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São Paulo, 26 de março de 2021 
 

VISÃO DOS NEGÓCIOS  

Como parte da nossa estratégia, foram segregadas as atividades do Conglomerado com características 

e modelos distintos, de modo que cada negócio possua seu próprio posicionamento estratégico, com o 

desenvolvimento de relacionamentos em seus respectivos mercados de atuação, além de foco exclusivo 

dos respectivos gestores e orçamento independente.  

Dessa forma, os negócios foram segregados de modo que:  

• o novo banco, mais enxuto, com a marca Voiter, passa 

a ser um banco de atacado, oferecendo soluções de 

serviços e crédito a empresas de médio e grande porte. 

O Voiter potencializa sua capacidade de concessão de 

crédito através do mercado de capitais e de parcerias 

com investidores, mirando também startups, que são 

carentes de linhas de crédito; 

• o SmartBank, focado no atendimento a pequenas e 

médias empresas, é uma plataforma totalmente digital 

que oferece serviços financeiros transacionais, incluindo 

conta corrente, pagamentos, cobrança e emissão e 

credenciamento de cartões; e  

• a carteira do legado, com créditos antigos não 

alinhados à nova estratégia, créditos fiscais e outros bens, como imóveis. Ao longo do tempo, poderá 

usar sua experiência de crédito e execuções para comprar créditos no mercado. 
 

A seguir, os principais destaques desses negócios em 2020: 
 

Voiter  

A Carteira Voiter, constituída de créditos alinhados à nova estratégia, iniciada no 2S19, cresceu 

131,2%, atingindo o montante de R$1,5 bilhão ao final de 2020 (R$644 milhões ao final de 2019). 

 

 
 

Voiter  |  Resultado Gerencial  2020 2019 
Evolução no período 

R$ milhão % 
     

Resultado de Intermediação Financeira e Serviços 95,2  17,7  77,5  438,0% 

Despesa de Pessoal -45,8  -42,0  -3,9  9,2% 

Despesa Administrativa -13,1  -26,2  13,1  -50,1% 

Resultado Operacional Recorrente  7,6  -53,5  61,1  114,1% 
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Perfil Corporativo:  O Voiter, nova marca do Banco Indusval, é um banco múltiplo de capital fechado, com mais de 50 anos de 

experiência no mercado financeiro, que concentra seus negócios na construção de soluções financeiras envolvendo operações 

de crédito em moeda nacional e estrangeira, renda fixa e finanças corporativas para empresas de diversos portes e setores da 

economia. Com seus negócios pautados na seriedade da Administração e no respeito a clientes e parceiros, o Voiter é liderado 

por um time de profissionais amplamente reconhecidos no mercado financeiro e de capitais, sob uma visão inovadora e de 

excelência na prestação de serviços financeiros e na concessão de crédito corporativo. 
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O Resultado Gerencial de Intermediação Financeira e 

Serviços atingiu o montante de R$95,2 milhões em 2020, graças 

ao empenho no desenvolvimento de novos negócios com maior 

rentabilidade, em linha com a nova estratégia. 

A Despesa de Pessoal Gerencial somou R$45,8 milhões, 9,2% 

superior ao acumulado em 2019 devido ao crescimento das 

operações ao longo do ano e à troca da gestão, tanto da diretoria 

como dos heads de área. A Despesa Administrativa Gerencial 

somou R$13,1 milhões, 50,1% inferior ao acumulado em 2019 

graças a diversas ações realizadas com forte foco em eficiência. 

Com isso, o Voiter já apresentou Resultado Operacional 

Gerencial Recorrente positivo em seu primeiro ano, no montante de R$7,6 milhões.  

 

SmartBank e Legado 

A Carteira do SmartBank, constituída basicamente de operações de antecipação de recebíveis de 

cartão, encerrou o ano de 2020 em R$65,6 milhões (R$116,7 milhões em dezembro de 2019). A 

redução da carteira é fruto do redirecionamento da estratégia e da gestão do negócio.  

A Carteira do Legado, composta por créditos antigos, em liquidação, somou R$303 milhões (R$359 

milhões ao final de 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartBank + Legado  |  Resultado Gerencial  2020 2019 
Evolução no período 

R$ milhão % 
     

Resultado de Intermediação Financeira e Serviços 1 -36,3  -28,6  -7,7  26,9% 

Despesa de Pessoal -25,2  -24,4  -0,8  3,3% 

Despesa Administrativa -18,7  -17,0  -1,7  9,8% 

Resultado Operacional Recorrente  -63,9  -76,5  12,7  -16,5% 

1 Inclui as despesas do Caixa Institucional. 
 

Os ativos do Legado, em sua grande maioria, não geram 

rentabilidade. O SmartBank, ao longo de 2S20, passou por uma 

reformulação da estratégia e gestão do negócio. 

A Despesa Gerencial de Pessoal somou R$25,2 milhões, 3,3% 

superior ao acumulado em 2019. No SmartBank, houve mudança na 

gestão em 2020 e, no Legado, houve contratações para fazer frente 

à reorganização que visa a separar esse negócio dos demais.  

A Despesa Administrativa Gerencial somou R$18,7 milhões, 

9,8% superior ao acumulado em 2019, muito em função da 

reestruturação dos negócios SmartBank e Legado. 

Com isso, o SmartBank e o Legado apresentaram, juntos, 

Resultado Operacional Recorrente Gerencial no montante de -R$63,9 milhões, reduzindo o carrego 

negativo desses negócios em 16,5% quando comparado a 2019, resultado do início da segregação da 

gestão desses negócios.   
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Consolidado 

Juntas, as carteiras Voiter, SmartBank e Legado compõem a Carteira de Crédito Expandida, que 

totalizou R$1,9 bilhão, com crescimento de 65,9% em 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consolidado | Resultado Gerencial  2020 2019 
Evolução no período 

R$ milhão % 
     

Resultado de Intermediação Financeira e Serviços 58,9  -10,9  69,8  641,2% 

Despesa de Pessoal -71,1  -66,4  -4,7  7,1% 

Despesa Administrativa -31,7  -43,2  11,4  -26,5% 

Resultado Operacional Recorrente  -56,3  -130,0  73,7  -56,7% 

 

O Resultado Gerencial de Intermediação Financeira e Serviços Consolidado somou R$48,5 

milhões em 2020, com melhora bastante expressiva em relação aos -R$7,6 milhões em 2019, devido, 

em especial, aos esforços da Administração e de todo o time nos últimos trimestres no desenvolvimento 

de novos negócios com maior rentabilidade, em linha com a nova estratégia do Voiter. 
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 

Em 2019, iniciamos uma ampla transformação do Banco, com a mudança no grupo de controle, a 

eleição da nova Diretoria e a redefinição da estratégia de crescimento.  

Em 2020, ano marcante para a história da Companhia e marco de um novo momento em sua trajetória 

no mercado, anunciamos a reorganização societária pretendida para o Banco e sua nova marca, Voiter. 

A mudança da marca é consequência de nosso novo 

posicionamento estratégico e nossa nova cultura, que possui 

valores centrais que levamos muito a sério em nossas 

relações com clientes, colaboradores, fornecedores, 

parceiros, acionistas e a comunidade como um todo – 

parcerias sustentáveis, criatividade, abertura com respeito, 

excelência na execução e responsabilidade por resultados.  

Nosso intuito é trazer uma visão diferenciada às 

necessidades de nossos clientes, tendo o crédito como 

alavanca para desenvolver relacionamento e soluções, com 

alternativas que possam gerar parcerias. E para nós, parcerias impulsionam negócios.  

Apesar de um ter sido um ano marcado pelos efeitos da pandemia de Covid-19 em todos os segmentos 

da economia, no pais e no mundo, ao longo de 2020, crescemos nossos ativos em 53,4%, de R$3,1 

bilhões ao final de 2019 para R$4,7 bilhões ao final de 2020.  

O crescimento do volume dos negócios do Banco fez com que a Carteira Voiter, constituída de créditos 

alinhados à nova estratégia crescesse 131,2%, atingindo o montante de R$1,5 bilhão ao final de 2020 

(R$ R$644 milhões ao final de 2019). A Carteira de Crédito Expandida, composta pela carteira do 

Voiter, do SmartBank e do Legado, somou R$1,9 bilhão, com crescimento de 65,9% em 12 meses, 

resultado dos esforços do Voiter na implantação da sua nova estratégia de negócios e crescimento da 

sua base de clientes e parceiros. O volume de Captação atingiu R$3,9 bilhões ao final de 2020 (R$2,2 

bilhões em 2019), demonstrando a credibilidade da marca e a confiança de nossos clientes aplicadores. 

O resultado recorrente no ano foi de -R$50,7 milhões, com melhora expressiva em relação aos                 

-R$142,8 milhões em 2019, demonstrando o início da melhora da rentabilidade das operações da 

Companhia, fruto da estratégia definida para o Voiter nesse novo contexto. 

Em julho, alinhado à estratégia do Voiter de melhorar a rentabilidade de sua operação e oferecer 

soluções a seus clientes tendo o crédito como alavanca, concluímos a operação de aquisição da Crípton 

Comercializadora de Energia Ltda, o que permitirá ao Voiter expandir sua atuação e proporcionar 

novas estruturas para seus clientes.  

Em outubro, dentro do contexto da reorganização societária anunciada, concluímos a compra dos 

1,81% de participação minoritária no SmartBank e, com isso, o Voiter passou a ser detentor de 100% 

do capital social do Banco SmartBank S.A. 

As etapas previstas da reorganização societária para o ano foram concluídas – (i) a liquidação da OPA 

de saída do segmento de listagem da B3 denominado Nível 2 de Governança Corporativa, (ii) a 

liquidação do direito de recesso ensejado pela incorporação das ações do Banco pela Holding e (iii) a 

aprovação e realização da incorporação de ações.  

Em 30 de dezembro de 2020, a Holding, criada para abrigar a nova estrutura societária do Grupo, 

incorporou a totalidade das ações emitidas pelo Banco Indusval S.A. Com isso, os acionistas que 

mantiveram ações do Banco Indusval até seu último pregão da B3, em 30 de dezembro de 2020, 

receberam ações da Holding em seu lugar e passaram a ser acionistas da mesma. A holding NK 031, 

portanto, passou a ser a acionista controladora do Banco. 

Com a incorporação de suas ações pela Holding, que é uma empresa de capital fechado, o Banco deixou 

de ter suas ações listadas na B3. Em fevereiro de 2021, a CVM aprovou o cancelamento do registro do 

Banco como companhia aberta.  

Em 31 de dezembro de 2020, para reforçar o capital do Banco, o Conselho de Administração aprovou 

o aumento de capital no valor de R$93,0 milhões, que foi homologado em 04 de fevereiro de 2021.  
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Para 2021, manteremos o foco no crescimento do volume de negócios com rentabilidade e na 

consolidação da marca Voiter no mercado, entre clientes e parceiros. Na nossa estratégia, o Banco 

não limitará seus negócios ao capital de seu balanço, mas sim à capacidade de originá-los a seus 

clientes. Essa é a proposta do Voiter: parcerias impulsionam negócios.  

 

DESTAQUES  

 Lançamos nossa nova marca, Voiter, em junho, no contexto da reorganização societária anunciada 

e da nova estratégia de marketing do Banco. 

 A Carteira Voiter, constituída de créditos alinhados à nova estratégia, cresceu 131,2%, atingindo 

o montante de R$1,5 bilhão ao final de 2020 (R$644 milhões ao final de 2019). A Carteira de 

Crédito Expandida, composta pela carteira do Voiter, do SmartBank e do Legado, somou R$1,9 

bilhão, com crescimento de 65,9% em 12 meses e 34,7% no semestre, resultado dos esforços do 

Voiter na implantação da sua nova estratégia de negócios e crescimento da sua base de clientes e 

parceiros. 

 O crescimento do volume de créditos se deu em créditos de boa qualidade, uma vez que os créditos 

classificados entre AA, A e B somaram 94% da carteira de crédito expandida em dezembro de 2020 

(85% em dezembro de 2020 e 95% em junho de 2020). O índice de cobertura dos créditos em 

atraso há mais de 90 dias (NPL 90) encerrou o ano em 9,1 vezes (2,7 vezes ao final de 2019 e 4,6 

vezes em junho de 2020), excluindo-se os FIDCs de crédito consignado. 

 A Margem Financeira com Clientes (NIM) da Carteira Nova passou de 4,9% em 2019 para 

5,6% em 2020 (de 5,0% no 2S19 para 6,1% no 2S20), como resultado da estratégia definida pela 

Administração desde o ano passado, com o início das operações de consignado e o incremento de 

operações dos segmentos Títulos Agrícolas e Corporate, com a expansão da base de clientes em 

todos esses segmentos.  

 O volume de Captações somou R$3,9 bilhões, crescimento de 79,5% em 12 meses e 26,4% no 

semestre, como resultado do esforço de diversificação de fontes de captação desde o final de 2019, 

em especial nos produtos CDB, que cresceu 55,7% em doze meses, e LCA, cujo volume apresentou 

incremento de 129,8% em doze meses. 

 O Resultado de Intermediação Financeira e Serviços antes da Despesa de PDD gerencial 

somou R$48,5 milhões em 2020, com melhora bastante expressiva em relação aos -R$7,6 milhões 

em 2019, fruto da implantação do novo modelo de negócio do Voiter. No 2S20, esse resultado 

somou R$39,8 milhões (R$1,7 milhões no 2S19). 

 A Despesa de PDD gerencial foi positiva em R$10,5 milhões em 2020, ante -R$3,3 milhões em 

2019 (+R$1,0 milhão no 2S20 ante -R$1,9 milhão no 2S19), em especial, devido à recuperação de 

créditos em prejuízo da carteira Legado. 

 O Resultado Líquido Recorrente no ano foi de -R$50,7 milhões, ante -R$142,8 milhões em 2019 

(-R$34,2 milhões no 2S20 e -R$51,4 milhões no 2S19). 

 Em 31 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital no valor 

de R$93,0 milhões, homologado pelo Banco Central do Brasil em fevereiro de 2021. Com isso, o 

Índice de Basileia atingiu 9,5%1 em dezembro de 2020 (12,0% em dezembro de 2019 e 10,8% em 

junho de 2020).  

 

                                                      
1 O Índice de Basileia informado refere-se ao Índice de Basileia regulamentar de 5,1% ao final de dezembro de 2020 acrescido 

do montante de R$93,0 milhões no capital principal, referente ao aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração 

em 31.12.2020 e homologado pelo BACEN em 04.02.2021. 
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IMPACTOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NOS NEGÓCIOS DO VOITER  

Diante da pandemia do Covid-19, o Voiter tem adotado medidas para minimizar os impactos que 

possam surgir aos seus colaboradores, clientes, fornecedores e à sua operação. As ações tomadas 

estão alinhadas às normas sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS), do governo do Estado 

e da Prefeitura.  

Desde o final de março, os colaboradores estão trabalhando em regime de home office e as instalações 

das unidades físicas do Banco têm seguido todas as orientações oficiais de higiene e saúde. A partir de 

outubro, iniciou-se o retorno dos funcionários aos escritórios, com adesão voluntária e dentro de 

protocolos definidos pelas autoridades de saúde.  

Continuamos a identificar um aumento na demanda por crédito, gerando oportunidades de negócio. 

Estamos atentos às oportunidades, mantendo a prudência e aguardando a estabilização das 

perspectivas de médio e longo prazo para a economia. Temos mantido nossa postura seletiva na 

concessão de novos créditos e monitorado nossa carteira, levando em conta o atual cenário e possíveis 

impactos. Nossa estrutura de garantias e modelo de negócio, por sua vez, nos coloca em uma posição 

confortável nesse quesito, o que pode ser demonstrado pelo baixo volume de perdas de crédito no ano, 

como evidenciado pela despesa de PDD gerencial positiva em 2020 e elevado percentual – 94% – da 

carteira de crédito expandida classificada nos ratings AA, A e B. 

De forma prudencial e visando resguardar o balanço de possíveis impactos no segundo semestre, a 

Administração constituiu, em junho de 2020, uma provisão para devedores duvidosos adicional ao 

mínimo regulatório no valor de R$25,3 milhões. Com isso, a Administração manteve o saldo de provisão 

adicional em R$70,8 milhões ao final de 2020 (R$81,1 milhões ao final de 2019). 

A Administração continua monitorando os desdobramentos decorrentes da pandemia, atuando de 

forma tempestiva para mitigar os seus efeitos.  
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PRINCIPAIS INDICADORES  

As informações neste relatório são apresentadas com base em números consolidados, conforme práticas contábeis do 

BACEN, em milhões de reais (R$ MM), exceto quando evidenciado em outra unidade. Ao longo deste relatório, 

apresentamos os resultados através da DRE Gerencial, que é fundamentada em reclassificações da DRE contábil 

e tem por finalidade auxiliar sua análise. 

 

Dados de Balanço 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19    

Carteira de Crédito Expandida 1 1.857,5  1.379,4  34,7% 1.119,9  65,9%    

Disponibilidades e Aplicações Fin. de Liquidez 730,9  520,7  40,4% 522,2  40,0%    

TVM e Deriv. s/ Tít. Agríc., Priv. e FIDC 2 1.381,7  1.366,9  1,1% 686,6  101,2%    

Ativo Total 3 4.476,7  3.804,0  17,7% 2.957,4  51,4%    

Depósitos Totais 3.883,4  3.069,8  26,5% 2.160,8  79,7%    

Captações no Mercado Aberto 83,7  138,0  -39,3% 187,7  -55,4%    

Repasses Locais 4,7  5,1  -7,1% 5,4  -13,3%    

Passivo Total  4.269,0  3.552,6  20,2% 2.572,9  65,9%    

Patrimônio Líquido de Controladores 3  203,2  251,3  -19,2% 384,4  -47,1%    

Patrimônio Líquido de Não Controladores  254,8  0,9  n.c. 123,6  106,1%    
 

        

Resultado Recorrente 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 2020 2019 2020/2019 

Result. Interm. Fin. & Serviços antes PDD 39,8 8,7 n.c. 1,7 n.c. 48,5 -7,6 n.c. 

Despesa de PDD Gerencial 1,0 9,5 -89,7% -1,9 150,6% 10,5 -3,3 n.c. 

Despesas de Pessoal e Administrativa  -53,6 -49,2 9,1% -48,2 11,2% -102,8 -109,6 -6,2% 

Resultado Operacional Recorrente -20,5 -35,8 -42,8% -53,9 -62,0% -56,3 -130,0 -56,7% 

Resultado Líquido Recorrente 4 -34,2 -16,5 107,5% -51,4 -33,4% -50,7 -142,8 -64,5% 
 

        

Desempenho 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 2020 2019 2020/2019 

Caixa Livre 1.232,1  1.183,4  4,1% 834,6  47,6%    

NIM com Clientes - Carteira Nova 6,1% 5,2% 0,9 p.p. 5,0% 1,1 p.p. 5,6% 4,9% 0,8 p.p. 

NPL 90 / Carteira de Crédito Expandida 0,9% 1,9% -1,0 p.p. 4,3% -3,4 p.p.    

Índice de Basileia 5 9,5% 10,8% -1,3 p.p. 12,0% -2,5 p.p.    
 

        

Ações 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 2020 2019 2020/2019 

Quant. Ações Emitidas sem Tesouraria  102.767.593 102.767.593 0,0% 86.744.495 18,5%    

Lucro Líquido por Ação  (em R$) 3 -0,44  -1,85  -76,4% 0,76  -157,2% -2,28  -0,13  n.c. 

Valor Patrimonial por Ação  (em R$) 3 2,02  2,45  -17,4% 4,43  -54,4% 2,02  4,43  -54,4% 
 

        

Outras Informações 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 2020 2019 2020/2019 

Voiter e Ligadas - Qtde Funcion. e Diretores 200  176  13,6% 155  29,0% 200  150  33,3% 

SmartBank – Qtde Funcion. e Diretores 100  106  -5,7% 105  -4,8% 100  105  -4,8% 
 

 

 

                                                      
1 Inclui Garantias emitidas (fianças, avais, L/C), que são off balance sheet items, Títulos de Crédito Privado (Debêntures e Notas Promissórias), Títulos 

Agrícolas (CDA/WA e CPR) e Cotas de FIDCs (sem a participação de minoritários). 

2 Exclui Títulos Agrícolas (CPR e CDA/WA), Títulos de Crédito Privado (Debêntures e Notas Promissórias) e Cotas de FIDCs para negociação. 

3 Exclui a participação de não controladores (minoritários) do Banco SmartBank S.A. até outubro de 2020 e dos FIDCs Angá Sabemi Consignados 

VII e IC CF, destacados na linha ‘Patrimônio Líquido de Não Controladores’ da tabela. 

4 Refere-se ao lucro/prejuízo líquido consolidado recorrente gerencial excluindo-se a participação de não controladores do FIDCs acima citados. 

5 Vide nota de rodapé da seção Capital Regulatório, nas páginas 13 e 14. 

n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero) 
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PRINCIPAIS INDICADORES          R$ milhão 

DRE Consolidada Gerencial 2S20 2S19 2S20/2S19 1S20 1S19 1S20/1S19 2020 2019 2020/2019 

          

Receitas de Interm. Financeira e Serviços  104,3 63,7 63,8% 68,9 59,2 16,5% 173,2 122,8 41,0% 

Op. Crédito, Tít. Agríc. e Privados, Fianças e FIDCs 1 65,3 24,3 169,2% 50,7 19,0 167,3% 116,0 43,2 168,4% 

TVM (s/ Tít. Agríc., Priv. e FIDCs), Deriv. e Câmbio 34,5 38,1 -9,6% 16,3 39,7 -58,9% 50,8 77,8 -34,8% 

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas 4,5 1,3 258,5% 1,9 0,5 273,2% 6,4 1,8 262,8% 

Despesas de Intermediação Financeira -64,5 -62,0 4,0% -60,3 -68,5 -12,0% -124,8 -130,5 -4,4% 

Captação no Mercado 2 -61,0 -59,4 2,7% -59,2 -63,2 -6,3% -120,2 -122,6 -1,9% 

Empréstimos, Cessão e Repasses -3,5 -2,6 34,4% -1,1 -5,3 -80,0% -4,5 -7,9 -42,5% 

Result. Interm. Financ. e Serviços antes PDD 39,8 1,7 n.c. 8,7 -9,3 193,0% 48,5 -7,6 n.c. 

Despesa de PDD Gerencial 3 1,0 -1,9 150,6% 9,5 -1,3 n.c. 10,5 -3,3 n.c. 

Despesa de PDD Gerencial - Carteira Legado 1,4 -1,1 227,8% 9,7 -0,5 n.c. 11,0 -1,5 n.c. 

Despesa de PDD Gerencial - Carteira Nova -0,4 -0,9 -57,1% -0,2 -0,8 -76,9% -0,6 -1,7 -66,8% 

Resultado de Interm. Financeira e Serviços 40,8 -0,3 n.c. 18,1 -10,6 270,7% 58,9 -10,9 n.c. 

Despesa de Pessoal - Voiter e Ligadas  -26,4 -16,9 56,2% -22,4 -27,0 -17,2% -48,8 -44,0 11,1% 

Despesa de Pessoal - SmartBank  -10,7 -12,7 -15,9% -11,5 -9,7 18,9% -22,2 -22,4 -0,8% 

Despesas Administrativas - Voiter e Ligadas 4 -8,2 -12,9 -36,4% -7,9 -20,3 -61,0% -16,1 -33,1 -51,5% 

Despesas Administrativas - SmartBank  -8,3 -5,7 45,4% -7,3 -4,3 69,6% -15,7 -10,1 55,8% 

Despesas de Pessoal e Administrativa  -53,6 -48,2 11,2% -49,2 -61,3 -19,8% -102,8 -109,6 -6,2% 

Despesas Tributárias -6,1 -2,9 115,4% -4,3 -2,2 90,5% -10,4 -5,1 104,5% 

Outras Receitas e Despesas Operacionais 5 -1,5 -2,5 -40,5% -0,5 -1,9 -72,8% -2,0 -4,5 -54,6% 

Resultado Operacional Recorrente -20,5 -53,9 -62,0% -35,8 -76,2 -53,0% -56,3 -130,0 -56,7% 

Bônus -15,0 -14,0 6,9% -3,0 -1,1 181,4% -18,0 -15,1 19,2% 

IR e CSLL dos Eventos Recorrentes 1,3 16,5 -92,4% 22,3 -14,2 257,4% 23,6 2,3 n.c. 

Lucro Líquido Controladores Recorrente 6 -34,2 -51,4 -33,4% -16,5 -91,4 -82,0% -50,7 -142,8 -64,5% 

          

Efeitos Não Recorrentes          

Receitas/Despesas Operacionais Não Recorrentes 7 -17,6 -14,6 20,5% 8,6 34,8 -75,3% -9,1 20,2 -144,9% 

Resultado Não Operacional  -1,7 96,6 -101,8% 9,6 -11,2 185,9% 7,9 85,4 -90,7% 

IR e CSLL dos Eventos Não Recorrentes 8 8,7 35,4 -75,4% -192,4 -9,4 n.c. -183,7 26,0 n.c. 

Lucro Líquido Controladores Não Recorrente 6 -10,6 117,4 -109,1% -174,2 14,2 n.c. -184,9 131,6 -240,5% 
          

          

Lucro Líquido – Controladores 6  -44,9 66,0 -168,0% -190,7 -77,2 147,0% -235,6 -11,2 n.c. 

Lucro Líquido – Minoritários FIDCs 4,5 0,0 n.c. 0,0 0,0 n.c. 4,5 0,0 n.c. 
          

Lucro/Prejuízo Líquido 6 -40,4 66,0 -161,1% -190,7 -77,2 147,0% -231,1 -11,2 n.c. 
 

1 Desconsidera os efeitos de (i) recuperações de créditos em perda, (ii) descontos concedidos na liquidação de operações no período, (iii) parcela de risco de 

crédito atribuída aos títulos e valores mobiliários, e (iv) despesas administrativas relativas a operações. Considera os efeitos de (i) as receitas e despesas 

referentes aos FIDCs consolidados no balanço da Companhia, (ii) a variação cambial do patrimônio líquido da agência de Cayman, contabilizada em Outras 

Receitas Operacionais, (iii) as receitas e despesas das mercadorias vendidas e a variação do preço das commodities do Voiter Cereais, contabilizadas em 

Outras Receitas e Despesas Operacionais, e (iv) as receitas de garantias prestadas, contabilizadas em Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas. 
2 Inclui despesas relacionadas à intermediação financeira, como comissões pagas aos distribuidores dos produtos de captação, contabilizadas em Desp.  Adm. 
3 Despesa Gerencial de PDD é calculada adicionando-se à Despesa de PDD os efeitos (i) das recuperações de créditos em perda, (ii) dos descontos concedidos 

na liquidação de operações no período, (iii) da despesa com provisionamento de fianças registrada na DRE contábil na rubrica Outras Despesas Operacionais, 

e (iv) da parcela de risco de crédito atribuída à TVMs; e excluindo-se os efeitos da parcela contabilizada como Despesa de PDD referentes aos FIDCs 

consolidados no balanço da Companhia.  
4 Exclui despesas administrativas relativas a operações de crédito e relacionadas à intermediação financeira, bem como despesas de amortização e 

depreciação, classificadas em Outras Receitas e Despesas Operacionais. Exclui também a parcela contabilizada como Despesa Administrativa referente aos 

FIDCs consolidados no balanço da Companhia. 
5 Resultado da soma de (i) Outras Receitas e Despesas Operacionais e (ii) Resultado de Participação de Coligadas.  Exclui (i) as provisões e reversões de provisão 

de contingências trabalhistas, que foram incluídas em Despesas de Pessoal, e (ii) a parcela referente aos FIDCs consolidados no balanço da Companhia. 
6 Inclui a participação de não controladores do Banco SmartBank S.A. até outubro de 2020, quando o Banco comprou a participação minoritária. 
7 Inclui o efeito da variação da curva de juros nos hedges da captação e as recuperações de crédito, despesas de pessoal e administrativas não recorrentes. 
8 Inclui o efeito das baixas de crédito tributário, destacados na tabela da página 9. 

n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero) 
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RESULTADO 

O resultado de intermediação financeira e serviços antes da despesa de PDD gerencial somou 

R$48,5 milhões em 2020, com melhora bastante expressiva em relação aos -R$7,6 milhões em 2019, 

devido, em especial, aos esforços da Administração e de todo o time nos últimos trimestres no 

desenvolvimento de novos negócios com maior rentabilidade, em linha com a nova estratégia do 

Voiter. No 2S20, esse resultado somou R$39,8 milhões (R$1,7 milhões no 2S19). 

A despesa de PDD gerencial foi positiva em R$10,5 milhões em 2020, ante -R$3,3 milhões em 2019 

(+R$1,0 milhão no 2S20 ante -R$1,9 milhão no 2S19), em especial, devido à recuperação de créditos 

em prejuízo da carteira Legado.  

As despesas de pessoal e administrativas recorrentes somaram R$102,8 milhões em 2020, com 

redução de 6,2% em relação a 2019. 

Desta forma, o resultado líquido recorrente1 no ano foi de -R$56,3 milhões, ante -R$130,0 milhões 

em 2019 (-R$20,5 milhões no 2S20 e -R$53,9 milhões no 2S19). 

 

Resultado de Intermediação Financeira e Serviços  

antes da Despesa de PDD Gerencial 
 Resultado Líquido Recorrente 

 

 

 

 

 

Efeitos Não Recorrentes 

Com os efeitos não recorrentes demonstrados abaixo, o resultado líquido não recorrente1 somou      

-R$184,9 milhões em 2020 (+R$131,6 milhões em 2019), basicamente devido às baixas de crédito 

tributário realizadas no 1S20, no valor de R$184,3 milhões, oriunda da revisão das premissas do estudo 

de realização de crédito tributário pela Administração.  

 

Efeitos Não Recorrentes 2S20 1S20 2S19 1S19 2020 2019 

Despesas de Pessoal e Administrativas Não Recorrentes -17,6 -8,2 -7,6 -2,8 -25,8 -10,4 

Efeito da Curva de Juros no Hedges da Captação Prefixada -8,0 4,0 -7,1 1,7 -4,0 -5,4 

Recuperação de Créditos Não Recorrente 8,0 12,8 0,0 35,9 20,8 35,9 

Resultado Não Operacional - Venda da participação na Guide  0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 94,0 

Resultado Não Operacional - BNDU, Imobilizado e Outros -1,7 9,6 2,6 -11,2 7,9 -8,6 

Constituição e Baixa de Créditos Tributários 0,0 -184,3 1,4 0,0 -184,3 1,4 

Efeito da Majoração da Alíquota da CSLL 0,0 0,0 71,4 0,0 0,0 71,4 

Imposto de Renda e Contribuição Social dos Eventos Não Recorrentes 8,7 -8,2 -37,3 -9,4 0,5 -46,8 

Lucro/Prejuízo Líquido dos Controladores Não Recorrente 1 -10,6 -174,2 117,4 14,2 -184,9 131,6 

 
  

                                                      
1 Refere-se ao resultado líquido de Controladores da Companhia e de não controladores do Banco SmartBank S.A. 
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Margem Financeira Líquida (NIM) 

A margem financeira líquida do 2S20 foi 5,8%, ante 0,5% no 2S19 e 1,6% no 1S20. Este índice de 

margem refere-se à rentabilidade dos ativos do Voiter Consolidado, em especial, das operações de 

crédito da carteira nova e do legado, caixa e BNDU.  

 

Margem Financeira Líquida 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 2020 2019 2020/2019 

A. Resultado Interm. Financ. e Serviços antes PDD 39,8 8,7 n.c. 1,7 n.c. 48,5 -7,6 n.c. 

B. Ativos Remuneráveis Médios 2.974,5 2.330,6 27,6% 1.534,5 93,8% 2.660,9 1.545,3 72,2% 

    Ajuste Ativos Médios sem Remuneração 1 -181,4 -192,8 -5,9% -204,1 -11,1% -194,3 -201,3 -3,5% 

B.a. Ativos Remuneráveis Médios ajustados 2.793,1 2.137,7 30,7% 1.330,4 109,9% 2.466,6 1.344,0 83,5% 

Margem Financeira Líquida (A/Ba) 5,8% 1,6% 4,2 p.p. 0,5% 5,3 p.p. 2,0% -0,6% n.c. 

1 Operações compromissadas com volume, prazos e taxas equivalentes no ativo e passivo. 

n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero) 

 

A margem financeira gerencial com clientes (NIM) da carteira nova foi de 5,6% em 2020, com melhora 

de 0,8 p.p. em relação a 2019, em razão da mudança do mix de operações na carteira de crédito 

expandida desde o final do ano passado, com a inauguração das operações de consignado e o 

incremento das operações dos segmentos Títulos Agrícolas e Corporate, com a expansão da base de 

clientes em todos esses segmentos.  

Excluindo a carteira originada no SmartBank temos a carteira do Voiter, cuja NIM foi de 6,4%, com 

melhora 0,6 p.p. em relação ao 2019.  

 

Margem Financeira Gerencial com Clientes 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 2020 2019 2020/2019 

NIM com Clientes - Carteira Nova  6,1% 5,2% 0,9 p.p. 5,0% 1,1 p.p. 5,6% 4,9% 0,8 p.p. 

NIM com Clientes - Carteira Voiter 1 6,5% 6,8% -0,3 p.p. 6,0% 0,5 p.p. 6,4% 5,8% 0,6 p.p. 

1 Carteira Nova excluindo a carteira de crédito originada no SmartBank. 

 

A carteira nova apresenta margem financeira menor que a carteira do Voiter, já que as operações do 

SmartBank têm NIM menor por conta da característica de suas operações: são basicamente operações 

de antecipação de recebíveis de cartão, com baixa exposição de crédito e curto prazo. 

 

SmartBank 

O SmartBank é nosso negócio digital para atender pequenas e microempresas em serviços de abertura 

de conta, emissão de boletos, pagamentos e transferências, emissão de cartões, adquirência, além de 

concessão de crédito nas modalidades de antecipação de recebíveis e capital de giro. 

Com as operações iniciadas no terceiro trimestre de 2019, o SmartBank encerrou dezembro de 2020 

com R$65,6 milhões de carteira de crédito (R$116,7 milhões em dezembro de 2019 e R$366,4 milhões 

em junho de 2020), basicamente em operações de antecipação de recebíveis de cartão classificadas 

com rating AA. 
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CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 

Em dezembro de 2020, a Carteira de Crédito Expandida totalizou R$1,9 bilhão, com crescimento de 

65,9% em 12 meses e 34,7% no semestre. O incremento na carteira de crédito expandida deveu-se à 

mudança do mix de operações desde o final de 2019, com destaque para (i) a forte originação de 

créditos da carteira de títulos agrícolas; (ii) os créditos oriundos de operações de cessão de recebíveis 

e (iii) a inauguração das operações de consignado. 

O prazo médio da carteira encerrou 2020 em 347 dias (387 dias ao final de 2019 e 353 ao final do 1S20).  
 

Carteira de Crédito Expandida por Grupo de Produtos 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 

Empréstimos e Financiamentos em Reais 273,3  285,8  -4,4% 267,3  2,2% 

Cessão de Recebíveis com Clientes 223,7  36,8  n.c. 53,2  n.c. 

Trade Finance (ACC/ACE/FINIMP) 33,2  36,1  -8,2% 8,7  282,7% 

Outros 1 37,2  30,4  22,5% 31,0  20,0% 

Carteira de Crédito  567,3  389,0  45,8% 360,1  57,5% 

Garantias emitidas (Fianças e L/Cs) 43,7  36,3  20,6% 37,4  17,0% 

Títulos Agrícolas (TVM: CPR e CDA/WA e Cotas de Fundos) 764,7  246,6  210,1% 347,7  119,9% 

Títulos de Crédito Privado (TVM: NP e Debêntures) 30,0  30,3  -0,9% 32,1  -6,5% 

Antecipação de Recebíveis de Cartão 108,4  423,3  -74,4% 115,9  -6,5% 

FIDCs 343,4  253,9  35,2% 226,6  51,5% 

Carteira de Crédito Expandida 1.857,5  1.379,4  34,7% 1.119,9  65,9% 

1 Outros correspondem a operações de Financiamento de BNDU e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos.   

n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero) 

 

A partir do 4T19, a Administração adotou uma nova segmentação para a carteira de crédito expandida, 

mais em linha com a nova estratégia adotada. Para comparação, essa segmentação foi também 

aplicada na carteira de crédito expandida dos trimestres anteriores.  
 

Carteira de Crédito Expandida por Segmento 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 

Carteira Nova 1.554,7  1.084,2  43,4% 760,7  104,4% 

Agronegócio 210,2  234,6  -10,4% 165,9  26,7% 

Cash&Carry 592,0  58,5  n.c. 179,3  230,2% 

Consignado 341,4  250,2  36,4% 224,1  52,4% 

Corporate 265,2  61,7  n.c. 49,3  n.c. 

Energia 36,0  54,0  -33,4% 23,2  55,3% 

Antecipação de Recebíveis de Cartão 108,4  423,3  -74,4% 116,7  -7,1% 

Tecnologia 1,5  1,8  -19,2% 2,4  -38,6% 

Carteira Legado 302,8  295,2  2,6% 359,2  -15,7% 

Carteira de Crédito Expandida 1.857,5  1.379,4  34,7% 1.119,9  65,9% 

n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero) 

 

No segundo semestre de 2020, a carteira de títulos agrícolas totalizou R$772,4 milhões, crescimento 

de 104,7% em 12 meses, atribuído à sazonalidade das operações de Cash&Carry, já que, com o início 

da entrega da safra, há aquisição de operações via CDA/WA.  
 

Carteira de Títulos Agrícolas 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 

Em Títulos e Valores Mobiliários 764,7  246,6  210,1% 347,7  119,9% 

   Warrants - CDA/WA 591,2  58,5  n.c. 179,3  229,8% 

   Cédula de Produto Rural - CPR  43,2  61,0  -29,2% 44,3  -2,7% 

   Cotas de Fundo de Investimento - FIDC 130,3  127,1  2,5% 124,1  5,0% 

Em Carteira de Crédito – Emprést. e Títulos Descontados 7,8  40,9  -81,1% 29,7  -73,9% 

   Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA 7,8  40,9  -81,1% 29,7  -73,9% 

Carteira de Títulos Agrícolas 772,4  287,5  168,6% 377,4  104,7% 

n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero) 
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A carteira de crédito expandida voltada ao setor do agronegócio totalizou R$975,1 milhões ao final do 

2S20, encerrando o ano em 52,5% da carteira de crédito expandida. 

A carteira voltada a pessoas físicas - consignado atingiu o montante de R$340,6 milhões ao final do 2S20, 

encerrando o ano em 18,3% do total da carteira de crédito expandida.  

 

 

Carteira de Crédito Expandida        Carteira de Crédito Expandida 

por Setor Econômico       por Concentração por Cliente 
 

 

       

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

Em dezembro de 2020, a concentração de 22,7% da carteira de crédito expandida nos 10 maiores clientes 

inclui (i) os créditos da Carteira Voiter, responsáveis por 9,9% da carteira, (ii) os créditos da carteira 

do Legado, que representavam 7,0% da carteira, em curso normal de pagamento e (iii) as empresas 

de adquirência das operações de Antecipação de Recebíveis de Cartão, com participação de 5,8% na 

carteira de crédito expandida. As operações do segmento Antecipação de Recebíveis de Cartão são, em 

sua essência, operações com risco pulverizado e, no limite, com risco final dos emissores de cartão, 

participantes do Sistema Financeiro Nacional.  

 

Originação de Crédito no Semestre 

No 2S20, o volume de desembolsos atingiu R$1,6 bilhão, em 

créditos de alta qualidade (100% classificados entre os ratings 

AA, A e B), divididos nos segmentos de Cash&Carry, Consignado 

e Corporate.  

 
Qualidade da Carteira de Crédito Expandida 

Em linha com a estratégia de gerar créditos de qualidade, 100% dos desembolsos do semestre foram 

em créditos classificados nas faixas de menor risco (AA, A e B) e 94% dos créditos da carteira de crédito 

expandida estavam classificados entre os ratings AA, A e B ao final do 2S20.  

O índice de cobertura da carteira de crédito expandida classificada entre D-H era de 2,5 vezes ao final de 

2020 (2,1 vezes ao final do 2S19 e 2,1 vezes ao final do 1S20). Destaca-se que este indicador exclui os 

FIDCs de crédito consignado. 
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Carteira de Crédito Expandida por Rating 

 
 

O saldo de créditos com atraso superior a 90 dias (NPL 90) totalizou R$13,9 milhões no final de 2020 

(R$48,2 milhões ao final do 2S19 e R$25,8 milhões ao final do 1S20), excluindo-se as operações em atraso 

dos FIDCs de crédito consignado. O índice de cobertura do NPL 90 da carteira originada no Banco encerrou 

o ano em 9,1 vezes (2,7 vezes no final de 2S19 e 4,6 vezes no final do 1S20).  

Em dezembro de 2018, foi constituída uma provisão adicional ao mínimo regulatório para devedores 

duvidosos no valor de R$100 milhões, tendo em vista: (i) o processo de reestruturação patrimonial e de 

reposicionamento estratégico do Banco; (ii) as alterações na estrutura de gestão a ele relacionadas; e 

(iii) o novo acionista majoritário do bloco de controle. Desse total, a Administração alocou R$18,9 

milhões em 2019 e R$28,4 milhões no 1T20 para a provisão regulamentar, de acordo com a Resolução 

Bacen nº 2.682/99. Em junho de 2020, mais uma provisão adicional para devedores duvidosos foi 

constituída, no valor de R$25,3 milhões. No 3T20, a Administração alocou R$10,3 milhões da provisão 

adicional para a provisão regulamentar e, no 4T20, a Administração constituiu R$3,1 milhões em 

provisão adicional. Com isso, ao final de 2020, a Administração manteve o saldo de provisão adicional 

em R$70,8 milhões para fazer frente a possíveis casos de inadimplência na carteira de crédito (R$81,1 

milhões ao final de 2019).   
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CAPTAÇÃO 

O volume do estoque de captação somou R$3,9 bilhões em dezembro de 2020, com crescimento de 

79,5% em relação a dezembro de 2019, como resultado do esforço de diversificação de fontes de 

captação desde o final de 2019, em especial nos produtos CDB, que cresceu 55,7% em doze meses, e 

LCA, cujo volume apresentou incremento de 129,8% em doze meses. 
 

Captação 2S20 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 

Depósitos Totais 3.883,4  3.069,8  26,5% 2.160,8  79,7% 

  Depósitos a Prazo (CDB) 2.810,0  2.552,5  10,1% 1.804,9  55,7% 

  Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 628,4  264,9  137,2% 273,5  129,8% 

  Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,0  7,4  -99,8% 14,1  -99,9% 

  Novo Depósito a Prazo com Garantias Especiais (NDPGE) 276,7  209,3  32,2% 0,0  n.c. 

  Letra Financeira Garantida (LFG) 19,2  19,0  1,3% 0,0  n.c. 

  Depósitos à Vista 128,8  16,7  n.c. 12,0  n.c. 

  Depósitos Interfinanceiros 20,2  0,0  n.c. 0,0  n.c. 

Repasses no País 4,7  5,1  -7,1% 5,4  -13,3% 

Captação Total 3.888,1  3.074,8  26,4% 2.166,3  79,5% 

n.c. = não comparável (percentual acima de 300% ou abaixo de -300%, ou número dividido por zero) 

 

O prazo médio dos depósitos é de 793 dias da emissão (1.003 ao final de 2019 e 911 ao final do 1S20) 

e 530 dias a decorrer para seu vencimento (658 ao final de 2019 e 629 ao final do 1S20).  
 

Captação por Prazo 

 

 

 Prazo Médio  (em dias) 

Tipo de Depósito de emissão a decorrer 1 

CDB 930 617 

LCA 255 164 

LCI 755 21 

NDPGE 727 550 

LFG 359 127 

Depósitos Interfinanceiros 730 568 

Carteira de Depósitos 2 793 530 

1 A partir de 31.12.2020   |  2 Média ponderada por volume  

 

CAIXA LIVRE  

Em 31 de dezembro de 2020, o caixa livre totalizou R$1.232,1 milhões, 

equivalente a 29% dos depósitos totais e 3,9 vezes o patrimônio 

líquido. Para o cálculo consideram-se as disponibilidades, aplicações 

financeiras de liquidez e títulos e valores mobiliários (TVM), 

deduzindo-se as captações no mercado aberto, os títulos de crédito 

classificados em TVM (CPR, CDA/WA, Debêntures, NP e FIDC) e os 

títulos em TVM não livres em função de prestação de garantias. 

 

CAPITAL REGULATÓRIO 

O Acordo de Basileia prevê que os bancos mantenham um percentual mínimo de patrimônio ponderado 

pelo risco incorrido em suas operações. Nesse sentido, o Banco Central do Brasil regulamenta que os 

bancos instalados no país obedeçam ao percentual mínimo de patrimônio, calculado com base nas regras 

do Acordo de Basileia III, o que confere maior segurança ao sistema financeiro brasileiro frente às oscilações 

nas condições econômicas. No encerramento do trimestre, o capital regulatório exigido é de 9,25%.  

O índice de Basileia encerrou dezembro de 2020 em 9,5% (12,0% em dezembro de 2019 e 10,8% em 

junho de 2020).  
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 2S20 1 1S20 2S20/1S20 2S19 2S20/2S19 

Índice de Basileia  9,5% 10,8% -1,3 p.p. 12,0% -2,5 p.p. 

1 O índice apresentado refere-se ao Índice de Basileia ajustado, ou seja, o Índice de Basileia regulamentar de 5,1% ao final de dezembro de 2020 

acrescido do montante de R$93,0 milhões no capital principal, referente ao aumento de capital realizado pela acionista controladora – a holding 

NK 031 –, que foi aprovado pelo Conselho de Administração em 31.12.2020 e homologado pelo BACEN em 04.02.2021. 

 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | RATINGS 

 

Agência Classificação Último Relatório em 

RiskBank 
RA90 

Risco aceitável para operações até 90 dias 
Fevereiro 2021 

 

ESTRUTURA ACIONÁRIA  

  Posição em 31.12.2020 

Acionistas do Banco Indusval S.A. 
Qtde Ações 

Ordinárias  
% 

Qtde Ações 

Preferenciais  
% 

Total de 

Ações 
% 

NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. 1 97.943.907 98,9% 3.669.884 97,9% 101.613.791 98,8% 

Ações em Tesouraria 2 1.128.616  1,1% 79.526 2,1% 1.208.142 1,2% 

Total de Ações 99.072.523 100% 3.749.410 100% 102.821.933 100% 

1 Em 31.12.2020, o Conselho de Administração aprovou o aumento de capital no valor de R$93,0 milhões, realizado pela holding NK 031, acionista 

controladora. Esse aumento foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 04.02.2021 e, com isso, houve a emissão privada de 44.285.715 ações, 

de forma que o capital social do Banco Indusval S.A. passou a ser composto por 147.107.648 ações (141.743.356 ações ordinárias e 5.364.292 ações 

preferenciais). 

2 As ações adquiridas pela Companhia em razão do exercício do direito de recesso por parte de acionistas minoritários aumentaram a posição de 

ações em tesouraria em dezembro de 2020.   
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO              R$ mil 
 

ATIVO 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 
     

Caixa, equivalentes a caixa 44.963 520.693 379.258 480.032 
     

Instrumentos financeiros (ativos) 4.049.320 2.596.745 1.957.842 1.189.572 

Aplicações interfinanceiras de liquidez 685.915 - 142.947 190.900 

Títulos e valores mobiliários 1.875.297 1.315.166 852.852 652.100 

Instrumentos financeiros derivativos 170.836 201.541 89.477 439 

Operações de crédito 854.328 501.241 609.108 188.836 

Outros créditos e ativos financeiros 462.944 578.797 263.458 157.297 
     

Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito -164.872 -119.938 -150.336 -136.576 

(-) Provisões para operações de crédito -142.360 -93.864 -125.579 -112.278 

(-) Provisões para outros créditos -22.512 -26.074 -24.757 -24.298 
     

Bens não de uso próprio, líquidos de desvalorizações 225.398 244.027 178.664 192.400 
     

Ativos fiscais 337.419 347.375 526.401 462.008 

A compensar  9.306 5.115 898 839 

Créditos tributários diferidos 328.113 342.260 525.503 461.169 
     

Outros ativos 225.331 207.423 179.159 151.386 
     

Participações societárias - - - 23.652 
     

Imobilizado de uso  18.891 22.795 23.055 22.774 
     

Intangível 16.894 14.857 14.853 14.247 
     

Depreciação e amortização acumulada -26.358 -29.089 -27.907 -30.622 
     

TOTAL DO ATIVO 4.726.986 3.804.888 3.080.989 2.368.873 

 

PASSIVO  31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 
     

Instrumentos financeiros  4.141.617 3.415.215 2.439.930 1.943.162 

Depósitos 3.235.760 2.778.552 1.816.897 1.506.493 

Captações no mercado aberto 83.711 137.964 187.656 227.139 

Recursos de aceites e emissão de títulos 647.596 291.210 287.610 198.927 

Empréstimos e repasses 4.702 5.061 5.425 7.878 

Letras Financeiras Subordinadas - - 56.327 - 

Instrumentos financeiros derivativos 160.162 194.903 79.444 - 

Outros passivos financeiros 9.686 7.525 6.571 2.725 
     

Provisões 63.581 68.521 66.783 82.783 

Fiscais 47.205 49.497 46.121 45.310 

Trabalhistas 14.282 17.084 18.615 35.464 

Cíveis 2.094 1.940 2.047 2.009 
     

Passivos fiscais 3.494 6.558 19.970 7.561 

Correntes 2.582 674 354 205 

Obrigações fiscais diferidas 912 5.884 19.616 7.356 
     

Outros passivos 60.301 62.347 46.254 16.661 
     

Patrimônio líquido 457.993 252.247 508.052 318.706 

Atribuído à participação dos controladores 203.193 251.321 384.430 318.706 

Capital 1.156.335 1.156.335 1.100.255 1.100.255 

Reservas de capital 35.960 35.960 35.960 35.960 

Lucros/(prejuízos) acumulados -981.622 -936.762 -746.963 -812.756 

Outros resultados abrangentes 45 71 -539 -470 

Ações em tesouraria -7.525 -4.283 -4.283 -4.283 

Atribuído à participação dos não-controladores 254.800 926 123.622 - 
     

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO 4.726.986 3.804.888 3.080.989 2.368.873 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO    R$ mil 

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO 2S20 1S20 2S19 1S19 2020 2019 

       

Resultado da intermediação financeira 43.521 38.688 -10.213 25.068 82.209 14.855 

Operações de crédito 73.288 65.370 14.306 26.734 138.658 41.040 

Resultado de títulos e valores mobiliários 132.391 23.749 60.304 34.690 156.140 94.994 

Resultado com instrumentos financeiros derivativos -61.934 19.643 -14.706 16.443 -42.291 1.737 

Resultado de operações de câmbio 3.991 9.156 7.319 7.668 13.147 14.987 

Operações de captação no mercado -86.774 -81.908 -72.241 -75.603 -168.682 -147.844 

Operações de empréstimos e cessões -3.476 -1.062 -2.587 -5.308 -4.538 -7.895 

Reversão/(perdas) esperadas associadas ao risco de crédito -13.965 3.740 -2.608 20.444 -10.225 17.836 
       

Outras receitas/(despesas) operacionais -92.143 -67.414 -71.495 -66.642 -159.557 -138.137 

Receitas de prestação de serviços 4.660 2.165 5.719 4.245 6.825 9.964 

Rendas de tarifas bancárias 345 208 140 265 553 405 

Despesas de pessoal -56.235 -39.912 -69.389 -31.767 -96.147 -101.156 

Despesas administrativas -52.815 -34.253 -28.717 -30.608 -87.068 -59.325 

Despesas tributárias -6.147 -4.252 -2.853 -2.232 -10.399 -5.085 

Reversão/(despesas) de provisões -2.975 -1.737 16.000 -9.606 -4.712 6.394 

Fiscais -467 -3.376 -810 -885 -3.843 -1.695 

Cíveis -2.354 1.532 16.849 -8.512 -822 8.337 

Trabalhistas -154 107 -39 -209 -47 -248 

Resultado de equivalência patrimonial 0 0 218 -247 0 -29 

Outras receitas operacionais 114.615 218.422 65.421 81.657 333.037 147.078 

Outras despesas operacionais -93.591 -208.055 -58.034 -78.349 -301.646 -136.383 
       

Resultado operacional  -48.622 -28.726 -81.708 -41.574 -77.348 -123.282 
       

Resultado não operacional -1.694 9.612 96.615 -11.189 7.918 85.426 
       

Resultado antes da tributação sobre lucro -50.316 -19.114 14.907 -52.763 -69.430 -37.856 
       

Imposto de renda e contribuição social 9.955 -170.127 51.935 -23.628 -160.172 28.307 

Imposto de renda 965 7.566 -5.580 -2.350 8.531 -7.930 

Contribuição social 421 6.767 -5.062 -1.450 7.188 -6.512 

Ativo fiscal diferido 8.569 -184.460 62.577 -19.828 -175.891 42.749 
       

Contribuições e Participações 0 -1.503 -824 -839 -1.503 -1.663 

Administradores 0 0 0 0 0 0 

Empregados 0 -1.503 -824 -839 -1.503 -1.663 
       

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO -40.361 -190.744 66.018 -77.230 -231.105 -11.212 
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