682 milhões.

diretrizes conservadoras quanto à exposição a 
riscos. Seu monitoramento é diário e de manei-
ra independente: a área de Riscos está segrega-
da da Tesouraria e de qualquer outra área que 
possa influenciar seus resultados e análises.

As principais ferramentas e medidas para ge-
renciamento do risco de mercado são: o VaR 
(Value at Risk), uma medida estatística que 
estima a perda potencial máxima do valor da 
carteira do Banco em condições normais de 
mercado, dentro de uma determinada cir-
cunstância (horizonte de tempo); o cálculo de 
perdas em cenário de estresse (Teste de Estres-
se) para determinar os efeitos de condições 
extremas de mercado (tanto positivas quanto 
negativas) no valor do portfólio do Banco; e a 
Análise de Sensibilidade. A política, as estraté-
gias e os limites de exposição a risco de merca-
do são propostos e revisados anualmente pela 
área responsável e aprovados pela Diretoria 
Executiva e Conselho de Administração. 

liquidez

Entende-se por risco de liquidez possíveis desa-
justes entre pagamentos e recebimentos que 

o Banco BI&p passou a adotar o método  
aSa 2 – abordagem padronizada alternativa 
Simplificada – para cálculo de alocação de 
capital da parcela de risco operacional.

eM 2013
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o3.2
ClIenTeS

O Banco BI&P conta com uma equipe de relacionamento com clientes composta de profissio-
nais altamente qualificados, que oferecem uma vasta gama de produtos, sempre levando em 
consideração o perfil do cliente.

Além da aderência às diretrizes do processo de Suitability, o BI&P também possui uma platafor-
ma tecnológica que permite o registro de todas as ações realizadas juntos aos nossos clientes, 
mantendo um precioso histórico que nos permite entender profundamente suas necessidades.

É importante destacar que um de nossos diferenciais é a integração entre áreas, principal-
mente entre as áreas de análise de crédito, compliance e gestão de riscos, permitindo tanto 
agilidade no atendimento de nossos clientes quanto segurança para a Instituição.

Para o BI&P, o ano de 2013 foi marcado por importantes movimentos estratégicos como a aqui-
sição da Voga Empreendimentos e Participações Ltda., com a qual incrementamos nosso leque 
de produtos, expandindo a atuação do Banco em negócios de fusões e aquisições, emissões 
de dívida corporativa e outros produtos de renda fixa, processos de abertura de capital, gover-
nança corporativa e avaliações financeiras e com a reformulação da corretora que deu origem à 
Guide Investimentos, trazendo ao mercado a inovação na plataforma tecnológica de negócios.

estratégia

o3.1
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prODuTOS
o3.2

O Banco conta hoje com um capital humano diferenciado, especializado em desenvolvimento 
de produtos e serviços financeiros customizados e com grande experiência no mercado de 
instituições financeiras.

O BI&P busca, de forma constante, especialização em setores econômicos e regiões geográ-
ficas mais promissoras. Isso resulta, ao longo do tempo, na criação de franchise value em 
determinadas cadeias produtivas.

A sinergia entre as áreas comercial, produtos e de banco de investimentos é fundamental 
na identificação de oportunidades e elaboração de produtos e serviços estruturados. Essa 
característica torna o BI&P um parceiro estratégico do cliente, com negócios customizados, 
recorrentes e que resultam em benefícios mútuos.

GRI: 2.2

ClIenTeS

captação  
(nacional e internacional)

// Pessoa Física
// Pessoa Jurídica
// Instituições Financeiras

banco comercial

// Empréstimos e Financiamentos
// Títulos Agrícolas
// BNDES
// Trade Finance 
// Produtos Estruturados

banco de investimento

// Fusões e Aquisições (M&A)
// Reestruturação e Distribuição de Dívida
// Levantamento de Capital (Equity)
// Preparação para Abertura de Capital (IPO)
// Valuation Opinions

mesa de ativos  
e derivativos

// Opções
// Swaps
// Termos e NDF
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peSSOaS

gestão de Pessoas

Ao longo de sua história, o BI&P adquiriu mais do que ativos financeiros, foram anos cons-
truindo um capital intelectual único, com profundo conhecimento de mercado e suas pecu-
liaridades, e uma posição respeitada diante de seus concorrentes, parceiros, reguladores e 
sociedade como um todo. 

Por isso, o capital humano da Instituição é considerado o seu maior patrimônio e o Banco 
está sempre focando esforços para melhorar cada vez mais seu clima organizacional. O ano 
de 2013 representou a consolidação do projeto BI&P, o que impactou nas mudanças finais de 
nosso quadro funcional.

o3.3

GRI: lA2

emPregados PróPrios . %

desligados 2011 2012 2013

Feminino 36% 40% 36%

Masculino 64% 60% 64%

Contratados 2011 2012 2013

Feminino 37% 40% 39%

Masculino 63% 60% 61%
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contratados . %

desligados . %

2011 2012 2013

36% até 25 anos

39% de 26 a 35 anos

16% de 36 a 45 anos

07% de 46 a 55 anos

02% Mais de 55 anos

40% até 25 anos

35% de 26 a 35 anos

19% de 36 a 45 anos

06% de 46 a 55 anos

00% Mais de 55 anos

32% até 25 anos

37% de 26 a 35 anos

14% de 36 a 45 anos

14% de 46 a 55 anos

03% Mais de 55 anos

2011 2012 2013

16% até 25 anos

29% de 26 a 35 anos

19% de 36 a 45 anos

25% de 46 a 55 anos

11% Mais de 55 anos

23% até 25 anos

30% de 26 a 35 anos

19% de 36 a 45 anos

19% de 46 a 55 anos

09% Mais de 55 anos

23% até 25 anos

40% de 26 a 35 anos

19% de 36 a 45 anos

12% de 46 a 55 anos

06% Mais de 55 anos

peSSOaS
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Ao final de 2013, a Instituição contava com 
443 funcionários. Entre as diversas conquis-
tas na área de capital humano, um dos desta-
ques foram os frutos que tivemos com o pro-
grama de Trainee concluído em 2012. Com o 
encerramento do programa, novas posições 
de gerência e coordenação foram assumidas 
pelos talentos formados pelo BI&P.

A finalização do projeto de reestruturação do 
BI&P, iniciado em 2011, também impactou o 
nosso quadro funcional, como consequência 
do reforço de algumas áreas. Todas as mu-
danças tiveram como foco principal a compo-

sição do time sinérgico que temos hoje. Bus-
camos mesclar a alta qualificação acadêmica 
dos nossos jovens talentos com a experiência 
dos líderes para podermos atingir os nossos 
objetivos de Excelência e Inovação, de acor-
do com nossos valores.

Essa foi a combinação ideal para formamos 
uma equipe capaz de aproveitar as melhores 
oportunidades de mercado, com velocidade 
e eficiência. A diversidade proporciona uma 
visão integrada, fundamental para o nosso 
segmento e estrutura, e pode ser percebida 
através do nosso quadro funcional.

estratégia

GRI: lA13

Quadro funcional

Cargo Total 
Geral

Feminino  masculino Até 25 
anos 

de 26 a 
35 anos 

de 36 a 
45 anos 

de 46 a 
55 anos 

mais de 
55 anos

Analista 137 47 90 33 67 26 9 2

Auxil./ Assist. / Operac. 107 58 49 40 27 20 11 9

Coordenador 23 12 11 2 10 7 3 1

Especialista 37 14 23 12 14 4 7 0

Estagiário 17 11 6 16 1 0 0 0

Gerente 119 32 87 10 56 21 25 7

Superintendente 20 3 17 0 5 6 6 3

Total Geral 460 177 283 113 180 84 61 22

diretoria

Cargo Total 
Geral

Feminino  masculino Até 25 
anos 

de 26 a 
35 anos 

de 36 a 
45 anos 

de 46 a 
55 anos 

mais de 
55 anos

Vice-Presidente / Diretor 7  7   1 5 1

Membro do Conselho 9  9    1 8

Presidente / CEO 3  3    1 2

Total Geral 19 0 19 0 0 1 7 11
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A consolidação do Banco BI&P exigiu um tra-
balho dedicado para a implantação da nova 
cultura corporativa, que é constantemente 
reforçada por meio dos discursos e ações ins-
titucionais. Hoje, já existe uma cultura organi-
zacional forte, que está alinhada com nossos 
objetivos corporativos. A difusão dos Valores 
e de nossa Visão foi fundamental para que a 
rotina dos colaboradores esteja efetivamente 
alinhada com as expectativas da Instituição.

Valorizamos muito o relacionamento com 
a comunidade e, por isso, em nosso proce-
dimento de recrutamento e seleção já está 
prevista a preferência para moradores locais 
para a contratação de Gerentes-Gerais, Su-
perintendentes, Diretores e Vice-Presidentes, 
sendo a unidade federativa a definição de lo-
cal. As unidades do Rio de Janeiro, Goiânia, 
Campo Grande e Curitiba, Maringá e Ribei-
rão Preto são atendidas por Superintenden-
tes situados em outras localidades.

Além de administrar os negócios das platafor-
mas regionais onde estão fisicamente alocados, 
os superintendentes também administram 
plataformas localizadas em outros estados. 
GRI: eC7

O Banco BI&P exige um alto padrão de exce-
lência técnica de todos os colaboradores e, 
por isso, investe em treinamentos presenciais 
e de e-learning que, em conjunto com uma 
sofisticada tecnologia, preparam os colabora-
dores para demandas complexas. 

Durante o ano de 2013, foram ministradas 
mais de 1.350 horas de treinamento presen-
cial, com 1.449 participações, o que resultou 
em mais de 6.700 horas x homem. Além dis-
so, foram realizadas 2.257 horas de treina-
mentos e-learning, com 748 participações.
GRI: lA10
 
O Banco também tem como foco a segu-
rança dos seus colaboradores e mantém a 
Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes - CIPA, que conta com reuniões mensais 
e discute medidas para melhorar e prevenir 
acidentes no ambiente de trabalho. Atual-
mente, a comissão está presente nas unida-
des do Banco na Faria Lima e Boa Vista, em 
São Paulo, e segue as exigências da NR5. Em 
2011, os membros da comissão representa-
vam 1% dos colaboradores, 2% em 2012 e 
3% em 2013.
GRI: lA6

O BI&P também acredita na importância da 
formação acadêmica de seus colaboradores. 
No ano de 2013, investiu mais R$218,9 mil 
em 73 bolsas de estudos destinadas a funcio-
nários de diversos níveis hierárquicos.

A meritocracia é parte intrínseca de nossa 
cultura. O plano de cargos e salários envol-
ve uma parcela de remuneração variável, 
que reconhece o desempenho individual de 
cada colaborador. Há um processo de ava-
liação 360°, em que todos os colaborado-
res são avaliados por seus pares, superiores 
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e subordinados, que sustenta e garante a 
meritocracia na definição da parcela variável 
da remuneração. Desta forma, todos os cola-
boradores do BI&P recebem periodicamente 
feedbacks com suas análises de desempenho 
e há grupos de trabalhos compostos por ge-
rentes e coordenadores, que desenvolvem 
materiais didáticos e ações periodicamente, 
com objetivo de monitorar e melhorar cada 
vez mais a competência dos nossos gestores 
em feedback. Também realizamos atividades 
com exercicios e pesquisas.
GRI: lA12

Os colaboradores também contam com uma 
gama variada de benefícios como plano odon-
tológico, subsídio na compra de medicamen-
tos, linhas de crédito com taxas de juros redu-
zidas, plano de previdência privada e todos os 
benefícios já previstos na convenção coletiva 
de trabalho. O Banco também oferece a todos 
os funcionários com idade entre 16 e 65 anos 
que tiverem interesse, um plano de previdên-
cia complementar, o PREVIBI&P. Os funcioná-
rios tem disponível a contratação dos produ-
tos PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e 
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre).
GRI: eC3 e lA4

Dando continuidade ao trabalho de Clima 
Organizacional e seguindo a meta do BI&P de 
se tornar uma das Melhores Empresas para 
Trabalhar no Brasil, foram organizados gru-
pos de atividades com gerentes e coordena-
dores para discussão dos temas de melhorias. 
Os grupos receberam assessoria das áreas de 
Recursos Humanos e Marketing, bem como o 
apoio dos Presidentes.

Os grupos de trabalho focaram na melhoria 
dos seguintes temas: Plano de Carreira e Re-
muneração, Treinamento, Feedback, Mento-
ring, Tecnologia da Informação e Integração 
entre Áreas.

Em 2013, a área de Comunicação & Mar-
keting investiu em iniciativas voltadas aos 
nossos colaboradores, focando em ações de 
integração e interatividade entre os gesto-
res e equipes, com um calendário de ações 
bem diversificado. Um dos destaques foi a 
realização da primeira Copa BI&P de Futebol, 
com mais de 140 colaboradores inscritos em 
menos de 1 hora. O evento foi um sucesso e 
repercutiu ao longo de todo ano. Além des-
sa ação, também foram realizadas iniciativas 
de bem- estar com quick massage para os 
colaboradores da Matriz e agências, distri-
buições de frutas e mapeamento de saúde. 
Mais uma vez, foi realizada nossa tradicio-
nal festa junina, desta vez num formato um 
pouco diferente, já que o evento foi expan-
dido para uma das escolas estaduais que a 
Instituição apoia através do Projeto Parceiros 
da Educação. Com essa ação, além dos co-
laboradores e familiares terem um dia de la-
zer, a comunidade local também foi incluída. 
Também patrocinamos a Maratona Pão de 
Açúcar para estimular a prática de atividades 
físicas e promovemos diversas ações sociais 
internas como a campanha de alimentos e 
materiais de higiene, além de ações de tra-
balho voluntário.

estratégia
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No final do ano, também aconteceu o Encon-
tro Gerencial para 160 colaboradores da Insti-
tuição, com o objetivo de alinhar as expecta-
tivas e direcionamento para 2014. O evento 
foi um sucesso e promoveu a integração dos 
colaboradores de nossas agências com a equi-
pe da Matriz, além de gerar vários planos de 
ação que serão perseguidos em 2014. 

Para reforçar o relacionamento com os clien-
tes, investimos em eventos, feiras e palestras 
tanto em São Paulo, como nas regiões de 
nossas filiais. Os eventos tiveram um resulta-
do bastante positivo, gerando novos negócios 
e aproximando nossa equipe de vendas com 
clientes atuais e potenciais. Com objetivo de 
divulgar ainda mais a marca para o mercado, 
também realizamos nossa primeira campanha 
de publicidade. Ao longo de 2013, a campa-
nha, chamada “Depoimentos”, apareceu em 
jornais, revistas, aeroportos e mídias de inter-
net focadas no setor financeiro, com abran-
gência nacional. O retorno da campanha foi 

visível, com o aumento de acessos em nosso 
portal corporativo, crescimento de seguidores 
nas redes sociais e contatos de clientes.  

Com apoio da assessoria de imprensa, tive-
mos um aumento significativo de divulgação 
nas principais mídias do Brasil, atingindo mé-
dia de 73 reportagens por mês. Além disso, 
os executivos do BI&P participaram de cursos 
de media training, o que aprimorou ainda 
mais a capacitação técnica da administração 
para fornecer entrevistas à Imprensa e divul-
gar externamente o Banco. 

O BI&P baseia todas suas ações de comuni-
cações e marketing de acordo com as dis-
posições do Conselho Nacional de Autorre-
gulamentação Publicitária (CONAR) e não 
houve qualquer caso de descumprimento a 
regulamentos e códigos voluntários, relativos 
à comunicação de marketing, incluindo pu-
blicidade, promoção e patrocínio.
GRI: PR6 e PR7

nOVOS TalenTOS
Com o encerramento do  
programa de trainee, novas 
posições de gerência e coordenação 
foram assumidas pelos talentos 
formados pelo BI&p. 
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dimensões sustentáveis

eCOnôMICa

cenário econômico e setorial

No ano passado, o crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) surpreendeu o merca-
do positivamente, impulsionado pela atividade agropecuária e pela alta no consumo das famí-
lias e do governo. Do lado da oferta, o setor agrícola incentivou o crescimento da economia 
em 2013, revertendo o resultado negativo do ano anterior e puxado pela produção de soja, 
milho e trigo. O setor de serviços também apresentou aceleração com relação a 2012, com 
todos os subsetores registrando crescimento. Já a indústria atingiu um resultado fraco, refle-
tindo o desempenho oscilatório da produção do setor durante todo o ano.  Do ponto de vista 
da demanda, o consumo das famílias cresceu pelo décimo ano consecutivo, compensando o 
impacto negativo do setor externo.

Devido à alta importância dada para a sustentabilidade dos negócios, o BI&P preza pela ética 
e pelos resultados produzidos por todos os grupos de interesses que se relacionam com o 
negócio. Assim, como a saúde financeira de seus clientes é importante para os negócios do 
BI&P, ter uma equipe ética, engajada e com alto nível de expertise também é um ingrediente  
fundamental para a composição do seu sucesso. 

Seguindo o conceito triple bottom line, que aborda aspectos sociais, econômicos e ambientais, 
o GRI é o modelo de relatório mais utilizado pelas empresas pioneiras no tema de sustenta-
bilidade. Seu processo de elaboração contribui para o engajamento das partes estratégicas 
da Instituição, a reflexão dos principais impactos, a definição de indicadores e a comunicação 
com os públicos de interesse.

o4.1
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Apesar do resultado geral acima das ex-
pectativas, o crescimento da economia 
brasileira ainda continua abaixo da média 
dos últimos anos. Nesse cenário, a recente 
deterioração das contas públicas tem pre-
ocupado o mercado. O superávit primário 
do Governo central vem sendo reduzido, 
pressionando a  razão dívida pública/PIB. 
Algumas agências de classificação de risco 
mudaram a perspectiva do rating do País 
de estável para negativo, sinalizando que 
a nota ainda poderá ser rebaixada, caso o 
cenário de fraco crescimento e aumento da 
dívida pública se materialize. 

O volume do comércio varejista brasileiro 
encerrou o ano de 2013 em alta de 3,6%, 
segundo o IBGE. As vendas do segmento de 
hipermercados, supermercado, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo cresceram 1,9%, 
na comparação anual, com uma alta menor 
do que no ano anterior, refletindo principal-
mente a forte alta nos preços de alimentação. 
Outros importantes destaques foram vendas 
de automóveis, que avançaram 1,5% sobre 
2012, e as vendas de móveis e eletrodomés-
ticos, impulsionadas pelo programa governa-
mental Minha Casa Melhor. 

A inflação de 2013, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), registrou alta de 5,91%, acima do 
centro da meta de 4,50% do Governo e do 
resultado de 2012, quando ficou em 5,84%. 
Esse é o quarto ano consecutivo que a in-
flação oficial do ano fica acima da meta do 

Banco Central. Nesse cenário, a autoridade 
monetária iniciou em abril um ciclo de aper-
to monetário, que resultou em uma alta de 
2,75 pontos percentuais na taxa Selic, para 
10% ao ano. 

O crédito no sistema financeiro nacional cres-
ceu 15% durante 2013, abaixo do crescimen-
to de 16% em 2012 e de 19% em 2011. A 
relação crédito/PIB terminou o ano acima de 
56,5% ante 53,8% no ano anterior. Ao lon-
go do ano, a taxa de inadimplência recuou, 
atingindo 4,7% ante 5,6% no ano anterior. 
A inadimplência das pessoas físicas caiu de 
8,0% no último trimestre de 2012 para 6,7% 
e a das pessoas jurídicas recuou de 3,7% pra 
3,1%. Estas melhoras marginais nos índices 
de inadimplência são decorrência da maior 
seletividade para concessão de crédito nos 
bancos brasileiros.

eCOnôMICa
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dimensões sustentáveis

desemPenho

O conjunto das atividades consolidadas do BI&P em 31 de dezembro de 2013 totalizou R$4,9 
bilhões de ativos, crescimento de 23% em relação a dezembro de 2012, gerados pelos negó-
cios realizados principalmente por meio das dez agências no Brasil e uma no exterior, além da 
C&BI Agro Partners e da Guide Investimentos S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

consolidado . r$ milhões

Resultado 2011 2012 2013

Receita de Intermediação Financeira 631,7 640,0 459,9

Resultado Intermediação Financeira 52,5 150,6 -43,4

Lucro Líquido -31,7 14,2 -120,0

Balanço 2011 2012 2013

Caixa Livre 762,3 571,1 758,0

Carteira de Crédito 2.269,6 2.624,3 3.025,2

Carteira de Crédito Expandida (a) 2.534,4 3.067,9 3.867,1

Ativos Totais 4.278,3 4.022,0 4.936,8

Depósitos Totais (b) 1.851,2 2.274,6 3.219,0

Empréstimos no Exterior 463,8 388,6 364,3

Repasse no país 218,2 335,5 310,0

Patrimônio Líquido 577,1 587,2 674,2

desempenho 2011 2012 2013

Índice de Inadimplência (c) 5,1% 1,5% 2,3%

Índice de Basileia (Tier I) 18,2% 14,9% 14,8%

Índice de Eficiência 74,4% 68,7% 130,1%

Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROAE) -6,3% 2,4% -19,0%

Indicadores Operacionais 2011 2012 2013

Número de Clientes de Crédito - Pessoa Jurídica 734 851 1.063

Número de Funcionários 421 436 443

(a) Carteira de Crédito, Garantias emitidas (avais, finanças e cartas de crédito), Títulos Agrícolas e de Crédito Privado. 
(b) Inclui letras de crédito do agronegócio (LCA), letras de crédito imobiliário (LCI) e letras financeiras (LF).
(c) Saldo de contratos em atraso há mais de 60 dias / Carteira de Crédito.
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carteira de crédito exPandida

A carteira de crédito expandida, que inclui 
avais, fi anças, cartas de crédito emitidas, tí-
tulos agrícolas e de crédito privado, além 
dos créditos originados pelo Banco Inter-
cap, consolidados no balanço patrimonial de 
31.12.2013, totalizou R$3,9 bilhões, 26% 
superior em relação a dezembro de 2012 
(crescimento orgânico de 19,2%). 

Ao longo de 2013, equilibramos a participa-
ção entre os segmentos Corporate (empresas 
com faturamento entre R$400 milhões e R$2 
bilhões) e de empresas Emergentes (com fatu-
ramento entre R$80 milhões e R$400 milhões) 
em nossa carteira de crédito expandida, que 
encerrou o exercício com 52,2% (59,3% em 
dezembro de 2012) dos créditos no segmento 
Corporate e 47,0% (39,1% em dezembro de 
2012) no segmento de empresas Emergentes.

carteira de crédito 
eXPandida . r$ milhões

Empréstimos e Finaciamentos em Reais

Garantias Emitidas (avais, Finanças e L/Cs)

Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)

Trade Finance

Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)

Outros

*  Outros correspondem a operações de CDC Veículos, 
Empréstimos Adquiridos e Financiamento de BNDU.

2.
53

4
20

11

3.
06

8
20

12

3.
86

7
20

13

26,1%
52,6%

r$3,9 BIlhÕeS
total da carteira de crédito 
expandida do BI&p em 2013. 
26% superior a 2012.
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carteira de crédito exPandida

dimensões sustentáveis

* Outros setores com participação individual inferior a 1,4% da carteira

Agricultura

Construção

Derivados pretóleo e biocom. e Açucar

Alimentos e Bebidas

Automotivo

Geração e Distribuição de energia

Pecuária

Infraestrutura

Comércio por Atacado e Varejo

Transporte e Logística

Têxtil, Confecção e Couro

Atividades Financeiras

Química e Farmacêutica

Insumos

Metalurgica

Educação

Máquinas e Equipamentos

Comércio Internacional

Outros Setores*

diVisão Por setor . %

22,1%

9,4%

7,6%

6,6%

6,4%

4,2%

3,9%

3,8%

3,9%

3,8%

2,7%

2,3%

2,3%

2,3%

2,1%

2,0%

1,7%

1,6%

11,4%

GRI: FS6
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divisão Por região divisão Por Porte

GRI: FS6

Obs:

1.   Empresas Emergentes - empresas com faturamento anual entre R$80 milhões e R$400 milhões.
Corporate – empresas com faturamento anual entre R$400 milhões e R$2 bilhões.
Outros – referem-se a operações de CDC veículos, Empréstimos e fi nanciamentos adquiridos e Financiamento de BNDU.

2.   Os dados são baseados na carteira de crédito expandida, que é composta por: Operações de Crédito e fi nanciamento em Reais, 
Operações de Trade Finance, Garantias Emitidas (avais, fi anças e cartas de crédito emitidas), Títulos Agrícolas (CPRs e CDA/WAs) 
e Títulos de Crédito Privado (notas promissórias e debêntures), ambos classifi cados em Títulos e Valores Mobiliários (TVM).

54% Sudeste

20% Centro-Oeste

20% Sul

04% Nordeste

02% Norte

52,2% Corporate

47,0% Empresas Emergentes

0,8% Outros

carteira eXPandida Por 
região (2013) . %

carteira eXPandida Por
segmento (2013) . %
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dimensões sustentáveis

carteira de crédito 
Por garantia (2013) . %

carteira de crédito 
Por Vencimento (2013) . %

56% Aval NP

22% Recebíveis

08% Imóveis

05% Penhor Alienação

04% Penhor Monitorado

03% TVM

02% Veículos

32% Até 90 dias

31% Acima de 360 dias

19% 91 a180 dias

18% 181 a 360 dias

concentração Por cliente

13,1%

14,0%

16,8%

29,7%

30,9%

32,0%

25,4%

27,7%

26,8%

31,9%

27,4%

24,4%

10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais

2013

2012

2011

carteira de crédito 
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qualidade da carteira 
de crédito

Como refl exo da estratégia adotada pelo 
BI&P para direcionar sua carteira de crédito 
em operações de melhor qualidade, eleva-
mos a representatividade dos créditos classi-
fi cados entre os ratings AA a B na carteira de 
crédito expandida, de 81,4% em dezembro 
de 2012 para 87,1% em dezembro de 2013.

87,1%
É a representatividade dos 
créditos entre aa e B na carteira 
do BI&pem 2013.

carteira de crédito Por rating

AA-B C d - H

4T11 69,9% 19,8% 10,3%

4T12 79,1% 13,1% 7,7%

4T13 83,9% 4,8% 11,3%

Após a provisão adicional realizada em março 
de 2013, a despesa de PDD anualizada, que 
também agrega o Banco Intercap e considera 
(i) os descontos concedidos na liquidação de 
operações, (ii) as receitas de recuperação de 
créditos em perda e (iiI) o reembolso pelos ex-
-acionistas controladores do Banco Intercap do 
excesso de despesa de PDD conforme acorda-
do na aquisição, representou 1,13%, 0,75% 
e 0,95% da Carteira de Crédito Expandida no 
2T13, 3T13 e 4T13, respectivamente. 

Ao longo do ano, R$61,7 milhões em ope-
rações de crédito foram baixados a prejuízo 
e, no mesmo período, obtivemos R$10,7 mi-
lhões em recuperações de crédito. 

Além disso, em março de 2013, com o intuito 
de não contaminar os resultados futuros do 
Banco, reforçamos a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, no valor de R$110,7 
milhões, para créditos concedidos antes de 
abril de 2011, sob a antiga política de crédi-
to, elevando o índice de cobertura da carteira 
(Saldo de PDD/ Carteira de Crédito Expandi-
da) de 3,7% ao fi nal de 2012 para 7,3% ao 
fi nal de 2013, sendo a cobertura para clien-
tes sob a nova política de crédito de 1,6%.

desPesa de Pdd 
gerencial anualiZada. %

0,
75

%

1,
13

%

0,
95

%

2T
13

3T
13

4T
13
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caixa livre

Em 31 de dezembro de 2013, o caixa livre 
totalizou R$758,0 milhões, o que equivale a 
23,5% dos depósitos totais e 1,1 vezes o pa-
trimônio líquido. Para o cálculo, consideram-se 
as disponibilidades, aplicações fi nanceiras de 
liquidez e títulos e valores mobiliários (TVM), 
deduzindo-se os títulos de crédito classifi cados 
em TVM (CPR, CDA/WA, Debêntures e NP) e 
as captações no mercado aberto.

caPtações

O volume total de captação encerrou o exer-
cício em R$3,9 bilhões, com aumento de 
29,8% em relação a dezembro de 2012. Os 
depósitos a prazo, basicamente Certifi cados 
de Depósitos Bancários (CDB) e Depósitos 
a Prazo com Garantia Especial (DPGE), são 
os mais representativos, respondendo por 
57,2% do estoque de captação (57,3% em 
2012), seguidos pelas Letras de Crédito do 
Agronegócio (LCA), responsáveis por 19,3% 
do saldo de captação (12,2% em 2012). As 
LCAs são lastradas por operações de crédi-
to ao agronegócio e tem benefício fi scal ao 
investidor pessoa física. Esse incremento é 
refl exo da estratégia adotada pelo Banco 
de diversifi car os produtos a disposição dos 
clientes e, por consequência, obter maior 
equilíbrio nos custos de captação. A captação 
via Letras de Crédito Imobiliário (LCI), iniciada 
no segundo semestre de 2012, e via Letras 
Financeiras (LF) alcançaram 4,3% do saldo de 
captação (1,4% em 2012). Os empréstimos 
para repasse no País representavam 8,0% 
dos recursos captados (11,2% em 2012). 

caiXa liVre . r$ milhões

75
8

57
176

2
20

11

20
12

20
13

dimensões sustentáveis

caPtação . r$ milhões

Moeda Estrangeira

2.
53

3
20

11

2.
99

9
20

12

3.
89

3
20

13

91,7%

Moeda Local

Os empréstimos no exterior, equivalentes a 
9,4% das captações (13,0% em 2012), es-
tão relacionados a linhas de Trade Finance 
concedidas por bancos correspondentes.
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32% DPGE

26% CDB

19% LCA

09% Emprest. Exterior

08% Repasses do País

04% LF e LCI

02% Interf. e Dep. vista

caPtação Por 
tiPo de inVestidor . %

caPtação 
Por PraZo . %

40% Investidores Institucionais

17% Empresas

11% Pessoa Física

09% Bancos Estrangeiros 

08% BNDES

07% Corretores e Distribuidores

06% Bancos e Financeiras

02% Outros

39% Acima de 360 dias

29% Até 90 dias

19% de 91 a 180 dias

12% de 181 a 360 dias

01% a vista

caPtação Por 
Produto . r$ milhões
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resultado Bruto de 
intermediação financeira

Em 2013, o Resultado de Intermediação Fi-
nanceira antes das despesas de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa (PDD) 
somou R$112,8 milhões, 45,6% inferior aos 
R$207,4 milhões auferidos em 2012. Já o 
Resultado de Intermediação Financeira foi 
negativo em R$43,4 milhões, com uma redu-
ção de 128,8% quando comparado a 2012, 
impactado especialmente: (i) pela provisão 
adicional para devedores de liquidação duvi-
dosa, realizada em março de 2013 exclusiva-
mente para créditos gerados antes de abril de 
2011, com o objetivo de não contaminar os 
resultados futuros do Banco e (ii) pelos efeitos 
negativos, sem efeito de caixa, da desconti-
nuidade da designação de hedge accounting, 
adotada no 2T12, de operações para prote-
ção de fl uxo de caixa, que continuam sendo 
protegidas por operações de hedge.

dimensões sustentáveis

Índice de eficiÊncia . %

margem financeira lÍQuida (nim) . %

20122011 2013

74,4%
68,7%

130,1%

20122011 2013

6,3%
5,7%

4,7%

Margem Financeira Líquida = [Resultado bruto de intermediação 
fi nanceira antes de PDD, desconsiderando: (i) os efeitos da des-
continuidade da designação de hedge accounting, adotada no 
2T12, de operações para proteção de fl uxo de caixa, que con-
tinuam sendo protegidas por operações de hedge e (ii) os des-
contos concedidos em operações liquidadas no período / ativos 
médios remuneráveis.

margem financeira líquida 
e índice de eficiência
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estrutura de caPital

O Patrimônio Líquido do BI&P é composto por capital de Tier I. O Patrimônio de Referência 
ao fi nal de 2013 totalizou R$643,1 milhões, 10,2% superior ao registrado no fi nal de 2012, 
e o Patrimônio de Referência Exigido (PRE) representou 74,1% do total do Patrimônio de Re-
ferência (73,8% no fi nal de 2012). Com isso, o Índice de Basileia registrado pelo Banco BI&P 
ao fi nal de 2013 foi de 14,8%, 0,1 ponto percentual inferior aos 14,9% registrados em 2012.

Patrimônio lÍQuido . r$ milhões
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3,9 BIlhÕeS
Foi o volume total de captação no 
exercício. 29,8% de aumento com 
relação a 2012. 
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lucro lÍQuido . r$ milhões
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lucro líquido

Ao fi nal de 2013, o BI&P registrou resultado negativo de R$120 milhões, impactado diretamen-
te: (i) pela provisão adicional para devedores de liquidação duvidosa no valor de R$110,7 mi-
lhões, realizada em março de 2013 exclusivamente para créditos gerados antes de abril de 2011, 
com o objetivo de não contaminar os resultados futuros do Banco, e (ii) pelos efeitos negativos, 
em R$32,9 milhões no ano, da descontinuidade da designação de hedge accounting, adotada 
no 2T12, de operações para proteção de fl uxo de caixa, que continuam sendo protegidas por 
operações de hedge (sem efeito de caixa).

dimensões sustentáveis
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desemPenho das ações na Bm&fBovesPa

Capital e Ações em Circulação

O aumento de capital anunciado em novembro de 2013, por ocasião da associação com o 
Banco Intercap, foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 13 de janeiro de 2014. Com 
isso, o capital social do Banco Indusval S.A. passou a ser distribuído em 89.535.125 ações, 
como demonstrado na tabela abaixo.

caPital e ações em circulação

Classe Capital Social Controle Administração Tesouraria Circulação Free Float

Ordinárias (IDVL3)        58.513.218 32.558.212               57.876 -   25.897.130 44,3%

Preferenciais (IDVL4)        31.021.907 513.788             279.489 734.515 29.494.115 95,1%

Total       89.535.125 33.072.000            337.365 734.515 55.391.245 61,9%

desemPenho de idVl4

Idvl4 Ibovespa

Cotação em 28/12/2012 7,95            60.952 

Cotação em 30/12/2013 5,99            51.507 

Variação no período -24,7% -15,5%

Cotação Máxima (24/01/2013)               8,00 61.169 

Cotação Mínima (25/11/2013)               5,40            52.263 

disPersão da base acionária . %

37% Grupo de Controle

32% Investidores Estrangeiros

19% Pessoa Física

11% Investidores Institucionais

01% Tesouraria

00% Administração

Data base: 15/01/2014
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o4.2

dimensões sustentáveis

liquidez e volume de Negociação
As ações preferenciais do BI&P (IDVL4), lis-
tadas no Nível 2 de Governança Corporativa 
da BM&FBOVESPA, estiveram presentes em 
95,6% dos 248 pregões realizados no ano 
de 2013. O volume negociado no mercado à 
vista, durante o ano, foi de R$30,1 milhões, 
movimentando cerca de 4,7 milhões de ações 
preferenciais em 2.289 negócios.

desempenho das Ações
As ações preferenciais do BI&P (IDVL4) encerra-
ram o ano de 2013 cotadas a R$5,99, apresen-
tando redução de 24,7% no ano. O Ibovespa, 
no mesmo período, reduziu-se em 15,5%, en-

eVolução do Preço das ações nos últimos 12 meses
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IBOVESPA IDVL4

cerrando o ano a 51.507 pontos. Em 31 de de-
zembro de 2013, o valor de mercado do BI&P 
totalizou R$447,4 milhões, com índice preço/
valor patrimonial da ação (P/VPA) de 0,66.

Remuneração ao Acionista
Durante o ano de 2013 não foram provisio-
nados ou pagos antecipadamente juros sobre 
capital próprio, calculados com base na Taxa 
de Juros de Longo Prazo – TJLP por conta do 
dividendo mínimo do exercício fi scal 2013. 

Programa de Recompra de Ações
Não houve programa de recompra de ações 
vigente ao longo de 2013.
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aMBIenTal

A Instituição está focada nas melhores práticas de consumo responsável, sempre observando 
o impacto de suas operações no meio ambiente, mensurando e controlando a utilização de 
diversos insumos, com intuito de elaborar estratégias para tornar cada vez mais eficaz nossa 
utilização dos recursos de energia e materiais.

o4.2
consumo de PaPel . Kg

2011 2012 2013

13.736 11.351 13.421

O papel é o nosso insumo mais importante e consumido

GRI: eN1

consumo de energia  
elétrica . gigajoules
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GRI: eN4

consumo de água . 
metros cúbicos
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GRI: eN8

A sustentabilidade faz parte da rotina de todos os nossos colaboradores e, por esse motivo, te-
mos uma Política de Responsabilidade Socioambiental, que regulamenta as atividades de diversas 
áreas como captação de novos clientes, concessão de crédito, compliance, etc. O treinamento 
das áreas oferecido aos colaboradores para o exercício diário das funções já contempla o esclare-
cimento do propósito e a prática dessa política. A Instituição conta com uma área de treinamento 
empenhada em realizar workshops presenciais e disponibiliza cursos na plataforma e-learning. 
Nos treinamentos específicos da área de Compliance e análise de Crédito tais temas são bastante 
explorados, de modo a incutir nos processos diários a constante observação destes fatores.
GRI: FS4
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dimensões sustentáveis

SOCIal

O BI&P tem em sua essência um forte compromisso com a responsabilidade social e acredita 
que cada um de nós pode colaborar para a construção de uma sociedade melhor. Por isso, 
desenvolve diversos projetos que promovem inclusão cidadã e econômica para a parcela mais 
necessitada da população.

Atualmente, temos mais de 43.500 beneficiados diretamente pelos projetos da Instituição. O 
Banco patrocina projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, desenvolvimento comunitá-
rio, meio ambiente e geração de renda, por meio de parcerias estratégicas com organizações 
sociais, redes empresariais e agências internacionais de fomento a projetos. O foco é estimular 
o desenvolvimento de base, buscando diminuir a desigualdade social através da educação. 
Como o Banco possui uma longa história no mercado financeiro, seu nome possui tradição e 
é reconhecido, o que trouxe credibilidade e parcerias estratégicas. Ao longo de sua história, a 
Instituição construiu know-how de mercado e consolidou uma relação de profundo respeito 
com todos os seus stakeholders. O resultado é uma instituição com crescimento sólido, que 
resistiu aos diversos momentos de crise da nossa economia e conta com o respeito de todo 
mercado financeiro.

Para formalizar o compromisso com a sustentabilidade, o BI&P adotou uma Política de Respon-
sabilidade Socioambiental que contribui para a conscientização de seus clientes em relação ao 
consumo de recursos naturais e respeito ao ser humano, não concedendo crédito a empresas que 
utilizem trabalho infantil ou escravo, tenham envolvimento com produção de substâncias que 
comprometam a saúde e segurança do ser humano, da fauna e da flora, ou estejam relacionadas 
a jogos e prostituição.

Em 2013, não houve registros de ações judiciais contra o BI&P sobre atos de discriminação.

o4.3
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Os colaboradores do BI&P, em sua totalidade, 
são contratados sob o rigor da lei e não há ne-
nhum caso reportado de irregularidades. Além 
disso, a Instituição também conta com dois ca-
nais de comunicação na página principal do 
Portal Corporativo, que possibilita quaisquer 
tipos de comunicação ou denúncia:
 
//  Fale com ética: este canal tem como ob-

jetivo garantir a todos os colaboradores a 
oportunidade de reportar anonimamente 
ou não assuntos e dilemas éticos como 
assédio moral, mau comportamento, des-
respeito, conduta indevida, entre outros. O 
canal é monitorado pelo Comitê de ética, 
composto pelos Superintendentes Jurídico, 
de Recursos Humanos, Administrativo e 
Gerência de Compliance. 

//  BI&P - Comunica: este canal é voltado 
para dar voz ao colaborador, seja para uma 
sugestão, uma reclamação, uma ideia que 
poderia ser bem aplicada no BI&P ou um 
elogio. Ele possui comunicação direta com 
os departamentos de Comunicação, Re-
cursos Humanos ou Presidência. Todas as 
mensagens recebidas são apuradas men-
salmente e apresentadas para o corpo dire-
tivo da Instituição.

Em seu Manual de Políticas e Procedimentos, 
a Instituição assume diversas responsabilida-
des socioambientais, como o combate ao tra-
balho escravo, trabalho infantil, jogos e pros-
tituição entre outros. Por meio da atuação da 
área de Compliance, são aplicadas rotinas de 

monitoramentos diários, que buscam mídias 
nacionais e internacionais, bem como listas 
da ONU e sites governamentais, para verificar 
quaisquer informações que possam indicar 
o envolvimento de nossos clientes com tais 
assuntos. As listas de exclusão do IFC (Inter-
national Finance Corporation) também são 
parte integrante destas pesquisas e não há 
concessão de crédito, bem como previsão de 
encerramento antecipado do contrato, para 
casos de falta de conformidade.
GRI: HR4, HR6 e HR7

Além disso, também contamos com uma série 
de monitoramentos, compostos por um con-
junto de políticas, procedimentos e constantes 
treinamentos, para orientar os colaboradores, 
e em especial os responsáveis pelo relaciona-
mento com clientes, para avaliar suas ativida-
des econômico-financeiras e para o entendi-
mento da origem das atividades e destino do 
produto final. Dessa forma, é possível acom-
panhar o recurso obtido pela empresa com o 
BI&P desde a origem até o destino.

Para a confirmação das informações apre-
sentadas, todos os clientes do BI&P recebem 
visitas in loco periodicamente. A área de Com-
pliance também realiza checagens recorrentes 
para manter o processo transparente e garan-
tir uma carteira de clientes de qualidade. Os 
colaboradores são treinados para analisar a 
razoabilidade das transações solicitadas pelos 
clientes, com o objetivo de identificar, prevenir 
e informar a respeito de operações suspeitas 
de lavagem de dinheiro, atos ilícitos, empresas 

SOCIal
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que tenham suas sedes em áreas griladas ou 
de preservação ou ainda que estejam instala-
das em áreas destinadas a reservas indígenas, 
entre outros que são fatores decisórios para a 
continuidade do relacionamento.
GRI: FS2

A Instituição também realiza ações de apoio 
à comunidade, que são conduzidas através 
do Instituto BI&P de Sustentabilidade, cria-
do em 2008. Os projetos são selecionados e 
acompanhados, de forma a garantir um im-
pacto efetivo, consolidando o papel de agen-
te transformador de realidades. As iniciativas 
e projetos tem como foco o desenvolvimento 
de base educacional e cultural, com foco na 
formação multidisciplinar e integral de crian-
ças, jovens e adultos. 

O BI&P colabora com iniciativas sociais locais 
que objetivam o desenvolvimento socioeconô-
mico e cultural das comunidades do entorno. 
Desta forma, a Instituição promove constante-
mente campanhas para a doação de itens di-
versos, além da colaboração, em alguns casos, 
de recursos em espécie. Há um procedimento 
que orienta o processo de seleção dos temas e 
iniciativas que podem receber apoio do Banco, 
além de um colegiado interno de análise. Em 
2013, foram investidos R$509,6 mil em inicia-
tivas de cultura, educação, desenvolvimento 
comunitário de base e de geração de renda.
GRI: eC8

//  Total de organizações não governamentais 
atendidas: 7 organizações. 

//  Beneficiários diretos: 43.500 crianças, jo-
vens e adultos. 

//  Beneficiários indiretos: 240.000 (familiares 
e comunidade).

ProJeto arrastão

Fundado em 1968, o Projeto Arrastão é 
uma organização sem fins lucrativos que faz 
o acolhimento e dá suporte às famílias da 
região do Campo Limpo, à população dos 
distritos de Capão Redondo, Vila Andrade, 
Jardim Ângela, Jardim São Luís e às comu-
nidades de Taboão da Serra, em São Paulo, 
que vivem em condição de pobreza. 

Esse trabalho de promoção humana e de 
desenvolvimento das comunidades é feito 
junto com as famílias e dá origem aos pro-
gramas que oferecemos nas áreas de educa-
ção, cultura, geração de renda, habitação e 
qualidade de vida.

destaques
//  1.300 pessoas atendidas diariamente: 

crianças, adolescentes, jovens e adultos; 
//  Cerca de 6.500 atendimentos indiretos  

por mês; 
//  Programas específicos para cada faixa  

etária; 
//  Áreas de atuação: Social, Pedagógica e 

Arte Cultura; 
//  Eixos norteadores: apoio à família, cultura, 

desenvolvimento comunitário, educação, 
empreendedorismo e meio ambiente. 

Parceiros da educação 

Associação sem fins lucrativos, certificada 
como OSCIP (Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público), a Parceiros da Educa-
ção foi criada em 2004, com objetivo de pro-
mover e monitorar parcerias entre empresas/
empresários e escolas da rede pública.

dimensões sustentáveis
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Atualmente, a organização conta com mais de 
50 parceiros ativos (empresas e empresários) 
atuando em 65 escolas estaduais e municipais 
no estado de São Paulo, com aproximadamen-
te 35.000 alunos beneficiados pelo Programa.

Com a missão de “contribuir para a forma-
ção integral de alunos da rede pública, por 
meio de parcerias entre empresas e escolas 
que visam melhorar a qualidade do ensino e 
o aproveitamento escolar dos alunos”, a Par-
ceiros da Educação leva à educação pública 
toda a experiência em administração e ges-
tão de negócios dos empresários para tornar 
a escola pública brasileira um modelo de efi-
ciência e de resultados.

A Associação também participa de um im-
portante programa para a educação paulista, 
o “Educação: Compromisso de São Paulo”, 
realizado com a Secretaria da Educação do 
Governo do Estado desde 2011 e que tem 
como objetivo tornar a rede estadual de edu-
cação, até o ano de 2030, um dos 25 melho-
res sistemas no mundo e a carreira de pro-
fessor entre as 10 mais desejadas do Estado.

criança Brasil

A Associação Criança Brasil foi fundada em 
1987 como União dos Moradores da Favela 
do Jardim Panorama, pela iniciativa de Liana 
Müller Borges, residente no bairro do Morum-
bi, em São Paulo, e por moradores da comu-
nidade ao perceberem que não existia local 
apropriado para as crianças permanecerem en-
quanto seus familiares saíam para o trabalho. 

Desta iniciativa, nasceu o Centro de Educação 
Infantil (CEI), com o trabalho de mães volun-
tárias, atendendo inicialmente 20 crianças. Ao 
longo desses anos, foram criadas mais 2 CEIs, 
totalizando 340 crianças atendidas. Novos fru-
tos foram gerados, e hoje já existem mais 2 
Centros para Criança e Adolescente que aten-
dem juntos a 240 crianças e adolescentes. 

No total, 580 crianças e adolescentes são 
atendidos. As crianças permanecem na cre-
che por 10 horas e participam de atividades 
desenvolvidas com base no conteúdo da Edu-
cação Infantil, sugerido pelo MEC. 

No Centro para Criança e Adolescente (CCA), 
há ainda um atendimento complementar, di-
ferenciado em relação ao trabalho escolar. 

Além disso, apoiamos outras instituições e 
projetos como Rede América, Instituto de Ci-
dadania Empresarial, Obra do Berço, etc., fo-
cando sempre no desenvolvimento de base.

beneficiadas diretamente pelos 
projetos que o Banco BI&p apoia.

43.500 
peSSOaS
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O5
informações complementares

InFOrMaçÕeS 
COMpleMenTareS

Política de sustentaBilidade

Objetivo 
O objetivo desta Política é o de ratifi car o compromisso do Banco Indusval S.A. com o desen-
volvimento sustentável, visando compatibilizar as atividades desenvolvidas, num relaciona-
mento duradouro com os seus clientes. 

Para tanto, considerando que os aspectos socioambientais devem ser sempre observados nas 
atividades, a concessão de crédito correto deve contribuir para disseminar uma nova ética de 
negócios, que considere e respeite o meio ambiente e o desenvolvimento de toda a sociedade.
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definição
A responsabilidade socioambiental diz respei-
to ao cumprimento dos deveres e obrigações 
dos indivíduos e empresas para com a socie-
dade em geral e o respeito ao meio ambiente 
e na prática de ações que resultem na preser-
vação ambiental. 
  
Assim, a empresa, por meio de seus recursos e 
de seus funcionários, poderá contribuir para a 
conscientização de outras empresas e pessoas, 
sobre a importância do uso racional dos recur-
sos naturais no dia-a-dia da empresa. 
  
As empresas industriais que buscam compe-
titividade sabem que cada vez mais lhes são 
cobradas novas posturas diante das ques-
tões ambientais e sociais, que podem ser na 
forma de operar seus negócios ou em suas 
organizações. 
  
Assim, acabam por desenvolver formas de 
lidar com as questões sócio-ambientais, atra-
vés de mecanismos por elas regulamentados, 
objetivando uma gestão em prol da melhor 
qualidade socioambiental. 
  
Compromisso 
Engajados no compromisso com a sustenta-
bilidade o Banco Indusval S.A. estabeleceu 
seu sistema de gestão socioambiental, para 
garantir que as operações de financiamentos 
sejam consistentes com a legislação socioam-
biental e com a lista de exclusões do IFC – In-
ternational Finance Corporation. 
  

Este compromisso deve estar em sintonia 
com as melhores práticas, que qualquer insti-
tuição sólida deve adotar, como fundamental 
para perpetuar os seus negócios. 
  
O Banco Indusval preza relacionamentos du-
radouros que tragam benefícios para todas 
as partes relacionadas entre elas: clientes, 
acionistas, sociedade e meio ambiente. 
  
Setores de exclusão - IFC
Por princípio, o Banco Indusval S.A. não efe-
tua empréstimos com recursos do IFC para 
empresas que se enquadrem nas seguintes 
situações: 
  
//  Produção, comercialização ou atividade 

considerada ilegal de acordo com as leis/ 
regulamentos do país ou com as conven-
ções e os acordos internacionais;

//  Produção ou outras atividades que envol-
vam formas prejudiciais ou exploratórias de 
trabalho infantil;

//  Produções e Operações comerciais que 
violem as providências previstas pela “De-
claração da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre os Direitos Fundamen-
tais no Trabalho”, dentre elas: liberdade de 
associação e direito à negociação coletiva; 
constatação de trabalho forçado; discrimi-
nação no ambiente de trabalho; ausência 
de registro em carteira de seus trabalhado-
res próprios, assim como de trabalhadores 
terceirizados que trabalhem para a empre-
sa de forma temporária ou regular, dentro 
ou fora de suas dependências; 

InFOrMaçÕeS 
COMpleMenTareS
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//  Produção ou comercialização de armas e 
munições;

➢//  Indústria ou comércio de bebidas alcoóli-
cas (exceto vinho ou cerveja);

//  Indústria ou comércio de fumo;
//  Exploração de jogos de azar, jogo do bicho, 

bingo, máquinas eletrônicas, caça níqueis 
ou equivalentes;

//  Comercialização de animais e plantas selva-
gens ou produtos correlatos regulados pela 
Convenção sobre o Comércio Internacional 
de Espécies Ameaçadas (Convention on 
International Trade in Endangered Species 
- CITES); 

//  Produção ou comercialização de materiais 
radioativos;

//  Produção, comercialização ou uso de fibras 
soltas de amianto;

➢//  Operações comerciais de corte de madeira/ 
compra de equipamento para corte de ma-
deira, exceto em áreas de reflorestamento;

//  Fabricação ou comercialização de produtos 
farmacêuticos proibidos ou em processo de 
descontinuidade de produção; 

//  Fabricação ou comercialização de subs-
tâncias prejudiciais à camada de ozônio, 
incluindo aquelas em processo de desconti-
nuidade de produção; 

//  Fabricação ou comercialização de pestici-
das/ herbicidas banidos ou descontinuados 
ou proibidos internacionalmente; 

//  Produção ou Comércio de produtos que 
contêm PCB´s (composto químico proibido 
de elevada toxicidade e persistência am-
biental); 

//  Pesca de rede de contenção usando redes 
acima de 2,5 quilômetros de comprimento.

O Departamento de Compliance efetuará o 
monitoramento quando da aderência dos 
clientes quanto aos setores de exclusão an-
teriormente mencionados.

Os instrumentos contratuais do Banco In-
dusval (Carteira Comercial) possuem cláu-
sula, cujo texto contempla “Responsabili-
dades Socioambientais” ao Cliente, na qual 
o mesmo se compromete a não utilizar, em 
todas as suas atividades, mão de obra infan-
til, bem como envidar esforços para que a 
referida medida seja adotada nos contratos 
firmados com seus clientes, fornecedores e 
prestadores de serviços, bem, como, a não 
utilizar mão-de-obra em condições de tra-
balho escravo ou degradante. Da mesma 
forma, compromete-se, o(a) Cliente a dar ri-
goroso cumprimento às leis e regulamentos 
destinados à proteção do meio ambiente, 
inclusive pela obtenção e manutenção válida 
de todas as licenças, autorizações e estudos 
legalmente exigidos para o pleno desenvol-
vimento de suas atividades, devendo adotar, 
ainda, as medidas e procedimentos cabíveis, 
a fim de afastar qualquer agressão, perigo 
ou risco de dano ao meio ambiente que pos-
sa ser causado em decorrência das ativida-
des que desenvolve, inclusive por delegação 
a terceiros. O descumprimento desta cláu-
sula será motivo de vencimento antecipado 
das operações de crédito contratadas com o 
Indusval, podendo ainda o Indusval negar-se 
a conceder novos créditos enquanto durar as 
respectivas infrações. 

informações complementares
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A IFC - International Finance Corporation, 
braço do Banco Mundial responsável por 
conceder empréstimos ao setor privado de 
países em desenvolvimento, utiliza a consulta 
à “lista suja”, no seguinte site para pesquisa: 
http://www.reporterbrasil.org.br/listasuja/in-
dex.php 

É destacado o veto ao trabalho escravo como 
um dos critérios para orientar suas relações 
com empresas brasileiras. 

Esse cadastro elaborado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego traz os nomes de em-
presas ou pessoas que tenham comprovada-
mente utilizado mão-de-obra escrava em sua 
propriedade. 
 
O uso da “lista suja” pela IFC – International 
Finance Corporation reforça o cerco contra 
os empregadores que exploram trabalho es-
cravo no país. A restrição ao crédito é uma 
das armas mais eficazes na luta contra essa 
prática, pois inviabiliza a manutenção e am-
pliação do empreendimento. 
  
A postura do Banco Mundial coincide com as 
medidas tomadas por outros agentes econô-
micos no Brasil. 
 
Desde o ano de 2003, o Ministério da Inte-
gração Social impede que os relacionados na 
“lista suja” obtenham novos contratos com 
os Fundos Constitucionais de Financiamento 
– linhas de crédito voltadas ao desenvolvi-
mento da produção nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste. 
 

Enquanto permanecerem no cadastro, esses 
empregadores também ficam impedidos de 
receber financiamento de instituições públi-
cas e privadas, como o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico – BNDES e de-
mais Bancos. 

Responsabilidades da Área Comercial 
Para todos os Clientes, apreciados pelo Co-
mitê de Crédito, independente do porte ou 
relevância da linha de crédito, para concessão 
de limite, os seguintes comentários/ questio-
namentos deverão ser inseridos pelo Gerente 
Comercial, no Relatório de Visita, por ocasião 
da visita ao Cliente: 
  
//  Investimento para desenvolver tecnologias 

para tratamento de lixo industrial, recicla-
gem de produtos e prevenção à poluição; 

//  Desenvolvimento de produtos que tenham 
o mínimo efeito no meio ambiente; 

//  Conservação de recursos naturais por meio 
da prática de reciclagem e outros métodos 
apropriados;

//  Verificação e segurança que suas instala-
ções e produtos suportam e estão de acor-
do com os regulamentos das agências am-
bientais;

//  Apoio a agências governamentais e orga-
nizações oficiais que defendem a preserva-
ção ambiental;

//  Participação no programa “Adote uma 
Área”, passando a ser responsável pela re-
modelação e a manutenção desta;

//  Necessidade de licença ambiental para fun-
cionamento. 
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Responsabilidades da Área de Crédito 
Caberá à Área de Crédito atentar para: 
  
//  Resultado da pesquisa junto à lista de exclusões do IFC – International Finance Corporation, 

http://www.reporterbrasil.org.br/listasuja/index.php 
//  Resultado da pesquisa web, se o proponente está incluso em algum crime ambiental. 
//  Preenchimento do item nº 10 Responsabilidade Socioambiental no Relatório de Crédito com 

o resultado da checagem dos dados, utilizando fontes de informação internas e externas no 
qual consta os seguintes campos: 

 

informações complementares

Item Comentário 

Consulta a Lista IFC ( * ) Nada Consta ou Inserido 

Crime Ambiental Nada Consta ou Consta 

Atitudes de Responsabilidade Ambiental Quais itens atende 

Licença Ambiental Específica Não / Sim / Qual 

( * ) http://www.reporterbrasil.org.br/listasuja/index.php

As dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pelo Cliente. 

Responsabilidades do Compliance
O Departamento de Compliance efetuará o 
monitoramento quando da aderência dos 
clientes, atentando os setores de exclusão 
elencados no item Setores de Exclusão desta 
Política, e reproduzidos abaixo: 
  
//  Utilizem trabalho infantil, trabalho escravo 

ou análogo; 
//  Exerçam atividades que incentivem direta 

ou indiretamente o jogo e a prostituição; 
//  Atuem no ramo de extração e fabricação 

de produtos que contenham amianto. 
  

Regulamentação Associada
Como não existe um único código ou padrão 
que assegure o exercício dos conceitos de 
responsabilidade socioambiental e desenvol-
vimento sustentável pelas corporações, as-
sim o envolvimento do Banco Indusval S.A. e 
de seus colaboradores deve ser disciplinado 
por princípios que orientem e impulsionem a 
união de esforços, de forma que todos pos-
sam ser beneficiados. 
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lei Nº 6.938, de 31  
de Agosto de 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

lei n° 11.105, de 24  
de março de 2005

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição 
Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de 
atividades que envolvam organismos geneticamente modificados – OGM 
e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, 
reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, 
dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança – PNB, revoga a Lei no 
8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória no 2.191-9, de 23 
de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei no 10.814, 
de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências.

lei nº 11.460, de 21  
de março de 2007

Dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em 
unidades de conservação; acrescenta dispositivos à Lei no 9.985, de 18 
de julho de 2000, e à Lei no 11.105, de 24 de março de 2005; revoga 
dispositivo da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 2003; e dá outras 
providências.

lei Nº 9.605, de 12  
de Fevereiro de 1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

lei nº 11.284, de 02  
de março de 2006

Altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973; e dá outras providências.

lei nº 12.305, de 02  
de Agosto de 2010

Altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 
providências.

GRI: FS1
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informações complementares

índice remissivo gri

Visando a transparência e qualidade nas informações prestadas ao mercado, além de reafirmar 
o seu compromisso com a sustentabilidade, o BI&P segue, pela segunda vez, as diretrizes GRI 
para elaboração do relatório anual em nível C autodeclarado.

Há 7 anos a Instituição divulga os resultados de suas atividades por meio de um Relatório 
Anual. As informações abordam o desempenho da Instituição e suas coligadas entre 1 de Ja-
neiro a 31 de Dezembro de 2013. O Banco Indusval S/A e suas coligadas não realizaram teste 
de materialidade ou painel com stakeholders, mas procurou selecionar informações que, de 
forma abrangente, interessem a todo o seu público de relacionamento, que inclui governo, 
órgãos reguladores, acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e pares. Tais informações 
buscam refletir o desempenho sob os aspectos econômico, social e ambiental.
GRI: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12. 4.14 e 4.15

indicadores de Perfil

1. estratégia e Análise

1.1 Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização sobre a relevância da 
sustentabilidade para a organização e sua estratégia.

7

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. 7

2. Perfil Organizacional

2.1 Nome da organização. 81

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. 45

2.3 Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais,  
subsidiárias e joint ventures.

11

2.4 Localização da sede da organização. 12

2.5 Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão 
localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório.

12

2.7 Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/
beneficiários).

12

2.8 Porte da organização. 11

2.9 Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte,  
estrutura ou participação acionária.

11, 17
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3. Parâmetros para o Relatório

3.1 Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. 81

3.2 Data do relatório anterior mais recente (se houver). 81

3.3 Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.). 81

3.4 Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou ao seu conteúdo. 86

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: a) determinação da materialidade, b) priorização 
de temas no relatório e c) identificação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório.

81

3.6 Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures e 
fornecedores).

81

3.7 Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. 81

3.8 Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações terceirizadas e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade 
entre períodos e/ou entre organizações.

81

3.9 Técnicas de medição de dados e bases de cálculos, incluindo hipóteses e técnicas que sustentam as 
estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e outras informações do relatório.

81

3.11 Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou 
métodos de medição aplicados no relatório.

81

3.12 Tabela que identifica a localização das informações no relatório. 81

indicadores de desemPenho econômico

Aspecto: desempenho econômico

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de 
empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 
provedores de capital e governos.

88

EC3 Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a organização oferece. 50

Aspecto: Presença no mercado

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta gerência recrutados na 
comunidade local em unidades operacionais importantes.

49

Aspecto: Impactos econômicos Indiretos

EC8 Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos, principalmente para 
benefício público, por meio de engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono.

72
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indicadores de desemPenho referentes a Práticas trabalhistas e trabalho decente

Aspecto: emprego

LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região. 46

Aspecto: Relações entre os Trabalhadores e a Governança

LA4 Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 50

Aspecto: Saúde e Segurança no Trabalho

LA6 Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por 
gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de 
segurança e saúde ocupacional.

49

Aspecto: Treinamento e educação

LA10 Média de horas de treinamento por ano e funcionário discriminada por categoria funcional. 49

LA12 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de 
carreira.

50

indicadores de desemPenho ambiental

Aspecto: materiais

EN1 Materiais usados, por peso ou volume. 69

Aspecto: energiaw

EN4 Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária. 69

Aspecto: Água

EN8 Total de retirada de água, por fonte. 69
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Aspecto: diversidade e Igualdade de Oportunidades

LA13 Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e discriminação de empregados por 
categoria de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

48

Aspecto: Não discriminação

HR4 Número total de casos de discriminação e as medidas que foram tomadas. 71

Aspecto: Trabalho Infantil

HR6 Operações e fornecedores significantes identificados como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil.

71

Aspecto: Trabalho Forçado ou Análogo ao escravo

HR7 Operações e fornecedores significantes identificados como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação de todas as formas 
de trabalho forçado ou análogo ao escravo.

71

Aspecto: Corrupção

SO2 Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados à 
corrupção.

40

SO3 Percentual de empregados treinados nas políticas e nos procedimentos anticorrupção da organização. 40

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. 40

Aspecto: Concorrência desleal

SO7 Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados. 40

Aspecto: Conformidade

SO8 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias resultantes da não 
conformidade com leis e regulamentos.

40
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indicadores de desemPenho referentes à resPonsabilidade Pelo Produto

Aspecto: Saúde e Segurança do Cliente

PR2 Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos 
causados por produtos e serviços na saúde e segurança 
durante o ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado.

Não houve qualquer caso de não 
conformidade com regulamentos e códigos 
voluntários relacionados aos impactos 
causados por produtos e serviços na saúde 
e segurança durante o ciclo de vida

Aspecto: Comunicação de marketing

PR6 Programas de adesão a leis, normas e códigos voluntários 
relacionados a comunicações de marketing, incluindo 
publicidade, promoção e patrocínio.

51

PR7 Número total de casos de não conformidade com 
regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado.

51

Aspecto: Conformidade

PR8 Número total de reclamações comprovadas relativas à violação 
de privacidade e à perda de dados de clientes.

Não foram registradas reclamações relativas 
à violação de privacidade e à perda de 
dados de clientes

Aspecto: Compliance

PR9 Valor monetário de multas significativas por não conformidade 
com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços.

Não houve qualquer multa significativa  por 
não conformidade com leis e regulamentos 
relativos ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços.

Indicadores de desempenho Suplemento financeiro

FS1 Políticas com componentes ambientais e sociais específicos 
aplicados as linhas de negócio

74

FS2 Procedimentos para avaliação e triagem de riscos 
socioambientais nas linhas de negócios

72

FS4 Processo(s) para aperfeiçoar a competência dos colaboradores 
em implementar as políticas e os procedimentos 
socioambientais aplicados às linhas de negócios.

69

FS6 Percentual do portfólio de cada linha de negócios, 
discriminado por região, porte e setor de atuação

58
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informações corPorativas

matriz – São Paulo
Rua Iguatemi, 151
5º, 6º e 27º andares
CEP: 01451-011 – Itaim Bibi
São Paulo – SP
CNPJ: 61.024.352/0001-71
Fone: (11) 3315 6777
Fax: (11) 3315 2910

escritório Boa vista – São Paulo
Rua Boa Vista, 356
5º a 10º andares
CEP: 01014-000 – Centro
São Paulo – SP
CNPJ: 61.024.352/0001-71
Fone: (11) 3315 6777
Fax: (11) 3315 0166
GRI: 3.4

Belo Horizonte
Av. Olegário Maciel, 2.144
11º andar – salas 1101 e 1102
CEP: 30180-112 – Santo Agostinho
Belo Horizonte – MG
CNPJ: 61.024.352/0006-86
Fone: (31) 2111 0888
Fax: (31) 2111 0861

Campinas
Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira,150
6º andar – Sala 603 e 605
CEP 13091-611 – Jardim Madalena
Campinas – SP
CNPJ: 61.024.352/0004-14
Fone: (19) 3306 1000
Fax: (19) 3207 3654

Campo Grande
Rua Alberto Néder, 328
Sala 91
CEP: 79020-336 – Centro
Campo Grande – MS
CNPJ: 61.024.352/0008-48
Fone: (67) 2106 3950
Fax: (67) 2106 3966

Cuiabá
Av. Rubens de Mendonça, 2368
Sala 502
CEP: 78.050-050 – Bosque da Saúde
Cuiabá – MT
CNPJ: 61.024.352/0017-39

informações complementares
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Curitiba
Rua Marechal Deodoro, 950
9º andar
CEP: 80.060-010 – Centro
Curitiba – PR
CNPJ: 61.024.352/0003-33
Fone: (41) 3303 6700
Fax: (41) 3303 6716

Goiânia
Av. República do Líbano, 1551
7º andar – Sala 702
CEP: 74125-125 – Setor Oeste
Goiânia – GO
CNPJ: 61.024.352/0005-03
Fone: (62) 3878 0888
Fax: (62) 3878 0860

maringá
Av. Duque de Caxias, 882
Sala 303
CEP: 87020-025 – Novo Centro 
Maringá – PR
CNPJ: 61.024.352/0009-29
Fone: (44) 3302 4000
Fax: (44) 3303 4016

Porto Alegre
Rua Furriel Luiz Antonio Vargas, 250
Sala 802
CEP: 90470-130 – Bela Vista 
Porto Alegre – RS
CNPJ: 61.024.352/0011-43
Fone: (51) 3406 9100
Fax: (51) 3406 9116

Ribeirão Preto
Av. Presidente Vargas, 2001
sala 14
CEP:14020-260 – Jardim Santa Ângela
Ribeirão Preto – SP
CNPJ: 61.024.352/0016-58
Fone: (16) 3621 1098

Rio de Janeiro
Rua Lauro Muller, 116
Sala 3501
CEP: 22290-160 – Botafogo
Rio de Janeiro – RJ
CNPJ: 61.024.352/0007-67
Fone: (21) 3578 3200
Fax: (21) 3578 3220

créditos

Conteúdo e redação
Comunicação & Marketing, Recursos 
Humanos, Relações com Investidores e 
Sustentabilidade

Criação e diagramação
Gritto _ Design que comunica

Revisão editorial
Planin Comunicação

Tradução
Global RI
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

Indusval & Partners
Indusval & Partners 

Consolidado

Ativo 2013 2012 2013 2012

Circulante 3.479.268 3.046.295 3.759.360 3.063.804

Disponibilidades (Nota 4) 36.730 18.245 38.446 18.250

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4(b)) 201.461 429.535 202.571 429.535
Aplicações no mercado aberto 177.500 377.495 177.500 377.495
Aplicações em depósitos interfinanceiros 23.961 52.040 25.071 52.040

Títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos (Nota 5) 1.245.844 647.093 1.314.212 671.587

Carteira própria 935.459 470.484 972.249 473.468
Vinculados a compromissos de recompra 14.039 26.654 14.039 26.654
Vinculados a prestação de garantia 137.890 128.905 169.468 150.415
Vinculados ao Banco Central 109.250 109.250
Instrumentos financeiros derivativos 49.206 21.050 49.206 21.050

Relações interfinanceiras 3.287 938 4.412 938
Depósitos no Banco Central 3.276 933 3.707 933
Convênios 11 5 705 5

Operações de crédito (Nota 6) 1.554.803 1.495.533 1.725.250 1.495.533
Operações de crédito - setor privado 1.616.310 1.515.490 1.807.228 1.515.490
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (61.507) (19.957) (81.978) (19.957)

Outros créditos 357.008 398.137 391.013 390.712
Créditos por avais e fianças honrados 507 507
Carteira de câmbio (Nota 7) 284.363 363.445 292.330 363.445
Rendas a receber 77 433 67
Negociação e intermediação de valores 56.650 10.097 72.992 14.356
Diversos (Nota 8(a)) 22.479 29.051 33.157 17.300
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6(a)) (7.068) (4.456) (8.406) (4.456)

Outros valores e bens (Nota 8(b)) 80.135 56.814 83.456 57.249
Bens não de uso próprio 82.328 59.628 84.890 59.695
Provisão para desvalorizações (6.790) (4.277) (6.790) (4.277)
Despesas antecipadas 4.597 1.463 5.356 1.831

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Indusval & Partners
Indusval & Partners 

Consolidado

Passivo e patrimônio líquido 2013 2012 2013 2012

Circulante 2.824.930 2.115.531 2.680.745 2.123.097

Depósitos (Nota 10(a)) 1.303.749 846.265 1.036.371 839.973
Depósitos à vista 41.002 56.387 43.854 56.145
Depósitos interfinanceiros 312.087 101.273 25.564 97.867
Depósitos a prazo 950.660 688.605 966.953 685.961

Captações no mercado aberto (Nota 10(c)) 85.905 241.904 85.905 241.904
Carteira própria 14.005 26.745 14.005 26.745
Carteira de terceiros 71.900 106.200 71.900 106.200
Carteira livre movimentação 108.959 108.959

Recursos de aceites e emissão de títulos (Nota 10(a)) 825.491 376.325 868.884 376.325
Letras de crédito agrícolas, financeiras e imobiliárias 825.491 376.325 868.884 376.325

Relações interdependências 8.090 9.168 8.191 9.168
Recursos em trânsito de terceiros 8.090 9.168 8.191 9.168

Obrigações por empréstimos (Nota 10(a)) 307.634 388.626 329.479 388.626
Empréstimos no exterior 307.634 388.626 329.479 388.626

Obrigações por repasses do país (Nota 10(a)) 113.199 119.575 122.022 119.575
BNDES 67.126 77.426 71.769 77.426
FINAME 46.073 42.149 50.253 42.149

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5(c)) 22.291 7.604 22.291 7.604

Outras obrigações 158.571 126.064 207.602 139.922
Carteira de câmbio (Nota 7) 5.941 46.177 5.941 46.177
Negociação e intermediação de valores (Nota 12(a)) 116.975 57.175 159.262 70.082
Fiscais e previdenciárias (Nota 12(c)) 13.361 4.108 14.646 4.682
Sociais e estatutárias 3.300 10.320 3.606 10.320
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 486 509 487 509
Diversas 18.508 7.775 23.660 8.152

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

Indusval & Partners
Indusval & Partners 

Consolidado

Ativo 2013 2012 2013 2012

Realizável a longo prazo 965.342 902.483 1.085.304 906.467

Títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos (Nota 5) 32.679 59.695 33.518 59.737

Carteira própria 839 42
Instrumentos financeiros derivativos 32.679 59.695 32.679 59.695

Relações interfinanceiras 2.966 4.083 2.966 4.083
Créditos vinculados

Convênios 2.966 4.083 2.966 4.083

Operações de crédito (Nota 6) 685.213 693.561 738.156 693.561
Operações de crédito - setor privado 802.288 756.459 863.993 756.459
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (117.075) (62.898) (125.837) (62.898)

Outros créditos 244.332 144.761 309.720 148.536
Créditos por avais e fianças honrados 778 778
Carteira de câmbio 1.171 1.171
Rendas a receber 817 817
Negociação e intermediação de valores 523 524
Diversos (Nota 8 (a)) 246.549 152.773 311.414 156.024
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6 (a)) (4.205) (8.790) (4.205) (8.790)

Outros valores e bens (Nota 8(b)) 152 383 944 550
Despesas antecipadas 152 383 944 550

Permanente 222.981 74.010 92.141 51.711

Investimentos 201.205 50.488 33.460 24.980
Participações em controladas e coligadas no país (Nota 9(a)) 199.519 48.802 31.767 23.294
Outros investimentos 1.686 1.686 1.693 1.686

Imobilizado de uso (Nota 9(b)) 12.279 12.715 13.937 13.648
Imóveis de uso 1.152 1.210 1.152 1.210
Reavaliação de imóveis de uso 2.634 2.634 2.634 2.634
Outras imobilizações de uso 20.428 18.031 24.657 19.660
Depreciação acumulada (11.935) (9.160) (14.506) (9.856)

Intangível (Nota 9(b)) 9.497 10.807 44.744 13.083
Ágio 25.368 2.276
Outros ativos intangíveis 13.100 13.100 23.788 13.100
Amortização acumulada (3.603) (2.293) (4.412) (2.293)

Total do ativo 4.667.591 4.022.788 4.936.805 4.021.982

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Indusval & Partners
Indusval & Partners 

Consolidado

Passivo e patrimônio líquido 2013 2012 2013 2012

Exigível a longo prazo 1.166.879 1.319.946 1.579.460 1.310.648

Depósitos (Nota 10(a)) 894.305 1.038.003 1.264.708 1.028.553
Depósitos interfinanceiros 110 110
Depósitos a prazo 894.305 1.037.893 1.264.708 1.028.443

Recursos de aceites e emissão de títulos (Nota 10(a)) 43.041 29.751 49.068 29.751
Letras de crédito agrícolas, financeiras e imobiliárias 43.041 29.751 49.068 29.751

Obrigações por empréstimos (Nota 10(a)) 34.800 34.800
No exterior 34.800 34.800

Obrigações por repasses do país (Nota 10(a)) 177.128 215.876 187.959 215.876
Tesouro Nacional 6.893 8.407 6.893 8.407
BNDES 84.900 118.477 89.102 118.477
FINAME 85.140 88.780 91.769 88.780
Outras instituições 195 212 195 212

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5(c)) 6.189 2.620 6.189 2.620

Outras obrigações 11.416 33.696 36.736 33.848
Fiscais e previdenciárias (Nota 12(c)) 8.143 29.446 30.883 29.598
Diversas 3.273 4.250 5.853 4.250

Resultado de exercícios futuros 2.436 1.036 2.439 1.036

Participação de minoritários em controlada (Nota 9 (a)) 815 926

Patrimônio líquido (Nota 13) 673.346 586.275 673.346 586.275
Capital
De domiciliados no país 769.843 572.396 769.843 572.396
Reserva de capital 23.468 14.886 23.468 14.886
Reserva de reavaliação 1.290 1.340 1.290 1.340
Reservas de lucros 3.512 3.512
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 5(c)) (124) (124)
Prejuízos acumulados (115.272) (115.272)
Ações em tesouraria (5.859) (5.859) (5.859) (5.859)

Total do passivo e patrimônio líquido 4.667.591 4.022.788 4.936.805 4.021.982

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

 Indusval & Partners   Indusval & Partners 
Consolidado 

 Semestre 
findo em  

31 de 
dezembro 

 Exercícios  
findos em  

 31 de 
dezembro 

 Semestre 
findo em  

31 de 
dezembro 

Exercícios  
findos em 

 31 de 
dezembro 

2013 2013    2012  2013 2013  2012 

 Receitas da intermediação financeira (Nota 15(a))  256.799    435.263   635.775 279.276     459.879     640.033 
 Operações de crédito  144.329    250.434   258.285 154.574     260.679     258.285 
 Resultado de títulos e valores mobiliários    76.689     117.294 262.091 82.806     124.748     265.057 
 Resultado com instrumentos financeiros derivativos (Nota 5(c))     (7.330)     (13.952) 20.795 (3.547)   (9.367)  22.087 
 Resultado de câmbio     43.111  81.487 94.604 45.443   83.819  94.604 

 Despesas da intermediação financeira (Nota 15(b))     (191.339)  (480.641) (490.999) (214.258)  (503.259)   (489.413)
 Captação no mercado     (128.897)   (235.411)  (331.914) (138.976)   (245.189)  (330.328)
 Empréstimos, cessões e repasses  (47.883)     (97.142) (102.353) (51.598)   (100.857)   (102.353)
 Operações de venda/transferência de ativos financeiros    (839) (839) (1.005)   (1.005)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 6(a))  (13.720)  (147.249)    (56.732) (22.679)   (156.208)     (56.732)

 Resultado bruto da intermediação financeira    65.460     (45.378)    144.776 65.018     (43.380)     150.620 

 Outras receitas (despesas) operacionais  (70.570)   (137.185)  (112.350) (71.290)   (141.218)   (118.958)
 Receitas de prestação de serviços (Nota 15(c))  8.172  14.503 12.052 19.723   34.810  26.357 
 Receitas de tarifas bancárias (Nota 15(c)) 380    739   732 447    806    732 
 Despesas de pessoal (Nota 15(d))  (45.245)     (92.420)    (82.784) (53.906)   (106.417)     (89.818)
 Resultado de participações em controladas e coligadas (Nota 9 (a)) 391    390    2.901 4.486     5.675     4.146 
 Outras despesas administrativas (Nota 15(e))  (27.605)     (49.730)    (40.465) (38.729)     (67.794) (53.118)
 Despesas tributárias (Nota 15(f))     (4.921)  (9.559)    (10.966) (6.749)     (12.383)     (12.625)
 Outras receitas operacionais (Nota 15(g))  2.893     7.132 12.307 21.768   26.119  20.236 
 Outras despesas operacionais (Nota 15(h))     (4.635)  (8.240)  (6.127) (18.330)     (22.034)     (14.868)

 Resultado operacional      (5.110)  (182.563) 32.426 (6.272)   (184.598)   31.662 

 Resultado não operacional (Nota 15(i))    (770) (687)  (1.115) (918)  (835)    (1.115)

 Resultado antes da tributação sobre o lucro     (5.880)  (183.250)  31.311 (7.190)   (185.433)  30.547 

 Imposto de renda e contribuição social (nota 11)  1.052  74.522 (7.906) 2.936  77.234   (7.136)
 Imposto de renda 300     8.063    (12.289) (157)     7.549 (12.631)
 Contribuição social 180     4.837 (7.373) 74     4.588   (7.504)
 Ativo fiscal diferido 572  61.622  11.756 3.019  65.097   12.999 

 Participações e contribuições (Nota 14(c))     (3.088) (11.180)  (9.151) (3.694) (11.819)   (9.192)
 Empregados     (2.264)   (9.102) (8.207) (2.868)   (9.732)   (8.233)
 Administradores    (824)  (2.078)     (944) (826)   (2.087)  (959)

 Lucro líquido/(prejuízo) do semestre/exercício     (7.916)   (119.908) 14.254 (7.948)   (120.018)   14.219 
 Atribuível aos controladores (7.916)   (119.908)   14.254 
 Atribuível aos minoritários (32)  (110)    (35)

 Número de ações em circulação 74.698.289 74.698.289  62.371.178 

 Lucro líquido/(prejuízo) por ação - R$ (0,10597) (1,60523)   0,22853

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

 Indusval & Partners   Indusval & Partners 
Consolidado 

 Semestre 
findo em  

31 de 
dezembro 

 Exercícios  
findos em  

 31 de 
dezembro 

 

Exercícios  
findos em 

 31 de 
dezembro 

2013 2013    2012  2013 2012
Lucro líquido ajustado 14.531 80.926 34.182 85.899 33.403

(Prejuízo)/Lucro líquido (7.916) (119.908) 14.254 (120.018) 14.219
Depreciações e amortizações 3.531 6.435 5.304 6.962 5.597
Resultado equivalência patrimonial (391) (390) (2.901) (5.675) (4.146)
Ajuste de apropriação “stock options” 4.676 9.656 8.985 9.656 8.985
Provisão para devedores duvidosos 13.720 147.249 56.732 156.208 56.732
Provisão/(redução) para desvalorização de bens 1.505 2.513 (471) 2.513 (471)
Provisão para contingências 1.166 2.042 2.680 2.552 2.680
Resultado na alienação de bens tangíveis (735) (1.815) (591) (1.664) (591)
Resultado na alienação de investimentos (9) (14) (9) (14)
Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos (1.025) 35.153 (49.796) 35.374 (49.588)

Variação de ativos e obrigações (29.766) (171.721) (24.373) (285.637) (23.581)
(Aumento)/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez 49.469 140.352 (89.592) 139.241 (89.592)
(Aumento)/redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos (254.336) (601.700) 771.638 (646.593) 765.021
(Aumento)/redução em relações interfinanceiras e interdependências (2.409) (2.310) (13.652) (3.334) (13.652)
(Aumento) em operações de crédito (235.260) (188.252) (461.699) (419.599) (461.699)
(Aumento)/redução em outros créditos e outros valores e bens 2.606 (71.266) 29.815 (176.325) 37.757
Aumento em depósitos 332.165 313.787 223.922 432.554 235.573
Aumento/(redução) em captações no mercado aberto (90.236) (155.999) (625.992) (155.999) (625.992)
Aumento em recursos de aceites e emissão de títulos 305.162 462.455 187.860 511.875 187.860
Aumento/(redução) em obrigações por empréstimos e repasses (81.798) (91.316) 42.071 (49.817) 42.071
Aumento/(redução) em outras obrigações (56.770) 21.128 (88.277) 80.957 (100.461)
Aumento / (redução) de resultados de exercícios futuros 1.641 1.400 (467) 1.403 (467)

Atividades operacionais - caixa líquido proveniente (15.235) (90.795) 9.809 (199.738) 9.822
Alienação de bens tangíveis 13.665 21.741 38.021 25.538 41.537
Aquisição de bens tangíveis (3.150) (45.129) (34.809) (52.893) (38.362)
Aquisição de bens intangíveis (33.779) 115
Alienação de investimentos 44 1.083 44 993
Aquisição de investimentos (125.318) (153.610) (360) (5.210) (360)
Recebimento de dividendos 1.064 2.707 1.064 2.707

Atividades de investimentos - caixa líquido proveniente 
(aplicado) (114.803) (175.890) 6.642 (65.236) 6.630

Aumento de capital 108.031 197.447 197.447
Exercício de opções de compra de ações (stock options) 40 40
Alienação de bônus de subscrição 2 2
Juros sobre o capital próprio pagos (9.589) (9.589)

Atividades de financiamentos - caixa líquido proveniente 
(aplicado) 108.031 197.447 (9.547) 197.447 (9.547)

Aumento em caixa e equivalentes (22.007) (69.238) 6.904 (67.527) 6.905
Caixa e equivalentes no início do exercício/semestre 174.002 221.233 214.329 221.238 214.333
Caixa e equivalentes no final do exercício/semestre 151.995 151.995 221.233 153.771 221.238

Aumento em caixa e equivalentes (Nota 4(a)) (22.007) (69.238) 6.904 (67.527) 6.905

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

Reservas de lucros

Capital
Aumento de 

capital
Reserva de 

capital
Reserva de 
reavaliação Legal Estatutárias

Ajuste de  
avaliação 

 patrimonial

Lucros /
(prejuízos) acu-

mulados
Ações em 
tesouraria

Total da 
participação dos 

controladores
Participação 

de minoritários

Total do 
patrimônio 

consolidado

Em 1 de janeiro de 2012 572.396 5.899 1.389 6.642 (3.233) (5.958) 577.135 577.135
Realização da reserva de reavaliação (Nota 13 (c)) (49) 49
Realização da reserva estatutária (Nota 13 (d)) (1.024) 1.024
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 5 (c)) (6.642) (6.642) (6.642)
Lucro líquido do exercício 14.254 14.254 (35) 14.219
Constituição de reserva legal 713 (713)
Constituição de reserva estatutária 3.823 (3.823)
Juros sobre o capital próprio provisionados (Nota 13(e)) (7.499) (7.499) (7.499)
Apropriação de benefícios - stock options (Nota 13(b)) 8.985 8.985 8.985
Alienação de bônus de subscrição (Nota 13(b)) 2 2 2
Entrega de ações em tesouraria/stock options (Nota 13 (a)) (59) 99 40 40
Venda de parcela de controlada (Nota 9 (a)) 960

Em 31 de dezembro de 2012 572.396 14.886 1.340 713 2.799 (5.859) 586.275 926 587.201

Mutações do exercício 8.987 (49) 713 2.799 (6.642) 3.233 99 9.140 926 10.066

Em 1 de janeiro de 2013 572.396 14.886 1.340 713 2.799 (5.859) 586.275 926 587.200
Realização da reserva de reavaliação (Nota 13 (c)) (50) 50
Realização da legal (Nota 13 (d)) (713) 713
Realização da reserva estatutária (Nota 13 (d)) (2.799) 2.799
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 5 (c)) (124) (124) (124)
Prejuízo do exercício (119.908) (119.908) (100) (120.018)
Apropriação de benefícios - stock options (Nota 13(b)) 9.656 9.656 9.656
Encerramento outorga – stock options (Nota 13(b)) (1.074) 1.074
Aumento de capital (Nota 13 (a)) 89.416 108.031 197.447 197.447

Em 31 de dezembro de 2013 661.812 108.031 23.468 1.290 (124) (115.272) (5.859) 673.346 816 674.161

Mutações do exercício 89.416 108.031 8.582 (50) (713) (2.799) (124) (115.272) 87.071 (110) 86.961

Em 1 de julho de 2013 572.396 89.416 19.866 1.315 31 (108.455) (5.859) 568.710 848 569.557
Realização da reserva de reavaliação (Nota 13 (c)) (25) 25
Realização da legal (Nota 13 (d))
Realização da reserva estatutária (Nota 13 (d))
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 5 (c)) (155) (155) (155)
Prejuízo do semestre (7.916) (7.916) (32) (7.948)
Apropriação de benefícios - stock options (Nota 13(b)) 4.676 4.676 4.676
Encerramento outorga – stock options (Nota 13(b)) (1.074) 1.074
Aumento de capital (Nota 13 (a)) 89.416 18.615 108.031 108.031

Em 31 de dezembro de 2013 661.812 108.031 23.468 1.290 (124) (115.272) (5.859) 673.346 816 674.161

Mutações do semestre 89.416 18.615 3.602 (25) (155) (6.817) 104.636 (32) 104.604

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Reservas de lucros

Capital
Aumento de 

capital
Reserva de 

capital
Reserva de 
reavaliação Legal Estatutárias

Ajuste de  
avaliação 

 patrimonial

Lucros /
(prejuízos) acu-

mulados
Ações em 
tesouraria

Total da 
participação dos 

controladores
Participação 

de minoritários

Total do 
patrimônio 

consolidado

Em 1 de janeiro de 2012 572.396 5.899 1.389 6.642 (3.233) (5.958) 577.135 577.135
Realização da reserva de reavaliação (Nota 13 (c)) (49) 49
Realização da reserva estatutária (Nota 13 (d)) (1.024) 1.024
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 5 (c)) (6.642) (6.642) (6.642)
Lucro líquido do exercício 14.254 14.254 (35) 14.219
Constituição de reserva legal 713 (713)
Constituição de reserva estatutária 3.823 (3.823)
Juros sobre o capital próprio provisionados (Nota 13(e)) (7.499) (7.499) (7.499)
Apropriação de benefícios - stock options (Nota 13(b)) 8.985 8.985 8.985
Alienação de bônus de subscrição (Nota 13(b)) 2 2 2
Entrega de ações em tesouraria/stock options (Nota 13 (a)) (59) 99 40 40
Venda de parcela de controlada (Nota 9 (a)) 960

Em 31 de dezembro de 2012 572.396 14.886 1.340 713 2.799 (5.859) 586.275 926 587.201

Mutações do exercício 8.987 (49) 713 2.799 (6.642) 3.233 99 9.140 926 10.066

Em 1 de janeiro de 2013 572.396 14.886 1.340 713 2.799 (5.859) 586.275 926 587.200
Realização da reserva de reavaliação (Nota 13 (c)) (50) 50
Realização da legal (Nota 13 (d)) (713) 713
Realização da reserva estatutária (Nota 13 (d)) (2.799) 2.799
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 5 (c)) (124) (124) (124)
Prejuízo do exercício (119.908) (119.908) (100) (120.018)
Apropriação de benefícios - stock options (Nota 13(b)) 9.656 9.656 9.656
Encerramento outorga – stock options (Nota 13(b)) (1.074) 1.074
Aumento de capital (Nota 13 (a)) 89.416 108.031 197.447 197.447

Em 31 de dezembro de 2013 661.812 108.031 23.468 1.290 (124) (115.272) (5.859) 673.346 816 674.161

Mutações do exercício 89.416 108.031 8.582 (50) (713) (2.799) (124) (115.272) 87.071 (110) 86.961

Em 1 de julho de 2013 572.396 89.416 19.866 1.315 31 (108.455) (5.859) 568.710 848 569.557
Realização da reserva de reavaliação (Nota 13 (c)) (25) 25
Realização da legal (Nota 13 (d))
Realização da reserva estatutária (Nota 13 (d))
Ajustes de avaliação patrimonial (Nota 5 (c)) (155) (155) (155)
Prejuízo do semestre (7.916) (7.916) (32) (7.948)
Apropriação de benefícios - stock options (Nota 13(b)) 4.676 4.676 4.676
Encerramento outorga – stock options (Nota 13(b)) (1.074) 1.074
Aumento de capital (Nota 13 (a)) 89.416 18.615 108.031 108.031

Em 31 de dezembro de 2013 661.812 108.031 23.468 1.290 (124) (115.272) (5.859) 673.346 816 674.161

Mutações do semestre 89.416 18.615 3.602 (25) (155) (6.817) 104.636 (32) 104.604
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

 Indusval & Partners   Indusval & Partners 
Consolidado 

 Semestre 
findo em  

31 de 
dezembro 

 Exercícios  
findos em  

 31 de 
dezembro 

 

Exercícios  
findos em 

 31 de 
dezembro 

2013 2013    2012  2013 2012
Receitas 253.802 309.797 603.105 364.570 629.504

Intermediação financeira 256.799 435.263 635.775 459.879 640.033
Prestação de serviços e tarifas bancárias 8.552 15.242 12.784 35.616 27.089
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (13.720) (147.249) (56.732) (156.208) (56.732)
Outras 2.171 6.541 11.278 25.283 19.114

Despesas de intermediação financeira (177.619) (333.392) (434.267) (347.051) (432.681)

Insumos adquiridos de terceiros (25.735) (45.024) (35.497) (74.600) (55.528)
Materiais, energia e outros (10.333) (20.140) (17.906) (27.210) (21.930)
Serviços de terceiros (11.822) (18.876) (12.849) (27.588) (20.117)
Outros (3.220) (6.008) (4.742) (19.802) (13.481)

Valor adicionado bruto 50.808 (68.619) 133.341 (57.081) 141.295

Depreciação e amortização (3.531) (6.435) (5.304) (6.962) (5.597)

Valor adicionado líquido produzido pela instituição 47.277 (75.054) 128.037 (64.043) 135.698

Valor adicionado recebido em transferência 391 393 2.906 5.679 4.151
Resultado da equivalência patrimonial 391 390 2.901 5.675 4.146
Outros 3 5 4 5

Valor adicionado total a distribuir 47.668 (74.661) 130.943 (58.364) 139.849

Distribuição do valor adicionado 47.668 (74.661) 130.943 (58.364) 139.849

Pessoal 42.248 91.438 80.329 104.098 86.345
Remuneração direta 30.408 65.822 57.606 75.819 62.149
Benefícios 9.830 21.284 18.674 23.565 19.872
FGTS 2.010 4.332 4.049 4.714 4.324

Impostos, taxas e contribuições 9.976 (52.753) 30.532 (50.664) 32.481
Federais 9.325 (54.432) 29.489 (53.421) 30.661
Estaduais 4 8 8 28 50
Municipais 647 1.671 1.035 2.729 1.770

Remuneração de capital de terceiros 3.360 6.562 5.828 8.220 6.804
Aluguéis 3.360 6.562 5.828 8.220 6.804

Remuneração de capitais próprios (7.916) (119.908) 14.254 (120.018) 14.219
Juros sobre capital próprios provisionados 7.499 7.499
Lucros/prejuízo retidos do exercício/período (7.916) (119.908) 6.755 (119.908) 6.720
Participação dos não-controladores nos lucros retidos (110)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Instituição (banco comercial) e empresas controladas têm como principais atividades bancárias operar com carteiras comercial, de câmbio e em 
outras operações pertinentes a corretora de títulos e valores mobiliários.

A Instituição, sociedade anônima com sede na Rua Iguatemi, 151, 6º andar, São Paulo – SP, Brasil, está listada na Bolsa de Valores de São Paulo 
(IDVL 3 e IDVL 4) desde julho de 2007 e possui 11 dependências, sendo 10 localizadas em grandes centros comerciais brasileiros e 1 nas Ilhas 
Cayman (Branch).

As demonstrações financeiras consolidadas do Banco Indusval S.A. e empresas controladas (Indusval & Partners Consolidado) foram aprovadas 
pelo Conselho de Administração em 26 de fevereiro de 2014. 

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(a)  Base de apresentação

As demonstrações financeiras da Instituição (Indusval & Partners) e as demonstrações financeiras consolidadas da Instituição e empresas 
controladas (Indusval & Partners Consolidado) foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, com os normativos do Banco 
Central do Brasil - BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Abaixo as empresas que o Banco Indusval S.A. apresenta participações societárias diretas no período compreendido por essas demonstrações 
financeiras consolidadas:

Participação total (em %)

Empresa Tipo Atividades

31 de 
dezembro de 

2013

31 de 
dezembro  

de 2012

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores 
(anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.)* Controlada

Corretora de títulos  
e valores mobiliários 96,257 95,192

Serglobal Comércio de Cereais Ltda. Controlada
Títulos e operações 
agrícolas 100,000 100,000

Voga Empreendimentos e Participações Ltda. Controlada
Assessoria financeira e 
finanças corporativas 99,970

Banco Intercap S.A.** Controlada Instituição financeira 99,990

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

Participação total (em %)

Empresa Tipo Atividades

31 de 
dezembro de 

2013

31 de 
dezembro  

de 2012

Sertrading S.A. Coligada
Logística e comércio 
exterior 17,730 17,730

Brasil Agrosec Ltda. Coligada Securitizadora 23,750 23,750

C&BI Agropartners (anteriormente denominada  
BIM Promotora de Vendas Ltda.)

Controlada  
em conjunto

Negócios com títulos 
agrícolas 50,000 100,000

(*) A alteração da denominação social de Indusval S.A. C.T.V.M. para Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores foi aprovada pelo Banco 
Central do Brasil em 24 de outubro de 2013 e publicada no Diário Oficial da União em 28 de outubro de 2013.

(**) Aquisição do Banco Intercap S.A. e empresas controladas em 4 de novembro de 2013, conforme detalhado na nota 9(a).

Para maiores detalhamentos sobre esses investimentos, vide nota explicativa 9(a).

Julgamentos e estimativas contábeis críticas

Na elaboração das Demonstrações Financeiras Anuais foram utilizadas estimativas e premissas na determinação dos montantes de certos ativos, 
passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas contábeis vigentes no Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na 
mensuração de provisões para perdas com operações de crédito, bens não de uso próprio e para contingências, na determinação do valor de 
mercado de instrumentos financeiros, imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos e na seleção do prazo de vida útil de 
certos ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas.

Processo de convergência às normas internacionais de contabilidade (IFRS)

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638 com o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o 
processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International 
Accounting Standards Board - IASB.

Em decorrência deste processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo 
BACEN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo BACEN são: 

•   Resolução nº 3.566/08 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01(R1));

•   Resolução nº 3.604/08 – Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03(R2)); 

•  Resolução nº 3.750/09 – Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05(R1));
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

•  Resolução nº 3.823/09 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25);

•  Resolução nº 3.973/11 – Eventos Subsequentes (CPC 24);

•  Resolução nº 3.989/11 – Pagamento Baseado em Ações (CPC 10(R1));

•  Resolução nº 4.007/11 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23).

•   Resolução n° 4.144/12 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (Pronunciamento Conceitual 
Básico (R1)), exceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do BACEN.

Atualmente não é possível estimar quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização 
dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva para a demonstração financeira.

(b)  Demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras do Banco Indusval S.A., sua agência no exterior e demais 
empresas controladas: Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores (Guide Investimentos), anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M., 
Banco Intercap S.A. (Intercap), Serglobal Comércio Cereais Ltda. (Serglobal) e Voga Empreendimentos e Participações Ltda. (Voga).

Os investimentos do Banco nas controladas, bem como os ativos e passivos, as receitas e despesas e os resultados não realizados de transações 
entre as instituições foram eliminados para efeito de consolidação.

A agência de Cayman foi autorizada a operar pelo BACEN em 5 de março de 2008 e está representada em 31 de dezembro de 2013 por total 
de ativos de R$ 175.589 (R$ 199.683  em 2012) e patrimônio líquido de R$ 51.591 (R$ 43.088 em 2012) com lucro líquido de R$ 1.836 no 
exercício de 2013. (R$ 391 em 2012).

3 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) Apuração do resultado

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência.

(b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira, aplicações no mercado aberto 
(exceto posição financiada) e aplicações em depósitos interfinanceiros (exceto CDI rural), cujo vencimento das operações na data da efetiva 
aplicação for igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Instituição para 
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez

As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de 
provisão para desvalorização, quando aplicável.

15



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

(d) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos

Os títulos e valores mobiliários são avaliados e classificados da seguinte forma:

•   Títulos para negociação - adquiridos com o propósito de serem ativa e freqüentemente negociados, são ajustados ao valor de mercado em 
contrapartida ao resultado do exercício;

•   Títulos disponíveis para venda - que não se enquadrem como negociação e nem como mantidos até o vencimento, são ajustados pelo valor de 
mercado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido deduzido dos efeitos tributários;

•   Títulos mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, 
são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício.

Conforme determina a Circular 3.068/01 do BACEN, os títulos e valores mobiliários classificados como títulos para negociação são apresentados 
no balanço patrimonial, no ativo circulante, independente de sua data de vencimento.

Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da administração, na data de início do contrato, considerando 
sua finalidade. 

Os instrumentos financeiros derivativos com finalidade de hedge são utilizados para proteger exposições a risco ou para modificar as características 
de ativos e passivos financeiros e são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidas diretamente 
no resultado do exercício.

Para minimizar os impactos intermediários da marcação a mercado de instrumentos financeiros derivativos sobre os resultados da instituição, 
principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição global de risco, a instituição pode classificá-los como hedge accounting.  
Tal classificação deve ser formalmente documentada comprovando a existência de: (i) alta correlação entre a variação do valor de mercado do 
objeto de hedge (item a ser protegido) e o valor de mercado do instrumento de hedge (instrumento derivativo), tanto no início quanto ao longo 
da vida do contrato; e (ii) alta efetividade (entre 80% e 125%) na redução do risco do objeto de hedge.

Abaixo são descritas as modalidades de hedge accounting de acordo com a Circular nº 3082/02 do BACEN:

•   Hedge de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados 
são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do exercício;

•   Hedge de fluxo de caixa - os ativos e passivos financeiros objetos de hedge e os respectivos instrumentos financeiros derivativos relacionados 
são contabilizados pelo valor de mercado, com as correspondentes valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, 
reconhecidos em conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajustes de avaliação patrimonial”. A parcela não efetiva do hedge  
é reconhecida diretamente no resultado do exercício.

Alinhada à Circular nº 3082/02 do BACEN, a Instituição havia designado como operações de hedge accounting de fluxo de caixa uma série 
de captações efetuadas em moeda estrangeira e operações de depósito a prazo com garantia especial (DPGE) vinculadas ao IPCA e ao IGPM, 
com o objetivo de transformar as respectivas exposições em CDI. Em junho de 2012, tendo em vista a interpretação de que o tratamento 
de hedge accounting de fluxo de caixa deveria ser dado apenas nos casos em que se fixa um valor predeterminado de fluxo futuro, isto é 
a taxas prefixadas e considerando que os ativos e passivos estão primordialmente indexados à taxa interbancária (CDI), e tal precificação 
descaracterizaria o objetivo de proteção das exposições, a Instituição decidiu descontinuar essa designação com os respectivos efeitos 
demonstrados na Nota 5 (c) (iv).
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

(e) Operações de crédito

As operações de crédito, nas suas diversas modalidades, estão registradas a valor presente, incorporando os rendimentos auferidos até a data do 
balanço, quando pós-fixados, e líquido das rendas a apropriar, em razão da fluência dos prazos das operações, quando prefixadas. 

A atualização das operações de crédito vencidas até o 60º dia é contabilizada em receita de operações de crédito, e a partir do 61º dia, em rendas 
a apropriar.

As operações em atraso classificadas como nível “H” permanecem nesta classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a 
provisão existente e controladas, por até cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.

As operações renegociadas são mantidas no mesmo nível em que estavam classificadas. As renegociações de operações de crédito, que já haviam 
sido baixadas contra a provisão e que estavam em contas de compensação, são classificadas como nível “H” e os eventuais ganhos provenientes 
de renegociação somente são reconhecidos quando efetivamente recebidos.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é fundamentada na análise das operações, efetuada pela administração, caso a caso, para 
concluir quanto ao valor necessário para créditos de liquidação duvidosa, e leva em conta a conjuntura econômica, a experiência passada e 
os riscos específicos e globais das carteiras, bem como as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil.  
As classificações de risco de clientes (ratings) são atribuídas por modelo de credit score, sem a possibilidade de interferência do comitê de crédito 
para a melhoria da classificação atribuída.

Através da Resolução nº 3.533/08, o Banco Central do Brasil determina a divulgação em nota explicativa de informações relativas a cada 
categoria de classificação de venda de ativos financeiros (Nota 6(g)). As referidas categorias são:

•   Operações com transferência substancial dos riscos e benefícios: o ativo deve ser baixado e o resultado reconhecido no momento da 
transferência;

•   Operações com retenção substancial dos riscos e benefícios: o ativo não deve ser baixado, mas sim, deve ser reconhecido um passivo.  
O resultado é apurado conforme o prazo da cessão; e

•   Operações sem transferência nem retenção substancial dos riscos e benefícios: deve ser avaliado a qual instituição pertence o controle do ativo.

(f) Outros valores e bens

Compostos basicamente por bens não destinados ao uso, correspondentes a imóveis disponíveis para venda, próprios, desativados e recebidos 
em dação de pagamento, os quais são ajustados a valor de mercado através da constituição de provisão, de acordo com as normas vigentes.

As despesas antecipadas consideram as aplicações de recursos cujos benefícios ocorrerão em exercícios seguintes.

(g) Investimentos

Os investimentos em empresas controladas e coligadas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais investimentos são 
demonstrados ao custo.

O ágio na aquisição de controladas e coligadas, fundamentado na rentabilidade futura, foi apurado pela diferença entre o valor pago e o valor 
contábil na referida data e está sendo amortizado pelo prazo de 10 anos.
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(h) Imobilizado e Intangível

O ativo imobilizado está registrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, e acrescido, para imóveis de uso próprio, de 
reavaliação (Nota 13(c)). A depreciação é calculada pelo método linear às taxas de 4% a.a. para edificações, 20% a.a. para veículos e sistemas 
de processamento de dados e 10% a.a. para os demais itens. 

Os ativos intangíveis são compostos por intangível na aquisição de participação de entidades e também por outros ativos intangíveis. Os ágios 
são amortizados em decorrência da expectativa de geração de resultados das investidas, exceto para o ágio na reaquisição da totalidade das 
ações da Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.). Os outros ativos intangíveis estão registrados ao custo de 
aquisição, sendo amortizado linearmente pelo prazo de 10 anos para o negócio de Cédulas de Produtos Rurais e conforme a estimativa dos planos 
de negócios para construção de plataforma de negociação de títulos e valores mobiliários na Guide Investimentos (anteriormente denominada 
Indusval S.A. C.T.V.M.).

(i)  Depósitos interfinanceiros, a prazo, captações no mercado aberto e recursos de letras financeiras, agrícolas e imobiliárias

Os depósitos interfinanceiros, a prazo, as captações no mercado aberto e os recursos de letras financeiras, agrícolas e imobiliárias estão registrados 
pelos seus respectivos valores contratuais, acrescidos dos encargos contratados, proporcionais ao período decorrido da contratação da operação.

(j) Obrigações por empréstimos e repasses

As obrigações por empréstimos e repasses estão registradas a valor presente, incorporando os encargos incorridos até a data do balanço e 
atualizadas às taxas cabíveis, vigentes nas datas dos balanços.

(k) Obrigações por contrato de mútuo de ações

As obrigações por contrato de mútuo de ações registradas na rubrica “Outras obrigações - negociação e intermediação de valores”, no passivo 
circulante, são registradas pelos respectivos valores pactuados, as quais são ajustadas mensalmente de acordo com o valor de mercado das ações 
e pelos respectivos ajustes das operações de derivativos (hedge econômico).

(l) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)

O imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros créditos - diversos”. 
Os créditos tributários sobre adições temporárias são realizados quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as quais 
foram constituídos. 

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real, acrescida de adicional de 10%. A contribuição social foi 
provisionada à alíquota de 15%.

De acordo com a Lei nº 11.941/09, as modificações no critério de reconhecimento de receita, custos e despesas computadas na aplicação do lucro 
líquido do exercício, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pelos artigos 37 e 38 da referida Lei, não tem efeitos para fins de apuração do lucro 
real da pessoa jurídica optante pelo Regime Tributário de Transição - RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e critérios 
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Para fins contábeis, os efeitos tributários da adoção da Lei nº 11.638/07 estão registrados nos 
ativos e passivos diferidos correspondentes.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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(m) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias

São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Carta Circular nº 3.429/10, na Deliberação CVM 
594/09 e referendadas pela Resolução nº 3.823/09 do BACEN (CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes).

 

(i) Ativos e passivos contingentes

Referem-se a direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende de eventos futuros.

•   Ativos contingentes: não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências que assegurem elevado grau de confiabilidade de 
realização, usualmente representado pelo trânsito em julgado da ação e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento 
ou compensação com outro exigível.

•   Passivos contingentes: decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por 
terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações cíveis, trabalhistas, de natureza fiscal e previdenciária e outros riscos. Essas contingências, 
coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos 
financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente segurança. As 
contingências são classificadas como prováveis, para as quais são constituídas provisões; possíveis, que somente são divulgadas sem que sejam 
provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e divulgação. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e 
critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.

(ii) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias

Representadas por exigíveis relativos às obrigações tributárias, cuja legalidade ou constitucionalidade é objeto de contestação judicial, constituídas 
pelo valor integral em discussão.

(n) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - Impairment 

O Banco Indusval & Partners, baseando-se nos dispositivos do CPC 01, analisa uma vez por ano os valores dos ativos não financeiros, exceto 
outros valores e bens e créditos tributários, para determinar se há alguma indicação de perda por impairment, que é reconhecida no resultado do 
período se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder seu valor recuperável.

Saldos de ágio originados da aquisição de empresa e ativos intangíveis com vida útil indefinida tem sua recuperação testada pelo menos uma 
vez por ano, independentemente da existência de alguma indicação de perda por impairment. Já os ativos imobilizados, investimentos em 
controladas, coligadas e joint ventures e demais intangíveis são testados apenas se houver evidência objetiva de perda.

Nos exercícios de 2012 e de 2013, não foram apuradas perdas por impairment.

(o) Pagamento baseado em ações

O Banco Indusval & Partners opera planos de pagamento baseado em ações, onde a Instituição recebe os serviços dos empregados como 
contraprestação por opções de compra de ações da Instituição (instrumentos patrimoniais). O valor justo do serviço recebido é reconhecido 
como despesa e o respectivo crédito em conta destacada do patrimônio líquido, em referência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo 
os impactos de quaisquer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no desempenho que não sejam variáveis de mercado.   
Estas são incluídas nas premissas sobre a quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos. 
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

O valor total da despesa é reconhecido durante o vesting period (período durante o qual as condições específicas de aquisição dos direitos devem 
ser atendidas). Na data do reporte, a Instituição realiza uma revisão das estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos 
com base nas condições de aquisição de direito que não são de mercado.

(p) Resultado de exercícios futuros 

Referem-se às comissões de operações de fianças emitidas que foram recebidas à vista e que serão apropriadas linearmente ao resultado até os 
seus vencimentos, na situação do devedor especificado cumprir as obrigações normais do contrato (não apresentar default). Em caso de default 
do devedor, o banco reconhece imediatamente o saldo acumulado em resultado de exercícios futuros ao resultado do exercício.

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Indusval & Partners
Indusval & Partners  

Consolidado

2013 2012 2013 2012

Caixa 36.730 18.245 38.446 18.250
Aplicações interfinanceiras de liquidez consideradas equivalentes 115.265 202.988 115.265 202.988

Caixa e equivalentes de caixa 151.995 221.233 153.711 221.238

 

(b) Aplicações interfinanceiras de liquidez

Indusval & Partners e 
Consolidado

2013 2012

Aplicações no mercado aberto 177.500 377.495

Posição bancada 105.600 164.840
LFT 50.014
LTN 105.600 72.216
NTN 42.610

Posição financiada 71.900 212.655
LTN 71.900 105.412
NTN 107.243

Aplicação em depósitos interfinanceiros 25.071 52.040
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Indusval & Partners e 
Consolidado

2013 2012

Aplicações em depósitos 24.976 51.928
CDI não ligadas 9.570 38.035
CDI rural 15.406 13.893

Aplicações em moeda estrangeira 95 112

202.571 429.535

Circulante 202.571 429.535

  

5 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

(a) Avaliação, classificação e gerenciamentos de riscos

As avaliações das posições de títulos de renda fixa e dos instrumentos financeiros derivativos são obtidas através dos mercados em que possuam 
maior liquidez ou, caso não haja essa disponibilidade, em mercados correlacionados, inclusive por interpolações e extrapolações de prazos.  
A carteira de ações, constituída por títulos objeto de contrato de mútuo (Nota 3(k)), é vendida no mercado à vista, com a simultânea aquisição 
de opções de compra e lançamento de opções de venda, resultando em uma operação de captação a taxas prefixadas, cujos resultados são 
reconhecidos em razão da fluência dos prazos.

A estrutura de gerenciamento de riscos, bem como a metodologia adotada para o cálculo de capital, podem ser encontradas na Internet na página 
da instituição:

http://www.bip.b.br/port/institucional/indusval/gestaoasp

(b) Títulos e valores mobiliários

(i) Indusval & Partners

31 de dezembro de 2013

Indusval & Partners

Valor de 
Custo 

Amortizado
Ajuste a 
Mercado

Valor de 
Mercado

Sem 
Vencimento

Até  
90

De  
91 a  
180

De  
181 a 

360

De  
361 a 
1080

De  
1081 a 

1800

Acima 
de  

1800

Títulos para negociação

Letras Financeira do Tesouro - LFTs 137.314 (37) 137.277 22.389 7.594 40.207 67.087

Letras do Tesouro Nacional - LTNs 335.230 (1.227) 334.003 333.552 451

Notas do Tesouro Nacional - NTNs 7.734 (26) 7.708 5.045 2.641 22
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31 de dezembro de 2013

Indusval & Partners

Valor de 
Custo 

Amortizado
Ajuste a 
Mercado

Valor de 
Mercado

Sem 
Vencimento

Até  
90

De  
91 a  
180

De  
181 a 

360

De  
361 a 
1080

De  
1081 a 

1800

Acima 
de  

1800

Debêntures 25.156 25.156 25.156

Cédulas de Depósito Bancário - 
CDBs 4.084 4.084 4.084

Cédulas de Produto Rural - CPRs 608.872 2.023 610.895 288.088 192.261 96.745 33.801

Warrants 15.094 506 15.600 8.538 7.062

Títulos de Renda Variável 47.763 47.763 47.763

Cotas de Fundo de Investimento 96 96 96

Títulos disponíveis para venda

Notas do Tesouro Nacional - NTNs 14.180 (124) 14.056 11.025 3.031

1.195.523 1.115 1.196.638 47.859 323.099 192.261 449.998 113.281 70.118 22

31 de dezembro de 2012

Indusval & Partners

Valor de 
Custo 

Amortizado
Ajuste a 
Mercado

Valor de 
Mercado

Sem 
Vencimento

Até  
90

De  
91 a  
180

De  
181 a 

360

De  
361 a 
1080

De  
1081 a 

1800

Acima 
de  

1800

Títulos para negociação

Letras Financeira do Tesouro - LFTs 167.109 (159) 166.950 33.519 4.658 37.442 39.477 36.656 15.198

Letras do Tesouro Nacional - LTNs 145.049 (19) 145.030 145.030

Notas do Tesouro Nacional - NTNs 206 206 206

Debêntures 39.982 96 40.078 26.658 13.420

Cédulas de Produto Rural - CPRs 237.439 (3.065) 234.374 44.058 42.697 100.360 45.539 1.720

Warrants 7.960 7 7.967 7.967

Títulos de Renda Variável 31.312 31.312 31.312

Cotas de Fundo de Investimento 126 126 126

629.183 (3.140) 626.043 31.438 85.544 47.355 282.832 111.880 51.796 15.198
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(ii) Indusval & Partners Consolidado

31 de dezembro de 2013

Indusval & Partners Consolidado

Valor de 
Custo 

Amortizado
Ajuste a 
Mercado

Valor de 
Mercado

Sem 
Vencimento

Até  
90

De  
91 a  
180

De  
181 a 

360

De  
361 a 
1080

De  
1081 a 

1800

Acima  
de  

1800

Títulos para negociação
Letras Financeira do Tesouro - LFTs 178.661 (39) 178.622 23.763 10.311 63.221 72.910 8.417
Letras do Tesouro Nacional - LTNs 350.923 (1.270) 349.653 347.466 2.187
Notas do Tesouro Nacional - NTNs 7.918 (30) 7.888 5.155 2.641 92
Debêntures 25.156 25.156 25.156
Cédulas de Depósito Bancário - 
CDBs 4.084 4.084 4.084

Letras de Câmbio 666 666 666
Cédulas de Produto Rural - CPRs 620.190 2.023 622.213 288.991 192.261 102.177 38.784
Warrants 15.094 506 15.600 8.538 7.062
Títulos de Renda Variável 47.763 47.763 47.763
Cotas de Fundo de Investimento 96 96 96
Outros 5 5 5
Títulos disponíveis para venda
Notas do Tesouro Nacional - NTNs 14.180 (124) 14.056 11.025 3.031
Títulos mantidos até o vencimento
Títulos da Dívida Agrária - TDAs 43 43 11 21 11

1.264.779 1.066 1.265.845 47.864 326.042 192.261 472.182 143.035 75.952 8.509

31 de dezembro de 2012

Indusval & Partners Consolidado

Valor de 
Custo 

Amortizado
Ajuste a 
Mercado

Valor de 
Mercado

Sem 
Vencimento

Até  
90

De  
91 a  
180

De  
181 a 

360

De  
361 a 
1080

De  
1081 a 

1800

Acima  
de  

1800

Títulos para negociação
Letras Financeira do Tesouro - LFTs 188.621 (166) 188.455 33.517 4.656 37.947 59.864 37.272 15.199
Letras do Tesouro Nacional - LTNs 145.050 (18) 145.032 145.032
Notas do Tesouro Nacional - NTNs 206 206 206
Debêntures 39.982 96 40.078 26.658 13.420
Cédulas de Produto Rural - CPRs 240.500 (3.150) 237.350 44.058 42.697 103.336 45.539 1.720
Warrants 7.960 7 7.967 7.967
Títulos de Renda Variável 31.312 31.312 31.312
Cotas de Fundo de Investimento 126 126 126
Títulos mantidos até o vencimento
Títulos da Dívida Agrária - TDAs 53 53 11 21 21

653.810 (3.231) 650.579 31.438 85.542 47.353 286.326 132.288 52.433 15.199
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(c) Instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting

A Instituição opera com instrumentos financeiros derivativos, de acordo com sua política de gestão de riscos, com o objetivo de proteção 
(hedge) contra riscos de mercado, mitigando exposições decorrentes principalmente de flutuações das taxas de juros e cambial. Os instrumentos 
derivativos utilizados destinam-se a administrar a sua exposição global e a atender às necessidades de seus clientes para a proteção de suas 
exposições. 

As operações de derivativos utilizadas são: swaps de taxas de juros, de moeda, de produtos e índices, operações em mercados futuros, termos e 
opções.

Os instrumentos financeiros derivativos são demonstrados no balanço patrimonial consolidado pelo seu valor de mercado, geralmente, baseando-
se em cotações de preços ou cotações de preços de mercado para ativos ou passivos com características similares. Não estando disponíveis, os 
valores de mercado baseiam-se em modelos de precificação, fluxo de caixa descontado e cotações de operadores de mercado.

Os contratos de derivativos negociados são registrados na BM&FBovespa ou na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP. 
A apuração destas operações é feita através de informações disponíveis e divulgadas pela BM&FBovespa ou por provedores externos (corretoras, 
bancos e outros).

A área de Gestão de Risco trata da precificação de todos os instrumentos financeiros derivativos, tanto utilizando parâmetros de mercado 
MtM (Mark to Market) como parâmetros da operação (valor na curva). Os parâmetros de mercado são atualizados diariamente no processo 
de precificação dos instrumentos a mercado, como as estruturas a termo de taxa de juros para todos os indexadores brasileiros. Os modelos 
de marcação a mercado (MtM) avaliam os valores dos instrumentos derivativos de acordo com as atuais condições de mercado para todos os 
indexadores, como também para os títulos de dívida soberana e eurobonds de empresas brasileiras e duration (prazo médio) da carteira.

(i) Posição por indexador

     Indusval & Partners Consolidado

Ativos Passivos
Valor de registros 

 dos contratos
Resultado 2° 

semestre
Resultado 

acumulado

31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 2013 2012 2013 2012

Swap 70.294 75.886 17.782 6.544 838.855 870.332 10.296 26.231 10.714 54.943

DI x US$ 62 974 11.533 3.792 108.869 124.415

DI x Pré 1.735 143 363 1.598 68.601 38.515

US$ x DI 11.425 10.765 34 354 88.707 93.702

US$ x Pré 8.378 2.124 215 637 104.712 123.296

Pré x US$ 23 222 4.518 53

US$ pré x Pré 799 67 7 7.500 7.000

US$ pré x DI 985 13.000
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     Indusval & Partners Consolidado

Ativos Passivos
Valor de registros 

 dos contratos
Resultado  

2° semestre
Resultado 

acumulado

31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 2013 2012 2013 2012

US$ pré x US$ 103 5 16 1.528 22.463

DI x IPCA 253 45 17.357 15.000

IPCA x DI 43.954 56.151 2.756 333.537 335.779

IGPM x DI 2.205 2.903 700 23.900 23.900

Libor x US$ 464 23 95 17.669 40.988

Libor x DI 1.466 36.495

Pré x Milho 664 749

US$ x Libor 465 11.713

Pré x Soja 2.633 45.221

Termo 2.256 4.047 3.906 2.583 79.170 74.276 1.433 (6) 271 209

Moedas 2.256 1.094 3.096 2.274 79.170 69.921

Ativos fin e 
mercadorias

2.953 309 4.355

Opções 8.705 812 6.792 1.097 120.022 2.668.330 (4.399) (2.497) (7.027) (2.101)

Índice 79 22.373

Ações 6.108 643 2.291 1 41.400 2.619.795

Moedas 2.597 4.422 927 56.249 30.684

Ativos fin e 
mercadorias

169 169 17.851

Futuros 1.875.747 1.012.062 (10.877) (3.444) (13.325) (30.964)

Taxa de juros 1.342.964 685.152

Moedas 494.117 235.469

Índices 59.739

Ativos fin e 
mercadorias

38.666 31.702

81.885 80.745 28.480 10.224 2.913.794 4.625.000 (3.547) 20.284 (9.367) 22.087
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(ii) Posição por prazo

31 de dezembro de 2013
Indusval & Partners Consolidado

Até 90
De 91  
a 180

De 181  
a 360

De 361  
a 1080

De 1081  
a 1800 Total

Valor referencial 714.991 733.723 824.870 580.142 60.068 2.913.794
Swap 92.100 158.968 170.194 384.736 32.857 838.855
Termo 51.501 19.709 6.280 1.680 79.170
Opções 518.515 499.062 641.116 189.891 27.163 120.022
Futuros 52.875 55.984 7.280 3.835 48 1.875.747

Ativo 7.128 21.357 20.721 27.604 5.075 81.885
Swap 4.238 13.337 20.717 27.557 5.075 70.924
Termo 915 1.290 4 47 2.256
Opções 1.975 6.730 8.705

Passivo 8.190 13.468 633 6.187 2 28.480
Swap 1.541 9.767 372 6.102 17.782
Termo 2.841 839 226 3.906
Opções 3.808 2.862 35 85 2 6.792

31 de dezembro de 2012
Indusval & Partners Consolidado

Até 90
De 91  
a 180

De 181  
a 360

De 361  
a 1080

De 1081  
a 1800 Total

Valor referencial    3.081.733       415.853       455.545       623.649           48.220    4.625.000 
Swap        49.115       244.514       110.963       426.686           39.054       870.332 
Termo        41.858        20.826        10.798             794        74.276 
Opções    2.646.390        13.444          8.496    2.668.330 
Futuros       344.370       137.069       333.784       187.673            9.166    1.012.062 

Ativo          2.820        16.204          2.025        53.532            6.164        80.745 
Swap          1.548        12.970          1.672        53.532            6.164        75.886 
Termo             460          3.234             353          4.047 
Opções             812             812 

Passivo          2.278          4.313          1.013          1.964               656        10.224 
Swap             194          3.582             697          1.415               656          6.544 
Termo          1.836             438             280               29          2.583 
Opções             248             293               36             520          1.097 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 201326



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

(iii) Garantias

31 de dezembro de 2013

Indusval & Partners Consolidado

Clearing de Clearing de

derivativos ações Total

Títulos e valores mobiliários 108.215 60.955 169.170

Fianças 31.056 41.911 72.967

139.271 102.866 242.137

31 de dezembro 2012

Indusval & Partners Consolidado

Clearing de Clearing de

derivativos ações Total

Títulos e valores mobiliários 83.694 60.837 144.531

Fianças 18.874 12.947 31.821

102.568 73.784 176.352

(iv) Descontinuidade do Hedge Accounting de Fluxo de Caixa

Em junho de 2012, conforme descrito na nota explicativa 3 (d), a Instituição revogou a designação de hedge accounting de operações de proteção 
de fluxo de caixa (exposições às variações de captações em moeda estrangeira - Libor e moeda - e à variação de índices de inflação - IPCA e 
IGPM). 

Em 2012, em decorrência da descontinuidade do hedge accounting, R$ 7.462, líquidos de efeitos tributários, que estavam acumulados no 
patrimônio líquido, foram transferidos ao resultado do exercício e lançados na rubrica “Resultado de instrumentos financeiros derivativos”.

(d) Custódia dos títulos da carteira

Os títulos privados integrantes da carteira da Instituição estão registrados na Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP sob responsabilidade 
do Banco Indusval S.A. e os títulos de renda variável e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Banco na Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e na Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA. Os títulos públicos estão registrados no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC do Banco Central do Brasil. 
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6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO

(a) Composição da carteira de crédito por tipo de operação e provisão para riscos de crédito

31 de dezembro de 2013

Níveis

Operações AA A B C D E F G H Total

Empréstimos e títulos descontados 57.573 901.117 856.713 87.587 125.683 23.764 31.368 17.262 115.600 2.216.667

Financiamentos em moeda 
estrangeira 48.049 85.788 82 249 491 134.659

BNDES/FINAME 20.209 117.430 139.470 17.455 698 565 726 296.553

CDC - veículos 1 8 9

Outros financiamentos 22.619 714 23.333

Total de operações de crédito 100.401 1.067.310 1.081.971 105.124 126.630 23.765 31.933 17.262 116.825 2.671.221

Adiantamento de contratos  
de câmbio 14.112 92.677 113.394 40.293 10.216 4.269 418 25 275.404

Financiamento de venda de bens  
não de uso (Nota 8(a)) 20.092 1.089 7.502 28.683

Fianças honradas 507 507

Outros títulos e créditos a receber 
(Nota 8(a)) 46.757 394 877 1.358 49.386

Total de crédito 114.513 1.226.836 1.196.848 146.294 136.846 28.034 32.858 24.764 118.208 3.025.201

Total de crédito incluindo cessões  
com coobrigação 114.513 1.226.836 1.196.848 146.294 136.846 28.034 32.858 24.764 118.208 3.025.201

Garantias prestadas (Nota 19(a)) 178.969

Total da carteira 114.513 1.226.836 1.196.848 146.294 136.846 28.034 32.858 24.764 118.208 3.204.170

Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa 6.134 11.968 4.389 13.685 8.410 16.429 17.335 118.209 196.559

Provisão complementar 23.838

Provisão total * 6.134 11.968 4.389 13.685 8.410 16.429 17.335 118.209 220.397

(*) O total de provisão no Balanço Patrimonial Consolidado é de R$ 220.426, pois há provisão de R$ 29 referente à provisão para operação sem 
característica de concessão de crédito.
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31 de dezembro de 2012
Níveis

Operações AA A B C D E F G H Total

Empréstimos e títulos descontados 51.282 835.457 554.645 199.955 57.138 81.822 26.730 3.452 13.940 1.824.421

Financiamentos em moeda 
estrangeira 30.325 63.588 17.983 111.896

BNDES/FINAME 2.132 132.223 145.823 47.165 6.015 335 370 419 876 335.358
CDC - veículos 46 13 10 3 7 7 10 178 274

Total de operações de crédito 53.414 998.051 764.069 265.113 63.156 82.164 27.107 3.881 14.994 2.271.949

Adiantamento de contratos de 
câmbio 86.172 139.203 79.547 3.863 5.344 314.129

Financiamento de venda de bens 
não de uso (Nota 8(a)) 18.799 16.498 35.297

Fianças honradas 778 778
Outros títulos e créditos a receber 1.850 1.850

Total de crédito 53.414 1.103.022 919.770 344.660 65.006 82.164 27.107 8.522 20.338 2.624.003

Cessões com coobrigação  
(CDC – veículos) 194 12 29 6 14 8 30 293

Total de crédito incluindo cessões 
com coobrigação 53.414 1.103.216 919.782 344.689 65.012 82.178 27.107 8.530 20.368 2.624.296

Garantias prestadas (Nota 19(a)) 158.191

Total da carteira 53.414 1.103.216 919.782 344.689 65.012 82.178 27.107 8.530 20.368 2.782.487

Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa 5.515 9.198 10.340 6.501 24.649 13.553 5.965 20.338 96.059

Provisão de créditos cedidos com 
coobrigação 1 1 1 4 5 30 42

Provisão total 5.516 9.198 10.341 6.502 24.653 13.553 5.970 20.368 96.101

O montante da constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de R$ 156.208 em 2013 (R$ 56.732 em 2012). 

Em 4 de novembro de 2013 a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa foi impactada em R$ 29.737, no consolidado, 
devido a aquisição do Banco Intercap S.A.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

Alinhado ao plano de negócios, já amplamente divulgado ao longo dos dois últimos anos, a administração promoveu uma revisão na sua carteira 
de crédito no primeiro trimestre de 2013, buscando a evolução da qualidade do portfólio. Dessa forma, e, prevendo uma maior inadimplência dos 
clientes antigos, adquiridos antes de abril de 2011, a administração realizou uma provisão complementar de R$ 110.721 no primeiro trimestre de 
2013, para fazer frente a eventuais perdas futuras. Em 31 de dezembro de 2013, o valor da provisão complementar é de R$ 23.838. O montante 
de R$ 69.791 da provisão complementar constituída no primeiro trimestre de 2013 foi alocada para clientes antigos, nos trimestres subsequentes.

O montante de créditos baixados contra a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de R$ 61.678 em 2013 (R$ R$ 103.496 em 2012) e 
o montante de créditos recuperados foi de R$ 10.705 (R$ 22.846 em 2012). 

Em 31 de dezembro de 2013, a carteira de créditos renegociados foi de R$ 227.712 (R$ 273.537 em 2012). Esses créditos possuem provisão de 
R$ 115.644 (R$ 53.541 em 2011). O volume de renegociações no ano foi de R$ 82.602 (R$ 109.552 em 2011).

(b) Composição das operações de crédito por setor de atividade

2013 2012

Rural 7.125
Indústria 1.132.566 1.300.890
Comércio 917.313 700.196
Intermediários financeiros 63.866 11.745
Outros serviços 832.729 550.892
Pessoas físicas (*) 71.602 60.573

3.025.201 2.624.296

(*) Do total de pessoas físicas, R$ 71.593 (R$ 60.006 em 2012) referem-se a operações com características de Middle Market e R$ 9 (R$ 567 
em 2012) a operações de varejo.

(c) Composição das operações de crédito por indexador

2013 2012

Prefixado 1.162.209 1.249.620
Pós-fixado (CDI) 1.600.327 1.134.803
TR/TBF 1.456 1.517
Outros 261.209 238.356

3.025.201 2.624.296
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(d) Composição das operações de crédito por vencimento das parcelas 

2013 2012

Vencidas
De 15 a 60 dias 17.182 21.435
De 61 a 180 dias 11.793 14.079
Acima de 180 dias 6.955 8.891

35.930 44.405

A vencer
Até 90 dias 943.932 943.004
De 91 a 180 dias 573.053 430.790
De 181 a 360 dias 548.847 448.046
Acima de 360 dias 923.439 758.051

2.989.271 2.579.891

3.025.201 2.624.296

(e) Concentração das operações de crédito

2013 2012

Clientes Valor % % acumulado Valor % % acumulado 

10 maiores clientes 395.577 13,08 13,08 368.283 14,03 14,03
11 a 60 maiores clientes 897.513 29,67 42,75 811.984 30,94 44,97

61 a 160 maiores clientes 767.864 25,38 68,13 725.763 27,66 72,63

Demais 964.247 31,87 100,00 718.266 27,37 100,00

3.025.201 2.624.296

(f) Composição dos créditos classificados como “C até H”

Do total de operações com classificação de risco de C até H, detalhadas no quadro abaixo, apenas uma parte apresenta atraso de pagamento 
superior a 60 dias e, portanto, está classificada como créditos não performados. O restante das operações segue curso normal de pagamentos, 
entretanto, permanece classificado nestas categorias devido aos critérios de análise de crédito.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

31 de dezembro de 2013

Nível C D E F G H Total

Em curso normal 146.294 130.510 26.102 21.557 5.993 86.289 416.745
Créditos não performados 6.336 1.932 11.301 18.771 31.919 70.259

146.294 136.846 28.034 32.858 24.764 118.208 487.004

31 de dezembro de 2012

Nível C D E F G H Total

Em curso normal 344.647 55.783 76.533 24.187 1.501 5.580 508.231
Créditos não performados 42 9.229 5.645 2.920 7.029 14.788 39.653

344.689 65.012 82.178 27.107 8.530 20.368 547.884

(g) Composição das operações cedidas por tipo de operação e natureza dos riscos

31 de dezembro de 2013

Categoria Operação
Resultado 
da cessão

Valor do 
ativo

Valor da 
obrigação 

assumida(*)

Operações com transferência substancial dos riscos e benefícios Empréstimos (122)

(122)

31 de dezembro de 2012

Categoria Operação
Resultado 
da cessão

Valor do 
ativo

Valor da 
obrigação 

assumida(*)

Operações com transferência substancial dos riscos e benefícios Empréstimos (1.367)

Operações com retenção substancial dos riscos e benefícios CDC - veículos 293 516

(1.367) 293 516

(*) Saldo registrado na rubrica de Outras Obrigações - Diversas.
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7 CARTEIRA DE CÂMBIO

Indusval & Partners e Consolidado

2013 2012
Ativo
Câmbio comprado a liquidar 287.273 314.042
Direitos sobre vendas de câmbio 1.470 44.237
Adiantamentos em moeda nacional (102) (823)
Outros 4.860 5.989

293.501 363.445
Passivo
Câmbio vendido a liquidar 1.581 44.192
Obrigações por compras de câmbio 274.865 309.890
Adiantamentos sobre contratos de câmbio (270.710) (308.140)
Outros 205 235

5.941 46.177

8 OUTROS CRÉDITOS E OUTROS VALORES E BENS

(a) Outros créditos – diversos

Indusval & Partners Indusval & Partners Consolidado

2013 2012 2013 2012

Créditos tributários (Nota 11(b)) 167.930 106.307 207.302 109.437
Devedores por compra de valores e bens (Nota 6) 28.683 35.297 28.683 35.297
Títulos e créditos a receber (Nota 6) 49.386 1.850 49.386 1.850
Títulos e créditos a receber sem característica de concessão de crédito 8.937 7.958 15.372 7.958
Devedores por depósitos em garantia 10.236 11.918 38.253 11.975
Impostos e contribuições a compensar 1.485 2.422 2.507 3.017
Devedores diversos - país e outros 2.371 16.072 3.068 3.790

269.028 181.824 344.571 173.324

Circulante 22.479 29.051 33.157 17.300
Realizável a longo prazo 246.549 152.773 311.414 156.024
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

(b) Outros valores e bens – Indusval & Partners Consolidado

2013 2012

Imóveis 74.586 52.179
Veículos 7.914 4.877
Máquinas e equipamentos 671 1.033
Outros 1.719 1.606

Provisão para desvalorização (6.790) (4.277)
78.100 55.418

Despesas antecipadas 6.300 2.381
84.400 57.799

Circulante 83.456 57.249
Realizável a longo prazo 944 550

9 PERMANENTE

(a) Investimentos em controladas e coligadas - Indusval & Partners

Guide 
Investimentos 

(**) (1)
Intercap  

(7)
Serglobal 

(2) Voga (6)
C&BI (*) 

(5)
Sertrading 

(3)
Brasil 

Agrosec (4) Total

Saldo em 31 de dezembro de 2011 23.633 18.086 88 22.467 374 64.648

Aquisição/(alienação)  (1.051)   (14.000)   (706) 10 (696)
Resultado de equivalência patrimonial (1.981)  751  (17) 4.615 (467) 2.901
Primeiro semestre de 2012 (1.273)  427  (7) 2.227 (209) 1.165
Segundo semestre de 2012 (708)  324  (10) 2.388 (258) 1.736 
Dividendos recebidos      (1.111)  (1.111)

Saldo em 31 de dezembro de 2012 20.601  4.837   71 23.044 249 48.802

Aquisição/(alienação) 5.017 108.007 11.000 24.392 4.965  202 153.583
Amortização de ágio/outros  (7) (26)  (783)  (1.376)  (2.192)
Resultado de equivalência patrimonial (2.382) (2.282) 366 (988) 2.373 3.662 (359) 390
Primeiro semestre de 2013 (1.546)  234 121 81 1.331 (222) (1)
Segundo semestre de 2013 (836) (2.282) 132 (1.109) 2.292 2.331 (137) 391
Dividendos recebidos      (1.064)  (1.064)

Saldo em 31 de dezembro de 2013 23.229 105.699 16.203 22.621 7.409 24.266 92 199.519 

(*) Nova denominação da BIM Promotora de Vendas Ltda a partir de 5 de fevereiro de 2013.
(**) Nova denominação da Indusval S.A. C.T.V.M. a partir de 24 de outubro de 2013.
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Abaixo, são demonstradas informações acerca das controladas e coligadas:

Guide 
Investimentos Intercap* Serglobal Voga C&BI Sertrading 

Brasil 
Agrosec 

31 de dezembro de 2013
Capital social 18.855 116.260 17.788 754 10.500 41.351 4.347
Patrimônio líquido  21.768   105.387  16.203   650   10.071   68.769   1.768
Lucro/(prejuízo) líquido  (2.499)   (2.282)  366  (988)   4.746   19.400   (1.276)
Primeiro semestre de 2013 (1.624) 234 121 163 6.951 (947)
Segundo semestre de 2013  (875)   (2.282)   132   (1.109)   4.583   12.449   (329)
Quantidade de ações/cotas detidas  643   358.375   17.788   753.772   5.250   506.575   8.587
Participação %  96,257   99,99   100  99,97   50   17,73   23.75

             
31 de dezembro de 2012
Capital social                13.838 6.788  500 41.351 2.797 
Patrimônio líquido  19.250          4.837 71        54.980 349 
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício                 (1.992)   751   (17) 22.969 (1.843)
Primeiro semestre de 2013 (1.273) 427 (7) 9.935 (886)
Segundo semestre de 2013 (719) 324 (10) 13.034 (957)
Quantidade de ações/cotas detidas 495 6.788  500 506.575 4.156 
Partcipação %    95   100   100     18    24 

(*) Saldo oriundo a partir da data de aquisição.

(1) Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M).

Em 15 de junho de 2011, a Instituição readquiriu as ações pertencentes à Serendipity por R$ 13.000, sendo apurado um ágio de R$ 2.391 na 
data da aquisição.

Em 6 de novembro de 2012, o Banco Indusval & Partners vendeu 25 ações preferenciais da Guide Investimentos (anteriormente denominada 
Indusval S.A. C.T.V.M.) ao Sr. Alexandre Atherino, diretor executivo da mesma que totalizam R$ 961 por R$ 1.066, que corresponde a 9,615% 
das ações preferenciais e 4,808% do total de ações da Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.), conforme Fato 
Relevante divulgado ao mercado em 22 de novembro de 2012. Esta participação é destacada nas demonstrações consolidadas sob a rubrica 
“Participação de Minoritários”.

Em 12 de setembro de 2013, a Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.) efetuou um aumento de capital através 
da emissão de 148 ações ordinárias que totalizam R$ 5.017. O Banco Indusval & Partners subscreveu as 148 ações por R$ 33,90 cada.

(2) Serglobal Comércio Cereais Ltda.

Em abril de 2011, a Instituição adquiriu a totalidade das cotas da Serglobal Comércio Cereais Ltda, empresa especializada em investimento 
em títulos agrícolas cujo capital era constituído por 4.788.074 cotas pelo valor de R$ 1.900 equivalente ao patrimônio líquido da entidade em  
5 de abril de 2011, objetivando entrar no mercado de títulos agrícolas – CPRs, assim como demonstrado na Nota 5(b). Durante o ano de 2011, 
foi efetuado aumento de capital na Serglobal no montante de R$ 16.000, com a emissão de 16.000.000 de novas cotas, todas subscritas pela 
Instituição.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

Em 28 de dezembro de 2012 foi efetuada uma redução de capital na Serglobal de R$ 20.788 para R$ 6.788 mediante restituição ao Banco 
Indusval & Partners. 

Em 21 de agosto de 2013, a Serglobal Comércio Cereais Ltda efetuou um aumento de capital através da emissão de 7.000 de novas cotas que 
totalizam R$ 7.000. O Banco Indusval & Partners subscreveu as 7.000 quotas por R$ 1,00 cada. Por ora, o capital da Serglobal é composto por 
13.788 cotas. 

Em 4 de dezembro de 2013, a Serglobal Comércio Cereais Ltda efetuou um aumento de capital através da emissão de 4.000 de novas cotas que 
totalizam R$ 4.000. O Banco Indusval & Partners subscreveu as 4.000 quotas por R$ 1,00 cada. Por ora, o capital da Serglobal é composto por 
17.788 cotas.

(3) Sertrading S.A.

No primeiro semestre de 2011, a Instituição realizou um investimento de R$ 25.000 através da subscrição de ações ordinárias em aumento de 
capital da Sertrading, uma das maiores empresas de logística e serviços de comércio exterior do Brasil. O valor do patrimônio líquido na data da 
aquisição era de R$ 7.616, sendo apurado na aquisição ágio por rentabilidade futura no valor de R$ 17.384. O ágio pago está sendo amortizado, 
fundamentado em estudo técnico e lançado na rubrica “outras despesas operacionais” na demonstração de resultado, totalizando R$ 1.376 
(R$ 1.330 em 2012). Em 31 de dezembro de 2013, o saldo do ágio nesta investida é de R$ 13.198 (R$ 14.574 em 31 de dezembro de 2012).

Neste mesmo período o capital social da Sertrading era composto por 2.857.104 ações, sendo que a Instituição adquiriu 506.575 ações. Esse 
investimento representa uma participação minoritária de 17,73% do capital da Sertrading. A Instituição firmou um acordo de acionistas com 
os atuais acionistas da Sertrading, regulando direitos relativos a (i) opção da Instituição de adquirir o restante do capital social da Sertrading 
nos próximos 2 anos, (ii) indicação, pela Instituição, de dois membros do conselho de administração da Sertrading e (iii) vetos a determinadas 
matérias, tais como fusões e aquisições, endividamento relevante, entre outras usuais nesse tipo de investimento. 

Neste mesmo período a Instituição também celebrou um acordo operacional com a Sertrading, com prazo de 5 anos, através do qual a Instituição 
terá o direito de preferência para a aquisição de recebíveis gerados pela mesma em decorrência das suas operações de comércio exterior.

Foram consideradas para o cálculo da equivalência patrimonial as demonstrações financeiras de 30 de novembro de 2013, representando o 
resultado de dezembro de 2012 a novembro de 2013, bem como foi excluído o lucro não realizado entre as instituições de R$ 865 (R$ 865 em 
2012).

(4)  Brasil Agrosec Securitizadora

Em 5 de Setembro de 2011, a Instituição adquiriu participação na Brasil Agrosec Companhia Securitizadora através da subscrição de 4.037 ações 
ordinárias nominativas no montante de R$ 513. 

Em 7 de novembro de 2012, a Brasil Agrosec Securitizadora efetuou um aumento de capital através da emissão de 11.603 ações que totalizam 
R$ 1.400. O Banco Indusval & Partners subscreveu 2.756 ações por R$ 350,00.

Em 20 de maio de 2013, a Brasil Agrosec Securitizadora efetuou um aumento de capital através da emissão de 3.318 ações que totalizam  
R$ 400. O Banco Indusval & Partners subscreveu 788 ações por R$ 127,00.

Em 15 de agosto de 2013, a Brasil Agrosec Securitizadora efetuou um aumento de capital através da emissão de 3.735 ações que totalizam  
R$ 451. O Banco Indusval & Partners subscreveu 887 ações por R$ 127,00.
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Foram consideradas para o cálculo da equivalência patrimonial as demonstrações financeiras de 30 de novembro de 2013, representando o 
resultado de dezembro de 2012 a novembro de 2013.

(5)  C&BI Agro Partners

Em 5 de fevereiro de 2013, após a aprovação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência (Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
- CADE), foi concluída a associação entre o Banco Indusval & Partners e a Lifegrain Holding de Participações Ltda., empresa do grupo da Ceagro 
Agrícola Ltda., a fim de intensificar as atividades da Instituição no mercado nacional de commodities agrícolas. Nesse sentido as partes optaram 
por utilizar como veículo para desenvolver essas atividades a BIM Promotora de Vendas, que além de sofrer algumas alterações contratuais, tais 
como: alteração de nome e objeto social, foi alienada parcialmente para a Lifegrain Holding de Participações Ltda. O escopo da parceria é criar 
uma plataforma de originação e análise de crédito de operações de financiamento a produtores rurais, notadamente de soja e milho, inicialmente 
no Centro-Oeste do Brasil, através de títulos do agronegócio, com liquidação física, aliando o profundo conhecimento da Lifegrain nessa região 
à capacidade de financiamento do Banco Indusval & Partners. Com isso, surgiu a C&BI Agro Partners Promotora de Vendas, em que a Lifegrain 
Holding de Participações Ltda detém 50% da participação e o Banco Indusval & Partners os demais 50%. As decisões operacionais e financeiras 
devem ser tomadas de maneira unânime entre os investidores, tratando-se, portanto, de uma entidade controlada em conjunto.

(6) Voga Empreendimentos e Participações Ltda.

Após aprovação em 17 de abril de 2013 pelo Banco Central do Brasil, o Banco Indusval & Partners concluiu o processo de aquisição da Voga 
Empreendimentos e Participações Ltda. com o objetivo  de expandir a atuação da Instituição em negócios de fusões e aquisições, emissões de 
dívida corporativa e de outros produtos de renda fixa, processos de abertura de capital, governança corporativa e avaliações financeiras, trazendo 
soluções inovadoras que contribuam para viabilizar o desenvolvimento de seus clientes. O Banco Indusval & Partners adquiriu 3.772 cotas e a 
Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.), apenas uma cota. 

O preço da aquisição é composto de 4 parcelas:

•   Parcela Fixa: R$ 15.503 pagos à vista;

•   Parcelas Adicionais: 20 parcelas trimestrais (com início em 2013 e término em 2018), corrigidas pela variação do IGP-M, cujo valor presente 
é R$ 5.685;

•   Parcelas Variáveis: 5 parcelas anuais (com início em 2013 e término em 2018) contingentes ao LAIR apresentado nesses períodos; e

•   Parcela Contingente: a ser pago em decorrência de mandatos já em andamento na Voga, totalizando na data de aquisição o valor de R$ 2.454.

Também é prevista uma parcela suplementar referente à hipótese de mudança de controle do Banco Indusval & Partners que poderá ser paga 
em um montante até três vezes a diferença entre o preço de alienação do controle e o preço de aquisição das ações de emissão da Instituição, 
dependendo do período da alienação do controle. 

Assim, o valor justo da contraprestação paga foi de R$ 23.642. Sendo o valor justo dos ativos líquidos da Voga na data da aquisição de R$ 888, 
foi apurado um ágio de R$ 22.755, lançado na rubrica “Intangível” no balanço patrimonial, que é amortizado segundo a expectativa de geração 
de resultados da Voga. 

Em 24 de outubro de 2013, a Voga efetuou um aumento de capital através da emissão de 750.000 cotas que totalizam R$ 750. O Banco Indusval 
& Partners subscreveu 750 ações por R$ 1,00 cada. Por ora, o capital da Voga é composto por 753.773 cotas.

37



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

(7) Intercap

Em 26 de junho de 2013 foi firmado contrato de compra da totalidade das ações do Banco Intercap S.A. entre o Banco Indusval S.A. e os 
acionistas desta instituição.

Após a obtenção das autorizações regulatórias pertinentes e cumprimento das demais condições precedentes aplicáveis, em 04 de novembro 
de 2013, foi realizado o fechamento da operação em que o Banco Indusval S.A. adquiriu a totalidade das ações de emissão do Banco Intercap 
S.A., banco múltiplo de capital fechado (contemplando as suas subsidiárias: Distribuidora Intercap de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Intercap 
Promotora e Serviços de Consultoria Financeira Ltda. e Intercap Investimentos Ltda.), no valor de R$ 108.010, tendo como base o valor patrimonial 
contábil do Banco Intercap S.A. verificado nas suas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2013 com os ajustes usuais até o fechamento 
da transação. Este processo foi aprovado pelo Banco Central em 18 de novembro de 2013.

Em ato contínuo os Srs. Roberto de Rezende Barbosa, Afonso Antônio Hennel, Cristina Hennel Fay e George Antonio Hennel, acionistas do Banco 
Intercap S.A. representando 99,5% de seu capital, comprometeram-se a investir no Banco Indusval S.A. a totalidade dos recursos recebidos em 
decorrência da aquisição, através da cessão do direito de preferência por determinados acionistas do Banco Indusval S.A., mediante a subscrição 
e integralização em um aumento de capital privado, deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em 1 de novembro de 2013, 
mediante subscrição privada de ações, no limite do capital autorizado, no valor total de até R$ 107.460. 

Os Srs. Afonso Antônio Hennel e Roberto de Rezende Barbosa, acionistas controladores do Banco Intercap S.A., passaram a fazer parte do grupo 
de controle do Banco Indusval S.A., sem acarretar em mudança de controle da Instituição, sujeito à aprovação do Banco Central do Brasil. Com o 
intuito de fortalecer a estrutura de governança corporativa, agregando novo e importante capital intelectual e experiência à atual Administração 
do Banco Indusval S.A., o Sr. Afonso Antônio Hennel será nomeado Vice-Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Roberto de Rezende 
Barbosa, como membro do Conselho de Administração da Instituição.

(b) Imobilizado

 Indusval & Partners Consolidado

31 de dezembro  
de 2012 Aquisições

Despesa de 
depreciação Baixas

31 de dezembro  
de 2013

Terrenos 890 (5) 885
Edificações 1.874 (118) (35) 1.721

Custo 2.954 (53) 2.901
Depreciação acumulada (1.080) (118) 18 (1.180)

Imobilizações em curso 189 (189)
Custo 189 (189)

Equipamentos e instalações 3.053 500 (655) (273) 2.625
Custo 6.062 849 (663) 6.248
Depreciação acumulada (3.009) (349) (655) 390 (3.623)

Benfeitorias 2.702 335 (874) (23) 2.140
Custo 3.753 1.792 (1.491) 4.054
Depreciação acumulada (1.051) (1.457) (874) 1.468 (1.914)

Outros 5.129 3.945 (2.008) (500) 6.566
Custo 10.896 6.603 (3.144) 14.355
Depreciação acumulada (5.767) (2.658) (2.008) 2.644 (7.789)

Total imobilizado de uso 13.648 4.969 (3.655) (1.025) 13.937
Custo 24.555 9.433 (5.545) 28.443
Depreciação acumulada (10.907) (4.464) (3.655) 4.520 (14.506)
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 Indusval & Partners Consolidado

31 de dezembro  
de 2011 Aquisições

Despesa de 
depreciação Baixas

31 de dezembro  
de 2012

Terrenos 890 890
Edificações 1.992 (118) 1.874

Custo 2.954 2.954
Depreciação acumulada (962) (118) (1.080)

Imobilizações em curso 134 (134)
Custo 134 (134)

Equipamentos e instalações 2.843 785 (542) (33) 3.053
Custo 5.328 785 51 6.062
Depreciação acumulada (2.485) (542) (18) (3.009)

Benfeitorias 3.345 133 (776) 2.702
Custo 3.620 133 3.753
Depreciação acumulada (275) (776) (1.051)

Outros 4.001 2.995 (1.516) (351) 5.129
Custo 8.659 2.995 (758) 10.896
Depreciação acumulada (4.658) (1.516) 407 (5.767)

Total imobilizado de uso 13.071 4.047 (2.952) (518) 13.648
Custo 21.451 4.047 (943) 24.555
Depreciação acumulada (8.380) (2.952) 425 (10.907)

(c) Intangível

(i) Ágio na aquisição de controladas e coligadas

Indusval & Partners Consolidado

31.12.2012 Aquisições
Despesa de 

amortização Baixas 31.12.2013

Ágio             2.276 23.092 (809) 24.559

Voga - Custo 22.755 22.755
Voga - Amortização acumulada (783) (783)
Intercap – Custo 337 337
Intercap – Amortização acumulada (26) (26)
Outros         2.276 2.276
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A Instituição adquiriu as ações ordinárias da Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.) em junho de 2011, tornando-
se novamente detentor de toda a base acionária desta. Essa compra gerou um ágio de R$ 2.391 na data da aquisição, sendo classificado na 
rubrica “Investimentos” na demonstração do controlador e transferido para o “Intangível” no consolidado. Este ágio não é amortizado, porém 
testado para impairment no mínimo anualmente. Em decorrência da venda ao Sr. Alexandre Atherino efetuada em 6 de novembro de 2012, 
houve uma baixa proporcional desse ágio (4,808%) no montante de R$ 115, sendo que o saldo apurado em 31 de dezembro de 2013 monta a  
R$ 2.276 (R$ 2.276 em 31 de dezembro de 2012).

(ii) Outros ativos intangíveis  

Negócio de CPRs

Refere-se ao valor pago pelo negócio de Cédulas do Produto Rural (CPRs) e pelo compromisso de não concorrência da vendedora, no montante 
de R$ 13.100 pelo prazo de 10 anos, que também é o período de sua amortização, totalizando R$ 3.603 de amortização acumulada. Foi lançado 
o valor de R$ 1.310 como amortização no resultado (R$ 1.310 em 2012).

Desenvolvimento de plataforma de distribuição e negociação de títulos – Guide Investimentos (anteriormente denominada 
Indusval S.A. C.T.V.M.).

Na Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.) foi contabilizado o valor de R$ 10.682 referente ao desenvolvimento 
de plataforma eletrônica de distribuição e negociação de títulos e outros ativos financeiros. O intangível em questão ainda não é amortizado, 
pois encontra-se em fase de desenvolvimento.

Indusval & Partners Consolidado

31 de dezembro 
de 2012 Aquisições

Despesa de 
amortização Baixas

31 de dezembro 
de 2013

Negócios com cereais        10.807 (1.310) 9.497

Custo        13.100 13.100

Amortização acumulada        (2.293) (1.310) (3.603)

Plataforma de distribuição de produtos financeiros 10.682 10.682

Custo 10.682 10.682

Outros (Voga) 6 6

   Custo 6 6

         10.807 10.688 (1.310) 20.185
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Indusval & Partners Consolidado

31 de dezembro 
de 2011 Aquisições

Despesa de 
amortização Baixas

31 de dezembro 
de 2012

Outros ativos intangíveis           12.117 (1.310) 10.807

Negócios com cereais           12.117 (1.310) 10.807

Custo           13.100 13.100

Amortização acumulada                (983) (1.310) (2.293)

          12.117 (1.310) 10.807

  

10 DEPÓSITOS, CAPTAÇÕES E REPASSES

(a) Abertura dos depósitos, captações no exterior e repasses por vencimento - Indusval & Partners Consolidado

2013

Prazos

Depósitos, captações e repasses
Sem 

vencimento Até 90
De 91  
a 180

De 181  
a 360

De 361  
a 1080

De 1081 
a 1800

Acima 
de 1801 Total

À vista 43.854 43.854
Interfinanceiros 11.695 13.869 25.564
A prazo (*) 440.015 319.620 207.318 1.089.840 173.327 1.541 2.231.661

Total de depósitos 43.854 451.710 319.620 221.187 1.089.840 173.327 1.541 2.301.079

Letras agrícolas, financeiras e imobiliárias 487.124 244.901 136.859 43.120 5.948 917.952

Repasses do país 33.839 30.143 58.040 160.140 23.290 4.529 309.981

Empréstimos do exterior 149.103 140.744 39.632 34.800 364.279

43.854 1.121.776 735.408 455.718 1.327.900 202.565 6.070 3.893.291
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2012

Prazos

Depósitos, captações e repasses
Sem 

vencimento Até 90
De 91  
a 180

De 181  
a 360

De 361  
a 1080

De 1081 
a 1800

Acima 
de 1801 Total

À vista 56.145 56.145

Interfinanceiros 83.043 1.013 13.811 110 97.977

A prazo (*) 311.690 237.087 137.184 915.650 112.724 69 1.714.404

        

Total de depósitos 56.145 394.733 238.100 150.995 915.760 112.724 69 1.868.526

Letras agrícolas, financeiras e imobiliárias  280.951 80.241 15.133 29.751   406.076

Repasses do país  31.637 24.770 63.168 208.127 7.749  335.451

Empréstimos do exterior  156.646 187.581 44.399    388.626

56.145 863.967 530.692 273.695 1.153.638 120.473 69 2.998.679

(*) Do total de depósitos a prazo, R$ 1.227.486 (R$ 1.007.425 em 2012) são CDBs com garantia especial (DPGE), com vencimento até 26/07/2017.

(b) Abertura por maiores depositantes a prazo

2013 2012

Clientes Valor % % acumulado Valor % % acumulado 

10 maiores clientes 310.635 13,92 13,92 293.357 17,11 17,11

11 a 60 maiores clientes 792.485 35,51 49,43 674.081 39,32 56,43

61 a 160 maiores clientes 797.148 35,72 85,15 563.119 32,85 89,28

Demais 331.393 14,85 100,00 183.847 10,72 100,00

2.231.661 1.714.404
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(c) Captações no mercado aberto

Indusval & Partners e Consolidado

2013 2012

Carteira própria 14.005 26.745

Letras Financeiras do Tesouro - LFTs 23.003

Letras do Tesouro Nacional - LTNs 14.005

Debêntures 3.742

Carteira de terceiros 71.900 106.200

Letras do Tesouro Nacional - LTNs 71.900 106.200

Carteira de livre movimentação 108.959

Notas do Tesouro Nacional - NTNs 108.959

85.905 241.904

11 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INDUSVAL & PARTNERS

(a) Demonstração do cálculo

2013  2012 

Resultado antes dos impostos e após JSCP e participações (194.430) 14.660

Efeito das diferenças permanentes 9.441 5.627
Participações em controladas e coligadas (390) (2.901)
Participação no exterior (branch) (8.503) (3.900)
Amortização do ágio 2.184 1.331
Pagamentos baseados em ações 9.656 8.986
Outros - CSLL e IRPJ 2.983 721
Outros - IRPJ (exclusivo) 3.511 1.390

Efeitos das diferenças temporárias 128.630 (97.689)
Provisão para devedores duvidosos 93.064 (52.560)
Provisão para riscos fiscais 49 2.928
Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos 32.921 (47.669)
Outros 2.596 (388)
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2013  2012 

Base fiscal – CSLL (59.870) (78.792)
Base fiscal - IRPJ (56.359) (77.402)

Impostos correntes
CSLL
IRPJ 

Constituição de imposto diferido sobre base negativa 23.071 31.170
CSLL 8.981 11.819
IRPJ 14.090 19.351

Impostos diferidos constituídos/(revertidos) sob diferenças temporárias (40%) 51.451 (39.076)

Imposto de renda e contribuição social 74.522 (7.906)

(b) Movimentação do crédito tributário

2013 2012

Saldo inicial em 1º de janeiro 106.307 94.550
Movimentação
   Provisão para devedores duvidosos 37.225 (21.024)
   Provisão para riscos fiscais 201 1.915
   Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos 301 628
   Prejuízo fiscal 23.071 31.169
   Outros 825 (931)

Total dos créditos tributários (Nota 8) 167.930 106.307

Obrigações fiscais diferidas (Nota 12(c)) (9.541) (22.441)

Créditos tributários líquidos das obrigações fiscais diferidas 158.389 83.866

Percentual sobre o patrimônio líquido 23,52% 14,30%
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(c) Previsão de realização de créditos tributários

2013

Até 1 ano
De 1 a 2 

anos
De 2 a 3 

anos
De 3 a 4 

anos
De 4 a 5 

anos
De 5 a 9 

anos Total

Provisão para créditos de
liquidação duvidosa 34.618 12.689 12.914 12.037 3.103 1.639 77.000
Prejuízos fiscais (IRPJ e CSLL) 5.926 9.401 10.453 12.100 44.021 81.901
Ajuste ao valor de mercado 3.078 3.078
Outros 2.624 3.327 5.951

40.320 18.615 22.315 22.490 15.203 49.987 167.930

(d) Estimativas de realização

A Instituição, fundamentada em estudo técnico que considera expectativa de manutenção do histórico de rentabilidade e de geração de obrigações 
tributárias futuras, estima a realização dos créditos tributários num prazo máximo de dez anos. O valor presente do crédito tributário, utilizando 
a taxa média de captação da Instituição é de R$ 103.633 (R$ 84.293 em 2012).

12 OUTRAS OBRIGAÇÕES

(a) Negociação e intermediação de valores  

Indusval & Partners Indusval & Partners Consolidado

2013 2012 2013 2012

Credores - conta liquidações pendentes 32.414 22.732 29.691 15.551
Caixas de registro e liquidação 23.868 19.715
Credores por empréstimos de ações 84.484 31.325 84.484 31.325
Operações com ativos financeiros a liquidar 2.450
Obrigações por empréstimo de ouro 18.130
Comissões e corretagens a pagar 561 373
Outros 77 3.118 78 3.118

116.975 57.175 159.262 70.082
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(b) Ativos e passivos contingentes

A Instituição, na execução de suas atividades normais, encontra-se envolvida em contingências como segue:

(i) Ativos contingentes

Não foram reconhecidos ativos contingentes e não existem processos relevantes classificados como prováveis de realização.

(ii) Passivos contingentes

Contingências prováveis

A provisão para passivos contingentes refere-se a contingências classificadas com risco provável e estão registradas em outras obrigações – 
diversas.    

•  Execuções trabalhistas diversas no valor de R$ 4.088 (R$ 3.864 em 31 de dezembro de 2012);

•  Execuções cíveis diversas no valor de R$ 1.770 (R$ 386 em 31 de dezembro de 2012).

A movimentação das contingências prováveis no exercício pode ser assim resumida:

Indusval & Partners Consolidado

2013 2012

Trabalhista Cível Total Total

Saldo inicial 3.864 386 4.250 1.570
Constituição 290 199 489 2.680
Atualização/Encargos 755 273 1.028
Pagamento (1.637) (153) (1.790)
Saldos oriundos da aquisição da Intercap 816 1.065 1.881
Saldo final 4.088 1.770 5.858 4.250

Depósitos em garantia de recurso 1.582 322 1.904 3.544
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Contingências possíveis

Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis são monitorados pela companhia, estão baseados em pareceres dos consultores 
jurídicos em relação a cada uma das medidas judiciais e processos administrativos e, conforme legislação, não requerem a constituição de 
provisões. A Instituição e suas controladas são parte dos seguintes processos que apresentam risco de perda possível:

•   Declaração de compensação de Crédito de IRPJ no valor de R$ 4.050 (R$ 3.915 em 31 de dezembro de 2012), decorrente de pagamentos 
efetuados a maior em razão de recálculos dos efeitos da desistência da ação relativa à Lei nº 8.200;

•   ISS incidente sobre receitas auferidas na intermediação de títulos negociados na Bolsa de Mercadorias no valor de R$ 3.940 (R$ 3.728 em 31 
de dezembro de 2012);

•   Denúncias espontâneas, envolvendo juros de mora, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no valor de R$ 2.609 (R$ 2.469 em 31 de dezembro de 2012);

•   Questionamento relativo à incidência de IRPJ e CSLL sobre atualização, em conta de Reservas, dos títulos patrimoniais da BMF S.A. e 
da Bovespa S.A., quando da desmutualização no valor de R$ 18.829 (R$ 17.696 em 31 de dezembro de 2012) na Guide Investimentos 
(anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.);

•   Questionamento relativo à incidência de PIS e COFINS quando da venda de ações BMF Bovespa S.A., oriunda de conversão de ações da CBLC, 
no valor de R$ 1.713 (R$ 1.610 em 31 de dezembro de 2012) na Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.);

•   Questionamento referente à contribuição previdenciária na distribuição de participação nos lucros pagos a administradores no valor de  
R$ 2.767 (R$ 2.576 em 31 de dezembro de 2012);

•   Questionamento relativo à alíquota aplicável sobre o risco ambiental de trabalho – RAT no valor de R$ 1.119 (R$ 1.041 em 31 de dezembro 
de 2012);

•   Questionamento relativo à suposta ausência de recolhimento de estimativas a título de IRPJ e CSLL nos meses de maio, junho e julho de 2008, 
no valor de R$ 13.602, na Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.). Tal incidência de tributos teria ocorrido por 
suposto ganho de capital no momento em que as ações da Bovespa Holding S.A. foram incorporadas pela Nova Bolsa S.A.;

•   Processos tributários, totalizando R$ 1.328 (R$ 1.436 em 31 de dezembro de 2012) decorrentes de incidência e base de cálculo IRPJ/CSLL dos 
exercícios de 1993, 1996 e 1997 da Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.).

•   Questionamento relativo à base do calculo de IRPJ e CSLL sobre a desmutualização dos títulos patrimoniais da BM&FBOVESPA no valor de  
R$ 24.293 (R$ 22.875 em 31 de dezembro de 2012) e do PIS e COFINS de R$ 7.975 (R$ 7.541 em 31 de dezembro de 2012) no Banco Intercap S.A.. 

•   Processos trabalhistas: Existem 55 processos trabalhistas, cujas verbas indenizatórias reclamadas totalizam R$ 3.665 (R$ 2.676 em 31 de 
dezembro de 2012). Na Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.), há 3 processos trabalhistas, cujas verbas 
indenizatórias reclamadas totalizam R$ 565 (R$ 540 em 31 de dezembro de 2012). Considerando nosso histórico de perdas e avaliação dos 
consultores jurídicos, estes valores serão significativamente reduzidos, pois a maioria refere-se a matérias especificas da categoria, tais como 
horas extras, equiparação salarial entre outros;

•   Processos cíveis: Os processos, em sua maioria, referem-se a indenizações por danos morais, questões sobre protesto de duplicatas endossadas 
ao Banco por terceiros, legitimidade de contrato e revisão contratual. Foram levados em conta apenas os valores dados às causas, que para os 
processos classificados como possíveis equivalem ao montante de R$ 14.820 (R$ 9.576 em 31 de dezembro de 2012).
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 (c) Fiscais e previdenciárias - obrigações legais

Indusval & Partners Consolidado

2013 2012 2013 2012

Impostos e contribuições sobre lucros 150 244
Impostos e contribuições a recolher 3.820 4.108 4.955 4.438
Impostos e contribuições diferidos (*) 9.541 22.441 10.112 22.593
Obrigações legais 8.143 7.005 30.312 7.005

21.504 33.554 45.529 34.280

Circulante 13.361 4.108 14.646 4.682
Exigível a longo prazo 8.143 29.446 30.883 29.598

(*) Referem-se essencialmente a IR/CSLL diferidos constituídos decorrentes dos ganhos da marcação a mercado de derivativos outrora utilizados 
como instrumentos de hedge em operações de hedge accounting de fluxo de caixa.

A movimentação de obrigações legais pode ser assim resumida:

Indusval & Partners e Consolidado

2013 2012 

Saldo inicial em 31 de dezembro 7.005 4.731
Constituição 698 633
Atualização/Encargos 753 1.641
Saldos oriundos da aquisição da Intercap 21.856
Saldo final 30.312 7.005

Depósitos em garantia de recursos 36.349 8.431
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O saldo é composto principalmente por:

•   ISS – Lei Complementar nº 116/03 – R$ 1.987 (R$ 1.710 em 31 de dezembro de 2012): Questionamento sobre a incidência do referido imposto 
sobre meios, instrumentos e etapas de operações financeiras realizadas pela instituição;

•   PIS – R$ 2.629 (R$ 2.499 em 31 de dezembro de 2012): Declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que 
concerne a aplicação da Emenda Constitucional nº 1/94 e da Medida Provisória nº 636/94 (e reedições), afim de que a Instituição possa 
proceder ao recolhimento da contribuição ao PIS nos termos da Lei Complementar nº 7/70;

•   INSS – SAT/FAP – R$ 3.527 (R$ 2.796 em 31 de dezembro de 2012): Questionamento sobre a majoração da alíquota do SAT (Seguro Acidente 
de Trabalho) e fator de correção do FAP (Fator Acidentário de Prevenção).

•   CSLL - R$ 22.169 (R$ 21.099 em 31 de dezembro de 2012): Refere-se ao processo impetrado pelo Banco Intercap S.A. questionando a CSLL. 
A partir de 1996, em virtude de decisão judicial favorável em ação impetrada pelo Banco Intercap S.A., transitada em julgado, questionando 
o disposto na Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, e também do transcurso de prazo para que a União Federal ingressasse com ação 
rescisória, o Banco Intercap S.A. ficou desobrigado de proceder ao recolhimento da CSLL. Em que pese o fato de a matéria ter sido objeto 
de decisão judicial favorável ao Banco e transitada em julgado, em 23 de setembro de 1999, a Secretaria da Receita Federal lavrou auto de 
infração visando ao recolhimento da aludida contribuição. O Banco Intercap S.A. contestou a referida autuação por meio de ação específica 
e com base na opinião de seus assessores jurídicos, a decisão final tem possíveis chances de ser novamente favorável ao Banco Intercap S.A.. 

13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital social

Capital subscrito e integralizado

O capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado e é representado por 75.432.804 ações, sendo 44.410.897 ordinárias e 
31.021.907 preferenciais sem valor nominal (63.105.693 ações, sendo 36.945.649 ordinárias e 26.160.044 preferenciais sem valor nominal em 
31 de dezembro de 2012).  

Homologação parcial de aumento de capital

Em 14 de maio de 2013, foi deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia um aumento de capital, mediante subscrição privada 
de ações, com a manifestação favorável do Conselho Fiscal, no limite do capital autorizado, no valor total de até R$ 92.000, com possibilidade 
de homologação parcial caso haja subscrição de, no mínimo, R$ 82.000. Nesse sentido em 26 de junho de 2013, após termino do período de 
preferência e do 1º rateio de sobras foram subscritas 7.465.248 ações ordinárias e 4.783.540 ações preferenciais, totalizando, até então, um 
aumento no valor de R$ 89.416. Em 19 de julho de 2013, após realização de leilão em ambiente BM&FBOVESPA, o Conselho de Administração 
da Instituição aprovou a homologação parcial do referido aumento de capital, com o complemento de R$ 572, dentro do limite do capital 
autorizado, no valor de R$ 89.988 mediante emissão de 7.465.248 ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal e 4.861.863 
ações preferenciais nominativas escriturais, sem valor nominal. A totalidade dos recursos foi recolhida ao Banco Central do Brasil, na forma da 
legislação aplicável e aguarda a homologação do BACEN. Este aumento de capital foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 19 de agosto 
de 2013 e publicado no Diário Oficial da União em 21 de agosto de 2013.
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Em 1 de novembro de 2013, foi deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia um aumento de capital mediante subscrição privada 
de ações, no limite do capital autorizado, no valor total de até R$ 107.460. Esse aumento contará com a emissão de até 14.102.321 novas 
ações ordinárias, idênticas às atuais, pelo preço de emissão de R$ 7,62 (sete reais e sessenta e dois centavos) por ação, com a possibilidade de 
homologação parcial na hipótese de parte dos acionistas minoritários não exercerem seus respectivos direitos de preferência. Nesse sentido em 
19 de dezembro, após término do período de preferência, do 1° rateio e do 2° rateio de sobras foram subscritas 14.102.321 ações ordinárias, 
totalizando um aumento de capital no valor de R$ 107.460. Em 20 de dezembro o Conselho de Administração da Instituição aprovou o aumento 
de capital da Companhia. A totalidade dos recursos foi recolhida ao Banco Central do Brasil, na forma da legislação aplicável e aguarda a 
homologação do BACEN. Este aumento de capital foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 13 de janeiro de 2014.

Ações em tesouraria

Em 31 de dezembro de 2013 havia 734.515 ações preferenciais em tesouraria (734.515 em 2012). No ano de 2013, não foram recompradas 
ações.

(b) Reservas de capital

(i) Bônus de subscrição

Em decorrência do aumento de capital efetuado pela Instituição em 23 de março de 2011, foram emitidos 19.779 bônus de subscrição de ações 
preferenciais (preço unitário de R$ 14,39), onde cada um destes conferirá ao titular o direito de subscrever 100 ações PN, sendo assegurado 
aos titulares com posição acionária datada de 8 de novembro de 2011. Os acionistas da Instituição têm o direito de subscrever 0,00031717 
bônus a cada ação que possuir; assim, o acionista detentor de 3.152 ações pode subscrever 1 bônus. O preço de exercício corresponderá ao valor 
patrimonial da ação PN apurado no último balanço trimestral disponível quando do exercício deste. Estes poderão ser exercidos a qualquer tempo 
contado da data da aquisição até seu vencimento, em 8 de novembro de 2016. No acumulado de 2013, não foram subscritos bônus de subscrição 
(156 em 31 de dezembro de 2012), (totalizando R$ 2 em 31 de dezembro de 2012).

(ii) Pagamentos baseados em ações

Os seguintes Planos de Opção de Compra de Ações foram aprovados para Diretores e empregados de nível gerencial da Instituição, assim como 
pessoas naturais prestadoras de serviços à Instituição ou às suas controladas:

•  Plano de Opção de Compra de Ações I aprovado em AGE de 26 de março de 2008;

•  Plano de Opção de Compra de Ações II aprovado em AGE de 29 de abril de 2011 e alterado em AGE de 22 de dezembro de 2011;

•  Plano de Opção de Compra de Ações III aprovado em AGE de 29 de abril de 2011 e alterado em AGE de 22 de dezembro de 2011;

•  Plano de Opção de Compra de Ações IV aprovado em AGE de 24 de abril de 2012.

O Conselho de Administração, por recomendação do Comitê de Remuneração, fixa as diretrizes dos Planos de Opção e aprova os programas 
semestrais de opções.

Principais Objetivos dos Planos de Opção de Compra de Ações: (i) estimular a expansão da Instituição e o atendimento das metas 
empresariais estabelecidas, mediante a criação de incentivos para a integração dos participantes com seus acionistas; (ii) possibilitar à Instituição 
atrair e manter os participantes, oferecendo-lhes, como vantagem adicional, a oportunidade de se tornarem acionistas da Instituição; (iii) promover 
o bom desempenho da Instituição e dos interesses dos acionistas mediante um comprometimento de longo prazo por parte dos participantes; 
e, (iv) proporcionar aos funcionários uma participação no desenvolvimento da Instituição, alinhando os seus interesses com os dos acionistas. 
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Alinhamento de interesses: nessa visão, as ações e opções de ações alinham interesses, desencorajam comportamentos oportunistas, 
maximizam o bom comportamento e proporcionam altos níveis de desempenho a curto, médio e longo prazos.

Número Máximo de Ações abrangidas e Opções outorgadas:

Plano I: o Plano estará limitado a um máximo de opções que resulte em uma diluição de até 1,25% do capital social da Instituição para cada 
aniversário de vigência do Plano, respeitado o limite máximo a qualquer tempo de 5% do capital social da Instituição. A diluição corresponde ao 
percentual representado pela quantidade de ações que lastreiam as opções, considerando todas as opções outorgadas no Plano, já exercíveis ou 
não, pela quantidade total de ações de emissão da Instituição.

Plano II: o Plano estará limitado a um número de opções que resulte em uma diluição máxima de até 5% do capital social da Instituição após 
a homologação pelo Banco Central do Brasil do aumento de capital da Instituição aprovado pelo Conselho de Administração em 23 de março 
de 2011. A diluição corresponde ao percentual representado pela quantidade de ações que lastreiam as opções, considerando todas as opções 
outorgadas no Plano, já exercíveis ou não, pela quantidade total de ações de emissão da Instituição.

Plano III: o Plano estará limitado a um número de opções que represente a subscrição de 1.850.786 ações ordinárias e 1.850.786 ações 
preferenciais de emissão da Instituição.

Plano IV: O Plano estará limitado a um numero de opções que represente a subscrição de 1.500.000 ações ordinárias e 1.500.000 ações 
preferenciais de emissão da Instituição.

Preço de Exercício: o preço de exercício das opções, a ser pago pelos participantes, deverá ser fixado de acordo com as diretrizes abaixo indicadas:

Plano I:

Vigência do Plano Preço de Exercício

1º ano  (1º programa) Valor contábil das ações da Instituição objeto das opções na data da concessão

1º ano  (2º programa)
Valor de mercado, conforme abaixo definido

2º ano  (3º e 4º programas)

3º ano  (5º e 6º programas) Valor de mercado, conforme abaixo definido

A partir do 4º ano de vigência (a partir do 7º  programa) Valor de mercado, conforme abaixo definido

O Comitê de Remuneração e Benefícios poderá, a seu exclusivo critério, estabelecer um ajuste de até 10% para mais ou para menos sobre a 
média apurada conforme estabelecida no parágrafo abaixo, bem como estabelecer que o preço de exercício deva ser corrigido monetariamente, 
a partir da data-base de sua determinação, por meio de índice de preços a ser definido pelo Comitê em cada Programa ou ainda estabelecer um 
preço de exercício com correção monetária pré-fixada.

Para efeitos do disposto acima, considera-se o valor de mercado a média ponderada por volume de negociações das cotações de fechamento das 
ações da Companhia, objeto das opções, na Bovespa, nos 15 pregões anteriores à data de concessão da opção.

Plano II: o preço de exercício das opções será de R$ 4,60 para cada ação subscrita e integralizada.

Plano III: o preço de exercício das Opções será de R$ 0,92 para cada ação subscrita e integralizada.

Plano IV: o preço de exercício das opções será a Valor de Mercado, porém, o Comitê de Remuneração e Benefícios poderá, a seu exclusivo critério, 
estabelecer um ajuste de até 20% para mais ou para menos sobre a média apurada conforme estabelecida no parágrafo abaixo, bem como 
estabelecer que o preço de exercício deva ser corrigido monetariamente, a partir da data-base de sua determinação, por meio de índice de preços 
a ser definido pelo Comitê em cada Programa ou ainda estabelecer um preço de exercício com correção monetária pré-fixada.
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Para efeitos do disposto acima, considera-se o valor de mercado a média ponderada por volume de negociações das cotações de fechamento das 
ações da Companhia, objeto das opções, na Bovespa, nos 15 pregões anteriores à data de concessão da opção.

Direito de Exercício: o Comitê determinará o momento de aquisição do direito ao exercício das Opções (Vesting) que ocorrerá em três ou cinco 
parcelas anuais, dependendo da respectiva outorga, sendo a primeira parcela definida em Ata de Reunião do Comitê e as demais parcelas a partir 
dos aniversários subsequentes, podendo o comitê, a seu exclusivo critério, em casos excepcionais, reduzir o prazo de vesting das opções cedidas.

Plano I: as opções poderão ser exercidas pelo participante pelo prazo que o Comitê fixar para cada Programa, sendo que o prazo total máximo de 
exercício será o prazo de 5 anos, no Plano I, a contar da data de concessão das opções de cada Programa. O Comitê de Remuneração e Benefícios 
poderá estabelecer e divulgar prazos para o exercício das opções pelos participantes, de modo que a Instituição possa ter tempo hábil para emitir 
novas ações. O Diretor de Relações com Investidores poderá estabelecer a qualquer tempo restrições adicionais para o exercício das opções em 
datas que antecedam a divulgação de fatos relevantes pela Instituição incluindo, mas não se limitando a datas que antecedam o encerramento do 
exercício social e a publicação de informações financeiras trimestrais da Instituição, datas compreendidas entre decisões de aumento de capital, 
distribuição de dividendos, bonificação em ação ou desdobramento e a publicação dos respectivos editais ou anúncios e outros datas nas quais 
seja recomendável a suspensão do exercício das opções.

Plano II: as opções poderão ser exercidas pelo Participante pelo prazo máximo de 5 anos a contar de 1º de maio de 2011. O prazo da opção 
ficará automaticamente prorrogado por mais 2 anos, totalizando um prazo de 7 anos, na hipótese de não ter sido verificado, em qualquer 
momento durante os 5 anos, contados a partir de 1º de maio de 2011, um volume médio diário de negociações com ações ordinárias de 
emissão da Instituição em 180 dias superior a R$ 2.000 (“Critério de Liquidez das ON”) nos pregões da Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros - BM&FBOVESPA, excluindo para efeitos desse cálculo eventual venda por acionistas que participam do bloco de controle em operações 
consideradas como operações em bloco (block trades).

Plano III: observadas as regras de Vesting acima, as opções poderão ser exercidas pelo participante pelo prazo máximo de 7 anos a contar de  
1º de maio de 2011. O exercício das opções, dentro do prazo da opção, poderá ocorrer de 1º a 5 de maio e de 1º a 5 novembro de cada ano, 
salvo decisão em contrário do Comitê.

Plano IV: as opções poderão ser exercidas pelo Participante pelo prazo máximo de 5 anos da Outorga.

Vigência:

Plano I: vigência de 4 anos a partir da sua aprovação pela Assembleia Geral da Instituição realizada em 26 de março de 2008. 

Plano II: o Plano entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Instituição e terá prazo de 
vigência de 5 anos a partir da sua aprovação pela Assembleia Geral da Instituição realizada em 29 de abril de 2011. Fica ressalvado, no entanto, 
que o Plano poderá ser automaticamente prorrogado para vigorar por 7 anos, nos termos da Cláusula 10.2 do referido plano.

Plano III: o Plano entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Instituição e terá prazo de 
vigência de 7 anos a partir da sua aprovação pela Assembleia Geral da Instituição realizada em 29 de abril de 2011. 

Plano IV: o Plano entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da Instituição e terá prazo de 
vigência de 5 anos a partir da sua aprovação pela Assembleia Geral da Instituição realizada em 24 de abril de 2012.

Extinção das Opções: as Opções não exercidas durante o prazo da opção restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente 
de aviso prévio ou indenização. Caso a última data fixada para exercício durante o prazo da opção coincida com período de vedação à negociação 
com valores mobiliários de emissão da Instituição, nos termos de sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante ou da legislação aplicável, 
o prazo da opção será prorrogado até a próxima data fixada pelo Comitê para o exercício das opções.
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Efeitos de Saída: terão sua vigência extinta, antecipadamente, de pleno direito, as opções cujos titulares se desligarem ou forem desligados 
da Instituição e/ou empresas controladas e deixarem de ter atribuições executivas em qualquer sociedade desse conglomerado. As opções de 
diretores se extinguirão na data em que deixarem o exercício do cargo, seja por renúncia, seja por iniciativa do órgão que os elegeu. Em se 
tratando de empregado, a extinção ocorrerá na data em que se rescindir o contrato de trabalho.

Restrições à Transferência: as opções objeto do Plano serão outorgadas aos beneficiários em caráter personalíssimo, não podendo ser 
empenhadas, cedidas ou transferidas a terceiros, salvo (i) na hipótese de falecimento expressamente prevista neste Plano e (ii) se o Comitê, a seu 
exclusivo critério, autorizar a transferência, entre os participantes de um Programa de opções cujo direito de exercício tiver ou não sido adquirido.

Foram efetuadas treze outorgas de opções de compra explicadas abaixo:

Quantidade Vesting
Valor Justo

Data da data Preço de Extinta / A partir
outorga Plano (*) outorga - R$ exercício - R$ Outorgada Exercida Expirada A exercer  % exercível  de

22/07/2008 I 7,29 10,07 161.896 161.896

10/02/2009 I 3,08 5,06 229.067 37.938 8.549 182.580 33,33%  02/02/2010
66,66%  02/02/2011

100,00%  02/02/2012

22/02/2010 I 4,62 8,56 525.585 107.214 418.371 33,33%  22/02/2011
66,66%  22/02/2012

100,00%  22/02/2013

06/08/2010 I 3,94 7,72 261.960 37.081 224.879 33,33%  06/08/2011
66,66%  06/08/2012

100,00%  06/08/2013

09/02/2011 I 3,79 8,01 243.241 56.291 186.950 33,33%  09/02/2012
66,66%  09/02/2013

100,00%  09/02/2014

01/07/2011 II 4,76 4,60 1.167.463 346.207 821.256 33,33%  01/07/2012
66,66%  01/07/2013

100,00%  01/07/2014

23/12/2011 II 2,55 4,60 435.322 21.036 414.286 33,33%  23/12/2012
66,66%  23/12/2013

100,00%  23/12/2014

23/12/2011 III 5,48 0,92 1.850.786 1.850.786 20,00%   23/12/2012
40,00%   23/12/2013
60,00%   23/12/2014
80,00%   23/12/2015

100,00%   23/12/2016

30/01/2012 I 3,16 6,84 618.195 86.631 531.564 33,33%  30/01/2013
66,66%  30/01/2014

100,00%  30/01/2015
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Quantidade Vesting
Valor Justo

Data da data Preço de Extinta / A partir
outorga Plano (*) outorga - R$ exercício - R$ Outorgada Exercida Expirada A exercer  % exercível  de

30/01/2012 II 3,26 4,60 101.069 101.069 33,33%  30/01/2013
66,66%  30/01/2014

100,00%  30/01/2015

31/08/2012 II 2,90 4,60 136.730 136.730 33,33%  31/08/2013
66,66%  31/08/2014

100,00%  31/08/2015

31/08/2012 IV 3,56 5,25 355.840 27.899 327.941 33,33%  31/08/2013
66,66%  31/08/2014

100,00%  31/08/2015

28/02/2013 IV 4,27 6,30 249.701 9.953 239.748 33,33% 28/02/2014
66,66% 28/02/2015

100,00%  28/02/2016

6.336.855 37.938 862.757 5.436.160    

(*) os Planos I, II e IV tem carência de 3 anos e prazo máximo de exercício de 5 anos, e o Plano III tem carência de 5 anos e prazo máximo de 
exercício de 7 anos.

O método de precificação para opções utilizado foi o Black-Scholes. Os dados e premissas utilizadas no modelo foram:

•  Data de cálculo da opção;

•  Data do vencimento da opção;

•  Taxa pré fixada projetada pelos futuros de DI da BMF para o período da opção = taxa livre de risco;

•  Preço médio ponderado por volume negociado da ação nos últimos 15 dias;

•  Preço de exercício da opção é o preço da ação em seu valor patrimonial;

•   Volatilidade –  A volatilidade utilizada é a volatilidade divulgada pela BM&FBOVESPA para o prazo de 1 ano. Na ausência deste dado, 
utilizamos o Método EWMA com 0,94 de lambda e 252 amostras para calcular a volatilidade esperada;

•   Nesse modelo não se utiliza os dividendos esperados, pois os dividendos pagos serão subtraídos do preço de exercício da opção ao longo do 
período.

O modelo de Black-Scholes desconsidera o exercício antecipado para uma opção de compra, pois durante a vida da opção, será mais interessante 
vender a opção que a exercer. Na utilização do modelo binomial, que leva em consideração as datas de exercício antecipado, o valor justo da 
opção é o mesmo do modelo de Black-Scholes.
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Os valores justos das opções em 31 de dezembro são mostrados abaixo:

Outorgas  31 de dezembro de 2013 31 de dezembro de 2012
     
22 de julho de 2008   0,67
10 de fevereiro de 2009  2,87  5,02
22 de fevereiro de 2010  0,42  1,97
6 de agosto de 2010  0,86  2,56
9 de fevereiro de 2011  0,91  2,43
1 de julho de 2011  2,96  4,89
23 de dezembro de 2011  2,97  4,83
23 de dezembro de 2011  5,54  7,49
30 de janeiro de 2012 1,69 3,25
30 de janeiro de 2012 2,91 4,74
31 de agosto de 2012 3,13 4,90
31 de agosto de 2012 2,76 4,47
28 de fevereiro de 2013 2,38

Em 2013, foi contabilizado como despesa de benefícios o montante de R$ 9.656 (R$ 8.985 em 2012) em contrapartida à reserva de capital a 
título do plano de incentivo com base em opções de compra de ações.

(c) Reserva de reavaliação

A Instituição procedeu à avaliação de imóveis no 1º semestre de 2005 (imóveis de uso), com base em laudo emitido por peritos avaliadores 
credenciados, aprovados pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária.

A reserva de reavaliação própria e reflexa das coligadas, realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações dos respectivos bens 
reavaliados, é transferida para lucros acumulados, líquida dos efeitos tributários. A realização da reserva foi de R$ 50 (R$ 49 em 2012). O saldo 
da reserva é de R$ 1.290 (R$ 1.340 em 31 de dezembro de 2012).

(d)       Reservas de lucros e prejuízos acumulados

O Estatuto Social da Instituição prevê a destinação do lucro líquido anual para as seguintes reservas: (a) Reserva para Equalização de Dividendos 
com a finalidade de garantir recursos para pagamento de remuneração ao acionista; e (b) Reserva para Reforço do Capital de Giro para garantir 
meios financeiros para a operação da instituição.

Em 30 de junho de 2013, as reservas de lucros absorveram parcialmente o resultado negativo observado (R$ 713 pela Reserva Legal e  
R$ 2.799 pela Reserva Estatutária). O saldo residual foi lançado para conta Prejuízos Acumulados, que apresenta saldo de R$ (115.272), em 31 
de dezembro de 2013.

(e) Dividendos e remuneração do capital próprio

O Estatuto Social da Instituição prevê a distribuição de um dividendo mínimo anual de 25% do lucro ajustado na forma do artigo 202 da  
Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.
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No ano de 2013, não foram provisionados juros sobre capital próprio calculados com base na Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, nos termos 
do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, como despesa financeira. Consequentemente, durante o mesmo período, nenhum benefício fiscal foi apurado. 

Durante o primeiro semestre de 2012 foi pago o montante de R$ 9.589 referentes a juros sobre o capital próprio provisionados no quarto 
trimestre de 2011.

14 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

(a) Plano de previdência privada

O Banco Indusval S.A. e suas controladas oferecem para os funcionários um plano de previdência complementar com contribuição definida, 
administrado por uma entidade fechada. O programa teve início em setembro de 2008, sendo patrocinado pela Instituição e suas controladas e 
pelos seus funcionários. No Banco Indusval & Partners, as contribuições totalizaram R$ 462 em 2013 (R$ 514 no ano de 2012). No Consolidado, 
as contribuições totalizaram R$ 520 em 2013 (R$ 572 no ano de 2012).

(b) Contribuições e participações

A Instituição, a partir do ano de 2006, adotou modelo próprio de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, com critérios e parâmetros 
estabelecidos em acordo homologado junto ao Ministério do Trabalho. Também foi estabelecido pagamento de participação nos lucros e 
resultados aos administradores, inclusive de maneira diferida, até março de 2014.

15 DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO

(a) Receitas da intermediação financeira

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Operações de crédito 144.329 154.574 125.228 125.228 250.434 260.679 258.285 258.285
Adiantamento a depositantes 16 16 188 188 29 29 840 840
Empréstimos 123.985 131.745 94.688 94.688 207.709 215.469 201.207 201.207
Títulos descontados 934 934 1.301 1.301 1.693 1.693 4.064 4.064
Financiamentos 14.738 17.187 15.382 15.382 30.334 32.783 29.328 29.328
Recuperação de créditos 4.656 4.692 13.669 13.669 10.669 10.705 22.846 22.846

Resultado de títulos e valores 
mobiliários 76.689 82.806 80.445 82.062 117.294 124.748 262.091 265.057

Aplicações interfinanceiras  
de liquidez 7.231 11.270 31.403 31.409 23.906 27.945 58.774 58.771
Títulos de renda fixa 59.705 59.967 45.196 46.901 84.909 86.445 203.446 206.488
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Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Títulos de renda variável 3.938 3.990 2.632 2.655 4.078 4.101 363 380
Aplicações em ouro 1.235 1.235
Ajuste ao valor de mercado 
(TVM) 5.806 6.335 1.206 1.089 4.375 4.996 (509) (599)
Aplicações no exterior 9 9 8 8 26 26 17 17

Resultado com instrumentos 
financeiros derivativos (7.330) (3.547) 19.259 20.284 (13.952) (9.367) 20.795 22.087
Swap 8.694 10.296 26.166 26.231 9.138 10.714 54.823 54.943
Futuros (13.035) (10.877) (4.404) (3.444) (16.311) (13.325) (32.136) (30.964)
Opções (4.429) (4.399) (2.497) (2.497) (7.057) (7.027) (2.101) (2.101)
Termo 1.440 1.433 (6) (6) 278 271 209 209

Resultado de câmbio 43.111 45.443 27.852 27.852 81.487 83.819 94.604 94.604
Exportação 8.503 8.806 11.041 11.041 17.211 17.514 23.022 23.022
Importação 33 134 188 188 308 409 681 681
Financeiro (66) (55) (61) (61) (118) (107) (60) (60)
Variação de taxas 33.399 32.987 8.612 8.612 57.018 56.606 57.125 57.125
Disponibilidades em moeda 
estrangeira 1.242 3.571 8.072 8.072 7.068 9.397 13.836 13.836

256.799 279.276 252.784 255.426 435.263 459.879 635.775 640.033

 

(b) Despesas da intermediação financeira

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Captação no mercado aberto (128.897) (138.976) (126.151) (125.664) (235.411) (245.189) (331.914) (330.328)
Depósitos interfinanceiros (3.882) (952) (4.071) (3.933) (6.057) (3.037) (11.126) (10.514)
Depósitos a prazo (89.319) (100.023) (77.602) (77.233) (170.801) (181.263) (164.280) (163.270)
Operações compromissadas (6.907) (7.500) (31.116) (31.116) (14.518) (15.142) (129.678) (129.714)
Letras de crédito agrícola (LCA) (23.986) (24.984) (11.800) (11.800) (37.103) (38.101) (24.558) (24.558)
Letras financeiras (LF) (1.727) (2.242) (1.393) (1.393) (2.982) (3.497) (2.103) (2.103)
Letras de crédito imobiliário (LCI) (3.076) (3.275) (169) (169) (3.950) (4.149) (169) (169)

Empréstimos, cessões e repasses (47.883) (51.598) (32.799) (32.799) (97.142) (100.857) (102.353) (102.353)
Empréstimos no país (230) (249) (216) (216) (426) (445) (343) (343)
Empréstimos no exterior (38.603) (40.902) (22.994) (22.994) (77.701) (80.000) (84.733) (84.733)
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Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Empréstimos ouro (1.135) (1.135)
Repasses no país (PSH) (211) (213) (225) (225) (414) (416) (521) (521)
Repasses no país (BNDES) (5.717) (5.880) (5.022) (5.022) (11.995) (12.158) (9.070) (9.070)
Repasses no país (FINAME) (3.122) (3.219) (4.342) (4.342) (6.606) (6.703) (7.686) (7.686)

Operações de venda/transf de 
ativos financeiros (839) (1.005) (839) (1.005)

Cessão com coobrigação (839) (1.005) (839) (1.005)

Provisão para créditos de 
liquidação duvidosa (13.720) (22.679) (19.737) (19.737) (147.249) (156.208) (56.732) (56.732)

Operações de crédito e outros 
créditos (13.720) (22.679) (19.737) (19.737) (147.249) (156.208) (56.732) (56.732)

(191.339) (214.258) (178.687) (178.200) (480.641) (503.259) (490.999) (489.413)

(c) Receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Administração de fundos 17 436 20 269 36 710 60 554
Cobrança 754 754 574 574 1.390 1.390 1.417 1.417
Transferências de fundos 16 16 13 13 29 29 26 26
Garantias prestadas 1.437 1.437 1.548 1.548 2.835 2.835 2.702 2.702
Serviços de custódia 25 11 32 16
Corretagem de operações em 
bolsas 7.999 6.035 14.117 11.897

Outros(*) 5.948 9.056 5.339 5.953 10.213 15.697 7.847 9.745

8.172 19.723 7.494 14.403 14.503 34.810 12.052 26.357

Tarifas bancárias 380 447 378 378 739 806 732 732

8.552 20.170 7.872 14.781 15.242 35.616 12.784 27.089

(*) Referem-se, basicamente, a comissões de estruturação de operações.
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(d) Despesas de pessoal

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Proventos (23.259) (28.171) (21.567) (22.906) (47.210) (54.860) (41.447) (44.402)
Honorários (3.891) (4.764) (2.680) (3.370) (7.038) (8.687) (6.384) (7.910)
Benefícios (9.446) (10.912) (8.822) (9.332) (20.386) (22.597) (17.552) (18.656)
Encargos sociais (8.328) (9.708) (8.275) (8.918) (16.957) (19.373) (16.177) (17.568)
Treinamentos (151) (151) (313) (325) (434) (448) (608) (645)
Estagiários (170) (200) (282) (290) (395) (452) (616) (637)

(45.245) (53.906) (41.939) (45.141) (92.420) (106.417) (82.784) (89.818)

(e) Outras despesas administrativas

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Água, energia e gás (164) (202) (198) (205) (341) (391) (408) (425)
Aluguéis (3.360) (4.256) (3.071) (3.592) (6.562) (8.220) (5.828) (6.804)
Comunicações (1.160) (2.146) (1.208) (1.586) (2.590) (4.060) (2.394) (3.295)
Responsabilidade social (225) (225) (223) (223) (507) (507) (491) (491)

Manutenção e conservação de 
bens (203) (318) (248) (299) (389) (557) (620) (722)
Material (125) (150) (128) (139) (265) (308) (272) (305)
Processamento de dados (1.898) (3.526) (1.590) (2.351) (3.650) (6.211) (3.013) (4.488)
Promoções e relações públicas (676) (725) (606) (627) (1.040) (1.111) (1.002) (1.045)
Propaganda e publicidade (666) (668) (13) (13) (1.003) (1.005) (19) (19)
Publicações (194) (215) (333) (352) (666) (747) (697) (768)
Seguros (261) (273) (219) (219) (370) (389) (356) (365)
Serviços do sistema financeiro (2.094) (3.389) (1.263) (1.894) (3.681) (5.719) (2.567) (3.724)
Serviços de terceiros (8.313) (12.632) (4.216) (7.326) (11.469) (19.071) (7.761) (14.800)
Vigilância e segurança (55) (73) (55) (58) (106) (127) (96) (101)
Serviços técnicos especializados (3.454) (4.345) (2.396) (2.492) (7.300) (8.390) (4.994) (5.216)
Transportes (439) (494) (512) (518) (980) (1.048) (1.279) (1.293)
Viagens (790) (935) (847) (878) (1.793) (1.985) (1.746) (1.797)
Outras (3.528) (4.157) (3.321) (3.601) (7.018) (7.948) (6.922) (7.460)

(27.605) (38.729) (20.447) (26.373) (49.730) (67.794) (40.465) (53.118)
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(f) Despesas tributárias

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

ISS (429) (977) (403) (736) (765) (1.732) (643) (1.322)
PIS (528) (689) (364) (420) (959) (1.192) (962) (1.079)
COFINS (3.249) (4.220) (2.241) (2.583) (5.903) (7.300) (5.922) (6.632)
Outras (715) (863) (2.756) (2.839) (1.932) (2.159) (3.439) (3.592)

(4.921) (6.749) (5.764) (6.578) (9.559) (12.383) (10.966) (12.625)

(g) Outras receitas operacionais

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Reversão de provisão (bens não 
de uso) 2.196 2.196
Recuperação de encargos e 
despesas 489 640 411 414 2.023 2.182 1.342 1.358
Renda de aquisição de créditos 16 16 305 305 19 19 1.810 1.810
Rendas do Programa Social de 
Habitação (PSH) 136 136 152 152 249 249 381 381

Rendas de devedores por vendas 
de bens não de uso 1.200 1.200 2.213 2.213 2.142 2.142 3.579 3.579
Venda de mercadorias (Serglobal) 10.470 7.117 10.528 7.311
Acerto contratual - Intercap 6.435 6.435
Dividendos 29 29
Variação do preço do café 
(Serglobal) 1.192 425 1.210 426
Variação monetária 260 754 174 174 805 1.299 1.893 1.893
Descontos obtidos (Serglobal)
Outros 792 925 660 726 1.894 2.055 1.077 1.253

2.893 21.768 3.915 11.526 7.132 26.119 12.307 20.236
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(h) Outras despesas operacionais

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Provisão para contingências (703) (1.975) (2.133) (2.133) (1.344) (2.616) (4.323) (4.323)
Custo das mercadorias e serviços 
(Serglobal) (8.860) (7.825) (8.945) (8.022)

Variação do preço do café 
(Serglobal) (3.530) (572) (3.530) (663)
IRRF sobre remuneração indireta (22) (22) (28) (28) (48) (48) (53) (53)
Amortização de ágio (Sertrading) (693) (693) (625) (625) (1.375) (1.375) (1.331) (1.331)
Amortização de ágio (Voga) (673) (673) (783) (783)
Amortização de ágio (Intercap) (26) (26) (26) (26)
Diversos (2.518) (2.551) (24) (42) (4.664) (4.711) (420) (476)

(4.635) (18.330) (2.810) (11.225) (8.240) (22.034) (6.127) (14.868)

(i) Resultado não operacional

Semestres findos em 31 de dezembro Exercícios findos em 31 de dezembro
2013 2012 2013 2012

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Indusval & 
Partners Consolidado

Lucro na alienação de 
investimentos 14 14 9 9 14 14
Lucro na alienação de 
imobilizado e bens não de uso 735 584 (1.330) (1.330) 1.815 1.664 591 591

Provisão para desvalorização de 
bens não de uso (1.505) (1.505) (1.532) (1.532) (2.513) (2.513) (1.725) (1.725)
Outros 3 2 2 2 5 5 5

(770) (918) (2.846) (2.846) (687) (835) (1.115) (1.115)
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16 GESTÃO DE RISCOS E DE CAPITAL – INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO

As atividades do Banco Indusval & Partners e suas controladas envolvem assumir riscos de forma orientada e gerenciá-los profissionalmente.  
As funções fundamentais do Departamento de Gestão de Riscos são de identificar todos os riscos relevantes para a Instituição e empresas do 
grupo, mensurar esses riscos, gerir as posições de risco e determinar a alocação de capital. 

A Instituição e suas controladas regularmente analisam as suas políticas de gestão de riscos e sistemas para refletir as mudanças nos mercados, 
produtos e as melhores práticas de mercado com o objetivo de atingir um equilíbrio adequado entre o risco e o retorno, além de minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da instituição.

A Instituição define risco como a possibilidade de perdas, o que pode ser causado por fatores internos ou externos.

As políticas de gerenciamento de riscos garantem uma estrutura de controle compatível com as suas operações, seus produtos e serviços, além 
de ser capaz de mensurar a exposição aos riscos e garantir que estes sejam adequadamente gerenciados, identificados, analisados, controlados e 
reportados de maneira eficiente e eficaz. Ademais, a auditoria interna é responsável pela revisão independente de gestão de riscos e do ambiente 
de controle.

Os riscos decorrentes das atividades financeiros as quais a Instituição e empresas do Grupo estão expostas são:

•  Risco de crédito

•  Risco de mercado

•  Risco de liquidez

•  Risco operacional

(a) Risco de crédito

Em sua ampla definição, o risco de crédito é tratado como a probabilidade de ocorrerem perdas associadas ao descumprimento das obrigações 
pactuadas, mediante contratado, entre as partes envolvidas, seja pelo tomador ou contraparte, considerando também, a desvalorização do 
contrato assumido, devido à maior exposição ao risco pelo tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na 
renegociação e aos custos de recuperação.

A definição de Risco de Crédito compreende, entre outros:

•   O Risco da contraparte: Possibilidade de não cumprimento das obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de 
ativos financeiros;

•   O Risco País: Possibilidade de perdas decorridas de tomadores localizados fora do país, em decorrência de ações realizadas pelo governo do 
país em que reside o mesmo.

•   A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de 
natureza semelhante;

•   A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou 
convenente de operações de crédito.
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A estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito da Instituição Indusval & Partners possibilita a instituição: identificar, mensurar, controlar e 
mitigar os riscos, além de definir procedimentos e rotinas consistentes, que possibilite a gestão integral do Risco de Crédito envolvido em todas 
as fases do negócio.

Para melhor elucidar as fases do negócio, este foi divido em quatro etapas que definem o ciclo de crédito:

(a) Análise de crédito: a análise de crédito possui critérios e procedimentos claramente definidos a todos os envolvidos no processo de 
concessão de Crédito, no que se refere aos inputs necessários para completa compreensão do Risco de Crédito envolvido na classificação de risco 
dos clientes, análise de propostas de novos negócios, renovação de limites e classificação de risco das operações de crédito. O principal objetivo 
na Análise de Crédito é fornecer embasamento técnico ao Comitê de Crédito através de análises econômico-financeira dos clientes, subsidiando 
assim a tomada de decisão.

(b) Concessão de crédito: A Concessão de Crédito tem como principal objetivo analisar e decidir sobre a concessão de limites e operações 
de crédito propostos pela área Comercial, levando em consideração as informações levantadas pela mesma e pela análise realizada pelo 
Departamento de Crédito.

(c) Gestão de crédito: Assim que o crédito é concedido, a Gestão do Crédito se torna responsável por: (i) formalizar as operações assim as 
respectivas garantias envolvidas, garantindo a aderência de forma e conteúdo aos seus instrumentos constitutivos de aprovação, contratação e 
de garantias associadas; (ii) acompanhar as operações de crédito, identificando pontos críticos, visando garantir a qualidade da operação, bem 
como o efetivo recebimento dos valores emprestados à contraparte; (iii) analisar e acompanhar as garantias envolvidas na operação, verificando 
sua suficiência e liquidez além da detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade de operações, com base no risco de crédito.

(d) Recuperação de crédito: quando uma operação de crédito entra em atraso, são tomadas medidas administrativas, repactuação ou adoção 
de medidas judiciais. Todas as citadas anteriormente têm como objetivo fazer a recuperação do Crédito em atraso com o menor custo e prazo 
possíveis.

O principal foco da área de Risco de Crédito é identificar e mensurar a exposição ao risco de crédito, subsidiando a Alta Administração com 
estudos relativos à Carteira de Crédito da Instituição, suportando assim os processos de tomada de decisão para que os riscos envolvidos nas 
operações sejam passíveis de controle e mitigação.

Os estudos levam em conta o desempenho da Carteira, fornecendo dados passíveis de comparação às perspectivas macroeconômicas, através de 
testes de estresse, além de índices de probabilidade de Default.

A estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito está sujeita à efetiva e abrangente verificação da Auditoria Interna, cuja atuação é segregada 
da área de Risco de Crédito. Cabe a ela verificar se as práticas de Gestão do Risco de Crédito estão sendo conduzidas conforme a Política 
Institucional. Sendo assim, esta possui autonomia para aconselhar, apoiar ou até mesmo contestar as decisões relacionadas ao Gerenciamento 
do Risco de Crédito.

Revisões regulares são realizadas, pelas áreas relacionadas, com o objetivo de avaliar o ambiente de controle, testar a eficácia dos modelos 
implantados e, conforme supracitado, assegurar que as atividades da área de Risco de Crédito estejam de acordo com a Política Institucional.

(b) Risco de mercado

A Instituição Indusval & Partners e suas controladas estão expostos a riscos de mercado, que correspondem ao risco de que o valor justo ou os 
fluxos de caixa futuros de instrumentos financeiros flutuem devido à mudanças de taxas e preços de mercado. Estes riscos surgem de posições 
abertas em taxas de juros, moeda e ações. A exposição a risco de mercado é segregada em carteira trading e carteira banking. A carteira trading 
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inclui as posições de transações market-making onde a Instituição atua como o principal com clientes ou com o mercado. A carteira banking 
corresponde às transações das operações comerciais da Instituição.

As principais ferramentas e medidas para gerenciamento do risco de mercado são: o VaR (Value at Risk), que é uma medida estatística que 
estima a perda potencial máxima do valor da carteira da Instituição em condições normais de mercado dentro de uma determinada circunstância 
(horizonte de tempo); o cálculo de perdas em cenário de estresse (Teste de Estresse), que determina os efeitos de condições extremas de mercado 
(tanto positivas quanto negativas) no valor do portfólio da Instituição; e a Análise de Sensibilidade.

Abaixo análise de sensibilidade, assim como definida pela Instrução CVM 475:

Fatores Risco
Situação 
provável

Deterioração de 
25%

Deterioração de 
50%

Carteira Trading
Prefixado Taxas de juros prefixadas em reais 280 (4.776) (10.117)
Cupons cambiais Taxas de cupons em moeda estrangeira (4.852) (26.493) (51.619)
Moeda estrangeira Variação cambial (330) (1.649) (3.298)
Índice de preços Taxas dos cupons de índices de preços 10 (172) (344)
TR e TJLP Taxa do cupom de TR e TJLP (1) (8) (14)
Renda variável Preço de ações (14) (65) (130)

Carteira Trading e Banking
Prefixado Taxas de juros prefixadas em reais (197) (2.533) (5.086)
Cupons cambiais Taxas de cupons em moeda estrangeira (4.329) (24.185) (46.638)
Moeda estrangeira Variação cambial (314) (2.010) (4.019)
Índices de preços Taxas dos cupons de índices de preços 179 (3.099) (6.188)
TR e TJLP Taxa do cupom de TR e TJLP (36) (781) (1.520)
Renda variável Preço de ações (14) (65) (130)

        

Seguindo os critérios de classificação das operações conjecturados na Resolução nº 3.464/07 e na Circular nº 3.354/07, do Banco Central e no 
Acordo Basiléia II, os instrumentos financeiros da Instituição Indusval & Partners são segregados em Carteira Trading (Negociação) e Carteira 
Banking (Estrutural). 

Para a análise de sensibilidade foram considerados cenários de estresse dos fatores de risco que compõem todas as operações da Instituição.  
Os cenários de alta das curvas de referência geralmente são utilizados quando a Instituição tem exposição líquida devedora em determinado fator 
de risco. Em contrapartida, os cenários de baixa nas curvas de referência são usados quando existe exposição líquida credora em cada fator de 
risco considerado para esta análise.

O cenário I considera as variações esperadas pela Instituição em relação às curvas de referência de mercado, utilizadas para efetuar a marcação 
desses produtos. A alta administração atribuiu ao Cenário I as variações esperadas para cada fator de risco independentemente, acima ou abaixo 
dos fatores de referência. Os cenários II e III são definidos de acordo com a Instrução nº 475 da CVM, que determina que os cenários de alta 
devem contemplar variações de +25% e +50% e os cenários de baixa variações de -25% e -50%. Sendo assim, os cenários II são definidos pela 
variação de +/- 25% em relação ao valor de mercado dos produtos que compõe cada fator de risco e os cenários III pela variação de +/- 50% 
em relação ao valor de mercado dos produtos de cada fator de risco.
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Ressaltamos que as variações nos cenários apresentam perspectiva de liquidação imediata de todos os ativos e passivos da Instituição, o que não 
representa necessariamente perda ou ganho por se tratar de situação hipotética.

(c) Risco de liquidez

Entende-se por risco de liquidez possíveis descasamentos entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de cumprimento 
de uma ou mais obrigação. Também decorre pela incapacidade de captar recursos suficientes para honrar seus compromissos de curto, médio e 
longo prazo em volume suficiente para uma posição, afetando, portanto, o preço do valor dos mesmos. 

A Instituição possui uma Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez aprovada pelo Conselho de Administração e revisada anualmente, a 
qual estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades adotados na gestão do risco de liquidez da Instituição, em conformidade às práticas de 
controle do risco de liquidez de que trata a Resolução nº 2.804/00.

Estes critérios e procedimentos determinam a reserva de liquidez mantida em caixa num cenário normal de mercado, bem como as medidas a 
serem tomadas em casos contingência de liquidez. 

A área de Gerenciamento de Risco fica responsável pelo monitoramento de forma independente da Tesouraria. Diariamente, é disponibilizada à 
Diretoria informes com as posições e projeções de fluxos de caixa. Em caso de descumprimento dos limites estabelecidos, a Diretoria é informada 
de imediato e deverá se reportar ao Comitê de Caixa e utilizar de mecanismos para readequação aos limites.

(d) Risco operacional

Em atendimento aos requisitos legais e alinhado às melhores práticas de mercado, o conglomerado Indusval & Partners implementou uma 
estrutura para gerenciamento do risco operacional, composta por um conjunto de políticas, procedimentos e ações permeadas pela filosofia de 
melhoria contínua.

Conforme definido na Resolução 3.380/06 do Banco Central do Brasil, risco operacional relaciona-se à possibilidade de ocorrência de perdas 
financeiras resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, sistemas, pessoas e/ou eventos externos à instituição.

O conglomerado Indusval & Partners adotou o método BIA – Basic Indicator Approach, para cálculo de alocação de capital da parcela de risco 
operacional em alinhamento com a Circular 3.383/08 do Banco Central do Brasil.

(e) Gerenciamento de capital

O gerenciamento de capital é uma das atividades mais importantes da Instituição e o constante aprimoramento da gestão e controle dos riscos de 
crédito, mercado, liquidez e operacional são fundamentais para gerar estabilidade nos resultados financeiros e aperfeiçoar a alocação de capital. 

De acordo com a Resolução nº 3.988/11 do BACEN, define-se o gerenciamento de capital como o processo contínuo de:

•  Monitoramento e controle de capital mantido pela Instituição;

•  Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a Instituição está sujeita;

•  Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da Instituição.

A Estrutura de Gerenciamento de Capital abrangerá também as Políticas de Gerenciamento de Riscos, de Gerenciamento de Risco de Crédito, de 
Gerenciamento de Risco de Mercado e Liquidez, de Gerenciamento de Risco Operacional e de Divulgação de Informações de Riscos. 
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O processo de gestão eficiente do capital contempla a otimização do uso de capital e o alinhamento com a estratégia de negócio da Instituição 
e ao seu apetite de risco.

A Estrutura de Gestão de Capital deverá auxiliar a Diretoria e Conselho de Administração quanto à gestão da Instituição por meio de informações 
adequadas e consistentes. Os relatórios gerenciais devem fornecer uma visão detalhada do perfil de risco da Instituição em comparação aos 
requisitos de capital para cada tipo de risco, demonstrar um acompanhamento do Plano de Capital planejado versus realizado, apresentar planos 
de ações para mitigar desvios e notificar sobre novas regulamentações competentes ao assunto.

As políticas e estratégias para o gerenciamento de capital, em conformidade com a legislação vigente, serão revisadas no mínimo anualmente 
pela Diretoria da Instituição e Conselho de Administração, visando revisar o conteúdo e se adequar ao planejamento estratégico da Instituição e 
às condições de mercado.

Nos termos da Resolução do CMN nº 3.444/07, o Patrimônio de Referência é composto basicamente pelo somatório do capital de nível I, que 
compreende o capital e as reservas reconhecidas, e do capital de nível II, que contempla as reservas de reavaliação, instrumentos híbridos e 
dívidas subordinadas.

O cálculo do capital regulatório da Instituição para a cobertura de risco baseia-se na Resolução nº 3.490/07 do BACEN, que dispõem sobre 
os critérios de apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE). O PRE é composto pelas parcelas de risco de crédito, risco de mercado – 
composto pelos riscos das exposições em ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial, das operações sujeitas à 
variação das taxas de juros, das operações sujeitas à variação do preço de commodities, das operações sujeitas à variação do preço de ações- e 
risco operacional.  O cumprimento dos limites acerca do capital regulatório é estritamente observado e seguido pela administração e monitorado 
diariamente pela área de Riscos.

A Instituição, em 31 de dezembro de 2013, atingiu o índice de 14,83% (14,91% em 2012), calculado a partir das demonstrações do conglomerado 
financeiro.

2013

Patrimônio de referência – PR 643.105

Patrimônio de referência - Nível I 643.105
Capital principal 643.105

Patrimônio líquido 674.161
Ajustes prudenciais 31.056

Ativos ponderados pelo risco (RWA) 4.335.103
RWA risco de crédito 4.036.439
RWA risco de mercado 154.234
RWA risco operacional 144.430

Índice de Basiléia - % 14,83
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(f) Valor de mercado de instrumentos financeiros

O valor de mercado dos instrumentos financeiros foi calculado conforme os seguintes parâmetros:

•   Aplicações em depósitos interfinanceiros: apurado de acordo com a sua curva de aplicação;

•   Títulos e valores mobiliários: obtido através dos preços divulgados pela ANBIMA para a data estabelecida;

•   Operações de crédito, depósitos interfinanceiros, depósitos a prazo, obrigações no exterior, obrigações por repasses e letras de crédito agrícola 
e financeiras: foram valorizados pela taxa média mensal do último mês do trimestre para cada tipo de operação;

•   Derivativos, créditos adquiridos e captação via opções: o valor de mercado foi calculado de acordo com modelo de precificação interno que 
utiliza dados fornecidos pela BM&FBovespa como parâmetros.

2013 2012

Valor contábil
Valor de 
mercado Valor contábil

Valor de 
mercado

Ativos
Aplicações em depósitos interfinanceiros 24.976 24.976 51.928 51.928
Aplicações em moeda estrangeira 95 95 112 112
Títulos e valores mobiliários 1.265.845 1.265.845 650.579 650.579

Operações de crédito
Créditos originados 2.615.129 2.614.482 2.190.981 2.254.414
Trade finance 410.063 425.817 426.025 576.126
Créditos adquiridos 6.723 6.903
CDC veículos 9 9 274 274

Derivativos
Swaps 70.924 70.924 75.886 75.886
Termo 2.256 2.256 4.047 4.047
Opções 8.705 8.705 812 812

Passivos
Depósitos interfinanceiros 25.654 27.217 97.977 97.948
Depósitos a prazo 2.231.661 2.238.659 1.714.404 1.737.162
Rec de letras imob., hipotecárias, de crédito e similares 917.952 916.037 406.076 411.715
Obrigações por repasses 309.981 310.145 335.451 335.451
Obrigações no exterior 364.279 365.873 388.626 454.634
Obrigações por empréstimos de ações 84.484 84.484 31.325 31.325
Obrigações por empréstimos de ouro 18.130 18.130
Títulos de renda variável (vendas descobertas) 11.823 11.823

Derivativos
Swaps 17.782 17.782 6.544 6.544
Termo 3.906 3.906 2.583 2.583
Opções 6.792 6.792 1.098 1.098
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17 PARTES RELACIONADAS

(a) Empresas controladas

As transações entre controladora e empresas controladas foram realizadas a valores e prazos usuais de mercado e em condições de comutatividade 
e estão representadas por:

2013 2012

Vínculo Ativo Receitas Ativo Receitas
com a Cia. Objeto e características do contrato (passivo) (despesas) (passivo) (despesas)

Empresas Depósitos a vista (543) (290)

Controladas Depósitos interfinanceiros: Pré 9% a 9,77%aa no vencimento (286.523) (2.929) (3.638) (474)

Depósitos a prazo: De 101% do CDI após carência (11.438) (12.377) (641)

NTN-B: Pré 5,36%aa no vencimento - Operação compromissada (9)

LCA: De 100% do CDI no vencimento (3.133) (27)

Negociação e intermediação de valores (20.393) (22.856)

LTN: Pré 9,9%aa no vencimento - Operação compromissada (7.602)

Outras obrigações diversas (12)

Pagamentos a ressarcir (2)

NTN-B: Pré 8,9 a 9,9%aa no vencimento - Operação compromissada (123)

NTN-C: Pré 12%a.a.a no vencimento - Operação compromissada 32

LTN: Pré 8,4% a 9,9%aa no vencimento - Operação compromissada (106)

LFT: Pré 7,7% a 9,4%aa no vencimento - Operação compromissada (107)

Outras despesas operacionais (72)

Cessão com coobrigação (263)

Liquidações pendentes (145)

Empresas Depósitos a vista (4)

com controle LCA: De 93% a 100% do CDI no vencimento (2.182) (418)

compartilhado Depósitos a prazo: De 103% do CDI após carência (15.290) (222)

Comissão de fiança a apropriar 3.086 (4.804)
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(b) Outras operações com partes relacionadas - saldos de contratos com o mesmo grupo

Vínculo com a Instituição Objeto e características do contrato 2013 2012

Administradores Depósitos à vista 316 585
Depósitos a prazo: Pré 14%aa e de 105% a 115% do CDI 
após carência 21.983 7.879

LCA: De 98% a 102% do CDI no vencimento 45.900 50.426

LF: Pré 10,1 a 10,81%a.a. no vencimento 15.762

Empresas ligadas aos administradores Depósitos à vista 216 631

Depósitos a prazo: de 100% a 115% do CDI após carência 101.769 8.530

LCA: De 80% a 100% do CDI no vencimento 12.004 12.978

Pessoas vinculadas aos administradores Depósitos à vista 700 576

Depósitos a prazo: de 105% a 115% do CDI após carência 38.469 8.745

LCA: de 98% a 102% do CDI no vencimento 32.382 26.992

LCI: de 96% a 100% do CDI no vencimento 104 251

Empresas coligadas Depósitos à vista 4 2

LCA: 80% do CDI no vencimento 4.001

Depósitos a prazo: 101% do CDI após carência 6.002

Intangível 9.497 10.807

279.106 138.405
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 (c) Remuneração de pessoas-chave da administração

2013 2012

Benefícios de curto prazo 2.260 8.003
Benefícios de longo prazo 2.978 49
Remuneração baseada em ações 8.675 7.962

18.206 16.014

De acordo com a Resolução 3.921/10 do Conselho Monetário Nacional as instituições financeiras que atuem sob a forma de companhias abertas 
ou que sejam obrigadas a constituir comitê de auditoria devem instituir um comitê de remuneração que tem como função elaborar e verificar 
os atendimentos da respectiva resolução na confecção das políticas de remuneração de seus administradores (diretoria executiva e conselho de 
administração). Este comitê deve elaborar anualmente o “Relatório do Comitê de Remuneração” da Instituição com uma série de informações 
acerca da remuneração dos administradores da Companhia.

18 ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

2013 2012

Linil, Crédito Privado, Investimento no Exterior e Longo Prazo 10.626 14.193
Valeu FIM, Crédito Privado, Investimento no Exterior e Longo Prazo (*) 3.987
GSS FIM, Crédito Privado, Investimento no Exterior e Longo Prazo 12.904 7.646
Agrisus FIA Investimentos no Exterior 5.213 5.366
Comercial Master FIA 2.905 4.403
Stock FIM, Credito Privado, Investimento No Exterior e Longo Prazo 543 847
Duna FICFI Multimercado Crédito Privado 13.035
Intercap FIM Crédito Privado Longo Prazo 288.562
Sakura FIM Crédito Privado Longo Prazo no Exterior 132.260
Perfin Novo Tempo II FIA 48.464

514.512 36.442

(*) Encerrado em outubro de 2013.
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19 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(a) Avais e fianças – Indusval & Partners Consolidado

2013 2012

Fianças - instituições financeiras 24.609 25.593
Fianças - pessoas físicas e jurídicas 127.389 120.476
Créditos abertos para importação 26.971 11.852

178.969 158.191

(b) Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.)

A controlada Guide Investimentos (anteriormente denominada Indusval S.A. C.T.V.M.) é intermediária na negociação de contratos nos mercados a 
termo, futuro e de opções, no valor de R$ 4.792.240 (R$ 5.816.360 em 31 de dezembro de 2012), e responsável pela custódia de títulos e valores 
mobiliários por conta de clientes, no montante de R$ 1.042.168 (R$ 1.357.295 em 31 de dezembro de 2012), depositados com a Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.

(c) Contratos de serviços - Instrução CVM nº 381

A política de atuação da Instituição e suas controladas na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores 
independentes se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência do 
auditor. Estes princípios consistem em: (i) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho; (ii) o auditor não deve exercer funções gerenciais no 
seu cliente; e (iii) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.

Em 2013 e em 2012 não foram prestados pelos auditores independentes e partes a eles relacionadas, serviços não relacionados à auditoria 
externa.

(d) Contratos de seguros

A Instituição mantém contratos de seguros para cobertura de riscos dos bens do imobilizado e de imóveis. A Administração considera o valor 
suficiente para atender às eventuais perdas com sinistros.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

(e) Medida Provisória n° 627:

Em 11 de novembro de 2013 foi publicada a Medida Provisória n° 627 (MP 627/13) que altera a legislação tributária federal sobre IRPJ, CSLL, 
PIS e COFINS. A MP 627/13 dispõe, sobre:

(i)   a revogação do Regime Tributário de Transição (RTT), instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009

(ii)   a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no 
exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada 
no exterior; 

A partir da avaliação do texto vigente da MP 627/13, o Banco Indusval & Partners concluiu que não haverá impactos relevantes em suas 
demonstrações contábeis consolidadas.

20 EVENTOS SUBSEQUENTES
 

(a) Homologação de aumento de capital pelo BACEN: Banco Indusval & Partners

Em 13 de janeiro de 2014 foi homologado pelo BACEN, na forma da legislação aplicável o aumento de capital social da Instituição aprovado na 
Reunião do Conselho de Administração de 20 de dezembro de 2013, no valor de R$ 107.460 mediante emissão de 14.102.321 ações ordinárias.

(b) Associação da Guide Investimentos com a Omar Camargo Corretora de Valores S.A. 

Em 6 de fevereiro de 2014 foi anunciada a associação estratégica entre a Guide Investimentos com a Omar Camargo Corretora de Valores S.A. , a 
fim de promover a expansão dos negócios da Guide Investimentos na região sul do país, mais notadamente no estado do Paraná. Com a operação, 
a Guide Investimentos terá acesso a uma ampla base de clientes e fornecerá produtos e serviços diferenciados. 

(c) Homologação de aumento de capital pelo BACEN: Guide Investimentos

Em 10 de fevereiro de 2014 o BACEN aprovou o aumento de capital da Guide Investimentos de R$ 18.855 para R$ 23.873.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 - EM MILHARES DE REAIS (EXCETO QUANDO INDICADO)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos

Administradores e Acionistas

Banco Indusval S.A. 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais do Banco Indusval S.A. (Indusval & Partners) -“Instituição” que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2013, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício e semestre findos nessa data, bem como as demonstrações financeiras consolidadas do Banco Indusval S.A. e de suas controladas 
(Indusval & Partners Consolidado) -“Consolidado” que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2013, e as 
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 

A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados 
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera 
os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeiras da Instituição para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da Instituição. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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BANCO INDUSVAL S.A. (INDUSVAL & PARTNERS) E BANCO INDUSVAL S.A.
E SUAS CONTROLADAS (INDUSVAL & PARTNERS CONSOLIDADO)

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do Banco Indusval S.A. (Indusval & Partners) e do Banco Indusval S.A. e suas controladas (Indusval & Partners Consolidado) 
em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício e semestre findos nessa data, bem 
como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa mesma data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

Examinamos também as demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2013, bem como a demonstração individual do valor adicionado (DVA) para o semestre findo em 31 de dezembro de 2013, preparadas 
sob a responsabilidade da administração da Instituição, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias 
abertas. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão 
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Eventos Societários

Em 26 de junho de 2013, o Banco Indusval S.A. comunicou a aprovação pelo Conselho da Administração da assinatura do Contrato de Compra e 
Venda de Ações, Investimentos e Outras Avenças com os acionistas do Banco Intercap S.A., conforme detalhado na nota 9(a). Essa operação foi 
homologada pelo Banco Central do Brasil no dia 18 de novembro de 2013.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2014 

PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes

CRC 2SP000160/O-5 

Maria José De Mula Cury

Contadora CRC 1SP192785/O-4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
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