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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do BR
Advisory Partners Participações S.A. (“Companhia”) da BR Advisory Partners Participações S.A. e
suas controladas (“Consolidado”), relativas ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2012,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. Principais fatos ocorridos no período: No
ano de 2012, apesar do ambiente de baixo crescimento econômico, a Companhia apresentou desempe-
nho positivo, com receitas acima de R$ 80 milhões, lucro líquido de R$ 36 milhões e patrimônio líquido
de R$ 208 milhões, resultando em um ROE de 17,3%. Participamos de algumas das mais relevantes
operações de fusão e aquisição do mercado, assessorando clientes como: Repom, LGR, Brookfield,

Genesys, Redecard, Casino, Taurus, Geração Futuro, Fleetcor e Poit Energia.Fechamos o ano de 2012
como um dos maiores assessores no segmento de fusões e aquisições em número de transações
anunciadas, segundo os rankings: Bloomberg (5º lugar), Thomson Reuters (6º lugar), MergerMarket
(5ºlugar) e ANBIMA (5º lugar). Recebemos aprovação do Banco Central do Brasil para a instalação
do BR Partners Banco de Investimento e da BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
em Junho de 2012. Durante o segundo semestre implementamos toda a infraestrutura necessária
do banco e da corretora para estamos operacionais já no primeiro trimestre de 2013. Também no
segundo semestre de 2012, começamos a atuar nas áreas de Administração de Fundos e Mercado de

Capitais. As despesas operacionais do grupo BR Partners consolidado totalizaram R$ 34 milhões, já
contabilizadas as despesas das subsidiárias. O principal componente das despesas, conforme espe-
rado, foi relativo à folha de pagamentos, que inclui as despesas de pró-labore dos sócios-executivos.
O número total de colaboradores chegou a 85, o incremento foi necessário devido à implementação
do BR Partners Banco de Investimento e a BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

São Paulo, 11 de março de 2013

A Administração

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Companhia Consolidado
Ativo 2012 2011 2012 2011
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 23.432 18.640 48.703 36.317

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado (Nota 5) 17.568 5.299 150.745 147.498
Contas a receber e outros recebíveis (Nota 6) 1.073 147 19.936 12.946
Dividendos a receber (nota 7 (a)) 16.971 2.025 – –
Adiantamento a terceiros – 6 15 10
Tributos a recuperar 484 110 3.343 1.870
Adiantamento distribuição de lucros – 960 – 960
Despesas antecipadas – – 96 135

59.528 27.187 222.838 199.736

Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 7 (b)) 7.749 2.033

Investimentos em controladas (Nota 8) 153.203 167.582 – 45
Imobilizado (Nota 9) 5.525 6.310 6.200 6.805
Ativos intangíveis (Nota 10) 169 243 5.588 974

158.897 174.135 11.788 7.824
166.646 176.168 11.788 7.824

Total do ativo 226.174 203.355 234.626 207.560

Companhia Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2012 2011 2012 2011
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 181 90 1.713 1.175
Salários e encargos sociais a pagar – – – 395
Dividendos a pagar (Nota 11 (c)) 5.374 – 6.269 –
Impostos a recolher 15 2 1.392 884
Provisões tributárias (Nota 15(b)) 710 90 3.205 1.204
Valores a pagar 10.314 – 12.415 –

16.594 182 24.994 3.658
Não circulante
Impostos diferidos (Nota 15(b)) 1.281 170 1.332 892

Patrimônio líquido (Nota 11)
Capital social 163.550 154.724 163.550 154.724
Reserva de capital 31.949 30.614 31.949 30.614
Reserva de lucros 23.114 17.665 23.114 17.664
Resultado de participação negativa de controlada – – – (21)
Ações em tesouraria (10.314) – (10.314) –

208.299 203.003 208.299 202.981
Participação dos acionistas não controladores – – 1 29

208.299 203.003 208.300 203.010
Total do passivo e patrimônio líquido 226.174 203.355 234.626 207.560

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reserva de capital Reserva de lucros
Capital Ágio na emissão Lucros a Ações em Lucros
social de Ações Outras Legal distribuir tesouraria acumulados Total

Em 1 de janeiro de 2011 141.364 28.207 – 1.559 – – 811 171.941
Emissão de ações (Nota 11 (a)) 13.360 2.407 – – – – – 15.767
Dividendos pagos – – – – – – (14.045) (14.045)

Lucro líquido do exercício – – – – – – 29.340 29.340
Constituição de reservas – – – 1.436 14.670 – (16.106) –

Em 31 de dezembro de 2011 154.724 30.614 – 2.995 14.670 – – 203.003
Capitalização de reservas (Nota 14 (a)) 8.626 – – – (8.626) – – –
Aumento de capital 200 – – – – – – 200
Compra de ações em tesouraria – – – – – (10.314) – (10.314)
Dividendos – – – – (5.794) – – (5.794)

Lucro líquido do exercício – – – – – – 36.238 36.238
Destinação do lucro líquido
Constituição de reservas – – – 1.687 18.432 – (20.119) –
Dividendos intercalares pagos – – – – – – (15.034) (15.034)
Outras Reservas – – 1.335 – (250) – (1.085) –

Em 31 de dezembro de 2012 163.550 30.614 1.335 4.682 18.432 (10.314) – 208.299

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Companhia Consolidado
2012 2011 2012 2011

Operações continuadas
Receita de serviços (Nota 12) 55.465 35.854

Lucro bruto 55.465 35.854
Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8) 34.133 28.175 – –
Receita de dividendos 534 427 – 427
Despesas comerciais – (238) – (251)
Despesas administrativas (Nota 13) (1.474) (5.025) (34.644) (16.235)

Lucro operacional 33.193 23.339 20.821 19.795
Receitas financeiras 5.368 8.979 25.360 19.105
Despesas financeiras (123) (3) (503) (26)

Receitas financeiras, líquidas 5.245 8.976 24.857 19.079
Outras receitas operacionais 3 59 135 59
Outras despesas operacionais (16) – (341) –
Receitas não operacionais (196) 2 (209) 6

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social 38.229 32.376 45.263 38.939
Imposto de renda e contribuição social (Nota 14) (1.991) (3.036) (9.222) (9.557)

Lucro líquido do exercício 36.238 29.340 36.041 29.382
Atribuído à:
Participação dos acionistas controladores 36.021 29.340
Participação dos acionistas não controladores 20 42

Ações em circulação no final do exercício (mil) 93.182 93.925 – –
Lucro líquido por mil ações do capital social no fim do
exercício – R$ 388,89 312,38 – –

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Companhia Consolidado
2012 2011 2012 2011

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 36.238 29.340 36.041 29.382
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação 791 596 904 631
Amortização 60 49 231 173
Outros 35 – 35 –
Participação no resultado de controladas (34.133) (28.175) – –
Receitas financeiras – líquidas (5.245) (8.976) (24.857) (19.079)

(2.254) (7.166) 12.354 11.107
Variações no capital circulante
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado (12.269) (5.299) (3.247) (147.498)
Contas a receber de clientes e outros recebíveis (61.533) 282 (5.996) (12.313)
Contas a receber de partes relacionadas 15.779 – – –
Fornecedores e outras contas à pagar 47.169 (333) 18.827 1.761
Outros passivos 1.111 – 440 –
Impostos 633 3.036 2.509 9.557

Caixa gerado nas operações (11.364) (9.480) 24.887 (137.386)
Juros pagos – (3) – (26)
Juros recebidos 520 8.979 10.545 19.105
Imposto de renda e contribuição social pagos (374) (5.159) (1.473) (11.952)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (11.218) (5.663) 33.959 (130.259)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (220) (3.137) (514) (3.509)
Alienação imobilizado 207 – 207 43
Aquisição de ativos intangíveis (14) (143) (4.873) (914)
Aquisição de participação societária (15.340) (128.145) – (45)
Alienação de investimento 6.679 – 6.679 –
Dividendos recebidos 53.486 12.600 – –

Caixa líquido usado nas atividades de investimento 44.798 (118. 825) 1.499 (4.425)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de emissão de ações 200 15.767 200 15.767
Compra de ações em tesouraria (10.314) – (10.314) –
Valores concedidos à controladas (5.716) (1.805) – –
Dividendos distribuídos (12.958) (12.620) (12.958) (14.045)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (28.788) 1.342 (23.027) 1.722
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 4.792 (123.146) 12.386 (132.962)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 18.640 141.786 36.317 169.279
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
(Nota 4) 23.432 18.640 48.703 36.317

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

(b) Contas a receber de partes relacionadas
BR Partners BR Partners BR Partners BR Partners BR Partners Partners BR Partners

Holdco Asses. Asses. Merc. Particip. Banco de Gestão Invest. BR de
Participações Financeira Capitais e Financeiras Investimento Recursos Imobiliários

Ltda. Ltda. Dívidas Ltda. Ltda. S.A. Ltda. S.A. Total
Em 1º de janeiro de 2.011 – 24 200 1 – 3 – 228
Valores concedidos – 1.977 – 6 15 – 10 2.008
Pagamentos recebidos – – (200) – – (3) – (203)

Em 31 de dezembro 2.011 – 2.001 – 7 15 – 10 2.033
Valores concedidos 10 534 156 7.692 1 – 91 8.484
Pagamentos recebidos (10) (2.535) (156) (30) (16) – (21) (2.768)

Em 31 de dezembro 2.012 – – – 7.669 – – 80 7.749
(c) Remuneração do pessoal-chave: O pessoal-chave da administração inclui os diretores e todos os administradores da Companhia e do Grupo. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da
administração por serviços prestados considera apenas benefícios de curto prazo.
8. Investimentos em Controladas – A Companhia possui em 31 de dezembro de 2012 os seguintes investimentos:

2012 2011
BR Partners Investimentos e Novos Negócios Ltda. – 127.345
BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 1 –
BR Partners Assessoria Financeira Ltda. 600 38.317
BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda. 4.710 61
BR Partners Participações Financeiras Ltda. 142.019 –
BR Partners Gestão de Recursos Ltda. 1.999 1.814
BR Partners Europe BV 3.874 45

153.203 167.582
A movimentação dos saldos de investimento no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 segue abaixo:

Integralização/ Resultado de Dividendos Alienação/
aumento equivalência recebidos/ Transferência

2011 de capital patrimonial a receber de investimento 2012
BR Partners Banco de Investimentos
(anteriormente denominada BR Partners Investimentos e Novos Negócios Ltda.) 127.345 – 2.019 (2.345) (127.019) –

BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – 1 – – – 1
BR Partners Assessoria Financeira Ltda. 38.317 – 27.642 (65.359) – 600
BR Partners Assessoria de Mercados de Capitais e Dívidas Ltda. 61 5.300 (651) – – 4.710
BR Partners Participações Financeiras Ltda. – 142.019 940 (940) – 142.019
BR Partners Gestão de Recursos Ltda. 1.814 – 2.468 (2.283) – 1.999
BR Partners Investimentos Imobiliários S.A.
(anteriormente denominada BR Partners Consultoria Especializada Ltda.) – 7.700 226 – (7.926) –

BR Partners Europe BV 45 2.340 1.489 – – 3.874
167.582 157.360 34.133 (70.927) (134.945) 153.203

1. Informações gerais – A BR Advisory Partners Participações S.A. (“Companhia”), é uma sociedade
anônima, constituída em 20 de fevereiro de 2009, com sede em 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. e, em conjunto com as respectivas empresas controladas (“Grupo
BR Partners”), compartilha as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais. A Com-
panhia participa como controladora das seguintes empresas:

% parti-
cipação

Companhias controladas Principais atividades desenvolvidas 2012 2011
• BR Partners Assessoria

Financeira Ltda.
Prestação de serviços de assessoria e consultoria 99,93 99,92

• BR Partners Investimentos
Imobiliários S.A. (anterior-
mente BR Partners Consul-
toria Especializada Ltda.)

Prestação de serviços de consultoria e assessoria
a empresas e fundo de investimento

– 99,99

• BR Partners Gestão de
Recursos Ltda.

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

99,95 99,92

• 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 100,00 100,00
• BR Partners Participações

Financeiras Ltda.
Participação em outras sociedades, nacionais ou

estrangeiras
100,00 97,00

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 27 de fevereiro
de 2013.
2. Resumo das principais políticas contábeis – As demonstrações financeiras foram elaboradas
pela Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias
empresas – Pronunciamento Técnico CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis aplicadas
na preparação destas demonstrações financeiras estão descritas a seguir. Essas políticas foram
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.
2.1. Base de preparação e apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com o CPC para PMEs (R1). A preparação de demonstrações finan-
ceiras em conformidade com o CPC PMEs (R1) requer o uso de certas estimativas contábeis e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplica-
ção das políticas contábeis. 2.2. Demonstrações financeiras consolidadas: A Companhia consoli-
dou 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 consoli-
dadas 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 procedimen-
tos: a) eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas. b)
eliminação dos saldos de investimentos da controladora 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. 2.3. 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 demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Companhia
e, também, a sua moeda de apresentação. 2.4. 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. 2.5. Instrumentos Financeiros: A Companhia
classifica seus ativos financeiros como mensurados ao valor justo por meio do resultado. A classifi-
cação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. (a) Ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo
por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação, ativa e frequente, ou assim
designados em seu reconhecimento inicial. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos
circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes das variações desses ativos mensurados ao valor
justo por meio do resultado são apresentados em “Receitas financeiras “ no período em que ocorrem.
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de compra.
Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor
justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contra-
tadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise
de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções, quando aplicável, que fazem
o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com infor-
mações geradas pela administração da própria entidade. A Companhia avalia, na data do balanço,
se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado
por valor acima de seu valor recuperável (impairment). 2.6. Contas a receber de clientes e outros
recebíveis: As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e
subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva
menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Uma provisão para créditos de liquidação
duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos
os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber. 2.7. Investimento em
controladas: Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem
ser conduzidas pela Companhia para se beneficiar de suas atividades, geralmente com uma partici-
pação acionária de mais da metade dos direitos de voto. As controladas são integralmente consoli-
dadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia e deixam de ser consolida-
das 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 contro-
ladas 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. 2.8. 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. 2.9. Ativos intangíveis:As licenças de software adquiridas
são demonstradas pelo custo histórico menos amortização e perdas por impairment acumuladas.
Todos os ativos intangíveis são considerados como tendo uma vida útil definida. A amortização é
calculada pelo método linear para alocar o custo das licenças de software adquiridas durante a vida
útil estimada em cinco anos. 2.10. Provisões para perdas por impairment em ativos não financei-
ros: 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 do ágio, são revisados para identi-
ficar uma possível reversão da provisão para perdas por impairment na data do balanço. 2.11. For-
necedores: As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo. 2.12.
Capital social: As ações ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. 2.13.
Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a
receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apre-
sentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. A Companhia 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 da Companhia, conforme descrição a seguir. A receita e despesa financeira é reco-
nhecida usando o método da taxa de juros efetiva. 2.14. Imposto de renda e contribuição social
corrente: 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. A Companhia apurou o imposto de renda e a contri-
buição social pelo regime tributário do lucro real. 2.15. 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.
3. Gestão de risco financeiro – Os riscos financeiros das operações estão diretamente ligados aos
riscos dos ativos detidos pela Companhia, ainda que mantenha sistema de gerenciamento de riscos,
não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas. Dentre os fatores de risco a que
a Companhia pode estar sujeita, destacam-se os seguintes: • Risco de mercado: o valor dos ativos,
especificamente seus instrumentos financeiros, pode variar em função de flutuações nas taxas de
juros, preços e cotações de mercado; • Risco de crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso
no pagamento de juros ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações,
podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o
valor das operações contratadas e não liquidadas; • Riscos de liquidez: possibilidade de ocorrência
de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis que possam afetar a capacidade de
pagamento da Companhia, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação
de seus direitos e obrigações.
4. Caixa e equivalentes de caixa Companhia

2012 2011
Bancos – Conta corrente e caixa 34 25
Depósitos bancários de curto prazo 23.398 18.615

23.432 18.640

Consolidado
2012 2011

Bancos – Conta corrente e caixa 428 139
Depósitos bancários de curto prazo 48.275 36.178

48.703 36.317
Os saldos de recursos em bancos são registrados pelos valores depositados no Banco Bradesco
S.A. e os depósitos bancários de curto prazo referem-se principalmente a operações, lastreadas em
debêntures, remuneradas a 99,5% do CDI e possuem liquidez imediata, com prazo de vencimento
de até 90 dias.
5. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado

Companhia
2012 2011

Mantidos para negociação
Certificados de depósitos bancários 103 –
Cotas de Fundo de Investimento
BR Partners Logística Fundo de Investimento em Participações(*) 3.492 –
BR Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações(*) 9.718 –

Ações de Companhias Fechadas
Jaux Holdings S.A. 684 5.299
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. 3.571 –

17.568 5.299
(*) A Companhia não é cotista exclusivo dos fundos.

Consolidado
2012 2011

Mantidos para negociação
Letras do Tesouro Nacional 15.291 –
Certificados de depósitos bancários 258 –
Cotas de Fundo de Investimento
BR Partners Logística Fundo de Investimento em Participações 3.492 –
BR Partners Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações 9.718 –
Total Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior (**) 117.731 122.104
Fundo de Investimento BR Global FIM Macro (**) – 20.095

Ações de Companhias Fechadas
Jaux Holdings S.A. 684 5.299
Rodobens Negócios Imobiliários S.A. 3.571 –

150.745 147.498
(**) A Companhia é cotista exclusivo do fundo, cuja carteira é composta principalmente de títulos

públicos federais, LFT com vencimento em 2015, LTN com vencimento até 2015, NTN-B com
vencimento até 2016 e NTN-O com vencimento até 2013.

6. Contas a receber de clientes e outros recebíveis – O “Contas a receber de clientes”, no Conso-
lidado, em 2012, é composto substancialmente por prestação de serviços de consultoria financeira,
no montante de R$ 15.693, despesas a serem reembolsadas pelos clientes, de R$ 1.628 e valores a
receber de R$ 1.054 referente à venda das ações da empresa BR Partners Investimentos Imobiliários

S.A. (anteriormente denominada BR Partners Consultoria Especializada Ltda.) para o Outlet Premium
Fundo de Investimento em Participações. Em 31 de dezembro de 2012, no saldo de contas a receber
de clientes e outros recebíveis, não foi reconhecida provisão para créditos de liquidação duvidosa,
uma vez que não foram identificadas situações que caracterizassem inadimplência. 7. Transações
com partes relacionadas – A Companhia é controlada pela BR Partners Holdco Participações Ltda.,
a qual detém 54,69% das ações da sociedade. A participação remanescente é distribuída entre outros
acionistas. As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
(a) Dividendos a receber – Companhia

BR Partners BR Partners BR Partners BR Partners
Asses. Particip. Gestão de Banco de

Financeira Financeiras Recursos Investimento
Ltda. Ltda. Ltda. S.A. Total

Em 31/12/2011 2.025 – – – 2.025
Dividendos a receber 62.865 940 2.282 2.345 68.432
Dividendos recebidos (51.141) – – (2.345) (53.486)

Em 31/12/2012 13.749 940 2.282 – 16.971

• BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. (anteriormente denominada BR Partners
Consultoria Especializada Ltda.) – Empresa tem como objeto social a prática das seguintes ope-
rações e atividades: realização de planejamento, desenvolvimento, implantação e investimentos na
área imobiliária, nomeadamente em Shopping Centers e Outlets e em atividades correlatas, como
empreendedora, incorporadora, construtora, locadora e assessoria, exploração e gestão de imóveis
próprios e/ou de terceiros e de estabelecimentos comerciais e a prestação de serviços conexos em
operações imobiliárias de imóveis próprios e/ou de terceiros; e participação em outras sociedades
empresárias e/ou em fundos de investimentos imobiliários. Em 01 de junho de 2012, foi deliberado
o aumento de capital no montante de R$ 7.700, passando o capital da Sociedade de R$ 10 para
R$ 7.710 mediante a criação de 770.000.000 (setecentos e setenta milhões) de novas quotas, com
valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma conforme 5º alteração e consolidação do
contrato social. Em 02 de julho de 2012, através da 6ª alteração do contrato social, o tipo societário
BR Partners Consultoria Especializada Ltda. é alterada para sociedade por ações passando a ser
denominada BR Partners Investimentos Imobiliários S.A. Em 17 de dezembro de 2012 o acionista
controlador BR Advisory Partners Participações S.A. alienou 770.999.997 (setecentos e setenta
milhões, novecentos e noventa e sete) ações da sua controlada BR Partners Investimentos Imobili-
ários S.A. (anteriormente denominada BR Partners Consultoria Especializada Ltda.) à BR Partners
Outlet Premium Fundo de Investimento em Participações pelo valor de R$ 7.730, sendo que 3 (três)
ações remanescentes permanecerão com os conselheiros de administração, conforme contrato de
compra e venda de ações, apurando um prejuízo na venda de R$ 196. • BR Assessoria de Merca-
dos 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 07 de fevereiro de 2012, conforme a 8ª Altera-
ção e Consolidação do Contrato Social, foi deliberado o aumento de capital no montante de R$ 300,
mediante a criação de 30.000.000 (trinta milhões) de novas quotas com valor nominal de R$ 0,01
(um centavo de real) cada uma pela sócia BR Advisory Partners Participações S.A. Em 16 de julho
de 2012, conforme a 9ª Alteração e Consolidação do Contrato Social, foi deliberado o aumento
de capital no montante de R$ 5.000, mediante a criação de 500.000.000 (quinhentos milhões) de
novas quotas com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma pela sócia BR Advisory
Partners Participações S.A. • 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 dezembro de 2012 houve apuração do montante de R$ 2.494 referente a
distribuição desproporcional de dividendos à sócia BR Advisory Partners Participações S.A. Durante
o exercício de 2012, houve o pagamento de dividendos de R$ 39.520. Em 31 de dezembro de 2012,
foram destinados dividendos referente ao próprio ano no montante de R$ 25.370 sendo que R$ 11.621
foram pagos antecipadamente. • 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 inves-
timento 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 2012, foi destinado dividendos referente aos lucros acumulados de R$ 2.283. • BR
Partners Participações Financeiras Ltda. – Empresa de participações no BR Partners Banco de
Investimento S.A. (anteriormente denominada BR Partners Investimentos e Novos Negócios Ltda.) e BR
Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de sócia, acionista ou quotista.
Conforme alteração do contrato social de 3 de fevereiro de 2012, foi aprovado o aumento de capital
social no montante de R$ 15.000. Em 31 de dezembro de 2012, foi destinado dividendos referente ao
próprio ano de R$ 940. Em 2 de janeiro de 2013, os acionistas da Corretora, BR Partners Participações

Financeiras Ltda. e BR Advisory Partners Participações S.A. decidiram alienar ao BR Partners Banco
de Investimento S.A. ações ordinárias de emissão de sua titularidade. O acionista BR Partners Parti-
cipações Financeiras Ltda. alienou 14.998.999 (quatorze milhões, novecentos e noventa e oito mil e
novecentos, noventa e nove) ações ordinárias de sua titularidade e o acionista BR Advisory Partners
Participações S.A. alienou 1.000 (um mil) ações ordinárias de sua titularidade, no valor de R$15.015.
• BR Partners Banco de Investimentos (anteriormente denominada BR Partners Investimentos
e Novos Negócios Ltda.) – O BR Partners Banco de Investimento S.A. tem por objeto social a prática
de operações ativas, passivas e acessórias inerentes à carteira de investimento e câmbio. Em 30
de abril de 2012, conforme a 3ª Alteração do Contrato Social a BR Advisory Partners Participações
S.A. cede e transfere 124.999.999 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove) quotas para a BR Partners Participações Financeiras Ltda., no valor
de R$ 125.000. Em ata de assembleia foi deliberado o aumento de capital no montante de R$ 2.750.
• BR Partners Europe B.V. – Empresa com sede em Amsterdam, Holanda, cujo objeto social são
atividades de consultoria em gestão empresarial.Em 29 de fevereiro de 2012, conforme “Shareholder’s
Resolution” foi deliberado o aumento de capital no montante de EUR 1.019, equivalente a R$ 2.340,
pela sócia BR Advisory Partners Participações S.A.
9. Imobilizado Companhia

Equip. Móveis,
Insta- informática Máquinas utensílios

Custo lações e telefonia e equip. e equip. Outros Total
Em 1º de janeiro de 2012 5.253 663 243 803 74 7.036
Adições 14 168 – 38 – 220
Baixas (40) (118) (49) – – (207)
Transferências (665) 44 195 426 – –

Em 31 de dezembro de 2012 4.562 757 389 1.267 74 7.049
Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2011 (487) (141) (21) (77) – (726)
Depreciação anual (519) (152) (19) (87) (14) (791)
Transferências 141 (20) (41) (87) – (7)

Em 31 de dezembro de 2012 (865) (313) (81) (251) (14) (1.524)
Valor contábil
Em 1º de janeiro de 2011 4.766 522 222 726 74 6.310
Em 31 de dezembro de 2012 3.697 444 308 1.016 60 5.525

Consolidado
Equip. Móveis,

Insta- informática Máquinas utensílios
Custo lações e telefonia e equip. e equip. Outros Total
Em 1º de janeiro de 2012 5.293 1.149 256 802 74 7.574
Adições 88 386 1 39 – 514
Baixas (40) (118) (49) – – (207)
Transferências (665) 44 195 426 – –

Em 31 de dezembro de 2012 4.676 1.461 403 1.267 74 7.881
Depreciação acumulada
Em 1º de janeiro de 2011 (487) (185) (21) (77) – (770)
Depreciação anual (524) (258) (21) (87) (14) (904)
Transferências 141 (20) (41) (87) – (7)

Em 31 de dezembro de 2012 (870) (436) (83) (251) (14) (1.681)
Valor contábil
Em 1º de janeiro de 2011 4.806 964 235 725 74 6.804
Em 31 de dezembro de 2012 3.806 963 320 1.051 60 6.200
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10. Ativos intangíveis
Companhiap

Licença de uso de software Software Totalç
Custo
Em 1º de janeiro de 2012 292 9 301
Adições 14 – 14
Baixas – – –
Transferências (35)( – (35)(

Em 31 de dezembro de 2012 271 9 280
Amortização acumulada

Em 1º de janeiro de 2012 (58) – (58)
Amortização anual (60) – (60)
Transferências 7 – 7

Em 31 de dezembro de 2012 (111( ) – (111( )
Valor contábil
Em 1º de janeiro de 2012 234 9 243
Em 31 de dezembro de 2012 160 9 169

Consolidado
Licença de Ágio na aquisiçãoÁ

uso desoftware Software de investimento Total
Custo
Em 1º de janeiro de 2012 432 657 – 1.089
Adições 213 160 4.500 4.873
Transferências (35) –( – (35)(

Em 31 de dezembro de 2012 610 917 4.500 5.927
Amortização acumulada

Em 1º de janeiro de 2012 (64) (51) – (115)
Amortização anual (99) (132) – (231)
Transferências 7 – – 7

Em 31 de dezembro de 2012 (156( ) (183( ) – (339( )
Valor contábil
Em 1º de janeiro de 2012 368 606 – 974
Em 31 de dezembro de 2012 454 634 4.500 5.588

11. Patrimônio líquido – (a) Capital social:

Quantidade de ações emitidas e
totalmente integralizadas (milhares)g (

Em 1º de janeiro de 2012– ações ordinárias 48.631
Em 1º de janeiro de 2012 – ações preferenciais 45.294
Ações ordinárias emitidas 2.333
Ações preferenciais emitidas 2.068
Ações preferenciais em tesouraria (5.144)(

Em 31 de dezembro de 2012 – ações ordinárias 50.964
Em 31 de dezembro de 2012 – ações preferenciais 42.218
As ações ordinárias e preferenciais são todas nominativas e sem valor nominal. A totalidade das ações
da Companhia encontravam-se em circulação nas datas dos encerramentos dos exercícios de 2012
e 2011. 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 aumen-
tos 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 13 de janeiro de
2011, a Companhia procedeu o aumento de seu capital no montante de R$ 2.593, mediante emissão
de 1.399 milhares de ações preferenciais. Em 30 de junho de 2011, mediante a emissão de 3.665
milhares de ações ordinárias, procedeu o aumento de seu capital no montante de R$ 10.767. Em 31
de janeiro de 2012, a Companhia procedeu a capitalização de reservas no montante de R$ 8.626
mediante emissão de 2.333 milhares de ações ordinárias e 2.068 milhares de ações preferenciais.
A assembleia geral poderá, observado o limite legal, emitir ações preferenciais de classe diversa da
já existente ou aumentar classe de ações preferenciais sem guardar proporção com as demais. Na
mesma assembleia foi deliberado o aumento de capital no montante de R$ 200. Em 09 de fevereiro
de 2012 a Companhia e seu então acionista Brapinvest IV Fundo de Investimento em Participações
celebraram um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças onde a Companhia adquiriu
daquele acionista 5.143.726 ações preferenciais por R$ 10.314. O preço será integralmente pago
mediante dação em pagamento de bônus de subscrição, cujos termos e condições continuam em
negociação entre as partes. As ações adquiridas encontram-se em tesouraria. (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”
refere-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 totalidade do lucro liquido ajustado. Conforme previsto no Contrato
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 preferenciaisq j , q ç p
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 2012 foram destinados
dividendos intercalares conforme previsto no estatuto social no montante de R$ 12.540.Em 30 de junho
de 2011, mediante aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, o Grupo procedeu a distribuição
de R$ 12.620 de dividendos intercalares ao seu acionista controlador direto. Adicionalmente, durante
o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, foram pagos ou destinados dividendos desproporcio-
nalmente à respectiva participação, no montante de R$ 2.494 (2011 – R$ 1.425), aos quotistas não
controladores da BR Partners Assessoria Financeira Ltda. O acordo de acionistas determina que
o lucro líquido apurado até 31 de dezembro de 2012, deduzidos os dividendos intercalares serão
capitalizados em uma ou mais assembleias convocadas para esse fim mediante a emissão de novas
ações preferenciais e ordinárias.
12. Receitas de serviços – A Receita de serviços prestados está substancialmente representada
por serviços de consultoria prestados pela BR Partners Assessoria Financeira Ltda. e BR Partners
Europe BV, no montante de R$ 19.398 (2011 – R$ 34.198) e R$ 31.161 respectivamente, e serviços
de gestão de recursos pela BR Partners Gestão de Recursos Ltda. no montante de R$ 4.906, líquida.
13. Despesas administrativas

Companhiap
2012 2011

Despesas com aluguéis – 1.259
Despesas de propaganda e publicidade 275 –
Despesas de serviços profissionais 71 1.171
Despesas com pessoal 145 1.226
Despesas de comunicação – 562
Despesas de viagens 70 117
Despesas de depreciação e amortização 851 645
Outros 62 45

1.474 5.025

Consolidado
2012 2011

Despesas com aluguéis 2.647 2.436
Despesas de propaganda e publicidade 1.231 6
Despesas de serviços profissionais 11.026 4.176
Despesas com pessoal 12.235 7.355
Despesas de processamento de dados 1.202 –
Despesas de manutenção e conservação de bens 260 –
Despesas de transportes 170 179
Despesas de água, energia e gás 166 128
Despesas de comunicação 961 520
Despesas de viagens 359 370
Despesas de depreciação e amortização 1.035 804
Outros 3.364 261

34.656 16.235
14. Imposto de renda e contribuição social

Companhiap
Imposto de Renda Contribuição Social

Resultado antes da tributação sobre o lucro 38.229 38.229
Alíquota (25% de IR e 9% de CSLL) (9.533) (3.441)
Adições/Exclusões Permanentes (369) (133)
Adições/Exclusões Temporárias 853 307
Adições/Exclusões de Equivalência Patrimonial 8.533 3.072
Diferenças temporárias
Constituição/Reversão do Período (942) (339)
Despesa com IRPJ/CSLL (1.458( ) (533( )
A Companhia utiliza o método do lucro real para o cálculo do imposto de renda e da contribuição
social, aplicando a taxa nominal sobre o montante de receitas financeiras apuradas no período (25%
para Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social). No Consolidado, o cálculo do imposto de
renda e da contribuição social de determinadas controladas utilizam o método do lucro real. Nas
demais controladas, aplica-se o método do lucro presumido. Nas demais controladas o cálculo levou
em consideração a taxa nominal do imposto de renda e da contribuição social, aplicadas sobre o
montante de suas receitas operacionais (32% de presunção de lucro) e de suas receitas financeiras
(25% para Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social).
15. Outras informações – (a) Contingências: Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a Companhia
não é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros. (b) Provisões tributárias

Companhiap
2012 2011

Impostos correntes sobre o lucro do exercício (710) 90
Impostos diferidos (1.281)( 170
Provisões tributárias (1.991( ) 260

Consolidado
2012 2011

Impostos correntes sobre o lucro do exercício 3.205 1.204
Impostos diferidos 1.332 892
Provisões tributárias 4.537 2.096
(c) Instrumentos financeiros derivativos: Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012
e 2011 a Companhia e suas controladas não operaram com instrumentos financeiros derivativos. (d)
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, rela-
tivas 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 2012, o montante de prêmio pago/a pagar
pelo Grupo totalizava R$ 5.

… continuação das Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2012 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas BR Advisory Partners Participações S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da BR Advisory Partners Participações S.A. (a
“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as demonstrações financeiras consolidadas da BR Advisory Partners
Participações S.A. e suas controladas (“Consolidado”) que compreendem o balanço patrimonial con-
solidado em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim
como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade
da administração sobre as demonstrações financeiras: A administração da Companhia é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento
Técnico CPC PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, 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 por erro. Responsabilidade
dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a
execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses con-
troles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como
a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião:
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BR Advisory Partners Participa-
ções S.A. e da BR Advisory Partners Participações S.A. e suas controladas (“Consolidado”) em 31
de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, bem como o
desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício
findo nessa mesma data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis para
pequenas e médias empresas.2.

São Paulo, 11 de março de 2013
PricewaterhouseCoopers Maria José De Mula Cury
Auditores Independentes Contadora
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP192785/O

DIRETORIA
Diretor Presidente – Ricardo Fleury Cavalcanti de Albuquerque Lacerda Diretor – Renato Naigeborin Diretor – José Flávio Ferreira Ramos
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Os gringos estão de olho e têm dinheiro
Apromissora indústria

de empresas
inovadoras no País

chama cada vez mais a
atenção dos investidores
estrangeiros. De acordo com
o professor Cláudio Vilar
Furtado, diretor executivo
do GV Cepe, o capital
proveniente do exterior é
responsável por financiar
em torno de 40% dessa
indústria. Mas o

investimento não vai só para
startups, explica Furtado,
pois 46% dessas empresas
estão em estágio inicial – ou
seja, desde o seed capital (ou
capital-semente) até o
venture later estate (um
segundo momento, quando
o capital de risco investido
está em andamento).

"Desse montante, 7% são
alocados no modelo
startup", explica. "Isso

porque a predominância
nesse tipo de
empreendimento são
soluções voltadas a
softwares, internet, redes
sociais ou comércio
eletrônico, em que a
criatividade pode ser
aplicada rapidamente sem
grande necessidade de
investimento."

Furtado menciona
novamente que, o

investimento privado chega
primeiro aos
empreendedores com ideias
muito boas e ampla visão de
negócio. "Mesmo o Fundo
Criatec (fundo de
investimentos em capital

semente lançado em 2007 pelo

Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico

e Social  BNDES), por
exemplo, que foi uma ideia
fantástica, recebeu 3,6 mil

propostas de
empreendedores em quatro
anos. Mas apenas 36 foram
investidos", diz,
mencionando que a
experiência brasileira não é
diferente da norte-
americana, mesmo que os
laboratórios de pesquisa
sejam bancados pelo
governo com verbas
milionários.

O professor da ESPM, José

Eduardo Amato Balian, é da
mesma opinião. Segundo
ele, é muito difícil para esse
tipo de empreendedor
conseguir recursos no
sistema financeiro ou com
investidores. "Só quando o
projeto é bom, mas bom
mesmo. Aí, chove
(investimentos). Mas nem
sempre é possível criar algo
tão sensacional ou inédito",
diz. (KL)

Só quando o projeto é bom, mas bom mesmo. Aí, chove (investimentos). Mas nem sempre é possível criar algo tão sensacional ou inédito.

José Eduardo Amato Balian, professor da ESPM

São Paulo, um ambiente que
lembra o Vale do Silício.

A característica empreendedora forte é semelhante, assim como dificuldades de financiamento e de formação de equipe.

13
é a posição da Capital

paulista no ranking
mundial de

ecossistemas de
startup por possuir

i n c u b a d o ra s,
aceleradoras e

ambiente de negócio
favo r á ve l .

Mesmo com startups
espalhadas por to-
do o País, conforme
a base de dados da

BizStart (confira no quadro da pá
gina 16), o ambiente de negócios
favorável, as incubadoras, ace-
leradoras e escolas especializa-
das que existem em São Paulo fi-
zeram com que a região ocupas-
se o 13º lugar no top 20 do rela-
tório Startup Ecossystem Report
2012, do Startup Genome Pro-
ject, diz Paolo Umberto Petrelli,
diretor da AB Startup.

A pesquisa é feita com base
em índices como disponibilidade
de capital, desempenho, talen-
to, tipo de apoio e tendências. "É
um dos melhores ecossistemas
para startups no mundo, e o prin-
cipal local para esse tipo de em-
presa no País", explica.

José Eduardo Amato Balian,
professor do curso de adminis-
tração da ESPM – que tem uma
incubadora de negócios com
mais de 300 alunos empreende-
dores –, diz que, além de a cida-
de representar 40% do Produto
Interno Bruto (PIB) do País, pos-
sui um ambiente propício que a
aproxima do Vale do Silício, na
Califórnia (o primeiro do relató-

rio, seguido por Tel Aviv, em Is-
rael), com escolas renomadas
de tecnologia e negócios e gru-
pos de investidores que impul-
sionam essa indústria.

"Aqui, há uma característica

empreendedora muito forte.
Mas isso não quer dizer que não
haja pessoas em outros estados
com propensão a criar uma star-
tup. Há muita gente com ideias
legais, e as incubadoras, acele-

radoras e grandes eventos que
aproximam empreendedores e
investidores mostram que esse
mercado está fervendo", com-
plementa Balian.

Mas as startups paulistanas

também encontram dificulda-
des, aponta a pesquisa – e seme-
lhantes às encontradas no Vale
do Silício. Entre elas, estão aqui-
sição de clientes, construção do
produto, financiamento e for-
mação de equipe. Outro dado é
que os empreendedores de São
Paulo, ainda comparados aos do
Vale do Silício, tem 59% menos
chances de empreenderem em
série. Já a média de idade deles é
de 30,8 anos, e a maioria esma-
gadora, 93%, é formada por ho-
mens. (KL)

A troca de informações entre grupos de investidores e empreendedores é fundamental para essa indústria

Rafael Hupsel/Folhapress
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras do BR Partners Banco de Investimento S.A., relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, as quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2012 2011
Circulante 132.009 127.497
Disponibilidades 48 37
Aplicações Interfinanceiras de liquidez 12.080 15.251
Aplicações no Mercado Aberto (Nota 5) 12.080 15.251

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
Financeiros Derivativos 117.886 110.636
Carteira Própria (Nota 6) 117.886 110.636

Outros Créditos 1.945 1.572
Diversos (Nota 7) 1.945 1.572

Outros valores e bens 50 1
Despesas antecipadas 50 1

Permanente 1.210 927
Imobilizado de uso 581 371
Outras Imobilizações de Uso 669 377
Depreciações Acumuladas (88) (6)

Intangível 629 556
Ativos Intangíveis 772 573
Amortizações Acumuladas (143)( (17)(

Total do Ativo 133.219 128.424

Passivo 2012 2011
Circulante 3.257 1.079
Outras obrigações (Nota 8) 3.257 1.079
Sociais e Estatutárias 2.109 –
Fiscais e Previdenciárias 372 36
Diversas (Nota 8) 776 1.043

Exigível a Longo Prazo 2.101 –
Outras obrigações 2.101 –
Diversas (Nota 8) 2.101 –

Patrimônio Líquido 127.861 127.345
Capital Social – domiciliados no país 127.750 125.000
Reservas de Lucros 111 –
Lucros acumulados – 2.345

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 133.219 128.424

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Período de 7 de
Exercício fevereiro (início

Segundo findo em 31 de das operações)
semestre dezembro à 31 de dezembro

2012 2012 2011
Receitas da intermediação financeira 7.682 16.448 6.733
Resultado de Operações com Títulos
e Valores Mobiliários 7.682 16.448 6.733

Resultado bruto da intermediação financeira 7.682 16.448 6.733
Outras receitas (despesas) operacionais (7.663) (13.031) (3.213)
Despesas de Pessoal (Nota 12b) (3.130) (5.057) (1.087)
Outras Despesas Administrativas (Nota 12a) (4.107) (7.475) (2.125)
Despesas Tributárias (358) (418) –
Outras Receitas Operacionais 9 34 –
Outras Despesas Operacionais (77) (115) (1)

Resultado operacional 19 3.417 3.520
Resultado não operacional (8) (8) –
Resultado antes da tributação sobre o lucro
e participações 11 3.409 3.520

Imposto de renda e contribuição social (Nota 9) (1) (1.189) (1.175)
Provisão para Imposto de Renda 4 (848) (317)
Provisão para Contribuição Social (5) (341) (858)

Lucro líquido do semestre/exercício 10 2.220 2.345
Número de ações/quotas (em milhares) 127.750 127.750 125.000
Lucro por ação/quotas no final do
semestre/exercício – R$ 0,00008 0,01738 0,01876
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital social Reserva legal Lucros acumulados Totalp g
Constituição de capital em
07 de fevereiro de 2011 125.000 – – 125.000

Lucro líquido do período – – 2.345 2.345
Em 31 de dezembro de 2011 125.000 – 2.345 127.345
Aumento de capital 2.750 – – 2.750
Lucro líquido do exercício – – 2.220 2.220
Destinação do lucro líquido
Reserva legal – 111 (111) –
Dividendos – – (4.454) (4.454)( ) (

Em 31 de dezembro de 2012 127.750 111 – 127.861
Em 30 de junho de 2012 127.750 111 2.099 129.960
Lucro líquido do semestre – – 10 10
Destinação do lucro líquido
Reserva legal – – – –
Dividendos – – (2.109) (2.109)( ) (

Em 31 de dezembro de 2012 127.750 111 – 127.861
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Período de 7 de
Exercício fevereiro (início

Segundo findo em 31 de das operações)
semestre dezembro à 31 de dezembro

2012 2012 2011
Atividades operacionais
Lucro líquido 10 2.220 2.345
Depreciações e amortizações 112 208 23

Variação de ativos e obrigações operacionais
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos (7.262) (7.250) (110.636)

Outros créditos (287) (373) (1.572)
Outros valores e bens 77 (49) (1)
Outras obrigações (10) 1.943 1.079
Imposto de renda e contribuição social pagos 209 227 –

Caixa líquido utilizado nas
atividades operacionais (7.151) (3.074) (108.762)

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado de uso (243) (292) (377)
Aplicações no ativo intangível (171) (199) (573)

Caixa líquido utilizado nas
atividades investimento (414) (491) (950)

Atividades de financiamento
Aumento de capital (Nota 10) – 2.750 125.000
Dividendos pagos (Nota 10) – (2.345) –(

Caixa líquido proveniente das
atividades financiamento – 405 125.000

Aumento (Redução) líquida de
caixa e equivalentes de caixa (7.565( ) (3.160( ) 15.288

Caixa e equivalentes de caixa no
início do semestre/ exercício 19.693 15.288 –

Caixa e equivalentes de caixa no
final do semestre/ exercício 12.128 12.128 15.288

Aumento (Redução) líquida de
caixa e equivalentes caixa (7.565( ) (3.160( ) 15.288
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DIRETORIA
Diretor Presidente – Ricardo Fleury Cavalcanti de Albuquerque Lacerda Diretora Administrativa – Andrea Capelo Pinheiro
Diretor Financeiro – Renato Naigeborin Diretor de Riscos e Operações – José Flávio Ferreira Ramos
Diretor Operacional – Sérgio Carbone Diretor Comercial – Carlos Eduardo Fabrício Mendes / Marcelo Nóbrega da Costa

CONTADOR
Hideo Antonio Kawassaki

CRC 1SP 184.007/O-5

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Acionistas
BR Partners Banco de Investimento S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras individuais do BR Partners Banco de Investimento S.A.
(“Instituição”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer-
cício e semestre findos em 31 de dezembro de 2012, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras – A administração da
Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes – Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum-
primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeiras da Instituição para planejar
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar
uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. Uma auditoria inclui também a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis

feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Opinião – Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BR Partners Banco
de Investimento S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício e semestre findos em 31 de dezembro de 2012, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.

São Paulo, 11 de março de 2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Maria José De Mula Cury
CRC 2SP 000.160/O-5 Contadora CRC 1SP 192.785/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
O BR Partners Banco de Investimento S.A. (“Banco”, “Banco BR Partners” ou “Instituição”), ante-
riormente denominado BR Partners Investimentos e Novos Negócios Ltda., 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 BR
Advisory Partners Participações S.A. As operações do Banco são conduzidas no contexto de um
conjunto de instituições que atuam integradamente, e certas operações têm a co-participação ou a
intermediação de instituições integrantes do Grupo BR Partners. O benefício dos serviços prestados
entre essas instituições e os custos das estruturas operacional e administrativa são absorvidos segundo
a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou Individualmente, por essas
instituições. A matriz do Banco está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.355, na cidade de
São Paulo. Em 30 de abril de 2012, através da Ata da Assembleia de Sócios, foi aprovado o Protocolo
e Justificação de Cisão Parcial e Incorporação do Acervo Líquido do Banco Porto Seguro S.A. (“BPS”)
pelo Banco BR Partners, em sequência ao processo de aquisição pela BR Partners Participações
Financeiras Ltda. das atividades privativas de instituições financeiras realizadas pelo BPS. Nessa
mesma data e com efeito a partir do dia 28 de abril de 2012 foi aprovada a alteração do tipo jurídico
da Instituição, de sociedade limitada para sociedade por ações, bem como sua denominação, de BR
Partners Investimentos e Novos Negócios Ltda. para BR Partners Banco de Investimento S.A. Em 8 de
junho de 2012, o Banco Central do Brasil (“BACEN”) autorizou o funcionamento da instituição, apro-
vando a transformação em banco de investimento e a realização de operações no mercado de câmbio.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 27 de fevereiro de 2013.
2. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09,
associadas às normas e instruções do BACEN e Conselho Monetário Nacional (“CMN”).Na elaboração
das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos
e outras transações. As demonstrações financeiras da Instituição podem incluir, portanto, provisões
necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e outras
similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. O Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – (“CPC”) emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de conver-
gência contábil internacional, porém nem todos homologados pelo CMN.Os pronunciamentos contábeis
já aprovados pelo BACEN são: • CPC – Pronunciamento conceitual básico R(1): homologado pela
Resolução CMN nº 4.144/12; • CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos – homologado
pela Resolução CMN nº 3.566/08; • CPC 03 (R2) – Demonstrações dos fluxos de caixa – homologado
pela Resolução CMN nº 3.604/08; • CPC 05 (R1) – Divulgação sobre partes relacionadas – homologado
pela Resolução CMN nº 3.750/09; • CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações – homologado pela
Resolução CMN nº 3.989/11; • CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro – homologado pela Resolução CMN nº 4.007/11; • CPC 24 – Evento Subsequente – homologado
pela Resolução CMN nº 3.973/11; • CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
– homologado pela Resolução CMN nº 3.823/09. Atualmente não é possível estimar quando o BACEN
irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC, nem tampouco se a utilização dos mesmos
será de forma prospectiva e retrospectiva para as demonstrações financeiras.
3. Principais práticas contábeis
(a) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência, que estabelece
que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento
ou pagamento. (b) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa são representados
por disponibilidades em moeda nacional e aplicações interfinanceiras de liquidez, com vencimentos
de até 3 meses e com risco insignificante de mudança de valor. (c) Aplicações interfinanceiras de
liquidez: As aplicações interfinanceiras de liquidez são avaliadas pelo custo de aquisição, atualizado
pelas rendas auferidas até a data do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando
aplicável. (d) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos: Os títulos e
valores mobiliários são registrados pelo custo de aquisição e ajustados a valor de mercado, apre-
sentados no Balanço Patrimonial conforme a Circular nº 3.068 do BACEN, sendo classificados de
acordo com a intenção da Administração na categoria de “Títulos para negociação”, relativa a títulos
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, apresentados no ativo
circulante e avaliados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período. Os ganhos e
perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado. (e) Permanente:
Imobilizado de uso: Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As
depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida
útil-econômica dos bens, sendo móveis, instalações e equipamentos de comunicação – (10% ao
ano) e sistema de processamento de dados – (20% ao ano). Intangível: Correspondem aos direitos
adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção do Banco ou exercidos
com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados no decorrer de um
período estimado de benefício econômico.Compostos basicamente por softwares, que são registrados
ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20% ao ano),
a partir da data da sua disponibilidade para uso. (f) Redução do valor recuperável de ativos não
financeiros (impairment): O CPC 01 (R1) – “Redução ao valor recuperável de ativos”, aprovado
pela Resolução CMN nº 3.566/08, estabelece a necessidade das entidades efetuarem uma análise
periódica para verificar o grau de valor recuperável dos ativos imobilizado e intangível. Em 31 de
dezembro de 2012, a Administração não identificou nenhuma perda em relação ao valor recuperável
de ativos não financeiros a ser reconhecida nas demonstrações financeiras. (g) Passivos circulante
e exigível a longo prazo: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando
aplicável, os encargos incorridos. (h) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e
previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes,
e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos definidos na Resolução nº
3.823/09 e Carta-Circular nº 3.429 do BACEN. Contingências ativas – não são reconhecidas con-
tabilmente, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização
sobre as quais não cabem mais recursos. Contingências passivas – são reconhecidas contabilmente
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável
o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para
a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos
são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como perda remota
não requerem provisão e divulgação. Obrigações legais – fiscais e previdenciárias – referem-se a
demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns
tributos e contribuições. (i) Imposto de renda, contribuição social, PIS e Cofins: Provisionados às
alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação
vigente pertinente a cada encargo considerando a data em que foi alterado a atividade econômica
conforme a Ata da Assembleia de Sócios em 30 de abril de 2012, alterando seu objeto social para
exercer a atividade financeira.

Não financeira Financeira
1/1/12 à 28/4/12 29/4/12 à 31/12/12

Imposto de renda 15% 15%
Adicional de imposto de renda 10% 10%
Contribuição social 9% 15%
PIS 1,65% 0,65%
COFINS 7,60% 4%
A provisão para imposto de renda para instituição financeira é constituída à alíquota de 15% sobre o
lucro tributável, acrescida do adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$ 240 no exercício;
a provisão para contribuição social é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro tributável.
4. Processo de gestão de risco
(a) Risco operacional: Em conformidade com o requerido pela Resolução nº 3.380/06 do CMN, a
BR Partners, mantém uma estrutura específica para o gerenciamento dos riscos relacionados às
atividades operacionais. A gestão dos riscos operacionais é realizada através da disponibilização de
ferramentas, divulgação de políticas e metodologias corporativas, com o intuito de evitar possíveis falhas
ou inadequação dos processos executados por pessoas ou sistemas internos. Os pontos identificados

de não conformidade são comunicados à alta Administração que se reúne com o objetivo de avaliar e
monitorar tais eventos, de modo a garantir uma eficiente gestão dos riscos operacionais e mitigação
de possíveis perdas na Instituição. (b) Risco de mercado: Em conformidade com a Resolução nº
3.464/07 CMN o Banco BR Partners mantém estrutura específica para o gerenciamento dos riscos das
operações sujeitas à variação cambial, taxa de juros, preços das ações e dos preços de mercadorias
(commodities) de suas transações. Este gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma
centralizada, por área administrativa que atua de forma independente a área de negócios. O Banco
BR Partners realiza acompanhamentos diários dos níveis de exposição e assegura compatibilização
de suas posições frente aos limites regulatórios e operacionais. (c) Risco de liquidez: Objetivando o
gerenciamento da exposição ao risco de liquidez, o Banco adota instrumentos para controle de fluxo
de caixa e previsão de necessidades ou excesso de recursos com devida antecedência, de tal forma
que seja possível a antecipação de medidas preventivas. Diariamente, a alta Administração recebe
mapa para acompanhamento da reserva mínima de liquidez, que é utilizada para tomada de decisões
em conformidade com o Plano de Liquidez da Instituição.
5. Aplicações interfinanceiras de liquidez
Em 31 de dezembro de 2012, estavam constituídas por aplicações em compromissadas realizadas
no mercado interbancário no valor de R$ 11.928 ( 2011 – R$ 15.251) lastreada em DI e indexada a
101,1% do CDI com vencimento em 2015 sem carência no resgate e no valor de R$ 152 lastreadas em
debêntures indexada a 99,5% do CDI com vencimento em 2013 com carência já cumprida para resgate.
6.Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
A carteira de títulos e valores mobiliários é composta por certificados de depósitos bancários (CDB) e
aplicações em cotas de fundos de investimento classificados na categoria de “títulos para negociação”.
O valor de mercado dos CDBs representa o valor presente dos mesmos calculados com base no
custo atualizado acrescido dos rendimentos auferidos, lastreados a 98% do CDI, com vencimento em
27 de julho de 2014. O valor da aplicação em cotas de fundos reflete o valor da última cota divulgada
pelo administrador do fundo, contemplando os resgates e aplicações do exercício. O custo atualizado
(acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários em 31
de dezembro de 2012, são os seguintes: Classificação e composição da carteira

Custo Valor de Mercado
Atualizado 2012 2011

Carteira própria
Certificados de depósitos bancários 154 154 –
Cotas de Fundo de investimento
Multimercado Investimento no Exterior (*) 117.732 117.732 90.541
BR Global Fundo de Investimento
Multimercado Macro (*) – – 20.095
Total 117.886 117.886 110.636
(*) O Banco é cotista exclusivo dos fundos.
O fundo de investimento Total Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior – Crédito
Privado é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O Fundo é
constituído sob forma de condomínio aberto com prazo indeterminado de duração, cuja estratégia
de investimento é obter rentabilidade por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa
de juros pós-fixadas e prefixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável, derivativos
e commodities de forma que o Fundo fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de
concentração em nenhum fator em especial. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2012
e em 2011, a instituição não operou com instrumentos financeiros derivativos.
7. Outros créditos – Diversos

2012 2011
Imposto de renda e contribuições a compensar 1.723 1.497
Pagamentos a ressarcir (*) 214 73
Valores a receber de empresas ligadas – 1
Diversos 8 1
Total 1.945 1.572
(*) Valores referentes a despesas gerais a serem reembolsadas pelos clientes na prestação de serviços.
8. Outras obrigações
(a) Fiscais e previdenciárias: Referem-se substancialmente a provisão de imposto de renda e
contribuição social no valor de R$ 156, Pis e Cofins de R$ 60 e encargos trabalhistas no valor de
R$ 144. (b) Diversas

2012 2011
Provisões para pagamentos a efetuar – pessoal 277 121
Outras despesas administrativas 499 922
Credores diversos – País (*) 2.101 –
Total 2.877 1.043
(*) Refere-se a obrigação por emissão de título remunerado à taxa Selic, como garantia do Porto Seguro

Participações S.A. (anteriormente denominado Banco Porto Seguro S.A.) para possíveis contingên-
cias provenientes de processos administrativos ou judiciais caso exigidas ao Banco BR Partners.

9. Imposto de renda, contribuição social
Tributação sobre o resultado no exercício.

Em milhares de reais Em milhares de reais
período período

1/1/12 a 28/4/12 29/4/12 a 31/12/12
Contri- Contri-

Imposto buição Imposto buição
de renda Social de renda Social

Resultado antes da tributação sobre o lucro 3.053 3.053 356 356
Alíquota (25% de IR e 9% de CSLL) (764) (275) – –
Alíquota (25% de IR e 15% de CSLL) – – (89) (53)
Adições/Exclusões Permanentes 6 (1) 16 (1)
Adições/Exclusões Temporárias – – (17) (11)( ) (
Despesa com IRPJ/CSLL (758( ) (276( ) (90( ) (65( )
10. Patrimônio líquido
(a) Capital social: O capital social totalmente subscrito e integralizado é representado por 127.750.000
(cento e vinte e sete milhões, setecentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas (2011 –
125.000.000 (cento e vinte e cinco de milhões de quotas)). Conforme Ata da Assembleia de Sócios
de 30 de abril de 2012, foi deliberado o aumento de capital no montante de R$ 2.750, em moeda
corrente, mediante a incorporação da parcela cindida do Banco Porto Seguro S.A. pelo BR Partners
Participações Financeiras Ltda., acionista majoritária do Banco, passando o capital social de R$ 125.000
para R$ 127.750, totalmente subscrito e integralizado, mediante a emissão de 2.750.000 (dois milhões,
setecentos e cinquenta mil) ações com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. (b) Reservas de
lucros: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício,
limitada 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 capital. (c) Dividendos e juros
sobre o capital próprio: Ao fim de cada exercício, os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório
não cumulativo correspondente à totalidade do lucro líquido ajustado, podendo a diretoria informar aos
acionistas, com exposição justificada e aprovada por unanimidade em Assembleia Geral, deixar de
distribuir lucros ou reter em reservas conforme a situação financeira do Banco.O Banco também poderá,
a qualquer tempo, ad referendum da Assembleia Geral, levantar balanços em períodos menores em
cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, declarar a pagar dividendos
intermediários, intercalares ou juros sobre capital próprio à conta de lucros do exercício corrente ou
reserva de lucros de exercícios anteriores. Em 27 de abril de 2012, foi efetuada a distribuição de
dividendos referentes ao lucro acumulado do exercício de 2011 no montante de R$ 2.345 (R$ 0,017
centavos por ação). Em 31 de dezembro de 2012, foi efetuada a destinação de dividendos referente
ao lucro acumulado do exercício de 2012 no montante de R$ 2.109.
11 Transações com partes relacionadas
A remuneração do pessoal-chave da administração, representado pela sua diretoria, no exercício foi
de R$ 453 de salários e R$ 93 de encargos.

12. Outras informações
(a) Outras despesas administrativas referem-se: 2012 2011
Despesas de aluguéis 2.298 976
Despesas de serviços técnicos especializados 599 684
Despesas de comunicações 954 109
Despesas de processamento de dados 923 –
Despesas de propaganda e publicidade 658 4
Despesas de publicações 113 –
Despesas de serviços de terceiros 294 2
Despesas com condomínio 273 101
Despesas de manutenção e conservação de bens 260 –
Despesas de transportes 120 33
Despesas de água, energia e gás 166 60
Despesas tributárias 149 1
Outras despesas 668 155

7.475 2.125
(b) Despesas de pessoal – incluem os salários e os encargos sociais pagos no exercício no montante
de R$ 4.511, bem como benefícios de assistência médica, odontológica, seguro de vida, vale refeição
e transporte. (c) Não há registro de processos judiciais de natureza tributária, cível ou trabalhista na
data-base 31 de dezembro de 2012, cuja possibilidade de perda tenha sido classificada como provável
ou possível. (d) Limites operacionais e gerenciamento de riscos: Consoante aos preceitos do Novo
Acordo de Capital (Basiléia II), o Banco Central do Brasil publicou as Resoluções nº 3.380 e 3.464 e
3.721 que tratam das estruturas para gerenciamento de riscos operacionais e de mercado e de crédito,
respectivamente. Publicou, também, as Circulares nº 3.360, 3.361 a 3.368, 3.383, 3.388 e 3.389, que
definem as metodologias das parcelas de Capital necessárias para os Riscos de Crédito, Mercado e
Operacional, respectivamente, bem como a Resolução nº 3.444, que altera as regras de apuração do
Patrimônio de Referência e nº 3.490, que dispõe sobre a apuração do Patrimônio de Referência Exigido
a ser aplicado a partir de 1º de julho de 2008. O Conglomerado econômico-financeiro, constituída
pelo Banco e Corretora, utiliza como base o Patrimônio de Referência Exigido dividido por 11%, que
é o capital mínimo exigido pelo BACEN, e em 31 de dezembro de 2012 atingiu o índice de 28,96%.

2012
Patrimônio de referência 142.876
Nível I 142.876
Patrimônio de referência exigido 54.261
Risco de crédito 14.003
Risco de mercado 35.639
Risco operacional 4.619
Margem 88.615
Índice de Basiléia 28,96%
13. Eventos subsequentes
O Banco iniciou suas atividades em janeiro de 2013, tendo realizado operações de renda fixa e câmbio
para as empresas do grupo BR Partners. Em 2 de janeiro de 2013, o BR Partners Banco de Investimento
S.A. adquiriu a totalidade das ações da BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Em 2011 recebemos 12,1 milhões de turistas. No ano passado, foram 12,5 milhõe s.

Luciane Leite, diretora de Turismo da SPTuriseconomia

Taxa de ocupação de hotéis caiu em São Paulo
Pela primeira vez desde

2009, e apesar dos esfor-
ços de propaganda para

atrair turistas para São Paulo,
caiu a taxa de ocupação anual
dos hotéis da Capital paulista.
O ano de 2012 foi ruim para o
setor. A ocupação média dos
quartos no ano passado ficou
em 65%, enquanto em 2011 o

setor comemorava o recorde
de quase 70% de lotação.

Os dados são da última pes-
quisa sobre meios de hospe-
dagem da São Paulo Turismo
(SP Turis). "Os números de
agora têm mais a ver com a
nossa realidade. O que houve
em 2011 foi um pico de ocupa-
ção, algo atípico", afirma Toni

Sando, presidente executivo
do São Paulo Convention & Vi-
sitors Bureau (SPCVB).

Os preços também subi-
ram: a diária média nos hotéis
de  São  Pau lo ,  ho j e ,  é  de
R$ 295, ou 22% mais cara do
que em 2011. O valor recorde
foi em maio do ano passado,
quando os quartos de hotel

chegaram a custar em média
R$ 316. Para o setor, não hou-
ve um aumento, e sim uma
"recuperação" dos preços,
que estavam defasados.

Toni Sando afirma que há
uma falta de quartos em São
Paulo em determinados perío-
dos, como quando há shows
internacionais, feiras e even-

tos. "É todo mundo querendo
se hospedar no mesmo lugar,
na mesma época. Se comer-
cializássemos mais os quartos
em datas alternativas, não ha-
veria esse aumento no valor
das diárias, puxado pela gran-
de demanda e pouca oferta."

A diretora de Turismo da SP-
Turis, Luciane Leite, afirma

que o turismo em São Paulo
continua crescendo.

"Em 2011 recebemos 12,1
milhões de turistas. No ano
passado ,  fo ram 12 ,5  mi-
lhões", revela. Mas 76% do tu-
rismo de São Paulo é corpora-
tivo, ou seja, é gente que vem
a trabalho e aproveita muito
pouco a cidade. (EC)
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EPHARMA-PBM DO BRASIL S.A.
CNPJ nº 03.448.808/0001-24

Convocação para Assembléias Gerais Ordinária
Convocamos os srs. acionistas para se reunirem em AGO, às 14hs, e em 2ª convocação às 14:30hs,
dia 19/3/2013, na sede da Cia., para tratarem dos seguintes assuntos: a. Tomar as contas dos admi-
nistradores; b. Examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em
31/12/2012, c. Deliberar aprovação para distribuição dos dividendos. Barueri, 08/3/2013. Luiz Carlos
Silveira Monteiro-Diretor-Presidente. (08,09 e 12/3/2012)

Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 58.430.828/0001-60

Ficam os Srs.Acionistas daBlau Farmacêutica S.A. (“Companhia”), convidados a participar daAssembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser
realizadaàs14:00horasdodia18/03/2013,nasedesocialdaCompanhia, localizadanoMunicípiodeCotia/SP,naRod.RaposoTavares,
Km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédio 100, Bairro Barro Branco, CEP 06705-030, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar
as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2011; (ii) deliberar
sobre a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; e (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício
de 2013. Informações Gerais: (a) Cópia dos documentos a serem discutidos na AGO ora convocada se encontra à disposição dos senhores
acionistas na sede social da Companhia conforme informado pela Diretoria mediante publicações realizadas em 14, 15 e 16 de agosto de
2012, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, fls. 21, 23 e 33, respectivamente; e no Diário do Comércio, fls. 35, 23 e 23, respectivamente.
(b) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais
para tanto e firmas devidamente reconhecidas, à Companhia até o dia 14/03/2013.Cotia, 06/03/2013.Marcelo Rodolfo Hahn - Presidente do
Conselho de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTILHO/SP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/13 – PREGÃO Nº 02/13

Objeto: Contratação de agência de publicidade ou empresa jornalística para a divulgação dos atos
administrativos externos, instrumentos legais, editais, contratos e demonstrativos financeiros. Edital de
Rerratificação. 1 – Fica excluída da especificação dos itens 1 e 2 do Anexo I – Termo de Referência a
exigência relativa ao formato Standard. 2 – Considera-se como de grande circulação no Estado de São
Paulo, constante da especificação do item 2 do Anexo I – Termo de Referência, o jornal com tiragem
mínima de 20.000 exemplares e com cobertura mínima de 40% dos municípios do Estado, incluindo-se
a Capital, certificadas pelo IVC – Instituto Verificador de Circulação. 3 – A data prevista para o acolhimento
das propostas e julgamento do certam, passa a ser até o dia 22 de março de 2013, às 9 horas. 4 – As demais
cláusulas e condições permanecem inalteradas. Castilho – SP. 08 de março de 2013. Joni Marcos
Buzachero – Prefeito. A Debitar (09.03.13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTILHO/SP

PROCESSO LICITATÓRIO 09/13 - PREGÃO 04/13
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo Licitatório 09/13, na modalidade de Pregão
04/13, na forma presencial, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
monitoramento de alunos. Data: 26 de março de 2013, às 09 horas. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição
dos interessados na Praça da Matriz, 247, Castilho. Informações complementares serão fornecidas pelo telefone
(18) 3741-9000, ramal 9034 e pelo e-mail: licitacoescastilho@starsnet.com.br.   A Debitar (09.03.13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTILHO/SP

PROCESSO LICITATÓRIO 10/13 - PREGÃO 05/13
Acha-se aberto, na Prefeitura do Município de Castilho, o Processo Licitatório 10/13, na modalidade de Pregão
05/13, na forma presencial, para contratação de empresa para prestação de Serviço de Telefonia Móvel
Pessoal (SMP) e do Serviço de Telefonia Fixa Comutado (STFC) para Serviço de Longa Distância Nacional
(LDN), plano digital pós-pago, a ser executado de forma contínua, com fornecimento de aparelhos telefônicos
móveis em regime de comodato, numa quantidade estimada de (20) aparelhos, de modo a atender as
necessidades Prefeitura Municipal de Castilho-SP, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
do contrato. Data: 25 de março de 2013, às 09 horas. O edital, na íntegra, encontra-se à disposição dos
interessados na Praça da Matriz, 247, Castilho. Informações complementares serão fornecidas pelo telefone
(18) 3741-9000, ramal 9034 e pelo e-mail: licitacoescastilho@starsnet.com.br.   A Debitar (09.03.13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTILHO/SP

PROCESSO LICITATÓRIO 03/13 - TOMADA DE PREÇOS 01/13
Termo de Homologação e Adjudicação. Processo Licitatório 03/13. Tomada de Preços 01/13. Objeto:
Locação de um imóvel urbano para abrigar o Departamento de Assistência, Previdência e Habitação e o
Fundo Social de Solidariedade do Município. Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem,
com base no inciso VI, do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, Homologar e Adjudicar
o item do objeto licitatório, à licitante abaixo delineada: Antonio Teodoro Fontes. Sítio São José, s/nº - Bairro
São Roberto. Castilho – SP. CPF: 004.648.618-61. Valor: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) por mês. Castilho
– SP, 08 de março de 2013. Joni Marcos Buzachero. Prefeito.  A Debitar (09.03.13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTILHO/SP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 06/13 - PREGÃO 03/13

Objeto: Aquisição de peças para manutenção da máquina varredora coletora, marca CMV, modelo VC
2.200 – Série: 005/010 - amarela. Considerando a adjudicação constante da ata dos trabalhos da sessão
pública de julgamento, lavrada pelo Sr. Pregoeiro, designada pela Portaria nº 029, de 03/01/2013; e a
regularidade do procedimento, hei por bem, com base na Lei Federal nº 10520, de 17 de julho de 2002,
Homologar, os itens do objeto licitado, à empresa abaixo delineada e determinar que sejam tomadas as
providências ulteriores. Schoen Comércio, Locação e Manutenção de Equipamentos Rodoviários Ltda-ME.
Rua Engenheiro Frederico Dahne, 132 – 1º Andar – Bairro Sarandi. Porto Alegre – RS. CNPJ (MF):
13.260.754/0001-22. Valor: R$ 9.853,93 (Nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três
centavos). Castilho – SP, 07 de março de 2.013. Joni Marcos Buzachero - Prefeito.     A Debitar (09.03.13)

BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 16.695.922/0001-09

www.brap.com.br

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:Submetemos à apreciação deV.Sas. as Demonstrações Financeiras do BR Partners Corretora deTítulos eValores Mobiliários S.A., relativos ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2012, as quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2012
Circulante 15.485
Disponibilidades 142
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos 15.291
Carteira Própria (Nota 5) 15.291
Outros créditos 52
Diversos (Nota 6) 52
Permanente 158
Intangível 158
Ativos Intangíveis 160
Amortizações Acumuladas (2)(2
Total do Ativo 15.643

Passivo 2012
Circulante 628
Outras obrigações 628
Sociais e Estatutárias 283
Fiscais e Previdenciárias (nota 7 a) 221
Diversas (nota 7 b) 124

Patrimônio Líquido (Nota 9) 15.015
Capital Social 15.000
Reservas de Lucros 15

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 15.643

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional – A BR Partners Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Corretora”) é uma empresa integrante
do Conglomerado Financeiro do Grupo BR Partners e tem como
objetivo complementar as atividades nas áreas de banco de inves-
timento, 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 2.689. O Grupo BR Partners constituiu 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 Corretora encontra-se
em fase pré-operacional, aguarda o direito de acesso à Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (BM&F BOVESPA S.A.) e prevê
iniciar as atividades durante o primeiro trimestre de 2013. As
demonstrações financeiras da Corretora foram aprovadas pela
Diretoria em 27 de fevereiro de 2013.
2.Apresentação das demonstrações financeiras – As demons-
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as Leis nº
11.638/07 e 11.941/09, associadas às normas e instruções do
BACEN e Conselho Monetário Nacional (“CMN”). Na elaboração
das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas
para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As
demonstrações financeiras da Corretora podem incluir, portanto,
determinações de provisões para imposto de renda e outras simi-
lares.Os resultados reais podem apresentar variações em relação
às estimativas.O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”)
emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de convergên-
cia contábil internacional, porém nem todos homologados pelo
CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo BACEN
são: • CPC –Pronunciamento conceitual básico R(1): homologado
pela Resolução CMN nº 4.144/12; • CPC 01 (R1) – Redução ao
valor recuperável de ativos – homologado pela Resolução CMN
nº 3.566/08; • CPC 03 (R2) – Demonstrações dos fluxos de
caixa – homologado pela Resolução CMN nº 3.604/08; • CPC 05
(R1) – Divulgação sobre partes relacionadas – homologado pela
ResoluçãoCMNnº 3.750/09; • CPC10 (R1) – Pagamento Baseado
emAções – homologado pela Resolução CMN nº 3.989/11; • CPC
23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro – homologado pela Resolução CMN nº 4.007/11; •CPC
24 – Evento Subsequente – homologado pela Resolução CMN nº
3.973/11; • CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes – homologado pela Resolução CMN nº 3.823/09.
Atualmente não é possível estimar quando o BACEN irá aprovar
os demais pronunciamentos contábeis do CPC, nem tampouco se
a utilização dosmesmos será de forma prospectiva e retrospectiva
para as demonstrações financeiras.
3.Principais práticas contábeis – (a) Apuração do resultado:O
resultado é apurado pelo regime de competência, que estabelece
que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração
dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simul-
taneamente quando se correlacionarem, independentemente de
recebimento ou pagamento. (b) Caixa e equivalentes de caixa:
O caixa e equivalentes de caixa são representados por disponi-
bilidades em moeda nacional. (c)Títulos e valores mobiliários:
Os títulos e valores mobiliários são registrados pelo custo de
aquisição e ajustados a valor de mercado, apresentados no
Balanço Patrimonial conforme a Circular nº 3.068/01 do BACEN,
sendo classificados de acordo com a intenção da Administração
na categoria de “Títulos para negociação”, relativa a títulos
adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente
negociados, apresentados no ativo circulante e avaliados pelo
valor de mercado em contrapartida ao resultado do período. Os
ganhos e perdas realizados e não realizados sobre esses títulos
são reconhecidos no resultado. (d) Permanente – Intangível:
Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto
bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou
exercidos com essa finalidade.Os ativos intangíveis com vida útil
definida são amortizados no decorrer de um período estimado
de benefício econômico. Compostos basicamente por softwares,
que são registrados ao custo, deduzido da amortização pelo
método linear durante a vida útil estimada (20% ao ano), a partir
da data da sua disponibilidade para uso. (e) Redução do valor
recuperável de ativos não financeiros (impairment): O CPC
01 (R1) – “Redução ao valor recuperável de ativos”, aprovado
pela Resolução CMN nº 3.566/08, estabelece a necessidade das
entidades efetuarem uma análise periódica para verificar o grau
de valor recuperável dos ativos imobilizado e intangível. Em 31
de dezembro de 2012, a Administração não identificou nenhuma
perda em relação ao valor recuperável de ativos não financeiros
a ser reconhecida nas demonstrações financeiras. (f) Imposto de
renda e contribuição social:O imposto de renda e a contribuição
social são calculados em conformidade com as taxas e critérios
previstos na legislação vigente.A provisão para imposto de renda
foi constituída à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida

de adicional de 10% para o lucro tributável excedente a R$ 240 no
exercício.A contribuição social foi provisionada à alíquota de 15%
sobre o lucro tributável. (g) Passivo circulante: Demonstrados
por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável,
os encargos incorridos.
4. Processo de gestão de risco – (a) Risco operacional: Em
conformidade com o requerido pela Resolução nº 3.380/06 do
CMN, a Corretora BR Partners, mantém uma estrutura específica
para o gerenciamento dos riscos relacionados às atividades ope-
racionais. A gestão dos riscos operacionais é realizada através
da disponibilização de ferramentas, divulgação de políticas e
metodologias corporativas, com o intuito de evitar possíveis
falhas ou inadequação dos processos executados por pessoas
ou sistemas internos. Os pontos identificados de não conformi-
dade são comunicados à alta Administração que se reúne com
o objetivo de avaliar e monitorar tais eventos, de modo a garantir
uma eficiente gestão dos riscos operacionais e mitigação de
possíveis perdas na Instituição. (b) Risco de mercado: Em
conformidade com a Resolução nº 3.464/07 CMN a Corretora BR
Partners mantém estrutura específica para o gerenciamento dos
riscos das operações sujeitas à variação cambial, taxa de juros,
preços das ações e dos preços de mercadorias (commodities)
de suas transações. Este gerenciamento de risco de mercado
é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que
atua de forma independente a área de negócios. A Corretora
BR Partners realiza acompanhamentos diários dos níveis de
exposição e assegura compatibilização de suas posições frente
aos limites regulatórios e operacionais. (c) Risco de liquidez:
Objetivando o gerenciamento da exposição ao risco de liquidez,
a Corretora adota instrumentos para controle de fluxo de caixa
e previsão de necessidades ou excesso de recursos com devida
antecedência, de tal forma que seja possível a antecipação de
medidas preventivas. Diariamente, a alta Administração recebe
mapa para acompanhamento da reserva mínima de liquidez,
que é utilizada para tomada de decisões em conformidade com
o Plano de Liquidez da Instituição.
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos – A carteira de títulos e valores mobiliários está
classificada conforme os critérios estabelecidos na Circular nº
3.068/01 do BACEN, na categoria “para negociação”, sendo
composta de Letras do Tesouro Nacional (LTN).Tais ativos estão
demonstrados no ativo circulante, independentemente do prazo
de vencimento, dado serem ativa e frequentemente negociados.O
valor de mercado dos títulos públicos representa o valor presente
dos mesmos, os quais foram calculados com base no fluxo de
caixa futuro descontado pelas taxas praticadas pelo mercado.Os
saldos da carteira própria de títulos e valores mobiliários em 31
de dezembro de 2012, bem como sua composição, estão assim
demonstrados: Classificação e composição da carteira

Valor de Acima
Mercado de 360 dias

Carteira própria
Letras do Tesouro Nacional – LTN 15.291 15.291
Total 15.291 15.291

Os títulos públicos estão registrados no Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC do Banco Central do Brasil.
Durante o período de 8 de junho a 31 de dezembro de 2012 a
Corretora não operou com instrumentos financeiros derivativos.
6. Outros Créditos – Diversos: Referem-se à antecipações de
imposto de renda e contribuição social.
7.Outras Obrigações – (a) Fiscais e previdenciárias:Referem-
-se substancialmente a provisão de imposto de renda e contri-
buição social no valor de R$ 209. (b) Diversas: Representadas,
por provisão de serviços de processamento de dados no valor de
R$ 59 e provisão para publicações no valor de R$ 65.
8. Imposto de renda e contribuição social – Tributação sobre
o resultado no período de 8 de junho a 31 de dezembro de 2012:

Em milhares de reais
período 8/6/12 a 31/12/12p
Imposto Contribuição

de Renda Social
Resultado antes da tributação
sobre o lucro 514 514
Alíquota (25% de IR e 15% de CSLL) (129) (77)
Adições/Exclusões Permanentes 14 –
Adições/Exclusões Temporárias (11) (6)
Diferenças temporárias
Constituição/ Reversão do Período (4)( (3)(
Despesa com IRPJ/CSLL (130( ) (86( )

9. Patrimônio líquido – (a) Capital social:O capital social total-
mente subscrito é representado por 15.000.000 (quinze milhões)
de ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, emitidas
pelo valor de R$ 1,00 cada uma, sendo totalmente integralizadas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
DE 8 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra
forma)

Período de
8 de junho

Segundo à 31 de
semestre dezembro

2012 2012
Receitas da intermediação financeira 557 662
Resultado de Operações com Títulos
e Valores Mobiliários 557 662

Resultado bruto da intermediação
financeira 557 662
Outras despesas operacionais (143) (148)
Outras Despesas Administrativas
(Nota 10 c) (118) (118)
Despesas Tributárias (25) (30)
Resultado operacional 414 514
Resultado antes da tributação sobre
o lucro e participações 414 514
Imposto de renda e contribuição social
(Nota 8) (184) (216)
Provisão para Imposto de Renda (107) (130)
Provisão para Contribuição Social (77) (86)
Lucro líquido do semestre/ período 230 298

Número de ações (em milhares) 15.000 15.000
Lucro por ação no final do semestre/
período – R$ 0,015 0,020

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO
DE 8 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Capital Reserva Lucros
social legal acumulados Totalg

Constituição de capital em 08 de junho de 2012 15.000 – – 15.000
Lucro líquido do período – – 298 298
Destinação do lucro líquido
Reserva legal – 15 (15) –
Dividendos – – (283)( (283)(
Em 31 de dezembro de 2012 15.000 15 – 15.015

Em 30 de junho de 2012 15.000 3 65 15.068
Lucro líquido do semestre – – 230 230
Destinação do lucro líquido
Reserva legal – 12 (12) –
Dividendos – – (283)( (283)(
Em 31 de dezembro de 2012 15.000 15 – 15.015

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO PERÍODO DE 8 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO
DE 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra
forma)

Período de
8 de junho

Segundo à 31 de
semestre dezembro

2012 2012
Atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/período 230 298
Depreciações e amortizações 2 2
Variação de ativos e obrigações
operacionais
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos (186) (15.291)
Outros créditos (52) (52)
Outras obrigações 254 291
Imposto de renda e contribuição
social pagos 54 54

Caixa líquido proveniente (utilizado)
nas atividades operacionais 302 (14.698)(
Atividades de investimento
Aquisição de intangível (160) (160)
Caixa líquido utilizado nas
atividades investimento (160) (160)
Atividades de financiamento
Constituição de capital – 15.000
Caixa líquido proveniente das
atividades financiamento – 15.000
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa 142 142
Caixa e equivalentes de caixa no
início do semestre/ período – –
Caixa e equivalentes de caixa no
final do semestre/ período 142 142

Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa 142 142

As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações financeiras

mediante a aquisição de títulos públicos registrados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do BACEN em 10 de
fevereiro de 2012, na forma da legislação e regulamentação em
vigor.Em 8 de junho de 2012, o BACEN procedeu à homologação
da autorização de funcionamento da Corretora. Consequente-
mente, foi autorizada a desvinculação dos títulos públicos supra
mencionados para a constituição do capital da Instituição. (b)
Reservas de lucros: A reserva legal é constituída anualmente
como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, limitada
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 capital. (c) Dividendos
e juros sobre o capital próprio: Ao fim de cada exercício, os
acionistas terão direito a um dividendo obrigatório não cumulativo
correspondente à totalidade do lucro líquido ajustado, podendo
a diretoria informar aos acionistas, com exposição justificada e
aprovada por unanimidade em Assembleia Geral, deixar de dis-
tribuir lucros ou reter em reservas conforme a situação financeira
da Corretora. A Corretora também poderá, a qualquer tempo, ad
referendum da Assembleia Geral, levantar balanços em períodos
menores em cumprimento a requisitos legais ou para atender a
interesses societários, declarar a pagar dividendos intermediários,
intercalares ou juros sobre capital próprio à conta de lucros do
exercício corrente ou reserva de lucros de exercícios anteriores.
Em 31 de dezembro de 2012, foi efetuada a destinação de divi-
dendos referente ao lucro acumulado do exercício de 2012 no
montante de R$ 283.
10. Outras informações – (a) Não há registro de processos
judiciais de natureza tributária, cível ou trabalhista na data-base
31 de dezembro de 2012, cuja possibilidade de perda tenha sido
classificada como provável ou possível. (b) A remuneração do
pessoal-chave da administração são pagos pela BR Partners
Banco de Investimento S.A. (c) Outras despesas administrativas
referem-se:

2012
Despesas de serviços técnicos especializados 32
Despesas de serviços do sistema financeiro 9
Despesas de publicações 70
Outras despesas 7
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Em 2013 a Corretora BR Partners irá analisar o quanto de des-
pesas de pessoal e aluguel utilizam da estrutura do Banco que
deveria ser transferida via rateio de custo.
11.Eventos subsequentes – Em 2 de janeiro de 2013, o BR Par-
tners Banco de Investimento S.A. adquiriu a totalidade das ações
da BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas
BR Partners Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais do BRPartners Corretora deTítulos eValores
Mobiliários S.A. (“Instituição”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o período de 8 de junho à 31 de dezembro de 2012 e semestre findos nesta data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras: A administração
da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cum-
primento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos

de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeiras da Instituição para planejar
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar
uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. Uma auditoria inclui também a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BR Partners
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para período de 8 de junho à 31 de dezembro de 2012
e semestre findos nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.

São Paulo, 11 de março de 2013

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Maria José De Mula Cury
CRC 2SP 000.160/O-5 Contadora CRC 1SP 192.785/O-4

DIRETORIA CONTADOR
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CRC 1SP 184.007/O-5

Diretor Comercial – João Paulo Caram Tucci
Jorge Henrique Peixoto da Silva

Diretor Operacional – Sérgio Carbone

Diretor Presidente – Ricardo Fleury Cavalcanti de Albuquerque Lacerda
Diretora Administrativa – Andrea Capelo Pinheiro
Diretor Financeiro – Renato Naigeborin

Não descuido um só momento do controle da inflação, pois a estabilidade da economia é fundamental para todos nós.

Dilma Rousseff, presidenteeconomia

Dilma corta impostos da cesta básica
Presidente faz apelo para que redução chegue ao consumidor. Ontem, o Grupo Pão de Açúcar se antecipou e anunciou preços menores já para hoje.

OGrupo Pão de Açú-
car anunciou on-
tem que começará
a vender os itens da

cesta básica com preços redu-
zidos a partir de hoje. O por-
centual de redução de preços
que chegará ao consumidor
não foi divulgado. A redução
será aplicada nas lojas Pão de
Açúcar e Extra e nas vendas
online.

Na última sexta-feira, a pre-
sidente Dilma Rousseff fez um
pronunciamento em cadeia
de rádio e televisão para anun-
ciar a isenção de impostos fe-
derais sobre os produtos da
cesta básica. O governo fede-
ral vai abrir mão de R$ 5,5 bi-
lhões em receitas já neste ano.
Nos cálculos da equipe econô-
mica, a medida anunciada pe-
la presidente Dilma deve re-

duzir em até 0,6 ponto porcen-
tual o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA) deste ano.

Carne bovina – Dos produtos
que constam da cesta básica,
as maiores renúncias fiscais
serão na carne bovina e suína,
aves, peixes, ovinos e capri-
nos, que totalizam R$ 2,1 bi-
lhões neste ano.

Todos os produtos da cesta

básica passam a ter as alíquo-
tas do Programa de Integra-
ção Social (PIS) e da Contribui-
ção para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) ze-
radas. No caso de açúcar e sa-
bonete, haverá também re-
núncia de mais de R$ 420 mi-
lhões de Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) em
2013. A presidente ampliou de
13 para 16 itens a composição

da cesta básica, ao somar pa-
pel higiênico, pasta de dente e
sabonete.

E mp r es ár i os – O ministro da
Fazenda, Guido Mantega, con-
vocou para hoje uma reunião
com os principais empresários
e representantes do setor de
s u p e rm e r c a-
dos e comér-
cio varejista
para cobrar o
r  e  p  a s  s  e
"  i  m  e  d i  a  t  o  "
das desone-
r a ç õ e s  a o
co ns umi do r.
É neste ponto
que o Grupo
Pão de Açú-
car procurou
se antecipar
com o anún-
cio de ontem.

A presiden-
t e  a f i r m o u
ainda que espera "contar"
com os empresários para que
o corte dos impostos reduza
"pelo menos" 9,25% o preço
das carnes, do café, da man-
teiga, do óleo de cozinha, e
12,5% o da pasta de dentes e
dos sabonetes, entre outros.

A partir do ano que vem, a
renúncia fiscal total será de
R$ 7,3 bilhões.

Inflação– A presidente Dilma
demonstrou forte desejo de
que a medida ajude a derruba
os preços. "Isso vai dar mar-
gem para a expansão dos ne-
gócios", disse a presidente, ao
mandar um "recado" a produ-
tores e comerciantes.

Mais adian-
t e ,  e l a  f o i
mais enfáti-
ca: "Não des-
cuido um só
momento do
controle da
inflação, pois
a estabilida-
de da econo-
mia é funda-
mental para
todos nós".

A presiden-
t e  t a m b é m
anunciou que
o governo vai
divulgar um

pacote  de med idas  "que
transformarão a defesa do
consumidor em política de Es-
tado no Brasil".

Dilma prometeu criar ins-
trumentos legais "para pre-
miar as boas práticas e puni
as más". E garantiu que vai re-
forçar estruturas de defesa do
consumidor já existentes, co-
mo os Procons. (Agências)

0,60
por cento foi quanto
aumentou o Índice
Nacional de Preços

ao Consumidor
Amplo (IPCA) em
fevereiro, segundo

dados do IBGE.


