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BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. 
 
 
Relatório da Administração 
 
Senhores acionistas, 
 
Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da BR Advisory Partners 
Participações S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.  
 
Destacamos os seguintes fatos no período: 
 
O ano de 2018 foi marcado por mais volatilidade nos mercados do que 2017. A economia mundial 
manteve um cenário positivo, mas com uma perspectiva de desaceleração que se acentuou no final do 
ano. No Brasil, a despeito da redução de juros pelo Banco Central a patamares historicamente baixos, a 
recuperação econômica permaneceu lenta, impactada pela greve no setor de transportes e 
posteriormente pelas incertezas eleitorais. Mesmo levando em consideração esse ambiente econômico 
desafiador, a Companhia conseguiu apresentar resultados bastante positivos.  
 
Na área de Assessoria Financeira participamos de relevantes operações e diversificamos nossa base de 
clientes, trabalhando com Petrobras, Ciplan, Tecfil, CalyxAgro, Caixa Seguridade e Grupo J. Macedo, 
entre outros. Mantivemos em 2018 nossa posição como um dos principais assessores financeiros no 
segmento de fusões e aquisições, alcançando a quarta posição segundo o ranking do Mergermarket e 
quinta posição segundo os rankings da Bloomberg e Thomson Reuters pelo critério de número de 
transações anunciadas. 
 
A área de Private Equity aumentou o volume de investimentos para R$ 480,5 milhões. Adquirimos, por 
meio do FIP BR Partners Outlet Premium Multiestratégia, participação de 50,0% no Outlet Fashion 
Fortaleza, representando o quarto investimento no setor de shoppings outlet. 
 
A área de Mercado de Capitais se destacou na estruturação e distribuição de Certificado de Recebíveis 
Imobiliários, ficando em 2º lugar no Ranking da Anbima. O BR Partners Banco de Investimento S.A 
(“Banco”) atuou como Coordenador Líder em 6 operações de CRIs, totalizando mais de R$ 983 milhões, 
com exposição de crédito a BRF, Helbor, Iguatemi Fortaleza, Casas Bahia, entre outros. Pela primeira 
vez o Banco foi coordenador líder de debentures incentivadas (Lei 12.431), além de ter trabalhado em 
diversas operações de CCB e CCI. 
 
Na área de Corporate Desk houve uma busca de hedge cambial pelos clientes principalmente no 
segundo e terceiro trimestres, com o aumento de incertezas na economia global e cenário eleitoral no 
Brasil. Isso nos permitiu propor soluções adequadas e abrir relacionamento com novos clientes, 
principalmente empresas de grande porte, seguindo nossa estratégia de crescimento e diversificação da 
carteira. Neste ano, a área começou a prestar fianças para seus clientes Prime. 
 
No Banco, dado o ambiente incerto, decidiu-se manter uma estratégia de manutenção de liquidez com 
baixíssima alavancagem de crédito, focando na desintermediação de operações financeiras de mercado 
de capitais e gestão de riscos (derivativos e câmbio) para clientes corporativos e institucionais. O Banco 
recebeu um upgrade pela Fitch em sua nota de crédito, aumentada de BBB+(bra) para A-(bra), a 
agência destacou os altos índices de rentabilidade do grupo mesmo em períodos adversos, a boa 
liquidez e baixa alavancagem de crédito do Banco e a forte capacidade de se beneficiar de 
oportunidades de negócios. 
 
As receitas totais atingiram R$ 144,1 milhões em 2018, refletindo um aumento de aproximadamente 7% 
sobre o ano anterior. O lucro líquido atingiu R$ 50,1 milhões, representando um aumento de 
aproximadamente 29% sobre o ano anterior e um retorno sobre o patrimônio líquido de 19,4%. A 
Companhia fechou o ano com um patrimônio líquido de R$ 275,1 milhões.  
 
 
A Diretoria 
 
Contador 
Hideo Antonio Kawassaki 
CRC 1SP 184007/O-5 
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Relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas 
 
Aos 
Administradores da 
BR Advisory Partners Participações S.A. 
São Paulo - SP 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da BR Advisory 
Partners Participações S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da BR Advisory Partners Participações 
S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
do auditor 
A Administração da Empresa é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. 
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, 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. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 
 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
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 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e
suas controladas.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem
em continuidade operacional.

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião
sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6

Marco Antonio Pontieri 
Contador CRC 1SP153569/O-0 
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        Controladora   Consolidado 

ATIVO   Notas   2018   2017   2018   2017 
                      
Circulante       123.111   110.648   459.700   422.196 

Caixa e equivalentes de caixa   4   5   4    35.762    53.962 

Ativo financeiro ao valor justo por meio de resultado   5   55.265   52.570    299.383    255.475 

Instrumentos financeiros derivativos   6   -   -    6.480    14.764 
Ativo financeiro ao custo amortizado e outras contas 
a receber 

  7   30.027   29.301    111.412    88.138 

Dividendos a receber       37.557   28.256    -    - 

Tributos a recuperar       257   517    2.779    8.015 

Despesas antecipadas       -   -    472    837 

Imposto de renda e contribuição social diferidos   21(b)   -   -    3.412   1.005 

                      

Não circulante       174.163   173.740   53.393   20.721 

Ativo financeiro ao valor justo por meio de resultado   5   -   -   31.199   6.508 

Instrumentos financeiros derivativos   6   -   -   2.454   4.999 
Ativo financeiro ao custo amortizado e outras contas 
a receber  

  7   -   -   9.558   - 

Despesas antecipadas       -   -   83   - 

Imposto de renda e contribuição social diferidos   21(b)   -   -   1.610   89 

Investimentos em controladas   10   172.867   171.807   -   - 

Imobilizado   11   1.296   1.933   2.523   3.155 

Ativos intangíveis   12   -   -   5.966   5.970 

                      

Total do ativo       297.274   284.388   513.093   442.917 
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
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        Controladora   Consolidado 

PASSIVO   Notas   2018   2017   2018   2017 

                      
Circulante       10.974   10.800   139.856   94.627 

Fornecedores e outras contas a pagar    13   509   359   9.132   5.918 

Passivos de contratos   14(d)   -   -   116   3.342 

Instrumentos financeiros derivativos   6   -   -   4.594   6.989 

Depósitos a prazo   14(a)   -   -   78.093   40.385 
Recursos de aceites, emissão de títulos e 
operações compromissadas 

  14(b/c)   -   -   28.096   4.958 

Valores a pagar sociedades ligadas       133   79   -   15 

Impostos a recolher    21(c)   18   48   4.409   14.686 

Provisões tributárias   21(c)   -   -   4.023   7.014 

Valores a pagar   15   10.314   10.314   11.393   11.320 

                      

Não circulante       11.171   10.100   98.108   84.802 

Instrumentos financeiros derivativos   6   -   -   676   239 

Depósitos a prazo   14(a)   -   -   68.867   62.545 
Recursos de aceites, emissão de títulos e 
operações compromissadas 

  14(b/c)   -   -   4.777   5.073 

Imposto de renda e contribuição social diferidos   21(c)   11.171   10.100   23.788   16.945 

                      

Patrimônio líquido   16   275.129   263.488   275.129   263.488 

Capital social       225.630   213.484   225.630   213.484 

(-) Capital a integralizar        (6.233)   (630)   (6.233)   (630) 

Reserva de capital       32.578   32.578   32.578   32.578 

Reserva de lucros       33.468   28.370   33.468   28.370 

Ações em tesouraria       (10.314)   (10.314)   (10.314)   (10.314) 

                      

Total do passivo e patrimônio líquido       297.274   284.388   513.093   442.917 

 



BR Advisory Partners Participações S.A. 
Demonstrações do resultado em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
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        Controladora   Consolidado 

    Notas   2018   2017   2018   2017 

Receitas de prestação de serviços   17   -   -   104.302   87.764 

Lucro bruto       -   -   104.302   87.764 
Resultado de equivalência patrimonial   10   49.329   38.543   -   - 
Despesas administrativas   19   (1.345)   (1.372)   (72.271)   (71.201) 
Reversão de provisão de despesas 
administrativas 

      257   104   400   811 

Lucro operacional       48.241   37.275   32.431   17.374 
Receitas financeiras   18   3.168   2.389   39.582   75.604 
Despesas financeiras   18   -   (3)   (8.206)   (37.302) 

Receitas financeiras, líquidas       3.168   2.386   31.376   38.302 
Outras receitas       51   182   1.073   538 
Outras despesas       (250)   (297)   (1.263)   (1.354) 
Resultado não operacional       (12)   1   (55)   625 
Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social 

      51.198   39.547   63.562   55.485 

Imposto de renda e contribuição social    21   (1.071)   (659)   (13.435)   (16.597) 

Lucro líquido do exercício       50.127   38.888   50.127   38.888 

                      

Atribuível a                     
 Participações dos não controladores               -   - 
 Participação dos controladores               50.127   38.888 

                50.127   38.888 

                      
                      
Total de ações no final do exercício (mil)       126.451   121.076         
Lucro por mil ações no fim do exercício - 
R$ 

      396,41   321,19         
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Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
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                2018   2017 
Lucro líquido do exercício               50.127   38.888 

Outros resultados abrangentes               (26)   16 

Resultado abrangente do exercício               50.101   38.904 



BR Advisory Partners Participações S.A. 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
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            Reserva de capital   Reserva de lucros                     

    
Capital 
Social   

Capital a 
integralizar   

Ágio na 
emissão 
de ações   Outras   Legal   

Outras 
reservas 
de lucros   

Ações em 
tesouraria   

Lucros 
acumulados   Total   

Participação 
dos não 

controladores   

Total do 
patrimônio 

líquido 

Em 31 de dezembro de 2016   201.684   (2.350)   30.614   8.383   10.247   14.189   (10.314)   -   252.453   25   252.478 

Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   -   -   -   38.888   38.888   -   38.888 

Outros resultados abrangentes do exercício   -   -   -   -   -   -   -   16   16   -   16 
Total de resultados abrangentes, líquido de 
impostos      -    -   -   -   -   -   -   38.904   38.904   -   38.904 
Transações com acionistas e constituição de 
reservas                                             

Aumento de capital   11.800   1.720   -   -   -   -   -   -   13.520   -   13.520 

Reconhecimento do plano de stock options   -   -   -   456   -   -   -   -   456   -   456 

Reversão do programa de stock options   -   -   -   (6.875)   -   -   -   6.843   (32)   -   (32) 

Constituição de reservas   -   -   -   -   1.944   13.355   -   (15.299)   -   -   - 

Dividendos   -   -   -   -   -   (11.365)   -   (30.448)   (41.813)   (25)   (41.838) 
Total das transações com acionistas e 
constituição de reservas   11.800   1.720   -   (6.419)   1.944   1.990   -   (38.904)   (27.869)   (25)   (27.894) 

Em 31 de dezembro de 2017   213.484   (630)   30.614   1.964   12.191   16.179   (10.314)   -   263.488   -   263.488 

Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   -   -   -   50.127   50.127   -   50.127 

Outros resultados abrangentes do exercício   -   -   -   -   -   -   -   (26)   (26)   -   (26) 

Total de resultados abrangentes, líquido de impostos    -    -   -   -   -   -   -   50.101   50.101   -   50.101 
Transações com acionistas e constituição de 
reservas                                             

Aumento de capital   12.146   (5.603)   -   -   -   -   -   -   6.543   -   6.543 

Reconhecimento do plano de stock options   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Reversão do programa de stock options   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Constituição de reservas   -   -   -   -   2.507   14.417   -   (16.924)   -   -   - 

Dividendos   -   -   -   -   -   (11.826)   -   (33.177)   (45.003)   -   (45.003) 
Total das transações com acionistas e 
constituição de reservas   12.146   (5.603)   -   -   2.507   2.591   -   (50.101)   (38.460)   -   (38.460) 

Em 31 de dezembro de 2018   225.630   (6.233)   30.614   1.964   14.698   18.770   (10.314)   -   275.129   -   275.129 



BR Advisory Partners Participações S.A. 
Demonstração dos Fluxos de caixa em 31  de dezembro 
Em milhares de reais 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
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Notas 

  Controladora   Consolidado 

    2018   2017   2018   2017 
Fluxos de caixa de atividades operacionais                   

Lucro líquido do exercício     50.127   38.888   50.127   38.888 

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa                   

 Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa     -   -   4.026   (383) 

 Provisão para operações de crédito     -   -   105   - 

 Pagamento baseado em ações     -   6.419   -   6.875 

 Resultado de equivalência patrimonial reflexa programa stock options     -   (379)   -   (456) 

 Depreciações e amortizações     625   456   1.520   1.467 

 Resultado de participações em controladas     (49.328)   (38.542)   -   - 

 Redução no valor recuperável de operações de crédito     -   -   -   127 

 Redução no valor recuperável de investimentos     1.072   -   -   - 

 Impostos diferidos      -   659   2.915   2.021 

 Provisões tributárias     -   -   (2.991)   (1.756) 

 Perda com a baixa de ativos     (12)   -   110   - 

Lucro líquido/ (prejuízo) ajustado     2.484   7.501   55.812   46.783 

 Variações de ativos e obrigações operacionais                   

  (Aumento)/diminuição em ativos financeiros a valor justo por meio do resultado     (2.695)   84   (68.599)   (10.577) 

  (Aumento)/diminuição em instrumentos financeiros derivativos     -   -   8.871   (4.353) 

  (Aumento)/diminuição em ativos financeiros ao custo amortizado      (726)   (47)   (32.832)   (17.371) 

  (Aumento)/diminuição adiantamento a terceiros     -   92   -   - 

  (Aumento)/diminuição em tributos a recuperar     260   395   5.236   (1.784) 

  (Aumento)/diminuição em despesas antecipadas     -   -   282   (446) 

  Aumento/(diminuição) em fornecedores e outras contas à pagar     150   114   (12)   (364) 

  Aumento/(diminuição) em depósitos     -   -   44.030   (2.921) 

  Aumento/(diminuição) em recursos aceites de emissão de títulos     -   -   22.842   2.935 

  Aumento/(diminuição) em valores a pagar sociedades ligadas     56   2   (15)   (19) 

  Aumento/(diminuição) impostos a recolher     (29)   (470)   462   23.414 

  Aumento/(diminuição) em valores a pagar     -   -   73   1.006 

  Imposto de renda e contribuição social pagos     -   -   (10.739)   (11.927) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais     (500)   7.671   25.411   24.376 

Fluxos de caixa das atividades de investimento                   

 Aquisição de imobilizado 11   -   -   (386)   (659) 

 Aquisição de ativos intangíveis 12   -   -   (510)   (1.309) 

 Baixa de imobilizado 11    (101)   -   102   21 

 Aumento/(Redução) de capital em companhia investida     (4.752)   (392)   (2.606)   - 

 Aumento/(Redução) de dividendos a receber     9.301   (30.584)   -   - 

 Dividendos recebidos 10   34.190   33.543   -   - 

 Aquisição de quotas      -   (25)   -   - 

Caixa líquido usado nas atividades de investimento     38.638   2.542   (3.400)   (1.947) 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento                   

 Recursos provenientes de emissão de ações      5.913   -   6.233   5.900 

 Aumento/(diminuição) em recursos provenientes de empréstimos     (560)   (10.414)   (560)   (10.414) 

 Dividendos pagos     (43.490)   -   (41.858)   (41.260) 

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento     (38.137)   (10.414)   (36.185)   (45.774) 

Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa      1   (201)   (14.174)   (23.345) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4   4   205   53.962   76.924 

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa     -   -   (4.026)   383 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4   5   4   35.762   53.962 

Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa      1   (201)   (14.174)   (23.345) 
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1. Informações gerais 
 
A BR Advisory Partners Participações S.A. (“Companhia” ou “Controladora”), é uma sociedade anônima 
de capital fechado, constituída em 20 de fevereiro de 2009, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 
3.355 - 26º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Tem por objeto social a participação em 
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, quotista ou acionista, e a 
administração de bens próprios. Seu controlador direto é a BR Partners Holdco Participações Ltda. que 
detém 100% das ações ordinárias e representa 50,06% do capital social total e, em conjunto com as 
respectivas empresas controladas (Grupo “BR Partners” ou “Grupo”), compartilha as estruturas e os 
custos corporativos, gerenciais e operacionais. 
 
A Companhia participa como controladora direta nas seguintes empresas:  
        % participação 

Companhias controladas   Principais atividades desenvolvidas   2018   2017 

BR Partners Assessoria Financeira 
Ltda. 

  
Prestação de serviços de assessoria e 
consultoria 

  99,99   99,99 

              

BR Partners Gestão de Recursos 
Ltda. 

  
Administração de carteira de títulos e 
valores mobiliários e de gestão de 
recursos de terceiros 

  99,99   99,99 

              
BR Partners Assessoria de 
Mercados de Capitais e Dívidas 
Ltda. 

  
Prestação de serviços de assessoria e 
consultoria na estruturação de operações 
de abertura e fechamento de capital 

  99,99   99,99 

              
BR Partners Europe B.V.   Consultoria em gestão empresarial   100   100 
              
BR Partners Participações 
Financeiras Ltda. 

  
Participação em outras sociedades, 
nacionais ou estrangeiras 

  99,99   99,99 

              

BR Partners Soluções Financeiras 
Ltda. 

  
Prestação de serviços de consultoria em 
gestão empresarial, reestruturação 
societária e de dívida 

  -   100 

 
A Companhia participa como controladora indireta nas seguintes empresas: 
        % participação 

Companhias controladas   Principais atividades desenvolvidas   2018   2017 

BR Partners Banco de Investimento 
S.A. 

  
Operações ativas, passivas e acessórias 
inerentes à carteira de investimento e 
câmbio. 

  99,99   99,99 

BR Partners Corretora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. 

  
Prestação de serviços de corretagem 
para clientes locais e clientes 
institucionais estrangeiros. 

  99,99   99,99 

 
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 20 de fevereiro de 
2019.  
 

2. Resumo das principais práticas contábeis 
 
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 
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2.1 Base de preparação e apresentação 
 
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC) 
 
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com o 
BR GAAP.  
 
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. 
Detalhes sobre as políticas contábeis do Grupo estão apresentadas na nota explicativa 10. 
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do Grupo no qual o CPC 47/IFRS 
15 - Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foram 
aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 7. 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

 
2.2 Demonstrações financeiras individuais 

 
As demonstrações financeiras individuais da Companhia foram preparadas conforme as práticas 
contábeis no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs)/ (IFRS) e são 
divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. 

 
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de 
equivalência patrimonial ajustada na proporção detida nos direitos e nas obrigações contratuais do 
Grupo. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas 
demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido 
atribuível aos acionistas da Companhia.  

 
2.3 Demonstrações financeiras consolidadas 

 
A Companhia consolidou integralmente as demonstrações financeiras de todas as empresas 
controladas. Considera-se existir controle quando a Companhia tem o poder de controlar as 
políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades. As 
demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e 
de suas controladas. 
 
Na consolidação foram eliminados os saldos e as transações entre as companhias, através dos 
seguintes procedimentos: a) eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as 
empresas consolidadas. b) eliminação dos saldos de investimentos da Companhia com os saldos 
de capital, reserva e lucros (prejuízos) acumulados das controladas. c) destaque do valor da 
participação dos acionistas não controladores nas demonstrações financeiras consolidadas. 
 
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido 
para a Companhia e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa. As 
operações entre as empresas do Grupo, bem como os saldos, os ganhos e as perdas não 
realizados nas operações entre a Companhia e suas controladas foram eliminados. As perdas 
entre as empresas do Grupo são também eliminadas, exceto no caso de perda do valor 
recuperável, quando então, devem ser reconhecidas nas demonstrações financeiras consolidadas. 
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2.4 Conversão de moeda estrangeira 
 

a. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia, de 
suas controladas, e também, a sua moeda de apresentação. 
 

b. Transações e saldos 
 
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as 
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens 
são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos 
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. 
 
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa 
são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. 

 
2.5 Mudança nas principais políticas contábeis 

 
a. CPC 47 / IFRS 15 receita de contrato com cliente 

 
O Grupo adotou o CPC 47 / IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018. Essa norma estabelece 
uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita deve ser 
reconhecida, substituindo o CPC 30 / IAS 18 Receitas. 
 
Os principais impactos da adoção do CPC 47 / IFRS 15 estão apresentados a seguir: 
 
 Obrigações de desempenho: Nos contratos com clientes a Companhia não identificou 

obrigações de execução distintas relevantes nas vendas de serviços e concluiu não haver 
impacto significativo para as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia. Espera-se que o reconhecimento de receita ocorra no momento em que o 
serviço é concluído e entregue ao cliente, geralmente por ocasião da conclusão dos 
trabalhos. 

b. CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros 
 

(i). Classificação e mensuração de ativos financeiros 
 
O Grupo classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: Valor 
justo por meio de resultado (VJR); Valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA); ou Custo amortizado. 
 
Os requisitos classificação e mensuração dos instrumentos de dívida e de patrimônio estão 
descritos conforme abaixo: 

 
 Ativos financeiros ao custo amortizado: a classificação dos ativos ao custo amortizado 

refere-se aos ativos que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais onde 
esses fluxos de caixa representam somente pagamentos do principal e juros ('SPPJ'), e 
que não são designados ao valor justo por meio do resultado, são mensurados ao custo 
amortizado. 
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Essa categoria inclui empréstimos, financiamentos (operações de créditos) e outros 
recebíveis com ou sem característica de concessão de créditos, com base em sua natureza, 
independentemente do tipo de tomador e da forma de concessão de crédito. Inclui-se 
também nessa categoria os Títulos e Valores Mobiliários que atendam os critérios desta 
categoria. Estes investimentos são mensurados ao custo amortizado menos provisão para 
perdas de crédito esperadas, com receita reconhecida em base de rendimento efetivo, por 
meio da utilização da taxa efetiva de juros. 

 Ativos financeiros ao valor justo em outros resultados abrangentes (VJORA): essa 
categoria inclui os instrumentos de dívida que em função do modelo de negócios tem 
como objetivo coletar os fluxos de caixa contratuais ou venda e tenham fluxos de caixa 
contratuais que correspondam exclusivamente aos pagamentos de juros e principal. 

Ativos financeiros ao valor justo em outros resultados abrangentes são demonstrados ao 
valor justo com as alterações no valor justo reconhecidas em componente destacado de 
“Ajustes de avaliação patrimonial” no patrimônio líquido, líquido de efeitos tributários, com 
exceção das perdas de crédito esperadas e juros destes ativos os quais são reconhecidas 
no resultado. Quando o investimento é alienado, o resultado anteriormente acumulado na 
conta de ajustes ao valor justo no patrimônio líquido é reclassificado para o resultado. 

 Ativos financeiros ao valor justo no resultado (VJR): essa categoria inclui os ativos 
financeiros não classificados como “Ativos financeiros ao custo amortizado” e “Ativos 
financeiros ao valor justo em outros resultados abrangentes”. 

A classificação e mensuração subsequente dos instrumentos de dívida dependem do modelo 
de negócios para gerenciar o ativo e das características de fluxo de caixa do ativo com base nas 
análises do teste de SPPJ (Somente Pagamento de Principal e Juros): 

 Modelo de negócios: O modelo de negócios reflete como o Grupo gerencia seus ativos 
financeiros. Isto é, avalia prospectivamente as perdas esperadas sempre utilizando como 
critério de provisão os valores procedimentos/metodologias/dispositivos definidos em 
nossos manuais internos. Para as operações contabilizadas à mais de 90 dias da data 
de desembolso, e/ou última aprovação de risco são aplicados choques nos inputs 
anteriormente avaliados de forma que se apure possíveis níveis de stress. Nestes 
choques são avaliados itens como: i) PIB; ii) Câmbio, iii) índices de inflação e iv) outro 
critério definido à exclusivo conceito de nossos administradores. 

 
 
 
 
 

Classificação 
original de 

acordo com o 
CPC 

38/IAS39 

  
Nova 

classificação de 
acordo com o 

CPC 48/IFRS 9 

  

Valor contábil 
original de 

acordo com o 
CPC 38/IAS 39  

  

Novo valor 
contábil de 

acordo com o 
CPC 48/IFRS 

9  
Ativos financeiros               
VJR               
Instrumento de dívida e 
patrimonial 

    
  

  
  

  
  

Certificados de Recebíveis 
Imobiliários e Cédula de 
Crédito Imobiliário  

Disponível 
para venda 

  
VJR patrimonial 

(1) 
  43.805   43.805 

 
(1) De acordo com o nosso modelo de negócio reclassificamos os títulos anteriormente apresentados 

em “Disponíveis para venda” para VJR. Que no entendimento da norma anterior seu 
reconhecimento do valor justo era em outros resultados abrangentes e com a nova adoção foi 
reconhecida imediatamente em receitas e despesas de intermediação financeira.  

Não há impacto material sobre as reclassificações dos ativos e passivos financeiros do Grupo e 
das atividades operacionais, de investimento e financiamento nos fluxos de caixa para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. 
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(ii). Identificação e avaliação de Impairment  

 
Modelo de perdas em créditos esperadas: O IFRS 9 exige que a Companhia registre as perdas de 
crédito esperadas em todos os seus títulos de dívida, empréstimos e contas a receber de clientes, 
com base em 12 meses ou por toda a vida da operação. Na avaliação do modelo de perdas em 
crédito esperadas, a Companhia adotou os critérios de default e aumento significativo de risco de 
crédito e levou em consideração seu procedimento atual de provisão para perdas com devedores 
duvidosos, as características de risco de crédito das operações, seus segmentos de atuação e 
dos clientes, sua taxa histórica de inadimplência, estimativas futuras de perdas e indicadores de 
crescimento aplicáveis à área da atuação da Companhia. Em função do atual procedimento de 
gerenciamento de risco e de crédito, a Companhia não apresentou impacto relevante em suas 
demonstrações financeiras pela alteração do modelo de perdas em créditos esperadas. 

Para o critério de default a Companhia adota 90 dias de atraso, mas exclui as operações fechadas 
nos últimos 90 dias da reavaliação quanto a alteração do nível de risco e o critério de aumento 
significativo de nível de risco considera o diferencial de dois pontos para cima entre a classificação 
inicial de nível de risco da operação e a avaliação de nível de risco atual. Esse diferencial pode ser 
dado pela avaliação do rating do cliente pela Área de Crédito com a posterior aprovação em 
Comitê de Crédito. A Companhia avalia o perfil de risco de cada cliente sempre levando em 
consideração os seguintes tópicos: i) perfil da empresa, ii) setor de atuação, iii) desempenho 
macroeconômico, iv) estrutura da operação e suas garantias, v) entre outros aspectos.  

2.6 Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancário, outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses.  

 
2.7 Ativos financeiros 
 

2.7.1 Classificação e mensuração 
 

O Grupo classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensuração pelo valor 
justo por meio de resultados, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e custo 
amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos, determina-se a classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial. 

 
a. Instrumentos financeiros ao custo amortizado  
 

Um ativo financeiro, desde que não designado ao valor justo através do resultado no 
reconhecimento inicial, é mensurado ao custo amortizado se ambas as seguintes condições 
forem encontradas: 
 
 É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos com o objetivo 

de obter fluxos de caixa contratuais; e 

 Os termos contratuais do ativo financeiro representam fluxos de caixa contratuais que 
representam apenas pagamentos de principal e juros. 

O valor contábil desses ativos é ajustado para qualquer provisão para perda esperada 
reconhecida e a receita de juros desses ativos financeiros está incluída em 'Receitas 
financeiras', utilizando o método da taxa de juros efetiva. 
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b. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado 

 
Itens ao valor justo através do resultado compreende itens mantidos para negociação e itens 
designados ao valor justo através do resultado no reconhecimento inicial. Além disso, de 
acordo com o IFRS 9, instrumentos de dívida com termos contratuais que não representam 
apenas pagamentos de principal e juros também são mensurados ao valor justo através do 
resultado. 
 
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são reconhecidos 
inicialmente pelo valor justo, sendo os custos relacionados à transação reconhecidos no 
resultado quando incorridos. Subsequentemente, esses instrumentos são mensurados ao 
valor justo e quaisquer ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado na medida em que 
são apurados. 
 
Quando um ativo financeiro é mensurado ao valor justo, um ajuste de avaliação de crédito é 
incluído para refletir a qualidade de crédito da contraparte, representando as alterações no 
valor justo atribuível ao risco de crédito. 
 
No reconhecimento inicial, um ativo ou passivo financeiro pode ser designado de modo 
irrevogável, como mensurado ao valor justo através do resultado se eliminar ou reduzir 
significativamente uma inconsistência de mensuração ou de reconhecimento (descasamento 
contábil) que, de outro modo, pode resultar da mensuração de ativos ou passivos ou do 
reconhecimento de ganhos e perdas nesses ativos e passivos em bases diferentes. 

 
c. Instrumentos financeiros ao valor justo através de outros resultados abrangentes - 

instrumentos de patrimônio e de dívida  
 

Os instrumentos de patrimônio são instrumentos que atendem à definição de patrimônio sob a 
perspectiva do emissor, ou seja, instrumentos que não contêm uma obrigação contratual de 
pagar e que evidenciam uma participação residual no patrimônio líquido do emissor. 
 
Os instrumentos de dívida são instrumentos que atendem à definição de um passivo financeiro 
sob a perspectiva do emissor, tais como empréstimos, títulos públicos e privados. A 
classificação e mensuração subsequente dos instrumentos de dívida dependem do modelo de 
negócios para gerenciar o ativo das características de fluxo de caixa do ativo. 
 
Investimentos em instrumentos de dívida são mensurados ao valor justo através de outros 
resultados abrangentes (VJORA) quando eles: 
 
 Possuem termos contratuais que originam fluxos de caixa em datas específicas, que 

representam apenas pagamentos de principal e juros sobre o saldo principal em aberto;  
 

 São mantidos em um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado pela obtenção de 
fluxos de caixa contratuais e pela venda; e 

 
 Esses instrumentos de dívida são reconhecidos inicialmente ao valor justo acrescidos dos 

custos de transação diretamente atribuídos e subsequentemente mensurados ao valor 
justo. Os ganhos e perdas decorrentes das alterações no valor justo são registrados em 
outros resultados abrangentes. Já os ganhos e perdas de redução ao valor recuperável, 
receitas de juros e ganhos e perdas de variação cambial são registrados no resultado. Na 
liquidação do instrumento de dívida, os ganhos ou perdas acumulados em outros 
resultados abrangentes são reclassificados para o resultado. 
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2.7.2 Reconhecimento e mensuração 

 
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da 
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio 
do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do 
resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos, neste último caso, desde que o Grupo tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos 
financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos 
e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de 
juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do 
resultado em Receitas e Despesas Financeiras no período em que ocorrem e os ativos 
disponíveis para a venda por meio do patrimônio líquido. Quando os títulos classificados 
como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes 
acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do 
resultado como "Receitas e Despesas Financeiras".  

 
2.8 Instrumentos financeiros derivativos  

 
Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um 
contrato de derivativo é celebrado, sendo remensurados subsequentemente.  
 
Em 31 de dezembro de 2018, tais instrumentos encontram-se registrados no BR Partners Banco 
de Investimento S.A., no Total Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior, e no 
BR Partners Capital, sendo assim avaliados a mercado em contrapartida às contas de resultado 
do exercício. Tais instrumentos não se qualificam para a contabilização de hegde. 
 

2.9 Imobilizado 
 

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela 
Administração. A depreciação de ativos é calculada usando o método linear para alocar custos, 
menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como segue: 

 
 Máquinas e equipamentos - dez anos 

 Instalações - dez anos 

 Móveis e utensílios - dez anos 

 Equipamentos de informática e telefonia - cinco anos. 

2.10 Ativos intangíveis 
 
Os ativos intangíveis são representados pela licença adquirida para operar e exercer as atividades 
privativas de Instituições Financeiras anteriormente realizadas pelo Banco Porto Seguro S.A. no 
processo de Cisão Parcial registrada na Ata de Assembleia de Sócios do dia 30 de abril de 2012, 
e registrado na BR Partners Participações Financeiras Ltda. controladora do BR Partners Banco 
de Investimento S.A. e BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., conforme o 
plano de negócio apresentado ao Banco Central do Brasil onde é fundamentada a expectativa de 
resultado futuro.  
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As licenças de software adquiridas também fazem parte do intangível e são demonstradas pelo 
custo histórico menos amortização e perdas por impairment acumuladas. A amortização é 
calculada pelo método linear para alocar o custo das licenças de software adquiridas durante a 
vida útil estimada em cinco anos. 

 
2.11 Impairment de ativos não financeiros  

 
Os ativos não financeiros são revisados anualmente para verificação do valor recuperável. 
Quando houver indício de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo será 
testado. Uma perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu valor 
recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo, menos as despesas de 
venda, e o valor em uso. Para fins de avaliação de perda, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras 
de Caixa (UGCs)). Os ativos não financeiros que tenham sofrido redução, com exceção dos ativos 
intangíveis de vida útil indefinida são revisados para identificar uma possível reversão da provisão 
para perdas por impairment na data do balanço. 
 

2.12 Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes 
 
Os ativos circulantes são demonstrados ao custo de aquisição acrescidos dos rendimentos e das 
variações monetárias e cambiais incorridos deduzindo-se, quando aplicável, as correspondentes 
rendas de realização futura e/ou as provisões para perdas. 
 
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, deduzido das 
correspondentes despesas a apropriar e acrescido dos encargos e variações monetárias (em base 
"pro-rata") e cambiais incorridos até a data de encerramento do balanço. 

 
2.13 Outros passivos financeiros 

 
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, 
utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
 
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação, pelo menos, 12 meses até a data do balanço. 

 
2.14 Passivos financeiros 

 
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base “pro rata dia”. 

 
2.15 Capital social 

 
As ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.  

 
2.16 Reconhecimento da receita  

 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de 
serviços no curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida de impostos, 
abatimentos e descontos. 
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O Grupo reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser mensurado com segurança; 
(ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e (iii) quando critérios 
específicos tiverem sido atendidos para a atividade do Grupo, conforme descrição a seguir. 

 
a. Receitas e despesas financeiras 

 
As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de 
competência, usando o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é 
identificada em relação a um contas a receber, o Grupo reduz o valor contábil para seu valor 
recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de 
juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são 
incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essas receitas 
financeiras são calculadas pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o valor 
recuperável, ou seja, a taxa original do instrumento.  

 
b. Receitas de prestação de serviços 

 
O IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 - Receitas, o 
CPC 17/IAS 11- Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 
47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços 
bem como o atingimento das obrigações por desempenho estabelecidos em contrato. 
Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou 
ao longo do tempo - requer julgamento. 

 
 

2.17 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 
 

As despesas fiscais do exercício compreendem o imposto de renda e contribuição social 
corrente. 
 
Os encargos do imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas 
leis tributárias em vigor na data do balanço. 
 
Ativos e passivos fiscais diferidos incluem diferenças temporárias, identificadas como os valores 
que se espera pagar ou recuperar sobre diferenças entre os valores contábeis dos ativos e 
passivos e suas respectivas bases de cálculo, e créditos e prejuízos fiscais acumulados. Esses 
valores são mensurados às alíquotas que se espera aplicar no período em que o ativo for 
realizado ou o passivo for liquidado. 
 
Os créditos tributários sobre adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou 
reversão das respectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários 
sobre o prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social serão realizados de acordo com a 
geração de lucros tributáveis. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base 
nas expectativas atuais de sua realização, considerando os estudos técnicos e as análises 
realizadas pela Administração. 

 
2.18 Distribuição de dividendos 

 
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo nas 
demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da 
proposição do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia. Qualquer valor 
acima do mínimo obrigatório, somente é provisionado na data em que são aprovados pelos 
acionistas em Assembleia Geral. 

  



BR Advisory Partners Participações S.A. 
Notas explicativas da Administração em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

22 

 
2.19 Benefícios a empregados 

 
a. Pagamento baseado em quotas 

 
A Companhia participa do Plano do Grupo BR Partners de Opção de Compra de Participação 
Societária (“Plano”), uma forma de incentivar os colaboradores através do pagamento em 
quotas, para os seus colaboradores elegíveis, como contrapartida aos serviços prestados. O 
Plano prevê a outorga de opções para a compra de quotas da sua controladora indireta BR 
Partners Holdco Participações Ltda., a um preço de referência, aplicado um desconto 
percentual fixado conforme definido no Plano. O valor justo dos serviços dos colaboradores 
recebidos em troca da outorga de opções é reconhecido como despesas do exercício durante o 
período no qual o direito é adquirido. A contrapartida da despesa registrada no resultado é 
contabilizada no Patrimônio Líquido, conforme CPC 10 - “Pagamento baseado em ações”. 

 
b. Participação nos lucros 

 
As controladas do Grupo reconhecem um passivo e uma despesa de participação nos 
resultados com base no programa próprio de participação nos lucros e resultados atrelados e 
homologados em seus respectivos sindicatos. 

 
As premissas gerais do programa consistem basicamente no resultado da Companhia, do 
acordo firmado com as entidades sindicais e avaliações individuais de competências de seus 
colaboradores. Essas despesas foram registradas em “Despesas administrativas”. 

 
2.20 Estimativa do valor justo 

 
A Companhia contabiliza ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os diferentes 
níveis foram definidos como segue: 
 

 Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos - 
(Nível 1). 

 Informações, além dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis pelo 
mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (preços) ou indiretamente (derivados 
dos preços) - (Nível 2). 

 Informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis 
pelo mercado (ou seja, premissas não observáveis) - (Nível 3). 

A tabela a seguir apresenta os ativos e passivos mensurados ao valor justo em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017. 
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a. Ativos e passivos financeiros a valor justo por meio de resultado 

  
  Controladora 

    Nível 1   Nivel 2   Nível 3 (1)   2018   2017 

Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado    -   243   55.022   55.265   52.570 
Total do ativo   -   243   55.022   55.265   52.570 

                      
                      
    Consolidado 

    Nível 1   Nivel 2   Nível 3 (1)   2018   2017 

Ativo                     

Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado    228.086   55.396   56.033   339.515   281.746 

Total do ativo   228.086   55.396   56.033   339.515   281.746 
Passivo                     
Passivos financeiros a valor justo por meio de 
resultado  

  116   5.083   187   5.270   7.228 

Total do passivo   116   5.083   187   5.270   7.228 

 

(1) Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi emitido Laudo de Avaliação, por empresa 
especializada, com o objetivo de avaliar o valor de mercado do empreendimento, totalizando R$ 
55.022. Foi adotado como metodologia o fluxo de caixa descontado para a determinação do valor 
justo da empresa.  
 
b. Demais instrumentos financeiros 

 
    Consolidado 

    Nível 1   Nivel 2   Nível 3   2018   2017 

Ativo                     
Ativo financeiro ao custo amortizado e outras 
contas a receber   

-   -   120.970   120.970   88.138 

Total do ativo   -   -   120.970   120.970   88.138 

Passivo                     
Fornecedores e outras contas a pagar   -   -   9.132   9.132   5.918 
Passivos financeiros ao custo amortizado   -   179.949   -   179.949   116.303 

Total do passivo   -   179.949   9.132   189.081   122.221 

 
3. Gestão de riscos financeiros 

 
3.1 Fatores de risco financeiro 

 
As atividades do Grupo o expõem a diversos riscos financeiros, tais como risco de mercado, risco 
de crédito e risco de liquidez. As políticas de gestão de risco do Grupo concentram-se na 
imprevisibilidade dos mercados financeiros e buscam minimizar potenciais efeitos adversos no 
desempenho financeiro do Grupo.  
  
Estes riscos estão concentrados nas atividades do Banco de Investimento, onde a governança de 
riscos conta com uma estrutura sólida, através das políticas e comitês tais como: Comitê de Risco 
e Compliance, Comitê de Crédito e Comitê de Underwriting, observando-se as suas 
responsabilidades e atribuições. Para a efetividade do gerenciamento de risco, a estrutura prevê a 
identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e a correlação entre os riscos.  
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Diariamente são apuradas e apresentadas todas as métricas de riscos, tais como, VaR (Value at 
Risk), Stress Test, exposições por tipo de ativos e controle de resultados. 
 
Durante o exercício de 2018 não tivemos excesso de nenhum dos limites gerenciais monitorados 
pela área de Riscos. 
 
A área Gestão de Riscos se reporta diretamente à Presidência, atuando, portanto de forma 
independente das áreas de negócio. 

 
3.1.1 Risco de Mercado 

 
Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas devidas às flutuações 
adversas dos preços e taxas de mercado, sobre as posições da carteira própria do Grupo. 
 
A Política de Risco de Mercado, anualmente revisada, define a estrutura de gerenciamento do 
risco de mercado. Esta política indica os princípios gerais do gerenciamento do risco de mercado 
e tem como objetivo estabelecer a tolerância das exposições, de modo à efetivamente gerenciar, 
mitigar e prevenir a exposição excessiva ao risco de mercado. 
 
As principais fontes de risco de mercado são, substancialmente, oriundas de: juros pré-fixados, 
juros em moeda estrangeira, juros reais, câmbio, inflação, ações, commodities e suas 
volatilidades. O monitoramento utiliza, principalmente, as seguintes métricas: exposição por fator 
de risco, DV01, gregas (greeks), Value at Risk (VaR), Stress Test e Back Test. 

 
a. Risco cambial 

 
O Grupo está exposto ao risco cambial decorrente de exposições de algumas moedas, 
majoritariamente com relação ao dólar dos Estados Unidos e ao Euro. O risco cambial decorre, 
principalmente, de operações futuras, ativos e passivos reconhecidos e investimentos líquidos 
em operações no exterior.  
 
Em 31 de dezembro de 2018, se o real tivesse variado em torno de 10% em relação ao dólar, 
sendo mantidas todas as outras variáveis constantes, o lucro líquido do exercício não 
apresentaria nenhuma variação significativa em reais, em decorrência de ganhos/perdas 
provenientes de posições futuras, demonstrando que as exposições em câmbio não 
apresentavam risco para o Grupo nesta data. 

 

b. Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros 
 

O risco de taxa de juros do Grupo decorre dos possíveis descasamentos dos prazos, financeiros 
ou indexadores de nossos ativos e passivos. O Grupo possui controle de limites para as 
exposições em taxas de juros, que são apuradas individualmente (DV01) e também através da 
carteira consolidada (Value at Risk). Durante o ano de 2018, nenhuma exposição em taxa de 
juros apresentou excesso. 

 
3.1.2 Risco de crédito 

 
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos 
termos pactuados (incluindo instrumentos financeiros derivativos), a desvalorização de contrato 
de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, a redução de ganhos 
ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. O 
risco de crédito pode ser segregado, principalmente, em risco de: Liquidação, Reposição, 
Concentração, Falha de Garantia, Exposição Potencial Futura para derivativos. 
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A estrutura de gerenciamento de risco de crédito constitui um conjunto de princípios, 
procedimentos e instrumentos que proporcionam a permanente adequação do gerenciamento à 
natureza e complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas. 
 
O Risco de Crédito é monitorado utilizando, principalmente, as seguintes métricas: 

 
 Exposição Potencial Futura para derivativos;  

 Exposição corrente de crédito (valor presente das operações); 

 Wrong Way Risk; 

 Enquadramento nos limites de risco de crédito, tanto individuais e consolidados; 

 Concentração da carteira, segregando as operações por tipo de produto, prazo, grupo 
econômico, tamanho, setor de atuação e região geográfica. 

O risco de crédito do Grupo decorre das operações estruturadas como debêntures, cédulas de 
crédito bancário, CRI’s, FIDC’s e também de fianças bancárias. No fechamento do exercício, o 
total da exposição nestes instrumentos representava aproximadamente 12% (12% em 2017) do 
Patrimônio de Referência. Adicionalmente, a fim de oferecer proteção de caixa para os fluxos 
dos clientes, o Banco também realiza operações com instrumentos financeiros derivativos. Não 
foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a Administração não espera 
nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes. 
 
O critério adotado para a inadimplência parte da análise inicial da qualidade de crédito da 
contraparte, estimando um rating para o cliente, o limite a ser concedido ao cliente e a garantias 
que serão exigidas de acordo com o risco que o cliente representa e com base nestes dados são 
estimados as perdas decorrentes de inadimplência daquela contraparte. 
 

3.1.3 Risco de Liquidez 
 

Define-se como risco de liquidez a possibilidade do Grupo não ser capaz de honrar 
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as 
decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 
perdas significativas. Adicionalmente, define-se como risco de liquidez a possibilidade do Grupo 
não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em 
relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no 
mercado. 
 
As principais fontes de risco de liquidez do Grupo são: 

 
 Aumento do requerimento de depósito de margens ou garantias em câmara de 

compensação; 

 Possível restrição na venda de ativos que são considerados líquidos, em condições 
normais de mercado, mas que perdem esse status, por exemplo, devido a estresse 
agudo nos mercados ou possível problema com a capacidade financeira do emissor; 

 Possível desvalorização substancial no valor de mercado de ativos considerados 
líquidos, assumindo que eventuais hedges do risco de mercado não geram caixa de 
curto prazo; 

 Possíveis perdas devido ao risco de mercado; e 
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 Possíveis perdas ou atrasos devido ao não recebimento do montante financeiro 
esperado, na data contratada, de operações que têm risco de crédito e/ou risco 
contraparte. 

A governança do risco de liquidez é exercida pela Administração da BR Partners, com a 
supervisão do Comitê de Risco e do Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), observando-se as 
suas responsabilidades e atribuições. Para a efetividade do gerenciamento, a estrutura prevê a 
identificação, avaliação, monitoramento, controle, mitigação e comunicações do risco de liquidez. 
 

3.2 Gestão de capital 
 

O planejamento de capital dentro do Grupo é de fundamental importância para a execução do 
planejamento estratégico, onde se busca a melhor distribuição para as linhas de negócio com a 
posterior otimização do capital utilizado. 
 
O processo é baseado conforme a natureza das operações, complexidade dos produtos e à 
disposição da Instituição aos riscos incorridos e requerimento de capital. 
 

4. Caixa e equivalentes de caixa 
 
    Controladora 

    2018   2017 
Bancos - Conta corrente e caixa   5   4 
Total   5   4 

          
    Consolidado 
    2018   2017 
Bancos - Conta corrente e caixa   36   32 
Reservas livres   67   188 
Disponibilidades em moedas estrangeiras   13.480   20.313 
Aplicações em compromissadas   22.179   33.429 
Total   35.762   53.962 
  
 
Os saldos de recursos em bancos são registrados pelos valores depositados no Banco Itaú S.A., 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bradesco Cayman, Ebury Bank e United International Bank N.V.. 
 
As aplicações compromissadas estão com data de revenda para o dia 2 de janeiro de 2019. 
 

5. Ativo financeiro ao valor justo por meio de resultado  
    Controladora 

    2018   2017 

Certificados de depósitos bancários   243   678 
Cotas de fundo de investimento   55.022   51.892 
BR Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações (1)   55.022   51.871 
Yield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (2)   -   21 

Total 55.265   52.570 

 
(1) A carteira do BR Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações é composta 

substancialmente por ações da BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários S.A., BR 
Partners Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A., BR Partners Investimentos Imobiliários 
S.A. e BR Partners Outlet Premium Fortaleza S.A.. 
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(2) O Yield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado pela BEM - 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com prazo indeterminado de duração, cuja 
estratégia de investimento é obter rentabilidade por meio de mercados de taxa de juros pós-
fixadas e prefixadas, índices de preço, moeda estrangeira, renda variável, derivativos e 
commodities. A Companhia é cotista exclusiva do fundo. O fundo foi liquidado e encerrado em 
Maio de 2018. 

    Consolidado 

    2018   2017 

Letras Financeiras do Tesouro   116.303   117.120 

Letras do Tesouro Nacional   96.883   - 

Notas do Tesouro Nacional   14.900   76.190 

Debêntures (1)   3.669   3.448 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (2)   27.530   11.882 

Cédula de Crédito Imobiliário (3)   16.275   - 

Cotas de fundo de investimento   55.022   53.343 

BR Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações (4)   55.022   51.871 

Fundo Yield FIM Credito Privado (5)   -   1.472 

Total 330.582   261.983 

 
(1) Debêntures da Sequóia Log S.A., com vencimento até 26 de novembro de 2021 remuneradas a 

100% do CDI. 

(2) Os Certificados de Recebíveis Imobiliários estão registrados na Central de Custódia e de Liquidação 
Financeiras de Títulos (B3 - Brasil Bolsa Balcão), cuja valorização é efetuada por IGP-M ou CDI + 
taxa de juros prefixadas.  

(3) A Cédula de Crédito Imobiliário está registrada na B3 - Brasil Bolsa Balcão, cuja valorização é 
efetuada por IPC-A + taxa de juros prefixada. 

(4) A carteira do BR Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações é composta 
substancialmente por ações da BR Partners Bahia Empreendimentos Imobiliários S.A., BR Partners 
Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A., BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. e BR 
Partners Outlet Premium Fortaleza S.A.. 

(5) O Yield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado pela BEM - Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com prazo indeterminado de duração, cuja estratégia de 
investimento é obter rentabilidade por meio de mercados de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas, 
índices de preço, moeda estrangeira, renda variável, derivativos e commodities. A Companhia é 
cotista exclusiva do fundo. O fundo foi liquidado e encerrado em Maio de 2018. 

Os títulos públicos estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) do Banco 
Central do Brasil cujo valor de mercado foi calculado através dos preços divulgados pela ANBIMA. 
 
O valor da aplicação em cotas de fundo reflete o valor da última cota divulgada pelo administrador do 
fundo, contemplando os resgates e aplicações realizados no exercício. 
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Comparação entre o valor de custo e o valor de mercado 

          
    Consolidado 
    2018   2017 

  
  

Valor de 
custo   

Ganhos/ 
(Perdas) não 

realizados   

Redutor de 
Risco de 
Crédito   

Valor de 
mercado   

Valor de 
mercado 

Ativo                     
Letras Fimanceiras do Tesouro   116.300   3   -   116.303   117.120 
Letras do Tesouro Nacional   96.880   3   -   96.883   - 
Notas do Tesouro Nacional   14.546   354   -   14.900   76.190 
Debêntures   3.669   -   -   3.669   3.448 
Certificado de Recebíveis Imobiliários   27.530   -   -   27.530   11.882 
Cédula de Crédito Imobiliários   16.275         -         -    16.275    - 
Cotas de fundo de investimento   55.022   -   -   55.022   53.343 
Total   330.222   360       330.582   261.983 

 

6. Instrumentos financeiros derivativos 
 

a. Composição por indexador 
    Consolidado 
     2018  

     Valor a receber     Valor a pagar     Valor nominal  
Swap   2.011    -       196.307  
 CDI x IPC-A         2.011    -       196.307  
NDF        5.434        (4.033)      520.545  
 Dólar x Pré        1.243        (2.604)      169.136  
 Pré x Dolar        4.061         (681)      337.864  
 Termo Commodities         130         (748)       13.545  
Opções        1.011         (187)   (2)  
 Compra de opção        1.011         -         672  
 Compras de opções de compra        1.011         -         672  
 Venda de opção         -         (187)        (674) 
 Vendas de opções de compra          -         -         (79) 
 Vendas de opcões de venda   ‐         (187)        (595) 
Futuros           477          (1.050)        577.175  
 Posição comprada           210          (1.045)        674.902  
  DAP           146          (137)        200.674  
  DDI            -          (868)        214.709  
  DI1            24           -         256.134  
  DOL            -           (36)          972  
  IND            40    -          1.328  
  WDO            -           (4)         1.085  
 Posição vendida           267           (5)        (97.727) 
  DDI            196           -         (60.596) 
  DI1            -           (5)       (18.648) 
  DOL            71    -         (18.405) 
  WDO            -    -           (78) 
Total          8.933          (5.270)       1.294.025  
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    2017 

     Valor a receber     Valor a pagar     Valor nominal  
Swap       11.380         (180)      242.216  
 CDI x Dólar        5.401         -        45.007  
 Dólar x CDI   20   (180)   73.217 
 CDI x IPC-A   4.881   -   100.000 
 Pré x CDI   1.078   -   23.992 
NDF   5.009   (2.897)   774.740 
 Dólar x Pré        4.763         (721)      440.889  
 Pré x Dolar         246        (2.090)      329.891  
 Termo Commodities         -         (86)       3.960  
Opções        2.818        (4.027)      680.840  
 Compra de opção        2.818         -       304.749  
 Compra de opção de compra        2.818         -       304.749  
 Venda de opção de compra         -        (3.428)      268.859  
 Venda de opção de venda         -         (599)      107.232  
Futuros         556         (124)      501.716  
 Posição vendida         505         (13)      321.745  
  DDI         238         (4)      135.427  
  DI1         -         -        50.973  
  DOL         266         -       133.458  
  FUT DAP            (9)         1  
  FUT WDO          1         -        1.886  
 Posição comprada         51         (111)      179.971  
  DDI         -         (67)       60.738  
  DI1         31         (1)       48.105  
  DOL         -         (43)       71.122  
  FUT DAP         20         -          6  
Total       19.763        (7.228)      2.199.512  

 
b. Comparação entre o valor de custo e o valor de Mercado 

          
    Consolidado 
    2018   2017 

  
  Valor de custo   

Ganhos/ (Perdas) 
não realizados   

Redutor de Risco 
de Crédito   

Valor de 
mercado   

Valor de 
mercado 

Ativo                     
 Swap       (5.789)        7.811          (11)        2.011        11.380  
 NDF        3.108         2.362          (36)        5.434         5.009  
 Opções         672          340           -         1.012         2.818  
 Futuros         477           -    -        477         556  
Total       (1.532)        10.513          (47)        8.934        19.763  

Passivo                     
 Swap          -           -           -           -         (180) 
 NDF       (3.929)         (104)          -        (4.033)       (2.897) 
 Opções        (674)         487           -         (187)       (4.027) 
 Futuros       (1.077)         27    -       (1.050)        (124) 
Total       (5.680)         410           -        (5.270)       (7.228) 
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c. Composição por vencimentos 

 
    Consolidado 

    2018  2017 

    
Até 3 meses 

 
De 4 a 12 

meses   
De 1 a 3 anos 

 
Acima de 3 

anos  
Total 

 
Total 

Ativo                         
 Swap       -        -        -      2.011     2.011      11.380  
 NDF      3.899      1.273       262       -     5.434      5.009  
 Opções       190       822        -       -     1.012    2.818 
 Futuros       111       185       35       146      477       556  
Total      4.200      2.280       297      2.157     8.934      19.763  

                          
Passivo                         
 Swap       -        -        -       -      -         (180) 
 NDF      (1.472)     (2.026)     (534)      -     (4.032)       (2.897) 
 Opções       (21)      (167)       -       -      (188)       (4.027) 
 Futuros      (908)       -       (13)     (129)    (1.050)        (124) 
Total      (2.401)     (2.193)     (547)     (129)    (5.270)       (7.228) 

 
 

d. Valor referencial por local de negociação 
 

    2018   2017 
    Bolsa   Balcão (Cetip)   Total   Total 

Swap      -       196.307     196.307     242.216  
Futuros - posição comprada      -       520.545     520.545     179.971  
Futuros - posição vendida    674.902         -     674.902     321.745  
Opções - posiçao comprada    (97.727)        -     (97.727)    304.749  
Opções - posição vendida     672         -       672     376.091  
NDF     (674)        -       (674)    774.740  

Total    577.173       716.852     1.294.025     2.199.512  
 
As garantias dadas nas operações de instrumentos financeiros derivativos junto à B3 (Bolsa, 
Balcão e Brasil) são representadas por títulos públicos federais e totalizam R$ 34.382 (R$ 66.620 
em 2017). 
 

7. Ativo financeiro ao custo amortizado e demais contas a receber  
 

    Controladora   Consolidado 

    2018   2017   2018   2017 

Outros valores a receber de partes relacionadas (1) 30.027   29.301   30.153   29.301 
Operações de crédito (2)   -   -   60.455   29.462 
Serviços a receber (3)   -   -   11.459   12.515 
Reembolsos de clientes   -   -   17.616   2.824 
Outros (4)   -   -   1.287   14.036 
Total   30.027   29.301   120.970   88.138 

 
Conforme avaliação da Administração, não foram identificadas evidências objetivas de que não 
haverá o recebimento dos valores registrados em 31 de dezembro de 2018 na conta de “Valores a 
receber”. Por esse motivo, não foi reconhecida redução ao valor recuperável para esses ativos. 
 

(1) Majoritariamente referem-se a operações de mútuos entre coligadas. 
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(2) Foi constituída para as operações de crédito, conforme mencionado na nota 2.5 (b) em convergencia 
ao IFRS 9, provisão para crédito de liquidação duvidosa no total de R$ 101 em 2018 ( R$ 206 em 
2017). 

(3) Do saldo de prestação de serviços e consultoria foram recebidos, durante o mês de janeiro de 2019, 
o montante de R$ 9.800. O restante do saldo deverá ser realizado no decorrer do exercício de 2019. 

(4) Em 2017, refere-se a IOF sobre operação de crédito a ser pago pelo cliente do BR Partners Banco de 
Investimentos S.A. 
 

8. Qualidade do crédito dos ativos financeiros  
 
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired é avaliada mediante 
referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os índices 
de inadimplência de contrapartes: 
 

    Notas   Controladora   Consolidado 
        2018   2017   2018   2017 

Ativos financeiros ao valor justo no resultado   5(a)                 
Contrapartes com classificação externa de crédito                     
AAA       -   20   228.086   194.782 
AA       55.265   52.550   58.691   55.320 
B       -   -   43.805   11.881 
Total       55.265   52.570   330.582   261.983 

  
                     
Conta-corrente e depósitos bancários de curto 
prazo 

  4   
              

AAA       5   4   36   3.284 
Contrapartes sem classificação externa de crédito       -   -   13.480   17.061 
Total       5   4   13.516   20.345 
  
                     
Contas a receber e ativos financeiros derivativos   6 e 7                 
AA       -   -   59.059   10.555 
A       -   -   -   10.764 
B       -   -   10.169   27.259 
C       -   -   -   713 
Total       -    -   69.228   49.291 

Contrapartes sem classificação externa de crédito       -   -   21.589   9.547 
Total       -   -   21.589   9.547 

  
                     
Empréstimos para partes relacionadas   7                 
Contrapartes sem classificação externa de crédito       29.651   29.301   30.153   29.479 
Total       29.651   29.301   30.153   29.479 

9. Transações com partes relacionadas 
 
O Grupo é controlado pela BR Partners Holdco Participações Ltda., a qual detém 50,06% (50% em 2017) 
das ações da sociedade. A participação remanescente é distribuída entre outros acionistas. 
 
As transações entre partes relacionadas abaixo foram efetuadas em termos equivalentes aos que 
prevalecem em transações entre partes independentes, considerando-se prazos e taxas médias usuais de 
mercado e a ausência de risco, vigente nas respectivas datas. 
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a. Contas a receber de partes relacionadas - Controladora 

 
i. Referem-se a transações entre empresas do Grupo. 

  

  

BR Partners 
Holdco 

Participações 
Ltda. 

  

BR Partners 
Holdco 

Participações 
S.A. 

  

BR Partners 
Banco de 

Investimento 
S.A. 

  

BR 
Partners 

Gestão de 
Recursos 

Ltda. 

  

BR Partners 
Soluções 

Financeiras 
Ltda. 

  

Brapinvest -
Fundo de 

Investimento 
em 

Participações 

  Total 

Em 31 de 
dezembro de 2016    13.419    5.185    -    2    -    234    18.840 

Valores concedidos    12.329    -    3    -    184    49    12.565 

Valores recebidos(1)    (1.915)    -    (3)    (2)    (184)    -    (2.104) 
Em 31 de 
dezembro de 2017    23.833    5.185    -    -    -    283    29.301 

Valores concedidos    2.947    0    -    -    -    93    3.040 

Valores recebidos (1)    (1.796)    (518)    -    -    -    -    (2.314) 
Em 31 de 
dezembro de 2018    24.984    4.667    -    -    -    376    30.027 

 
(1) Referem-se a valores recebidos de operações de mutuo. 

 
ii. Ativos financeiros a valor justo por meio de resultado - Controladora 

 
    2018   2017 

    
Ativos/ 

(Passivos)   
Receitas/ 

(Despesas)   
Ativos/ 

(Passivos)   
Receitas/ 

(Despesas) 
Instrumentos financeiros derivativos                 
 BR Partners Banco de Investimento S.A.   -   -   -   258 
Total   -   -   -   258 

                  
Cotas de fundos em participações (1)                 
 BR Partners Logistica Fundo de Inv.em 
Participações   -   -   -   128 
 BR Partners Outlet Premium Fundo de 
Investimento   55.022   3.150   51.871   3.963 
 Fundo Yield FIM Crédito Privado   -   -   20   1 
Total   55.022   3.150   51.891   4.092 

                  
Certificado de depósito a prazo                  
BR Partners Investimentos Imobiliários S.A.   243   18   679   60 
Total   243   18   679   60 

 
(1) Referem-se a transações entre o BR Partners Banco de Investimento S.A. e as companhias 

investidas do BR Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações, do qual a BR 
Advisory Partners é cotista. 

 
b. Remuneração do pessoal-chave 

  Consolidado 
  2018   2017 
Pró-labore 1.449   1.996 
Encargos sociais 304   377 
Total 1.753   2.373 

 
A remuneração e encargo do pessoal-chave da administração são representados pela sua 
diretoria estatutária e encontra-se registrada em despesas administrativas. 
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10. Investimentos em Controladas 
 

a. A Companhia possui em 31 de dezembro os seguintes investimentos 
 
  2018   2017 
BR Partners Assessoria Financeira Ltda. 670   600 
BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda. 200   4.952 
BR Partners Participações Financeiras Ltda. 167.424   162.903 
BR Partners Gestão de Recursos Ltda. 2.000   2.000 
BR Partners Soluções Financeiras Ltda. -   70 
BR Partners Europe B.V. 2.573   1.282 
Total 172.867   171.807 

 
O quadro a seguir demonstra a participação da Companhia em subsidiárias que são consolidadas nessas 
demonstrações financeiras: 
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Saldo em 
31.12.2016 

  

Aquisição 
de quotas 

  

Resultado de 
equivalência 
patrimonial 

  

Equivalência 
patrimonial 
reflexa (*) 

  

Dividendos 
recebidos/a 

receber 
  

Aumento/ 
(Redução) 
de capital 

    
Resultado 
abrangente 

  

Saldo em 
31.12.2017 

 BR Partners Assessoria Financeira Ltda.  2.899   -   26.296   (316)   (28.279)   -     -   600 

 BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda.  4.672   -   91   189   -   -     -   4.952 

 BR Partners Participações Financeiras Ltda.  156.295   -   6.040   583   -   -     (15)   162.903 

 BR Partners Gestão de Recursos Ltda.  2.000   -   5.264   -   (5.264)   -     -   2.000 

 BR Partners Europe B.V.  9   -   1.065   -   -   208     -   1.282 

 BR Partners Soluções Financeiras Ltda.  75   25   (214)   -   -   184     -   70 

 Total  165.950   25   38.542   456   (33.543)   392     (15)   171.807 

 

  

Saldo em 
31.12.2017 

  

Aquisição 
de quotas 

  

Resultado de 
equivalência 
patrimonial 

  

Equivalência 
patrimonial 

reflexa 
  

Dividendos 
recebidos/a 

receber 
  

Aumento/ 
(Redução) 
de capital 

    
Resultado 
abrangente 

  

Saldo em 
31.12.2018 

 BR Partners Assessoria Financeira Ltda.  600   -   39.004   -   (39.004)   70     -   670 

 BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda.  4.952   -   2.762   -   (2.762)   (4.752)     -   200 

 BR Partners Participações Financeiras Ltda.  162.903   -   4.548   -   -   -     (27)   167.424 

 BR Partners Gestão de Recursos Ltda.  2.000   -   1.724   -   (1.724)   -     -   2.000 

 BR Partners Europe B.V.  1.282   -   1.291   -   -   -     -   2.573 

 BR Partners Soluções Financeiras Ltda.  70   -   -   -   -   (70)     -   - 

 Total  171.807   -   49.329   -   (43.490)   (4.752)     (27)   172.867 

 

(*) Refere-se ao resultado de equivalência patrimonial reflexa sobre a despesa do programa de stock options ocorrido nas controladas. 
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 BR Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda. 
 

Empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria na estruturação de operações de 
abertura e fechamento de capital, captação de recursos no mercado financeiro e de capitais, 
reestruturação de dívidas, securitização de recebíveis e demais operações relacionadas, dentro e 
fora do território nacional. 
 
Em 31 de dezembro de 2018 foram destinados dividendos referentes ao próprio ano no montante 
de R$ 2.762 (R$ 0 em 2017). 
 

 BR Partners Assessoria Financeira Ltda. 
 

Empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria financeira, particularmente em 
finanças corporativas, incluindo fusões, aquisições, vendas, incorporações, cisões, 
reestruturações societárias e demais operações de intermediação de participações societárias, 
dentro e fora do território nacional, e a participação no capital de outras sociedades de qualquer 
natureza, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia ou quotista. 
 
Em 31 de dezembro de 2018 foram destinados dividendos referentes ao próprio ano no montante 
de R$ 39.004 (R$ 28.279 em 2017). Durante o exercício de 2018, houve o pagamento parcial de 
dividendos de R$ 6.984 (R$ 5.287 em 2017). 
 

 BR Partners Gestão de Recursos Ltda. 
 
Prestadora de serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários e de gestão de 
recursos de terceiros, a atuação nos mercados financeiros e de capitais como gestor ou 
administrador de fundos de investimento em geral, nos termos da regulamentação aplicável e a 
participação em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, no Brasil e no exterior, 
quaisquer que sejam seus objetos. 
 
Em 31 de dezembro de 2018 foram destinados dividendos referentes ao próprio ano no montante 
de R$ 1.724 (R$ 2.564 em 2017).  

 
 BR Partners Participações Financeiras Ltda. 

 
Empresa detentora de participações societárias no BR Partners Banco de Investimento S.A. 
(“Banco BR Partners”), na qualidade de sócia, acionista ou quotista. 
 
Não houve distribuição de dividendos durante os exercícios de 2018 e 2017. 
 

 BR Partners Banco de Investimento S.A. 
 

O Banco BR Partners tem por objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias 
inerentes à carteira de investimento e câmbio.  
 
O Banco BR Partners é constituído sob a forma de sociedade por ações e domiciliado no Brasil, 
sendo controlado diretamente pela BR Partners Participações Financeiras Ltda. e indiretamente 
pela Companhia, holding do “Grupo”. 
 
Não houve distribuição de dividendos durante os exercícios de 2018 e 2017. 
 

 BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
 

A BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma empresa integrante do Grupo 
e tem como objetivo complementar as atividades de banco de investimento, renda fixa, câmbio, 
consultoria e assessoria financeira, bem como instituir a prestação de serviços de corretagem para 
clientes locais e clientes institucionais estrangeiros, nos termos da Resolução no 2.689. 
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O Grupo constituiu a Corretora, sociedade de capital fechado no dia 10 de fevereiro de 2012 e 
recebeu autorização de funcionamento do Banco Central do Brasil ("BACEN") no dia 8 de junho 
de 2012. 
 
A BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é constituída sob a forma de 
sociedade por ações e domiciliada no Brasil, sendo controlada diretamente pelo BR Partners 
Banco de Investimento S.A.. 

 
Em junho de 2015 houve o descredenciamento junto a BM&FBovespa (B3) no segmento Bovespa, 
permanecendo ativa no segmento de renda fixa. 

 
 BR Partners Europe B.V. 

 
Empresa com sede em Amsterdam, Holanda, cujo objeto social são atividades de consultoria em 
gestão empresarial. 
 
Em 26 de janeiro de 2016, conforme “Shareholder’s Premium Contribution Agreement” foi 
deliberado a reserva de capital no montante de EUR 100, equivalente a R$ 449, pela sócia BR 
Advisory Partners Participações S.A.. 

Em 29 de setembro de 2016, conforme “Shareholder’s Premium Contribution Agreement” foi 
deliberado a reserva de capital no montante de EUR 60, equivalente a R$ 218, pela sócia BR 
Advisory Partners Participações S.A.. 

Em 4 de dezembro de 2017, conforme “Annual General Meeting of BR Partners Europe B.V” foi 
deliberado a reserva de capital no montante de EUR 248, equivalente a R$ 1.015, pela sócia BR 
Advisory Partners Participações S.A.. 

 BR Partners Soluções Financeiras Ltda. 
 
Empresa prestadora de serviços de consultoria em gestão empresarial, particularmente em 
reestruturação societária e reestruturação de dívida e demais operações de intermediação de 
reestruturações de dívidas, dentro e fora do território nacional e a participação no capital de outras 
sociedades de qualquer natureza, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista ou 
quotista. 
 
Em 2 de janeiro de 2017 a controladora BR Advisory Partners Participações S.A. adquiriu 24,99% 
da participação dos quotistas minoritários e a BR Partners Participações Financeiras Ltda. 0,01% da 
participação da companhia. 
 
Em 25 de outubro de 2018 foi aprovada a incorporação da Sociedade pela BR Partners 
Assessoria Financeira Ltda., conforme Protocolo e Justificação da incorporação datado de 15 de 
outubro de 2018. Não houve distribuição de dividendos durante o exercício de 2018. 
 

b. Resumo das informações financeiras 
 
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras das controladas (principais e 
com participação não controladora relevante) e coligadas. 
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i. Balanço patrimonial sintético 
 

  Controladas 

  Indiretas   Diretas 

  

BR Partners Banco de 
Investimento S.A. 

  

BR Partners CTVM 
S.A. 

  
BR Partners 
Assessoria 

Financeira Ltda. 

  BR Partners 
Assessoria de 
Mercados de 

Capitais e Dívidas 
Ltda. 

  

BR Partners Gestão 
de Recursos Ltda. 

  
BR Partners 

Participações 
Financeiras Ltda. 

  
BR Partners 

Soluções 
Financeiras 

Ltda. 

  

BR Partners Europe 
B.V. 

  2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017 

Circulante                                                              

Ativo 376.401   208.995   5.435   20.279   43.389   29.988   3.231   5.074   5.049   7.682   567   564   -   72   8.814   8.632 

Passivo (212.868)   (101.545)   (60)   (1.680)   (42.721)   (27.238)   (3.031)   (122)   (3.049)   (5.644)   (1)   -   -   (2)   (6.241)   (7.350) 
Ativo 
circulante 
líquido 163.533   107.450   5.375   18.599   668   2.750   200   4.952   2.000   2.038   566   564   -   70   2.573   1.282 
                                                                
Não 
circulante                                                               

Ativo 9.688   145.744   96   235   2   3   -   -   -   -   166.858   162.339   -   -   -   - 

Passivo (10.864)   (95.357)   -   -   -   (2.153)   -   -   -   (38)   -   -   -   -   -   - 
Ativo não 
circulante 
líquido (1.176)   50.387   96   235   2   (2.150)   -   -   -   (38)   166.858   162.339   -   -   -   - 
                                                                
Patrimônio 
líquido 162.357   157.837   5.471   18.834   670   600   200   4.952   2.000   2.000   167.424   162.903   -   70   2.573   1.282 
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ii. Demonstração do resultado sintética 
 

    Controladas 

    Indiretas   Diretas 

    
BR Partners Banco 

de Investimento 
S.A. 

  
BR Partners 
CTVM S.A. 

  
BR Partners 
Assessoria 

Financeira Ltda. 
  

BR Partners 
Assessoria de 
Mercados de 

Capitais e 
Dividas Ltda. 

  
BR Partners 
Gestão de 

Recursos Ltda. 
  

BR Partners 
Participações 

Financeiras Ltda. 
  

BR Partners 
Soluções 

Financeiras 
Ltda. 

  
BR Partners 
Europe B.V. 

    2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017   2018   2017 

 Receitas    264.507   (6.626)   689   5.853   77.746   55.571   4.814   1.401   2.882   9.374   7.170   6.063   -   144   26.634   14.216 
 Lucro antes do 
imposto de renda e 
da contribuição social    

6.806   11.801   382   4.839   47.528   33.024   3.582   126   2.092   6.421   4.549   6.040   -   (212)   1.577   1.023 

 Despesa de imposto 
de renda e da 
contribuição social    

(2.262)   (5.783)   (103)   (2.225)   (8.524)   (6.728)   (820)   (35)   (368)   (1.156)   (1)   -   -   (2)   (286)   (7) 

 Lucro 
líquido/(prejuízo) das 
operações 
continuadas    

4.544   6.018   279   2.614   39.004   26.296   2.762   91   1.724   5.265   4.548   6.040   -   (214)   1.291   1.016 

 Lucro líquido    4.544   6.018   279   2.614   39.004   26.296   2.762   91   1.724   5.265   4.548   6.040   -   (214)   1.291   1.016 
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11. Imobilizado 
    Controladora 

  
Vida útil 

(ano) 
  

Valor custo   
Valor contábil em 

2017   
Aquisição/ 

(Baixa)   Depreciação   
Valor contábil em 

2018 

Instalações 10   4.562   1.416   -    (456)   960 

Equipamentos de informática e telefonia 5   699   -   (51)   (51)   - 

Móveis e equipamentos de uso 10   1.651   493   (51)   (123)   320 

Outros 10   74   23   -   (7)   16 

Total     6.884   1.932   (101)   (637)   1.296 

 
        Consolidado 

    
Vida útil 

(ano) 
  

Valor custo   
Valor contábil em 

2017   
Aquisição/ 

(Baixa)   Depreciação   
Valor contábil em 

2018 

Instalações   10   4.843   1.569   8   (485)   1.092 

Equipamentos de informática e telefonia   5   3.308   1.003   327   (289)   1.041 

Móveis e equipamentos de uso   10   1.730   534   (51)   (131)   352 

Outros   10   113   49   -   (11)   38 

Total       9.994   3.155   284   (916)   2.523 

  
 

12. Ativos intangíveis 
    Consolidado 

    Valor custo   
Valor contábil em 

2017   
Aquisição/ 

(Baixa)   Amortização   
Valor contábil em 

2018 

Licença de uso de software   4.190   1.470   510   (515)   1.465 

Intangível de vida útil indefinida   4.500   4.500   -   -   4.500 

Total   8.690   5.970   510   (515)   5.965 

 
 
Para os Ativos intangíveis, é usado o prazo de amortização fixado em contrato.  
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13. Fornecedores e outras contas a pagar 
    2018   2017 
Fornecedores a pagar   9.132   5.918 

Total   9.132   5.918 
 

14. Passivos financeiros a custo amortizado 
 
a. Depósito a prazo 

 
Representado, no Consolidado, por captações em Certificados de Depósitos Bancários e Certificados 
de depósitos interfinanceiros com clientes do BR Partners Banco de Investimentos S.A. no valor de R$ 
146.961 com vencimento até 13 de dezembro de 2021 (R$ 102.930 em 2017). As taxas 
correspondentes variam de 98,5% à 111,4% do CDI e de 14,90% à 15,24% nas operações prefixadas. 

 
b. Recursos de aceites e emissão de títulos 

 
Representado por captações feitas pelo BR Partners Banco de Investimento S.A. em Letras de Crédito 
Imobiliário no valor de R$ 9.866 (R$ 10.031 em 2017), com vencimento até 9 de maio de 2028 à taxa 
varia entre 93% a 100% do CDI. 

 
c. Operações compromissadas 

 
Representado por operações compromissadas feitas pelo BR Partners Banco de Investimento S.A., 
sendo compromisso de recompra no montante de R$ 23.007, em 2017 o Banco não possuía 
operações dessa natureza. 

 
d. Passivos de contratos 

 
Representado por operações de cambio feitas pelo BR Partners Banco de Investimento S.A. no 
montante de R$ 116 em 2018 (R$ 3.342 em 2017). 

 
15. Valores a pagar 

    2018   2017 
Obrigações por compra de ações em tesouraria (*)   10.314   10.314 
Taxas de administração de fundos   -   14 
Valores a pagar clientes   1.079   992 

Total   11.393   11.320 
 

(*) Conforme contrato de compra e venda de ações e outras avenças com Brapinvest IV Fundo de 
Investimento em Participações. 
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16. Patrimônio líquido 
 
a. Capital social  
    Quantidade de ações emitidas e totalmente integralizadas  

    
Ações 

ordinárias 
  

Ações 
preferenciais 

  
Ações 

preferenciais 
em tesouraria 

  Total 

Em 31 de dezembro de 2016   57.931   52.775   5.144   115.850 

Ações preferenciais emitidas - aumento de capital 
mediante capitalização de dividendos 

  -   2.613   -   2.613 

Ações ordinárias emitidas   2.613   -   -   2.613 

Em 31 de dezembro de 2017   60.544   55.388   5.144   121.076 

Ações preferenciais emitidas - aumento de capital 
mediante capitalização de dividendos 

  -   2.617   -   2.617 

Ações ordinárias emitidas   2.758   -   -   2.758 

Em 31 de dezembro de 2018   63.302   58.005   5.144   126.451 

 
As ações ordinárias e preferenciais são todas nominativas e sem valor nominal. Cada ação 
ordinária corresponderá a um voto nas deliberações de assembleias gerais e as ações 
preferenciais não conferirão aos seus titulares direito de voto. As ações preferenciais conferem a 
seus titulares a prioridade no reembolso do capital no caso da liquidação da Companhia. Os 
aumentos de capital social da Companhia poderão ser efetuados por deliberação da assembleia 
geral, no todo ou em parte, mediante a emissão de ações preferenciais até o limite legal. 
 
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 1 de março de 2018, foi aprovado o aumento 
do capital social da Companhia em R$ 12.146, mediante a capitalização de dividendos por meio 
da emissão de 2.617 milhares de ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, pelo preço 
de emissão total de R$ 5.913 e pela emissão de 2.758 milhares de ações ordinárias, não 
integralizadas, pelo preço de emissão total de R$ 6.233, fixado de acordo com os critérios do 
artigo 170, § 1º, inciso I da Lei das Sociedades por Ações. O capital social da Companhia passou 
de R$ 213.484 para R$ 225.630 dividido em 126.451 ações, sendo 63.302 ações ordinárias e 
63.149 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 

 
b. Reserva de lucros 
 

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e 
não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. 
 
“Outras reservas” referem-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, em 
observância ao artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. 

 
c. Dividendos 

 
Os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório não cumulativo correspondente a 0,1% (zero 
vírgula um por cento) totalidade do lucro líquido ajustado. Conforme previsto no Estatuto Social da 
Companhia, é assegurado aos acionistas detentores de ações preferenciais um dividendo fixo, 
calculado como segue: 
 
 Dividendo fixo = Lucro líquido ajustado X 0,6 X quantidade de ações preferenciais; e 
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 Quantidade total de ações ordinárias e preferenciais 
 
O Lucro líquido ajustado refere-se ao lucro líquido, acrescido da parcela de participação nos lucros 
dos executivos, quando aplicável. Dividendos intermediários e juros sobre o capital próprio serão 
sempre considerados como antecipação do dividendo fixo e do mínimo obrigatório. 
 
Em 1 de março de 2018, conforme a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi 
distribuída aos acionistas dividendos no montante de R$ 42.274, sendo adiantados no decorrer do 
ano de 2017 o montante de R$ 30.448 e pagos no ano de 2018 o montante de R$ 11.826.  
 
Em 31 de dezembro de 2018 foram destinados dividendos referentes ao próprio ano no montante 
de R$ 33.251, já antecipados durante o exercício de 2018. 
 

d. Pagamento baseado em quotas 
 
Os colaboradores que recebem do Grupo opções para a compra de quotas da sua controladora 
indireta BR Partners Holdco Participações Ltda., por conta do Plano do Grupo BR Partners de 
Opção de Compra de Participação Societária (“Plano”), tem sua realização diferida ao longo de 
cinco anos, para cada programa dentro do plano. O pagamento ocorre de forma igualitária em 
cinco parcelas anuais consecutivas. O exercício das parcelas pode ser postergado exceto para a 
última parcela. Em cada programa anual, o exercício da primeira tranche terá obrigatoriamente 
carência inicial de 1 (um) ano. Passado este período, as primeiras quatro parcelas poderão ser 
postergadas num prazo máximo limitado à data da quinta parcela (data não prorrogável) de cada 
programa. 
 
Os beneficiados em planos anteriores de bonificação em ações, cancelados em decorrência da 
criação do atual Plano, formalmente aderiram a este último, uma vez que não houve qualquer 
prejuízo aos mesmos, e passaram a ter a opção de compra de quotas da BR Partners Holdco 
Participações Ltda.. 
 
O plano de stock options foi cancelado durante o exercício de 2017.  
 
As quantidades de opções de compra de ações em aberto e seus correspondentes preços médios 
ponderados do exercício estão apresentados a seguir: 
 

   Consolidado 

  

Quantidade de 
quotas   

Preço médio 
de exercício 
por quota R$ 

   Opções R$ mil 

Em 31 de dezembro de 2016 1.390.850.000         13.909 

Canceladas           
 BR Partners Assessoria Financeira Ltda. (555.900.000)   0,01   (5.559) 
 BR Partners Banco de Investimento S.A. (647.000.000)   0,01   (6.470) 
 BR Partners Assessoria Mercados de Capitais 
e Dívidas Ltda. Ltda. (187.950.000)   0,01   (1.880) 
Em 31 de dezembro de 2017 -       - 

 Não houve movimento -       - 
Em 31 de dezembro de 2018 -       - 
 
 

17. Receitas de prestação de serviços 
 
A receita de serviços prestados está substancialmente representada por serviços de consultoria 
econômica e financeira e de comissões de intermediação de Titulos e Valores Mobiliários pelas empresas 
do Grupo relacionadas abaixo: 
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    Consolidado 

    2018   2017 
BR Partners Banco de Investimento S.A.   12.084   9.793 
BR Partners Assessoria Financeira Ltda.   59.325   50.425 
BR Partners Gestão de Recursos Ltda.   2.399   8.609 
BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.   -   3.733 
BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda.   3.860   932 
BR Partners Soluções Financeiras Ltda.   -   88 
BR Partners Europe B.V..   26.634   14.184 
Total   104.302   87.764 
 

18. Resultado financeiro, líquido 
  Controladora 

  2018   2017 
Aplicações em títulos de renda fixa 17   62 
Resultado de aplicações em fundos de investimento 3.151   2.069 
Resultado de operações com derivativos -   258 
Prejuízos com títulos de renda fixa -   (3) 
Resultado financeiro líquido 3.168   2.386 
 
 
    Consolidado 
    2018   2017 
Resultado de operação de crédito   2.458   1.195 
Aplicações em títulos de renda fixa   14.750   57.496 
Resultado de aplicações em fundos de investimento   3.150   2.493 
Resultado de câmbio   2.780   1.677 
Resultado em operações com derivativos   10.414   (23.320) 
Lucros com titulos de renda fixa   2.000   - 
Outros   4.030   12.743 
Resultado de captação   (8.206)   (11.925) 
Despesas com provisão para créditos de liquidação duvidosa   -   (128) 
Prejuízo com titulos de renda variável   -   (1.929) 
Resultado financeiro líquido   31.376   38.302 
 

19. Despesas Administrativas 
 

      Controladora 

      2018    2017 

Despesas de depreciação e amortização   625    629 

Despesas de publicações   337    307 

Contrato de rateio de despesas administrativas - SLA   134    142 

Despesas com pessoal   126    135 

Despesas de serviços profissionais   95    38 

Outros   28    121 

Total   1.345    1.372 
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      Consolidado 

      2018    2017 

Despesas com pessoal    25.248     24.643 

Despesas de serviços profissionais    16.685     17.875 

Despesas BR Partners Europe B.V. (*)    12.573    9.328 

Despesas de serviços do sistema financeiro    3.128     5.460 

Despesas de processamento de dados    2.568     2.656 

Despesas com aluguéis    2.025     2.612 

Despesas de comunicação    2.318     1.967 

Despesas de viagens    1.220     1.487 

Despesas de depreciação e amortização    1.520     1.467 

Despesas de publicações    505     620 

Despesas com condomínio    463     565 

Despesas tributárias    570     549 

Despesas de promoções e relações públicas    343     305 

Despesas de água, energia e gás    300     289 

Despesas de manutenção e conservação de bens    215     251 

Despesas de transportes    115     81 

Outros     2.475     1.046 

Total    72.271    71.201 

 
(*) Em 31 de dezembro de 2018 o valor de R$ 12.573 (R$ 9.328 em 2017) referem-se a despesas 
comerciais assumidas pela BR Partners Europe B.V.. 
 

20. Outras despesas operacionais 
 
Em 31 de dezembro de 2018, o montante de outras despesas operacionais no consolidado era composto 
substanticalmente por, impostos e contribuições no valor de R$ 851 (R$ 267 em 2017), despesas com 
variação cambial R$ 221 (R$ 556 em 2017), despesas com projetos não ressarcidos R$ 12 (R$ 500 em 
2017). 
 

21. Imposto de renda e contribuição social 
 

a. Tributação sobre o resultado do exercício 
 

  Controladora 

  2018   2017 

  
Imposto de 

Renda 
  

Contribuição 
Social 

  
Imposto de 

Renda 
  

Contribuição 
Social 

Resultado antes da tributação sobre o lucro 51.207   51.207   39.547   39.547 
Alíquota (25% de IR e 9% de CSLL) (12.802)   (4.609)   (9.887)   (3.559) 
Adições/Exclusões permanentes -   -   (14)   (5) 
Adições/Exclusões temporárias 736   265   469   169 
Adições/Exclusões de Equivalência Patrimonial 12.334   4.440   9.637   3.469 
Diferido Constituição/Reversão do Período (788)   (284)   (485)   (175) 
Prejuízo fiscal (267)   (96)   (204)   (73) 
Despesa com IRPJ/CSLL (787)   (284)   (484)   (174) 
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O montante de crédito tributário não registrado em 2018 foi de R$ 2.271 (R$ 1.905 em 2017), o qual será 
registrado quando apresentar efetiva perspectiva de realização. 
 
No Consolidado, o cálculo do imposto de renda e da contribuição social das controladas BR Partners 
Assessoria Financeira Ltda. e BR Partners Gestão de Recursos Ltda. utiliza-se do método do lucro 
presumido. Nas demais controladas, aplica-se o método do lucro real. 
 

b. Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

  Consolidado 

  2018   2017 

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre prejuízo fiscal acumulado 3.961   114 

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre diferenças temporárias 1.061   980 

Total 5.022   1.094 

 
A Administração, com base nas suas projeções de resultados, entende que irá auferir resultados 
tributáveis para absorver os créditos tributários registrados nas demonstrações financeiras do BR Partners 
Banco de Investimento S.A. e BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., conforme 
demonstrado a seguir: 

  
Previsão de 
realização   Valor presente 

2019 3.412   3.027 
2020 1.533   1.205 
2021 36   25 
2028 41   12 

Total 5.022   4.269 
 
O valor presente dos créditos tributários foi calculado considerando a taxa média do CDI 0,493553% ao 
mês.  

 
Essa estimativa é periodicamente revisada, de modo que eventuais alterações na perspectiva de 
recuperação desses créditos sejam tempestivamente consideradas nas demonstrações financeiras. 
 

c. Provisões tributárias 
 

  Controladora 
  2018   2017 
Impostos e contribuições a recolher 18   48 
Imposto de renda e contribuição social diferido 11.171   10.100 
Total 11.189   10.148 

        
  Consolidado 

  2018   2017 
Impostos e contribuições a recolher 4.409   14.686 
Impostos correntes sobre o lucro do exercício 4.023   7.014 
Imposto de renda e contribuição social diferido 23.788   16.945 
Total 32.220   38.645 
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22. Outras informações 
 

a. Contingências 
 

No Grupo BR Partners, não há registro de processos judiciais de natureza passiva nos âmbitos 
tributários, cível ou trabalhista na data base 31 de dezembro de 2018 e 2017. No âmbito cível há 
uma ação judicial classificada como perda possível, cujo o valor envolvido é irrelevante e dada a 
classificação como possivels não são reconhecidas contabilmente. 

 
b. Seguros 

 
O Grupo possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, 
contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas, 
relativas às instalações em sua sede, foram contratadas por montantes considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os 
riscos envolvidos em suas operações. Em 31 de dezembro de 2018, o montante de prêmio 
contratado pelo Grupo totalizava R$ 7 (R$ 11 em 2017) e a Companhia apresentava a seguinte 
apólice de seguro: 

 

Bens segurados   Riscos cobertos   
Montante da 

cobertura 
Patrimônio   Incêndio, explosão e fumaça   10.000 
    Perda de aluguel   600 
    Responsabilidade civil   600 
    Danos elétricos   1.000 
    Equipamentos eletrônicos   2.000 
    Vidros   30 
    Derrame vazamento de sprinkles   2.000 
    Recomposição de registros e documentos   600 
    Equipamentos estacionários   600 

 
 

c. Não houve eventos subsequentes passiveis de divulgação nas demonstrações financeiras ao 
exercício de 2018. 

 


