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RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
HISTÓRICO
A Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Renascença”),
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), filiada à Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“Anbima”), iniciou suas
atividades em agosto de 1976.
Atualmente a Renascença negocia títulos públicos federais, derivativos e ações, dando
maior liquidez ao mercado. Conta com uma sólida estrutura de profissionais e uma
tecnologia avançada que permite realizar diariamente um importante volume de
transações na prestação de serviços de corretagem de ativos financeiros.
A atividade da Instituição está focada exclusivamente na execução de operações de
clientes e sua respectiva corretagem, não atuando com posição própria. No que se
refere a clientes, a Renascença atua mais fortemente com clientes institucionais.
O foco de atuação da Renascença está concentrado na intermediação de negócios,
especialmente nas operações realizadas para as Instituições Financeiras.
OBJETIVO DO RELATÓRIO
O Relatório de Gerenciamento de Riscos da Renascença atende às diretrizes descritas
na Resolução 4557/17, considerando a divulgação da estrutura de gerenciamento de
riscos e estrutura de capital.
As informações deste Relatório estão de acordo com a política interna que trata da
divulgação de informações referentes à gestão de riscos, apuração e adequação do
Patrimônio de Referência.
As informações detalhadas sobre Gerenciamento de Riscos e Capital da Renascença
serão relacionadas ao longo deste Relatório, assim como nas Demonstrações
Financeiras e Resultados. O acesso às referidas informações está contemplado no site
www.dtvm.com.br.
ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
Em conformidade com as diretrizes relacionadas à segregação de funções, a Diretoria e
as diversas Áreas da Renascença compõem a Estrutura de Gerenciamento de Riscos,
participando com seus respectivos papéis e responsabilidades. Por conseguinte, esta
participação deve respeitar os limites e as considerações de apetite ao risco definidos
pela Instituição.
A definição da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e suas alçadas são estabelecidas
pela Diretoria, assim como as normas e os regulamentos, os quais devem dar suporte e
viabilizar a referida estrutura e que, por sua vez, devem estar descritos em regulamentos
internos, específicos para cada tipo de risco.
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Dentro da governança de gerenciamento de riscos, a Diretoria é a responsável por
avaliar e acompanhar a Estrutura, bem como o funcionamento e os resultados obtidos.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – CONTROLADORIA E COMPLIANCE

GERENCIAMENTO DE RISCOS
O processo de gestão de negócios tem como parte importante e integrante o
Gerenciamento de Riscos, que é compreendido pela identificação, avaliação,
mensuração, mitigação, pelo monitoramento e controle das operações expostas aos
riscos, considerando a necessidade da utilização de capital. Tais atividades devem ser
realizadas pelos gestores das áreas responsáveis pelo Gerenciamento de Riscos e de
acordo com a descrição dos procedimentos contidos na política de Gerenciamento de
Riscos.
A Renascença utiliza sistemas, métodos e modelos para o Gerenciamento de Riscos que
atendem aos normativos e considerando a forma conservadora nos registros das
operações. A realização das atividades visa à obtenção de resultados mais precisos,
permitindo a melhor tomada de decisão no Gerenciamento de Riscos.
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
DIRETORIA
Compete à Diretoria da Renascença:
 Definir o gerenciamento, a estrutura, a política de Gerenciamento de Riscos e Capital,
o apetite ao risco e pelas emissões dos relatórios que deverão evidenciar a
qualificação do Gerenciamento de Riscos.
 Assegurar e garantir a existência de sistemas, estruturas e de mecanismos internos,
visando ao cumprimento das determinações em todos os níveis das áreas que
compõem a Renascença.
 Definir alçadas aos funcionários que atendam aos normativos e às políticas internas.
 Garantir que a adoção de modelo de mensuração e o monitoramento do risco de
capital estejam alinhados aos segmentos e seus respectivos ativos negociados.
 Disseminar a prática para o Gerenciamento de Riscos e Capital, Reputação e Imagem
GESTOR DE COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS
Compete ao Gestor de Compliance e Controles Internos da Renascença:
 Assegurar o cumprimento das políticas nas áreas envolvidas e a adequação da
estrutura para a realização do gerenciamento, considerando a forma conservadora
da realização das operações na Instituição.
 Atuar e garantir a existência e o cumprimento do apetite e de níveis de limites aos
riscos, e de forma apropriada agir no caso de descumprimento.
 Assegurar a aderência e o cumprimento às normas e regulamentação vigentes.
GESTOR DE RISCO
Compete ao Gestor de Risco da Renascença:
 Realizar, periodicamente, a revisão das políticas para o monitoramento e a atuação
no gerenciamento dos riscos inerentes às operações registradas.
 Avaliar as movimentações das posições detidas na Renascença por seus clientes.
 Assegurar que as estratégias adotadas para o gerenciamento dos riscos sejam
adequadas, considerando as operações realizadas nos sistemas de negociações
utilizados na Renascença.
GESTORES DAS ÁREAS
Compete aos demais Gestores das áreas da Renascença:
 Atuar conforme as determinações e responsabilidades descritas nas políticas internas
da Renascença, atendendo, especialmente, ao quanto disposto no Manual de
Controles Internos da Instituição.
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PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
O processo de gerenciamento de riscos permite que os riscos sejam mitigados e/ou
evitados mediante a implementação de atividades de prevenção e com a efetiva busca
pela identificação, mensuração, acompanhamento e reporte dos riscos inerentes às
atividades desenvolvidas pela Instituição, conforme descrição a seguir:

APETITE AO RISCO
O apetite ao risco refere-se aos tipos e níveis de riscos que a Renascença está disposta
a admitir considerando os seus segmentos de atuação.
A Declaração de Apetite a Riscos reúne informações de planos estratégicos e negócios,
definindo um planejamento orçamentário e permitindo que a Diretoria da Instituição
crie condições mais favoráveis para a alocação de capital dentro de aceitáveis níveis e
tipos de risco.
Por sua vez, a declaração de apetite a riscos destaca a existência e a eficácia de um
processo, com a determinação de responsabilidades no gerenciamento operacional de
riscos e nas execuções das atividades de controle, considerando ações para mitigações,
regulamentos que as disciplinam e o processo de reporte à Diretoria quando da
verificação de violações dos processos de controles e dos limites de risco estabelecidos.
A revisão com periodicidade anual, ou em bases temporais menores, em caso de
necessidade, será realizada pela Diretoria na Declaração de Apetite a Riscos. Neste
ínterim, a referida Declaração é um reforço na disseminação da cultura de risco, com a
apresentação e possibilidade do conhecimento dos aspectos inerentes ao apetite a
riscos que foram assumidos pela Diretoria da Renascença.
Deste modo, foram classificados os principais tipos de riscos, considerando os
segmentos de atuação da Renascença, os quais são: Risco Operacional, Risco de liquidez,
Risco de Mercado e Risco de Crédito.
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DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS
A seguir, são apresentadas as declarações separadas por tipo e as justificativas para tal
nível de apetite ao risco por parte da Renascença.
Risco Operacional: A Renascença possui um organograma funcional bem determinado,
com completa segregação das funções. Não é concedida qualquer alçada de decisão aos
níveis gerenciais. A atividade de Auditoria Interna é atribuição de empresa terceirizada,
com grande experiência na área de Controles Internos. A Diretoria é a instância decisória
sobre qualquer exceção às rotinas determinadas no Manual de Controles Internos. Para
a realização de registros de ocorrências está sendo utilizado um sistema que centraliza
o registro, a comunicação e o gerenciamento de qualquer ocorrência de Risco
Operacional contemplado na Matriz de Riscos dos departamentos. Portanto, o apetite
ao risco é considerado baixo.
Risco de Mercado: Todas as posições da Renascença são assumidas com o objetivo de
serem liquidadas em seu respectivo vencimento. Portanto, o apetite ao risco da
Instituição é declarado como baixo, justificado pelo casamento de taxas e prazos, bem
como pela simplicidade das operações, não havendo posições de operações
estruturadas ou posições em derivativos.
Risco de Liquidez: Apetite ao risco baixo, tendo em vista a política de manutenção de
valor superior a 65% (sessenta e cinco por cento) do PR em ativos de grande liquidez.
Risco de Crédito: A quase totalidade das carteiras de operações mantidas pelos clientes
da Renascença estão concentradas em pequenas posições em derivativos, ações e
títulos públicos. No que cerne às operações realizadas na Instituição, mais de 90%
(noventa por cento) são de intermediação e atendendo às solicitações de outras
instituições. Dessa forma, o apetite ao risco é considerado baixo.
Risco Socioambiental: Considerando o apetite a riscos, deve ser observado que as
operações efetuadas pela Renascença não estão consideravelmente expostas a
impactos socioambientais, tendo em vista que suas atividades se limitam à
intermediação de negócios no mercado financeiro e de capitais, excluindo, por sua vez,
a possibilidade de oferecer aos seus clientes empréstimos, financiamentos ou qualquer
modalidade de patrocínio que exponha a Instituição, de alguma forma, ao risco da
ocorrência de danos ambientais. Portanto o Risco Socioambiental é considerado baixo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS DO APETITE A RISCOS
A Declaração de Apetite a Riscos considera os riscos mais relevantes que a Renascença
está exposta e os relaciona às estruturas e aos gerenciamentos realizados. Por
conseguinte, os planos orçamentários e estratégicos da Instituição devem estar
alinhados com esta Declaração.
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MONITORAMENTO DO APETITE A RISCOS
O monitoramento do apetite a riscos se dá por meio de processos de controles, nos
quais os gestores são informados sobre regulamentos e normativos internos que
consideram às exposições a riscos e a respectiva utilização dos limites determinados.
O reporte é feito por meio de um sistema de alertas, mensagerias e relatórios, os quais
são analisados, discutidos e autorizados para exceções e/ou tomadas de decisões para
adequação, por gestores e a Diretoria, avaliando se os resultados estão de acordo com
o apetite a riscos.
GERENCIAMENTO CONTÍNUO DE RISCOS
GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL E CONTROLES INTERNOS
DEFINIÇÃO
Define-se como Risco Operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de
eventos.
ASSOCIAÇÕES
O Risco Legal está associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados, bem
como às sanções em razão do descumprimento de dispositivos legais e às indenizações
por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas.
Controles Internos: É a realização de qualquer ação, política, procedimento, regra, e
mecanismo desenvolvido para assegurar que eventos indesejáveis ou indevidos sejam
prevenidos, detectados ou corrigidos, de forma que as atividades sejam realizadas em
conformidade e que os objetivos sejam alcançados. O processo de controles internos é
de vital importância e parte integrante do gerenciamento do Risco Operacional.
EVENTOS
Entre os eventos relacionados ao Risco Operacional incluem-se:

ESTRUTURA
A Estrutura para gerenciamento é composta pelas diversas áreas da Renascença, as
quais participam do processo de gerenciamento dos riscos Operacional e Legal,
incluindo a avaliação dos controles internos, os respectivos papéis e responsabilidades,
que devem respeitar a segregação de funções e têm como objetivos a eficiência e
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efetividade dos processos, além do respeito aos limites e ao apetite aos riscos definidos
pela Diretoria da Renascença.
As áreas de negócios são responsáveis pela gestão e pelo controle dos riscos relativos
aos processos, sistemas e produtos sob sua responsabilidade. A Área de Riscos atua
como controle e dá suporte às áreas de negócio, considerando os métodos e aspectos
técnicos, ao mesmo tempo em que monitoram e controlam os principais riscos. Neste
sentido, a auditoria interna realiza a avaliação da estrutura, dos processos, sistemas e
controles, os quais devem estar documentados.
PROCESSO
O processo de identificação, avaliação, incluindo a dos controles internos,
monitoramento, controle e reporte é realizado considerando a exposição aos riscos.
O risco operacional não possui características especificas, portanto, são utilizados
métodos específicos e qualitativos para identificar e avaliar os riscos, assim como
métodos quantitativos que consideram os valores resultantes de operações, indicadores
de desempenho e controle efetivo.
As políticas estão disponíveis para todos colaboradores e as novas atividades e produtos
que impliquem em criação ou alteração relevante das políticas, processos,
procedimentos ou sistemas, devem seguir o fluxo de aprovação. Os relatórios contendo
informações relevantes do Gerenciamento dos Riscos Operacionais quando
confeccionados serão apresentados à Diretoria.
O gerenciamento do Risco Legal compete à Área Jurídica e tem um papel importante na
prevenção e mitigação do risco.
Assim, a Área Jurídica atua por:
 Elaborar, revisar e atualizar os contratos que formalizam as formas e intenções de
registros de operações.
 Identificar as alterações nas legislações vigentes que possam ter impacto nos
contratos que formalizam as formas e intenções de registros de operações.
 Monitorar os processos e procedimentos administrativos.
GERENCIAMENTO E RESPONSABILIDADE
As áreas que compõem a Renascença e que formam a Estrutura de Gerenciamento de
Risco Operacional devem atuar conforme as determinações contidas nas políticas
estabelecidas e aprovadas, descritas a seguir:
DIRETORIA
É a responsável por garantir o funcionamento adequado e a efetividade da Estrutura de
Gerenciamento de Risco Operacional, conforme o descrito em política interna.
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ÁREA JURÍDICA
Deve atuar em conjunto com as áreas de negócios, prevenindo o risco legal, abordando
impactos jurídicos e de riscos relacionados aos produtos, prestação de serviços e riscos
inerentes. Deve atuar de forma preventiva no acompanhamento de eventuais
alterações na legislação vigente, especialmente as que possam impactar nos contratos
e nas operações realizadas pela Renascença.
ÁREA DE RISCO
Tem como responsabilidade a adequação da Estrutura de Gerenciamento de Riscos
Operacionais, identificando, avaliando e mensurando os limites definidos e dentro do
apetite ao risco.
As principais atribuições da Área são:
 Definir e disseminar as políticas e os conceitos de “Risco Operacional”.
 Elaborar, sugerir e submeter à Diretoria as normas, políticas e os limites operacionais
que estão associados ao Gerenciamento do Risco Operacional.
 Monitorar e controlar a exposição ao risco operacional da Renascença, gerando
relatórios de controle de informações para Diretoria.
ÁREAS DE NEGÓCIOS
São as áreas responsáveis pela gestão dos riscos nas atividades de sua responsabilidade
relacionadas aos processos, ativos, sistemas utilizados e procedimentos realizados, de
acordo com as políticas e as respectivas atribuições definidas para o Gerenciamento do
Risco Operacional, atuando dentro dos limites operacionais definidos.
POLÍTICA
A Política de Gerenciamento de Risco Operacional estabelece diretrizes e
responsabilidades, o que inclui a avaliação dos controles realizados nas áreas, que visa
dar robustez ao sistema de controle e a mitigação as perdas decorrentes por riscos
operacionais.
CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
OBJETIVOS
Tem como objetivo dotar a Renascença de recursos que permitam manter a
continuidade operacional dos seus processos críticos em situações de excepcionalidade,
bem como identificar os fatores de risco que possam comprometer a continuidade dos
negócios, apresentando alternativas com custo inferior e proporcional ao da possível
perda operacional.
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Tem como objetivo conscientizar também os colaboradores, que devem permanecer
alertas para possíveis riscos de descontinuidade operacional, aptos e treinados no
tocante à utilização de recursos alternativos em situações de contingência.
Igualmente, as diretrizes aqui expostas visam atender às exigências dos normativos e da
legislação vigentes.
PREMISSAS E ESCOPO
O Plano de Continuidade dos Negócios ou de Contingência (“PCN”) compreende as
orientações e medidas aplicáveis às situações com razoável probabilidade de ocorrência,
não considerando situações extremas, tal como uma simples queda de energia por
sobrecarga, desde que solucionadas pelo pessoal local, nem situações de desastre total,
com perdas materiais e pessoais generalizadas.
O tempo máximo de permanência da falha a ser considerável como aceitável é de 2
(duas) horas.
O escopo do PCN contempla as atividades prioritárias, os processos e as pessoas da
Instituição.
Levando em conta a análise de criticidade feita, algumas destas atividades e pessoas
podem não ser requeridas a atuar em ambiente de contingência, mas devem manter-se
atualizadas sobre a situação geral, a fim de retomarem suas funções assim que liberadas,
mediante o processo de retomada à normalidade.
CARACTERÍSTICAS
O PCN da Renascença foi aprovado pela Diretoria, sendo mantido e implementado pela
Gerência de Tecnologia da Informação e pela Gerência Geral Administrativo, Compliance
e Ouvidoria, prevendo a disponibilização dos recursos necessários para possibilitar sua
utilização a qualquer tempo.
A Diretoria tem como premissa o aprimoramento do referido PCN, mediante a
aquisição, contratação ou acesso a recursos alternativos que venham a diminuir o nível
de exposição de risco de descontinuidade operacional da Instituição.
A Gerência de Tecnologia da Informação e a Gerência Geral Administrativo, Compliance
e Ouvidoria, em colaboração com as demais gerências, promoverão a contínua melhoria
no Plano, ajustando-o às novas exigências tecnológicas ou operacionais da Renascença,
bem como dos órgãos externos reguladores.
Essas gerências manterão atualizadas as relações de equipamentos e programas críticos,
bem como a relação com nomes e telefones do pessoal chave: colaboradores, parceiros,
fornecedores e outras empresas/pessoas envolvidas. Por sua vez, os “colaboradores
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chave” participarão dos testes dos recursos alternativos e treinamentos que são
realizados.
O Grupo de Trabalho de Contingência fará a operacionalização do PCN, ou seja,
deflagrará a situação de contingência após avaliar cada ocorrência e acionará as pessoas
diretamente envolvidas nas ações de resposta.
Os colaboradores da Renascença terão pleno conhecimento das ações e do uso dos
recursos alternativos relativos à sua área e informarão a Gerência de Tecnologia da
Informação e a Gerência Geral Administrativo, Compliance e Ouvidoria as alterações
ocorridas nos processos e em qualquer detalhe do PCN.
AMBIENTE DE CONTROLE
O Teste - Plano de Continuidade de Negócios deve ser executado, no mínimo
anualmente.
O PCN ocorreu em 27 de outubro de 2020, com complemento em 28 de dezembro de
2020, onde transcorreu o processo de conscientização dos colaboradores para
manterem-se atentos a possíveis riscos e estarem aptos e treinados no tocante à
utilização de recursos alternativos em situações de contingência.
A RTM, Rede de Telecomunicações para o Mercado Financeiro, Site utilizado pela
Renascença, deve ser notificada por um dos responsáveis indicados no Caderno de
Orientação – Plano de Contingência, Anexo – Relação dos Colaboradores – Contingência.
O responsável deve informar à RTM:
O Estado de Contingência e a situação;
A relação dos colaboradores e os respectivos documentos (RG).

RTM, Rede de Telecomunicações para o Mercado Financeiro
Endereço

Edifício Mercantil Finasa, R. Líbero Badaró, 377 - Sé, São Paulo

Andar – Contingência Renascença
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E-mail

suporte.rtm@rtm.net.br

Telefone

(11) 2102 7899 | 2102 7875

NÍVEIS DE ALERTA
Para efeitos do referido PCN, são consideradas as seguintes situações:
 Normalidade (verde): operação em plena condição dos recursos.
 Atenção (amarelo): situação de risco iminente ou potencial, quando os recursos de
contingências são checados e mantidos em condições de pronto uso.
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 Contingência (vermelho): deflagrado pelo Diretor responsável pelo PCN, quando a
empresa passa a operar em situação de excepcionalidade e apenas com os processos
críticos ou não afetados.
PROCESSOS CRÍTICOS
Foram elencadas as atividades que são fundamentais para a continuidade dos negócios
da Renascença e que pela sua importância e criticidade necessitam de cuidados
especiais em situações de exceção.
As demais atividades serão tratadas pelas próprias áreas responsáveis e mantidas em
funcionamento, desde que não comprometam as atividades críticas.
Serão abrangidos pelo PCN os seguintes processos operacionais e administrativos da
Renascença, bem como os recursos materiais e humanos envolvidos:

1 – Muito baixo
PROCESSOS CRÍTICOS
Negociação de Operações Recepção e execução de
ordens

Cadastramento de Clientes

Gestão Financeira
Liquidação com a B3
Liquidação com os clientes
Conciliação e atualização de
posições

NÍVEIS DE IMPORTÂNCIA E RISCO
2 – Baixo 3 – Médio 4 – Alto
alto

SUBPROCESSOS
Recepção das ordens de operações
Registro das ordens no sistema
Controle, alterações e cancelamento de
ordens
Monitoramento do risco
Procedimentos de BackOffice Derivativos
e Equities
Procedimentos de BackOffice Renda Fixa
Compensação e liquidação
Registro Contábil
Obtenção e exame da documentação
Contratação de operações
Estabelecimento de limites operacionais
Registro dos dados nos sistemas internos
e da B3
Recepção e transferência de fundos de
clientes
Liquidação das Operações na B3
Liquidação das Operações dos Clientes
Conciliação das posições dos clientes na
Instituição

5 – Muito

IMPORTÂNCIA
5
5
5

RISCO
2
2
2

5
4

2
2

4
4
2
4
4
4
3

2
2
1
2
2
1
2

4

2

4
4
4

2
2
2

CENÁRIOS CONTEMPLADOS
O PCN contempla os seguintes possíveis cenários de contingência, cuja ocorrência e
probabilidade permitem um planejamento de atuação emergencial e cujas estratégias
de reação encontram-se definidas a seguir:
 Falha de servidores.
 Queda de energia nas mesas de negociações (não inclui blackout geral).
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 Queda de links de comunicação com a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) por falha
de equipamentos internos.
Encontram-se fora do escopo deste PCN os cenários absolutamente excepcionais, nunca
ocorridos no Brasil, nas regiões onde estão localizados os escritórios da Renascença
(terremotos, furacões e nevascas) e os acidentes de tal nível de fatalidade que
vitimassem a totalidade ou a grande maioria dos colaboradores, como desabamento
total do prédio onde se encontra a sede da Instituição em horário comercial, ou queda
de aeronaves sobre este.
GRUPO DE TRABALHO
O Grupo de Contingência, está definido no documento Caderno de Orientação – Plano
de Contingência. A partir do recebimento das informações sobre situações que possam
afetar o funcionamento da Instituição, o Grupo de Contingência deve proceder:
 A avaliação em reação à criticidade e determinar providências para iniciar operações
em situação de contingência;
 O acompanhamento das providências de correção das falhas;
 A definição em relação ao término da contingência e o devido acompanhamento
pertinente às providências de recuperação para o retorno à normalidade;
 A elaboração e o cumprimento do calendário de treinamento e testes;
 A avaliação do resultado das ações de contingência, propondo correções e melhorias
no Plano;
 A recomendação relacionada à contratação da prestação de serviços e processos para
atendimento ao Plano de Contingência.
O Grupo de Contingência deve realizar a operacionalização do Plano, ou seja, iniciar a
situação de contingência após avaliar cada ocorrência e acionar os colaboradores
diretamente envolvidas nas ações de resposta.
Os colaboradores da Renascença terão pleno conhecimento das ações e do uso dos
recursos alternativos relativos à sua gerência, devendo informar à Gerência de
Tecnologia da Informação e à Gerência Geral Administrativo, Compliance e Ouvidoria as
alterações ocorridas nos processos e em qualquer detalhe do referido Plano.
CONTROLES INTERNOS
INTRODUÇÃO
Controles Internos são procedimentos gerenciais adotados pelas organizações, em
todos os seus níveis hierárquicos, com a finalidade de assegurar a eficiência e a eficácia
dos recursos investidos, mitigar riscos, salvaguardar ativos e certificar a aderência no
cumprimento das normas e regulamentação vigentes.
Entretanto, se esta série de procedimentos estiver sendo realizada de maneira
equivocada ou incompleta não terá cumprido com o seu papel conforme o esperado.
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Para a realização de Controles Internos, a Renascença adotou procedimentos gerenciais
em todos seus níveis hierárquicos, com a finalidade de assegurar a eficiência e a eficácia
dos recursos investidos, salvaguardar ativos e certificar a aderência no cumprimento da
regulamentação vigente.
Entretanto, se esta série de procedimentos estiverem sendo realizados de maneira
equivocada ou incompleta não terão cumprido seu papel como o esperado.
A fim de garantir que o Plano de Controles Internos esteja sendo exercido na Renascença
conforme o programado, semestralmente serão realizadas avaliações de seu
cumprimento. Esta rotina permite a redução de falhas, agindo de forma preventiva e
não somente após a materialização dos riscos.
OBJETIVO
Neste Relatório são mencionados os aspectos descritivos do Ambiente de Controle, os
Procedimentos de Identificação e Avaliação dos Riscos, bem como seus resultados e
aderência às normas e à regulamentação vigentes.
ESCOPO
Os processos avaliados atendem à exigência regulatória, que determina os aspectos
mínimos de observância no decorrer do ano de 2020.
Neste sentido, tais processos foram divididos em duas partes, abaixo demonstradas:
Parte 1 - Negócios
 Suitability (monitoração da adequação da recomendação de produtos, serviços e
operações adequados ao perfil de investimento do cliente e das operações
realizadas);
 Mesa de operações (recepção, execução e confirmação de ordens);
 Repasse das operações;
 Cadastro de Clientes;
 Gestão de Riscos;
 Custódia de ativos;
 Liquidação de operações e movimentação de contas correntes bancária e gráfica;
 Monitoramento da conformidade dos procedimentos em relação às Regras e
Parâmetros de Atuação da Renascença;
 Monitoração das operações e ofertas;
 Monitoração da atuação de profissionais de operações e de profissionais
terceirizados;
 Monitoração da Certificação de Profissionais;
 Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo;
 Monitoração da implementação de Política de Responsabilidade Socioambiental.
Parte 2 - Tecnologia da Informação e Telecomunicações
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Segregação de funções;
Segurança da informação;
Continuidade dos negócios;
Manutenção de arquivos e disponibilidade de sistemas;
Gerenciamento de mudanças;
Administração de usuários;
Atualização de sistemas operacional.

Os relatórios de avaliações dos Controles Internos do ano de 2020, onde são
mencionados os aspectos descritivos do Ambiente de Controle, os Procedimentos de
Identificação e Avaliação dos Riscos, seus resultados e a aderência à regulamentação
vigente estão à disposição para consulta interna na sede da Renascença.
GERENCIAMENTO DE RISCO DE LIQUIDEZ
DEFINIÇÃO
O Risco de liquidez é definido pela ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis
e passivos exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos que possam
afetar a capacidade de pagamento da Instituição, considerando os prazos de liquidação
dos direitos e das obrigações.
Portanto, pode assumir duas formas distintas, porém intimamente relacionadas: risco
de liquidez de ativos ou de mercado e risco de liquidez de fluxo de caixa, ou seja:
 Surge quando uma transação não pode ser conduzida aos preços vigentes de
mercado, devido ao fato de o volume envolvido ser muito elevado em relação aos
volumes normalmente transacionados e varia de acordo com os tipos de ativos,
mercados em que são negociados e ao longo do tempo em função das condições de
mercado.
 O Risco de Liquidez de fluxo de caixa está relacionado com o surgimento de
dificuldades para cumprir com as obrigações contratadas, nas datas previstas. Estas
dificuldades podem levar a liquidações antecipadas e desordenadas de ativos,
aumentando a exposição ao Risco de Liquidez de mercado.
POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS
A Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez tem como objetivo estabelecer
critérios atendendo às determinações de normativos e legislações vigentes, para o
acompanhamento permanente das posições assumidas em todas as operações
praticadas, bem como das movimentações operacionais e financeiras, de forma a
evidenciar e mitigar o Risco de Liquidez, abrangendo:
 A visão do risco, com o monitoramento, controle, a identificação, avaliação e o
reporte das operações identificadas à Diretoria;
 A elaboração e proposição anual da alocação de capital como contingência do Risco
de Liquidez;
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 A definição de limites operacionais e monitoramento continuo;
 A avaliação e a definição de alternativas para mitigação do Risco de Liquidez;
 A identificação prévia de riscos inerentes dos ativos negociados e das operações
realizadas, analisando se os procedimentos e controles adotados são adequados.
CONTINGÊNCIA
A Renascença tem foco de atuação na intermediação de negócios nos mercados de
renda fixa e renda variável, portanto existem riscos que possam afetar a sua capacidade
econômico-financeira. Assim sendo, foram adotados procedimentos internos de
monitoramentos de forma contínua e detalhada para mitigar os riscos nas diversas
áreas.
Em caso de ocorrência por parte do cliente ou por erro operacional serão adotados os
seguintes procedimentos:
 Reverter a operação, obtendo um resultado que não afete a situação econômicofinanceira;
 Liquidar a operação com recursos próprios.
GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO
DEFINIÇÃO
O Risco de Mercado é definido como sendo a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercados de posições detidas por uma
instituição financeira e seus respectivos clientes. Por sua vez, devem ser observados os
riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros e dos preços de
mercadorias.
Nesta definição está incluído o risco de variação de preços considerando a falta de
liquidez, ou ainda, a necessidade de transação de volume elevado considerando o que
normalmente é negociado.
POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS
A Política de Gestão de Risco de Mercado tem por objetivo estabelecer critérios e
responsabilidades, visando manter os níveis de riscos adequados e dentro limites
operacionais aprovados pela Renascença.
Para o gerenciamento do Risco de Mercado são destacadas como principais atribuições:
 Monitorar, identificar, avaliar, mensurar e reportar o risco de mercado das
operações;
 Elaborar e propor, no mínimo anualmente, a Política de Gerenciamento do Risco de
Mercado;
 Definir limites de exposição ao risco e realizar o monitoramento contínuo;
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 Propor alternativas de mitigação do risco de mercado, se necessário, em conjunto
com os gestores;
 Analisar a necessidade de adequação de procedimentos e controles, mediante a
identificação prévia do risco de mercado inerente a novos tipos de operações ou
ativos a serem negociados.
Considerando que a Renascença não mantém posições em aberto em qualquer
segmento, o gerenciamento de Risco de Mercado é realizado sobre as posições em
aberto dos clientes.
CONTINGÊNCIA
A Renascença tem foco de atuação na intermediação de negócios nos mercados de
renda fixa e renda variável, portanto existem riscos que possam afetar a sua capacidade
econômico-financeira, assim sendo foram adotados procedimentos internos de
monitoramentos de forma contínua e detalhada para mitigar os riscos nas diversas
áreas.
Em caso de ocorrência por parte do cliente ou por erro operacional serão adotados os
seguintes procedimentos:
 Reverter a operação obtendo um resultado que não afete a situação econômicofinanceira;
 Liquidar a operação com recursos próprios.
GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO
Após executadas as operações em atendimento às solicitações dos clientes, é necessária
a realização do gerenciamento de Risco de Crédito, visando analisar o comportamento
da liquidação das operações.
O gerenciamento de Risco de Crédito tem como objetivos:
 A monitoração da concentração de exposição por contrapartes e por setor de
atividade;
 A identificação, mensuração, monitoração e o reporte à Diretoria sobre o Risco de
Crédito;
 Propor, monitorar e reportar os níveis de exposição ao risco;
 Disseminar junto às áreas, principalmente as de negócio, as melhores práticas
relacionadas ao gerenciamento do risco;
 Realizar auditoria interna nas áreas e nos processos de crédito.
COBRANÇA
O gerenciamento de cobrança e recuperação tem como objetivo a recuperação de saldo
das operações que estejam em situação de atraso. Neste processo são executadas as
atividades de cobrança atendendo a critérios e prazos estabelecidos conforme as
16

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
determinações legais e de normativos internos que visam o sucesso na recuperação dos
saldos de clientes devedores inadimplentes.
No gerenciamento de risco também há responsabilidade pela recuperação, controle e
execução de garantias, além da verificação do comportamento de toda a posição da
carteira do cliente inadimplente, fornecendo à Diretoria informações que devem
subsidiar as suas decisões.
CONTINGÊNCIA
A Renascença tem foco de atuação na intermediação de negócios nos mercados de
renda fixa e renda variável, portanto existem riscos que possam afetar a sua capacidade
econômico-financeira, assim sendo foram adotados procedimentos internos de
monitoramentos de forma contínua e detalhada para mitigar os riscos nas diversas
áreas.
GERENCIAMENTO DE CAPITAL
DEFINIÇÃO
Define-se como Gerenciamento de Capital como o processo contínuo de:
 Monitoramento e controle do capital mantido pela Instituição;
 Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a Instituição está
sujeita;
 Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos
estratégicos da Instituição.
O Gerenciamento de Capital é realizado de forma a proporcionar condições para o
alcance dos objetivos estratégicos da Renascença, considerando o ambiente econômico,
financeiro e comercial dos segmentos em que atua.
O processo deve ser compatível com as operações, complexidade dos ativos e serviços,
considerando os riscos inerentes destas operações.
O processo de acompanhamento visa assegurar que a Renascença mantenha uma base
sólida de capital, que tem como objetivo o desenvolvimento das suas atividades e dar
suporte a riscos em situações normais ou em condições extremas de mercado, além de
atender à legislação e aos normativos referentes ao Gerenciamento de Capital.
O BACEN determina que as instituições financeiras mantenham capital compatível com
os riscos inerentes às suas atividades, que são representados pelo Patrimônio de
Referência Exigido (“PRE”).
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POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS
De acordo com Plano Estratégico e visando resguardar a solvência e liquidez, a Política
de Gerenciamento de Capital tem como objetivo estabelecer princípios, diretrizes e
responsabilidades.
Como principais atribuições, destacam-se:





Monitorar, identificar, avaliar, mensurar, controlar e reportar;
Elaborar e propor alterações anualmente ou quando necessárias da Política de
Gerenciamento de Capital;
Garantir que sejam atendidos os normativos e a legislação vigentes;
Avaliar ou propor alternativas de mitigação do risco de Gerenciamento de Capital.

PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (“PR”)
O PRE é calculado, considerando:

PRE = Patrimônio de Referência Exigido;
Pepr = parcela referente à exposição ponderada pelo FPR a elas atribuídas;
Pjur = representa o risco das operações sujeitas à variação de taxa de juros;
Pacs = reflete o risco das operações sujeitas às variações do preço de ações;
Pcom = reflete o risco das operações sujeitas à variação do preço de commodities;
Pcam = reflete o risco das exposições em ouro, em moeda estrangeira e em operações
sujeitas à variação cambial;
Popr = parcela referente ao risco operacional.
A Renascença deverá manter PR suficiente para suprir em caso de risco de taxa de
juros das operações não incluídas na carteira de negociação.
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DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO REFERÊNCIA

APURAÇÃO DO PRE E DA MARGEM DO PR EM RELAÇÃO AO PRE
BASE DO
DLO
11441
11454
11455
11453
11461
11426
11425
11484
11468
11432
11255
11443
11447
11476
11477
11456
11449
11467
11471
11448
11464
11469
11463
11452
11444
11462
11480
11457
11474
11458
11483
11486
11488
11481

CÓDIGO DA
CONTA
100
101
103
104
109
110
111
149
170
700
870
900
910
910.01
910.02
911
920
920.01
920.02
930
931
932
940
942
943.02
950
950.01
951
951.01
952
953
954
956
970

NOME DA CONTA
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE (PR_LB)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I PARA COMPARAÇÃO COM RWA
CAPITAL PRINCIPAL PARA COMPARAÇÃO COM RWA
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA OUTROS LIMITES OPERACIONAIS (PR)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I (PR_I)
CAPITAL PRINCIPAL
MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE RAZÃO DE ALAVANCAGEM
LIMITE MÁXIMO PARA OPERAÇÃO COM O SETOR PÚBLICO
VALOR DO EPR
VALOR TOTAL DA PARCELA POPR
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO (PRE)
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
AUXILIAR 1 PARA PR REQUERIDO
AUXILIAR 2 PARA PR REQUERIDO
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA E PARA RBAN
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
AUXILIAR 1 PARA PR NIVEL 1 REQUERIDO
AUXILIAR 2 PARA PR NIVEL 1 REQUERIDO
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL COMPLEMENTAR
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO NÍVEL II
ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
ADICIONAL DE CONSERVAÇÃO DE CAPITAL PRINCIPAL
RWA BANCÁRIO
VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE COMPATIBILIZAÇÃO DO PR COM O PRE (M/I)
AUXILIAR 1 PARA MARGEM DE PR REQUERIDO
MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL 1 REQUERIDO
AUXILIAR 1 PARA MARGEM DE PR NIVEL 1 REQUERIDO
MARGEM SOBRE O CAPITAL PRINCIPAL REQUERIDO
MARGEM SOBRE O PR CONSIDERANDO A RBAN E ACP
MARGEM DE CAPITAL PRINCIPAL APÓS PILAR 1 CONSIDERANDO O ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL
MARGEM APÓS PILAR 2
MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE CRÉDITO AO SETOR PÚBLICO

VALOR
81.007.879,68
81.007.879,68
81.007.879,68
81.007.879,68
81.007.879,68
81.007.879,68
81.007.879,68
78.371.050,41
36.453.545,86
28.150.190,32
121.352.631,96
149.502.822,28
11.960.225,78
8.970.169,34
2.990.056,44
11.960.225,78
8.970.169,34
6.727.627,00
2.242.542,34
6.727.627,00
7.662.019,64
6.727.627,00
1.868.785,28
1.868.785,28
14.792.071,56
69.047.653,90
69.047.653,90
72.037.710,34
72.037.710,34
74.280.252,68
67.178.868,62
67.178.868,62
69.047.653,90
36.453.545,86
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DLO PROJETADO
CÁLCULO DO PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA
Código
100
110
111
111.01
111.02
111.90
111.90.01
111.93.02
111.93.02.01
111.94.09.05
102
150
160
160.01
960
101
103
104
510
510.03
530
530.20
570
570.09
570.10
580
590
590.10
700
870
871
871.10.00
871.20.00
871.30.00
900
910
910.01
910.02
911
920
920.01
920.02
930
931
932
940
942
950
950.01
951
951.01
952
953
954
956

Descrição

2020

2021
2022
2023
5%
10%
15%
Risco Projetado Risco Projetado Risco Projetado
85.058.273,66
93.564.101,03 107.598.716,18
85.058.273,66
93.564.101,03 107.598.716,18
85.058.273,66
93.564.101,03 107.598.716,18
28.352.757,89
31.188.033,68
35.866.238,73
56.933.583,44
62.626.941,79
72.020.983,05
228.067,67
250.874,43
288.505,60
56.933.583,44
62.626.941,79
72.020.983,05

Risco Real
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - PR
81.007.879,68
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I
81.007.879,68
CAPITAL PRINCIPAL – CP
81.007.879,68
CAPITAL SOCIAL
27.002.626,56
RESERVAS DE CAPITAL, REAVALIAÇÃO E DE LUCROS
54.222.460,42
EXCESSO DE CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO EM RELAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL217.207,30
CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO I
54.222.460,42
LIMITE PARA INVESTIMENTOS INFERIORES EM ASSEMELHADAS E EM
8.100.787,97
8.505.827,37
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NR)
CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO II
81.007.879,68
85.058.273,66
AUXILIAR - CAPITAL PRINCIPAL AJUSTADO III
81.007.879,68
85.058.273,66
CÁLCULO DO LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO - PR - LI 81.007.879,68
85.058.273,66
LIMITE PARA IMOBILIZAÇÃO
40.503.939,84
42.529.136,83
VALOR DA SITUAÇÃO PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO
1.566.961,29
1.645.309,35
Ativo Permanente
1.566.961,29
1.645.309,35
VALOR DA MARGEM OU INSUFICIÊNCIA PARA O LIMITE DE IMOBILIZAÇÃO 38.936.978,55
40.883.827,48
CÁLCULO DA PARCELA DE RISCO RWACPAD E DEMAIS RISCOS
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA COMPARAÇÃO COM O RWA
81.007.879,68
85.058.273,66
PATRIMÔNIO DE REFERENCIA NIVEL I PARA COMPARAÇÃO COM O
81.007.879,68
85.058.273,66
RWA
CAPITAL PRINCIPAL PARA COMPARAÇÃO COM O RWA
81.007.879,68
85.058.273,66
DISPONIBILIDADES
7.454,55
7.827,28
Depósitos Bancários
7.454,55
7.827,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
14.784.617,01
15.523.847,86
DERIVATIVOS
Títulos e Valores Mobiliários - Diversos
14.784.617,01
15.523.847,86
OUTROS DIREITOS
11.359.347,00
11.927.314,35
Adiantamentos
86.538,82
90.865,76
Demais Direitos
11.272.808,18
11.836.448,59
OUTROS VALORES E BENS
431.810,47
453.400,99
PERMANENTE
1.566.961,29
1.645.309,35
Ativo Permanente
1.566.961,29
1.645.309,35
RWA PARA RISCO DE CREDITO POR ABORDAGEM PADRONIZADA - RWACPAD
28.150.190,32
29.557.699,84
VALOR TOTAL DA PARCELA RWAOPAD
121.352.631,96
127.420.263,56
ABORDAGEM DO INDICADOR BÁSICO
9.708.210,56
10.193.621,09
Abordagem do Indicador Básico T3
51.217.275,10
53.778.138,86
Abordagem do Indicador Básico T2
60.046.040,40
63.048.342,42
Abordagem do Indicador Básico T1
82.900.895,64
87.045.940,42
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA EXIGIDO - PRE
149.502.822,28
156.977.963,39
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
11.960.225,78
12.558.237,07
AUXILIAR 1 PARA O PR REQUERIDO
8.970.169,34
9.418.677,81
AUXILIAR 2 PARA O PR REQUERIDO
2.990.056,44
3.139.559,26
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA E
11.960.225,78
12.558.237,07
PARA RBAN
PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL I MÍNIMO REQUERIDO PARA O
8.970.169,34
9.418.677,81
RWA
AUXILIAR 1 PARA O PR NÍVEL I REQUERIDO
6.727.627,00
7.064.008,35
AUXILIAR 2 PARA O PR NÍVEL I REQUERIDO
2.242.542,34
2.354.669,46
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA O RWA
6.727.627,00
7.064.008,35
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE
7.662.019,64
8.045.120,62
INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO CAPITAL COMPLEMENTAR
CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA MANUTENÇÃO DE
6.727.627,00
7.064.008,35
INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS AO NÍVEL II
ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL MÍNIMO REQUERIDO PARA O
1.962.224,54
RWA
1.868.785,28
Adicional de Conservação de Capital Principal
1.868.785,28
1.962.224,54
MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA REQUERIDO
69.047.653,90
72.500.036,60
AUXILIAR 1 PARA MARGEM DE PR REQUERIDO
69.047.653,90
72.500.036,60
MARGEM SOBRE O PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA NÍVEL 1
75.639.595,86
REQUERIDO
72.037.710,34
AUXILIAR 1 PARA MARGEM DE PR NÍVEL I REQUERIDO
72.037.710,34
75.639.595,86
MARGEM SOBRE O CAPITAL PRINCIPAL REQUERIDO
74.280.252,68
77.994.265,31
MARGEM SOBRE O PR CONSIDERANDO A RBAN
67.178.868,62
70.537.812,05
MARGEM DE CAPITAL PRINCIPAL APÓS PILAR 1 CONSIDERANDO O
67.178.868,62
70.537.812,05
ADICIONAL DE CAPITAL PRINCIPAL
MARGEM APÓS PILAR 2
69.047.653,90
72.500.036,60

9.356.410,11

10.759.871,62

93.564.101,03
93.564.101,03

107.598.716,18
107.598.716,18

93.564.101,03
46.782.050,52
1.809.840,29
1.809.840,29
44.972.210,23

107.598.716,18
53.799.358,09
2.081.316,33
2.081.316,33
51.718.041,76

93.564.101,03

107.598.716,18

93.564.101,03

107.598.716,18

93.564.101,03
8.610,01
8.610,01

107.598.716,18
9.901,51
9.901,51

17.076.232,65

19.637.667,54

17.076.232,65
13.120.045,79
99.952,34
13.020.093,45
498.741,09
1.809.840,29
1.809.840,29
32.513.469,82
140.162.289,91
11.212.983,20
59.155.952,74
69.353.176,66
95.750.534,46
172.675.759,73
13.814.060,78
10.360.545,59
3.453.515,19

19.637.667,54
15.088.052,65
114.945,19
14.973.107,47
573.552,26
2.081.316,33
2.081.316,33
37.390.490,29
161.186.633,40
12.894.930,68
68.029.345,65
79.756.153,16
110.113.114,63
198.577.123,69
15.886.169,89
11.914.627,43
3.971.542,47

13.814.060,78

15.886.169,89

10.360.545,59

11.914.627,43

7.770.409,19
2.590.136,40
7.770.409,19

8.935.970,56
2.978.656,86
8.935.970,56

8.849.632,68

10.177.077,59

7.770.409,19

8.935.970,56

2.158.447,00

2.482.214,05

2.158.447,00
79.750.040,25
79.750.040,25

2.482.214,05
91.712.546,29
91.712.546,29

83.203.555,44

95.684.088,76

83.203.555,44
85.793.691,85
77.591.593,26

95.684.088,76
98.662.745,62
89.230.332,24

77.591.593,26

89.230.332,24

79.750.040,25

91.712.546,29

20

RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL
RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Ativo

Passivo e patrimônio líquido
Nota

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Disponibilidades

2020

Nota

1.606.841

679.080

1.527.305

580.014

613

272

1.526.692

565.942

73.923
73.923

71.357
71.357

4.1

Aplicações interfinanceiras de liquidez

2019

2020

Circulante
Depósitos e demais instrumentos financeiros
Carteira de terceiros

608.939

1.498.692

565.942

1.498.692

565.942

28.491

42.997

4.2

Outras obrigações
Instrumentos financeiros
Títulos e valores mobiliários

5

5.181

Outros créditos

2019

1.527.183

Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias

9.a
9.b

11.819
11.945

9.496
5.951

Negociação e intermediação de valores

14

3.010

26.119

1.717

1.431

1.717

1.431

6.178

6.092

6.178

6.092

6.178

6.092

27.411

Rendas a receber

6

1.426

849

Negociação e intermediação de valores

14

3.668

26.479

Diversos

7

87

83

Outros valores e bens

432

298

Despesas antecipadas

432

298

Outras obrigações - diversas
Provisão para pagamentos a efetuar

10

Não circulante
Outras obrigações
Provisão para riscos e obrigações legais

11.b

Não circulante

7.745

6.999
Patrimônio líquido

81.225

71.048

Outros créditos - diversos

6.178

6.092

Capital social

27.003

27.003

6.178

6.092

De domiciliados no País

15.a

27.003

27.003

Investimentos

250

250

Reserva legal

5.400

5.337

Outros investimentos

250

250

Reservas de lucros

15.c

48.822

38.708

1.317

571

-

86

1.614.586

686.079

1.614.586

686.079

Devedores por depósitos em garantia

Imobilizado de uso

7 / 11b

8

Intangíveis

Total do ativo

Total do passivo e patrimônio líquido

RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Demonstração do resultado do sSemestre findo em 31 de dezembro de 2020 e exercícios findos em 31
de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota

2º Semestre

Exercícios

2020
Receita da intermediação financeira
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Despesas da intermediação financeira

2020

2019

41.592

100.851

120.103

41.592

100.851

120.103

(11.180)

(28.419)

(75.353)

Captação no mercado

(11.180)

(28.419)

(75.353)

Resultado bruto da intermediação financeira

30.412

72.432

44.750

Outras receitas (despesas) operacionais

(4.733)

(8.793)

(7.702)

Receitas de prestação de serviços

10.066

20.057

17.577

Despesas de pessoal

16

(5.467)

(10.517)

(9.539)

Outras despesas administrativas

17

(6.617)

(12.361)

(11.307)

Despesas tributárias

18

(2.684)

(5.961)

(4.248)

Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

19

Resultado operacional
Resultado não operacional

20

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações no resultado
Imposto de Renda e Contribuição Social
Participação sobre Lucro

Lucro líquido por cota do capital social (% )

-

(86)

(185)

25.679

63.639

37.048

33

60

193

25.712

63.699

37.241

13

(5.352)

(15.518)

(8.144)

12.c

(9.439)

(21.905)

(12.763)

10.921

26.276

16.334

606.528

606.528

606.528

18,01

43,32

26,93

Lucro líquido do semestre/exercício
Quantidade de cotas

(31)

75

15.a
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RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Demonstração dos fluxos de caixa do semestre findo em 31 de dezembro de 2020 e exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
2º Semestre

Exercício

2020

2020

2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício

10.921

26.276

16.334

Ajustes inclusos que não afetam o fluxo de caixa
Depreciação e amortização
Lucro líquido ajustado

135

264

275

11.056

26.540

16.609

Variação de ativos e passivos
Títulos e valores mobiliários

154

Outros créditos

(2.566)

7.458

Outros valores e bens

146

Obrigações por operações compromissadas

515.084

Outras obrigações

(5.798)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

528.100

(1.824)

22.144

(25.365)

(134)

(82)

932.750

110.943

(14.421)
964.313

25.139
125.420

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimentos

-

Aquisição de imobilizado de uso

-

(801)

Alienação de imobilizado de uso

-

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(50)

(924)

(151)

1

(801)

-

(923)

(201)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

(3.175)

(16.099)

(13.127)

(3.175)

(16.099)

(13.127)

947.291

112.092

524.124

No início do semestre/exercício

1.003.181

580.014

467.922

No final do semestre/exercício

1.527.305

1.527.305

580.014

524.124

947.291

112.092

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido do semestre findo em 31 de dezembro de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Capital

Reserva

social
Saldos em 1º de julho de 2020

Legal

Reserva especial

Lucros

de lucros

acumulados
25.784

Total

27.003

5.337

Distribuição de lucros

-

-

Lucro líquido do semestre

-

-

Reserva legal

-

63

-

(63)

Reserva especial de lucros

-

-

23.338

(23.338)

Juros Sobre o Capital Próprio

-

-

27.003

5.400

(300)
-

15.355

73.479

-

(300)

10.921

10.921

Destinação do lucro líquido:

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Mutações do semestre

-

(2.875)
48.822

(2.875)

-

81.225

-

63

23.038

27.003

5.337

38.708

Distribuição de lucros

-

-

Lucro líquido do exercício

-

-

Reserva legal

-

63

-

(63)

Reserva especial de lucros

-

-

23.338

(23.338)

Juros Sobre o Capital Próprio

-

-

-

(2.875)

27.003

5.400

48.822

-

81.225

Saldos em 1º de janeiro de 2020

(13.224)
-

(15.355)

7.746

-

71.048

-

(13.224)

26.276

26.276

Destinação do lucro líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Mutações do exercício

(2.875)

-

63

10.114

-

10.177

27.003

4.520

36.318

-

67.841

Distribuição de lucros

-

-

Lucro líquido do exercício

-

-

Reserva legal

-

817

-

(817)

Reserva especial de lucros

-

-

11.840

(11.840)

Juros Sobre o Capital Próprio

-

-

-

(3.677)

27.003

5.337

38.708

-

71.048

-

817

2.390

-

3.207

Saldos em 1º de janeiro de 2019

(9.450)
-

-

(9.450)

16.334

16.334

Destinação do lucro líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Mutações do exercício

(3.677)
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RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Demonstração do resultado abrangente do semestre findo em 31 de dezembro de 2020 e exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais
2º Semestre

Lucro líquido do semestre/exercício
Outros resultados abrangentes

Resultado abrangente do semestre/exercício

Exercícios

2020

2020

2019

10921

26276

16334

-

-

-

10921

26276

16334

Nota: As notas explicativas dos administradores são partes integrantes das demonstrações contábeis e estão publicadas no site
da Renascença.
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