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Relatório da Administração 
 
Senhores Clientes, Colaboradores e Autoridade Monetária 
 

Apresentamos o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras do Banco Modal S.A. e suas 

coligadas, relativos aos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, os quais seguem as normas 

estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN). 
 

Nossa história 
 

O Modal foi fundado em 1996 e se consolidou como um banco de investimento com forte atuação em 

estruturação, coordenação de grandes operações no mercado nacional, e parcerias estratégicas com os 

principais agentes e líderes nacionais e internacionais. A experiência de 24 anos de história, resultou 

na ampliação do nosso negócio que uniu o melhor dos bancos e o melhor das corretoras.  Somados as 

melhores tecnologias que o mercado oferece criamos nossas unidades de negócios que são: o 

modalmais, Banco Digital dos Investidores, e o Modal Empresas.  
 

Modalmais, o Banco Digital dos Investidores 
 

O modalmais foi lançado em 2015 e é uma história de empreendedorismo que se diferencia por ser 

uma plataforma digital de investimentos integrada a um banco digital. Desde o seu lançamento, 

aceleramos o processo de transição, investindo não apenas em sistemas, mas também em pessoas e 

processos para desenvolvermos juntos uma instituição financeira inteiramente diferenciada. O que nos 

move é a vontade de criar algo que não existe e melhorar a vida de milhões de pessoas. Com o 

modalmais, temos um portfolio completo de produtos de investimentos e funcionalidades para os 

nossos clientes.  
 

O banco digital modalmais é uma iniciativa que busca trilhar o caminho da excelência e da 

inovação, a fim de criar e oferecer caminhos disruptivos para cada momento do mercado, tendo como 

principal objetivo o desenvolvimento de soluções para nossos clientes. Olhando por esse prisma, o 

modalmais ganha destaque no setor bancário brasileiro ao mesclar resultados eficientes e dinâmicos 

com alto nível de segurança e confiabilidade, colocando-se entre as melhores e mais completas 

instituições do território nacional. 
 

O modalmais possui três fundamentos básicos: 
 

1) Custos operacionais reduzidos em comparação aos do setor bancário tradicional, em especial 
por não depender de agências e de processos burocráticos; 

2) Disponibilizar no mesmo APP as funcionalidades de um banco digital e de uma plataforma de 
investimentos, simplificando a vida dos nossos clientes e promovendo agilidade nas suas 
relações com o modalmais através do APP/WEB; 

3) Entrega de uma experiência visual marcante e atraente ao cliente, por meio de um aplicativo 
moderno e amigável. 
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A nossa missão é promover um acesso mais democratizado ao investimento. 
 

Nossa base de clientes vem crescendo numa velocidade incrível, confirmando a assertividade da nossa 

estratégia. No semestre, atingimos o marco de um milhão de clientes.  
 

Inovação e Tradição 
 

Em 22 de junho de 2020, o Banco Modal e o Credit Suisse assinaram um acordo estratégico de longo 

prazo, que prevê que o Credit Suisse poderá adquirir ações preferenciais equivalentes a até 35% da 

participação do capital total do Banco. O modalmais continuará a ser controlado pelo seu fundador, 

Diniz Baptista, e por seus principais executivos, sem nenhuma alteração na governança e gestão do dia 

a dia, que continua sendo 100% modalmais. 

 

Os dois bancos têm operações complementares - Credit Suisse é um dos maiores gestores de fortunas 

do mundo com excelentes capacidades de banco de investimentos e o modalmais é um banco digital 

com uma plataforma de investimentos ágil e moderna e que, em pouco tempo, no ambiente 

competitivo das fintechs, tornou-se uma plataforma digital líder no Brasil e uma referência no 

mercado financeiro - e estamos trabalhando em conjunto para explorar as sinergias entres produtos e 

serviços de investimentos: 
 

1) Distribuição, para a base de 1 milhão de clientes do modalmais, dos produtos do Credit Suisse, tais 
como notas estruturadas, fundos de investimento, operações de crédito, ofertas de ações, dentre 
outros. 

2) O acesso, pelo Credit Suisse, à tecnologia de ponta da plataforma digital modalmais e a todas as 
funcionalidades e possiblidades de investimentos que um banco digital completo como o modalmais 
pode oferecer para atender ainda melhor a seus clientes.  

 

 

Cartão de Crédito 
 

O cartão de crédito é o primeiro produto de crédito para os clientes investidores que são foco do 
modalmais e faz parte de outras modalidades que visam atender a demanda e necessidades dos clientes, 
como antecipação de resgate de fundos, linhas de crédito colaterizadas por aplicações financeiras, entre 
outras. Nossa expectativa é de que o cartão de crédito se torne uma plataforma para contratação de 
serviços como pagamento de contas, assinatura de serviços digitais, contratação de seguros, previdência 
privada, entre outros.  
 

Tecnologia inovadora 
 

Somos o primeiro banco da América Latina a oferecer um cartão de crédito e débito com tecnologia 
Motion Code. A tecnologia é inovadora por tornar o código CVV dinâmico, algo semelhante a um token 
móvel. O objetivo principal é invalidar os dados dos usuários de forma rápida diante de tentativas de 
fraudes on-line ou em meio físico. Segurança que não prejudica a experiência do usuário, uma vez que 
o Motion Code foi desenvolvido em cartões semelhantes aos tradicionais, podendo ser utilizado de forma 
simples e mais segura que os métodos disponíveis, como cartão virtual ou QR Code.  

https://www.modalmais.com.br/investimentos
https://www.modalmais.com.br/investimentos
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Programa de Fidelidade 
 

O Programa de Fidelidade modalmais Rewards trouxe ao Brasil o primeiro programa de CashForward, 
utilizando multiplicadores de milhas diferenciados que proporciona ainda mais benefícios aos usuários 
dos nossos cartões. Os clientes não precisarão se preocupar com o vencimento dos pontos, uma vez que 
eles não expiram. Os pontos acumulados vão rendendo bônus/dividendos como se fossem um 
investimento real. O valor acumulado poderá ser convertido em dinheiro e/ou aplicado em fundos e 
outros produtos financeiros. 

 

Pioneira no Brasil e no mundo (Platinum e Infinite)  

 

 
 

 

 

Previdência Privada 

 

O novo produto Previdência Privada está totalmente integrado à plataforma de negócios do modalmais, 
possibilitando ao cliente efetuar simulações, contratações, aportes e portabilidades de reservas de outros 
planos de previdência diretamente pela conta digital e aplicativo. Os investidores podem escolher entre 
60 opções de planos com os melhores gestores de recursos do mercado e os planos, bastante acessíveis, 
podem ser contratados com aplicações mensais a partir de R$ 100 ou aporte/aplicação inicial de R$ 
1.000 e dão ao cliente toda a flexibilidade inerente aos requisitos e conceitos de um banco digital. O 
produto de previdência vem ao encontro do que temos feito nos últimos anos, possibilitando um 
relacionamento 100% digital e integrado ao nosso aplicativo. Com isso, nossa estante de produtos e 
serviços financeiros fica ainda mais completa, atingindo todos os perfis de investidores. 
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Educação financeira 
 

Possuímos parceria com diversos influenciadores com forte presença nas redes sociais e 

disponibilizamos conteúdos e cursos com temas que abrangem investimentos iniciais e temas mais 

complexos, que nossos clientes recebem com exclusividade diariamente, conforme exemplos a seguir:  

 

 Boletins em podcast, vídeo e texto providos por uma equipe de especialistas; 

 Análise de investimentos realizada por uma das principais consultorias de análise de empresas do país; 

 Palestras e treinamentos de plataformas, produtos e serviços oferecidos pelo modalmais. 

 

 

Modal Empresas 
 

O Modal Empresas é nossa área de Investment Banking que possui profundo conhecimento local, 

relações próximas e de longa data com os seus clientes, aliadas ao robusto histórico de transações 

fechadas, que atua em Assessoria Financeira (fusões e aquisições), Mercado de Capitais (DCM e ECM) 

e Derivativos. 

 

Outros projetos e parcerias em destaque 
 

- HUB Capital – Mais foco na estratégia B2B 
 
A HUB é uma plataforma de investimentos full service, fundada há aproximadamente 2 anos para 

atender a nova e mais amadurecida geração de Financial Advisor. Com essa inclusão ao modalmais, 

passamos a gerenciar mais um importante canal de distribuição, integrando uma plataforma B2B. 

Através de agentes autônomos, passamos a nos relacionar de forma mais inteligente com mais clientes 

potenciais para o nosso negócio. Essa parceria reforça mais uma vez a nossa missão de democratizar 

os investimentos oferecendo aos nossos clientes as melhores soluções e tecnologia; impulsionando a 

nossa estratégia B2B e garantindo a sustentabilidade e crescimento do nosso banco. 
 

- Outras mudanças 
 

Em meados de 2019, iniciamos o processo de cisão do segmento de Administração Fiduciária de 

fundos ilíquidos, conforme já aprovado pelo BACEN em 3 de janeiro de 2020, publicado do DOU de 

08/01/20, onde aguardamos os trâmites finais de inspeção da estrutura de controles e organizacional 

pela autoridade monetária, para efetivar a cisão do segmento e iniciar as operações da MAF 

Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“MAF DTVM”), que terá como subsidiárias 

integrais a Modal Administradora de Recursos Ltda. (“MAR”) e a Modal Asset Management Ltda. 

(“MAM”).   

 

 

 

https://www.modalmais.com.br/investimentos
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Resultado consolidado por segmento 
A Administração avalia o desempenho de suas atividades de acordo com os segmentos de negócio, até 
que sejam integralmente segregados. Em 30 de junho de 2020 o resultado por unidades de negócio 
apresentava a seguinte composição:  

 
Em milhares de reais 

Descrição  

DRE 
Consolidado 
Prudencial 
30/06/20 

 
Administração 

Fiduciária 
 

Legado  
Crédito  

e  
Merchant 
 Banking 

 

Banco 
Digital 

Modalmais

 
         

Receitas da intermediação financeira                
Operações de crédito    2.782  -          -      2.782  
Op de venda ou de transf de ativos financeiros  6   -   -      6 
Resultado de opererações com TVM 51.526  240   -   51.286 
Resultado c/Instrum. Finan Derivativos 3.832  -  -  3.832 
Rendas de operações de câmbio   45.622  -              -      45.622 
    103.768  240   -    103.528 
                

Despesas da intermediação financeira               
Captação no mercado  (45.346)  -  (5.920)  (39.426) 
Reversão / (constituição) de provisão para créditos de 
liquidação duvidosa    (2.266) 

 
-  

 
-                         (2.266) 

    (47.612)  -   (5.920)      (41.692) 
                

Resultado bruto da intermediação financeira  56.156   240   (5.920)    61.836  
                

Outras receitas (despesas) operacionais              
Receitas de prestação de serviços      122.582   34.822   146          87.614  
Despesas de pessoal    (44.224)  (5.141)    (454)   (38.629) 
Outras despesas administrativas    (78.293)  (7.260)       (2.032)        (69.001) 
Despesas tributárias    (13.786)  (2.541)         -   (11.245) 
Resultado de participações em controladas  627   -   -      627 
Outras receitas / despesas operacionais    (16.516)  (2.078)     (351)   (14.087) 
    (29.610)  17.802  (2.691)    (44.721) 
                

Resultado operacional   26.546  18.042   (8.611)      17.115 
                

Resultado não-operacional   12     -   -                     12    
                

Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participações 26.558 

 
18.042  

 
(8.611)  17.127 

          

Imposto de renda e contribuição social         
Provisão para imposto de renda  (5.332)  (3.436)  -  (1.896) 
Provisão para contribuição social  (3.336)  (2.024)  -  (1.312) 
Ativo fiscal diferido  (4.932)  -  -  (4.932) 

  (13.600)  (5.460)  -  (8.140) 
          

Participação nos lucros   (34)  -  -  (34) 
          

Lucro líquido do semestre  12.924  12.582  (8.611)  8.953 
         

    Provisões não recorrentes  (i)  16.057  -  193  15.864 
         

    Distribuição de dividendos desproporcionais aos não  
             Controladores (ii) (8.928) 

 
(6.938) 

 
-  (1.990) 

          

Lucro líquido do semestre do controlador  20.053  5.644  (8.418)  22.827 

         

MTM dos títulos disponíveis p/venda (PL)    (i)  (715)  -  (436)  (279) 
          

Resultado Abrangente por Segmento  19.338  5.644  (8.854)  22.548 

 
(i) Conforme Nota 5(vi) e 17(iv) às demonstrações financeiras. 
(ii) Conforme Nota 10 (v) relativo a controlada MAM no montantes de $6.938 e pela investida da Modal DTVM (Modalmais Treinamento 

Ltda) no montante de $1.990  
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Destaques do Período 
 

 

Resultado e Patrimônio Líquido  
 

O Resultado Abrangente acrescido dos dividendos desproporcionais pagos pelas controladas e 

participação nos lucros de empregados dessas empresas e das provisões não recorrentes, fechou com 

lucro de R$28.269 mil no semestre findo em 30 de junho de 2020 (30/06/2020 – lucro de R$12.893 

mil), e o lucro abrangente por ação foi de R$469,73 (30/06/2019 – lucro de R$214,22).  O patrimônio 

líquido consolidado totalizou R$367 milhões (31/12/2019 - R$364 milhões) e o valor patrimonial por 

ação atingiu R$6.100,04 (31/12/2019 - R$6.045,53).  

 

Apresentamos a seguir o Resultado Abrangente antes das participações e distribuições de resultado para 

os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 (valores em milhares de reais):   

  

  

 

30/06/20  

  

 

30/6/19 
      

Lucro Líquido  (prejuízo) atribuído ao controlador    3.996  1.547 
      

Componentes do resultado abrangente      

  Ativos Financeiros Disponíveis para Venda – ajuste a valor de mercado via patrimônio líquido    (715)  6.096 
      

    Realizado no período   (678)  716 

    Movimentação do período   (623)  9.444 

(+/-) Efeito fiscal sobre a variação   586  (4.064) 

      

Total do resultado abrangente   3.281  7.643 
      

 Distribuição dividendos / resultados   8.928  5.250 
      

 Provisões não recorrentes   16.057  - 

 

Resultado Abrangente do Controlador – antes das participações,  distribuições de 

resultado e provisões não recorrentes   28.266  12.893 

 
 
Ativos   
 

Os ativos do Banco totalizaram R$4.037.009 mil 

(31/12/2019 - R$2.940.825 mil) e estavam 

substancialmente formados por R$1.847.069 mil 

(31/12/2019 - R$1.863.680 mil) em títulos e valores 

mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. 

Carteira de crédito expandida total de R$ 377 mil 

(31/12/2019 - R$400 mil) e R$ 1.288.040 

(31/12/2019 - R$ 471.753) em Aplicações 

interfinanceiras de liquidez.  
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Recursos Captados 
 

Os recursos captados totalizaram R$ 3.407.281 mil 

(31/12/2019 - R$2.434.836 mil) e estavam 

substancialmente formados por R$1.773.234 mil 

(31/12/2019 – R$1.587.720 mil) em depósitos e R$ 

1.634.047 mil (31/12/2019 – R$847.116 mil) em 

captações no mercado aberto. No primeiro semestre 

de 2020 tivemos um crescimento de 29% em 

comparação com o saldo em 31 de dezembro de 2019.  
 

 

 

Highlights Financeiros  
(valores em R$ milhões) 

2017 2018 2019 1S19 1S20 

Ativo Total Individual 2.808 3.121 2.941 3.384 4.037 

Caixa e equivalente de caixa 909 664 660 719 911 

Patrimônio Líquido  374 342 364 350 367 

Cap. Nível I + Nível II (Patrimônio de Referência) 293 208 205 210 197 

Resultado Abrangente  (antes das distribuições)  (1)   17 (6,4) 39 13 28 

ROAE a.a   (2) 4,4 (1,8) 11 (7) 7,4 (7) 15,5 

Carteira de Crédito Expandida  (3) 880 742 400 606 377 

   Carteira com caixa 648 516 236 421 274 

Índice de Basileia  (c/RBAN) (4)(5) 13% 11% 13% 12,5% 12,1% 

Recursos sob gestão/administração / custódia  (6) 25.208 45.311 53.159 49.991 63.153 
 

(1)    Resultado Abrangente compreende (i) o resultado do Banco e de suas controladas diretas (Modal Asset Management Ltda., a Modal 

Assessoria Financeira Ltda. e a Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.) antes das participações nos resultados 

(PLR), (ii) até 31/12/16 a Modal Administradora de Recursos Ltda era uma coligada que fazia parte do Conglomerado Prudencial, pois, 

atendia aos requisitos da Res. 4.280  do CMN e, a partir  de novembro de 2017, passou a ser controlada do Banco (Nota 1) (iii) bem 

como a  movimentação  do ajuste a valor de mercado  (“Market-to-Market”) dos títulos e valores mobiliários classificados como 

disponíveis para venda,  refletidos no  Patrimônio Líquido do Modal em cada período; 

 

(2)   ROAE (“return on average equity”): calculado com base no resultado abrangente e sobre o patrimônio líquido médio, exceto quando 

observada oscilações relevantes, onde utiliza-se a média do ano corrente e anterior; 

 

(3)    Carteira expandida: engloba todas as operações com risco de crédito: Capital de Giro, ACC, NP, CRI, CRA, Debêntures, Derivativos 

(sem garantia BM&F), CDI e Fiança; 

 

(4)    RBAN: Risco de Mercado das Operações Não Classificadas na Carteira de Negociação (Carteira Banking); 

 

(5) O Índice de Basileia de dez/15 foi calculado, já considerando o aumento de capital de R$119MM realizado e homologado pelo BACEN 

no início de 2016. 

 

(6)    Fundos abertos e fechados administrados/geridos pelas empresas do grupo Modal, pela coligada Novus Capital, bem como recursos 

sob custódia do Banco e da Modal DTVM (AuC – Asset Under Custody) 

 

(7) ROAE anualizado 
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Ratings 
 

O Banco Modal é classificado pela agência especializada Moody’s, com nota em escala nacional 

Baa1.br/BR-3, atribuída em dezembro de 2019, que reflete o desempenho operacional, a solidez 

financeira e a qualidade da administração, além de outros fatores relacionados ao setor financeiro e ao 

ambiente econômico no qual o Modal está inserido. Em 25 de junho de 2020, a Moody’s não apenas 

confirmou a nota em escala nacional (Baa1.br/BR-3), como também confirmou, sob a perspectiva de 

risco de crédito, o viés positivo do acordo estratégico firmado com o Credit Suisse. 
 

Governança Corporativa - Gestão de Riscos 
 

Os processos de controle de risco seguem seu compromisso com a excelência no atendimento a seus 

clientes e estão em linha com as melhores práticas de mercado. A começar pela independência da área 

de Risco, que se reporta diretamente ao Comitê Executivo.  

 

Para garantir a máxima segurança de risco de mercado, risco de crédito, risco operacional e risco de 

liquidez, todas as operações são monitoradas conforme os limites determinados pelo Comitê de Gestão 

de Riscos. Esse processo é ainda reforçado por auditorias internas regulares. O arcabouço de segurança 

é complementado pelo Compliance e Risco Operacional, cuja função é garantir a conformidade de todas 

as práticas às normas e exigências regulatórias das autoridades brasileiras e o alinhamento ao Acordo 

de Basiléia, além de aderências às melhores políticas de governança corporativa.  

 

O Banco tem desenvolvido, com base nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, políticas, 

sistemas e controles internos para a mitigação e controle de possíveis perdas decorrentes da exposição 

aos riscos aos quais suas atividades estão expostas, com um conjunto de processos e rotinas adequados 

às suas modalidades operacionais. 
 

 

 

Índice de Basiléia  
 

 

Em 30 de junho de 2020 o índice de 

Basileia correspondeu a 12% (31/12/19 - 

13,0%), roforçando a nossa capacidade 

de geração de resultado sem utilização 

do nosso balanço e seguindo nosso core 

business de um banco de prestação de 

serviço.  
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Responsabilidade social 
 

Campanha #FuturoMaisSolidário – Combate ao Covid-19 
 

Sabemos que a melhor forma de ajudar a sociedade neste momento é apoiar instituições que estão 
dedicadas a arrecadar doações para compras de recursos adequados para os nossos hospitais. Com 
isso, nós, do modalmais, unimos forças para combater o covid-19 em busca de um 
#FuturoMaisSolidário. Juntos levamos a diversos hospitais de referência nos estados do Rio de 
Janeiro e São Paulo aparelhos de UTI e utensílios básicos, como máscaras e luvas através das 
instituições União Rio e Comunitas. Além de alimentos a famílias mais atingidas pela pandemia, 
através do projeto Mães da Favela.  
 
 

Resultados obtidos com o nosso apoio: 
 

 O projeto Comunitas entregou mais de 180 respiradores 
 

 O Movimento União Rio superou a marca de 1 milhão de Equipamentos de Proteção Individual 

entregues aos profissionais de saúde contribuindo na proteção destas pessoas que prestam 

atendimento direto ao público, proporcionando segurança, garantindo menor contaminação e 

evitando o afastamento dos mesmos. 
 

 O projeto Mães da Favela recebeu mais de 600 cestas básicas compradas pelos Colaboradores do 

modalmais que foram engajados com uma campanha interna. Com isso, centenas de famílias 

carentes ganharam força para atravessar a pandemia. 
 

 

Auditores Independentes 
 

A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os 

critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho e 

nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.  

  

O Modal contratou a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a auditoria das suas 

demonstrações financeiras relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2020.  
 

Agradecimentos  
 

Agradecemos aos clientes e parceiros o apoio, respeito e confiança e, aos nossos associados, pela 

determinação e comprometimento a nossa cultura de inovação, que tem sido fundamental para a 

obtenção de resultados diferenciados.  

 

Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2020. 

 

Comitê Executivo 
 

https://www.movimentouniaorio.org/


 

 

PricewaterhouseCoopers, Rua do Russel 804, Edifício Manchete, 6º e 7º, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-010,  
T: +55 (21) 3232 6112, www.pwc.com.br 

Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações financeiras  
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Banco Modal S.A. 
 
 
 
 
Opinião 

 
Examinamos as demonstrações financeiras do Banco Modal S.A. ("Banco") que compreendem o balanço 
patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Modal S.A. em 30 de junho de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
 
Base para opinião 

 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório 
do auditor 

 
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o  
Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. 
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

 
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
do Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente  
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco. 

 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

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

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 

divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
Rio de Janeiro, 1º de setembro de 2020 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Marcelo Luis Teixeira Santos 
Contador CRC 1PR050377/O-6 
 



Banco Modal S.A. 
 

Balanços patrimoniais em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 
Em milhares de reais 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 

14 
 

 
 
Ativo 

  
2020  2019  Passivo e patrimônio líquido 

  
2020  2019 

             
Ativo circulante    3.428.973  2.404.119  Passivo circulante   3.312.322  1.985.346 

             
 Caixa e equivalentes de caixa Nota 4   1.492.895  502.455   Depósitos Nota 12   1.440.403   1.047.018 

         Depósitos à vista    618.981   338.651 
         Depósitos interfinanceiros    41.350   169.500 
         Depósitos a prazo    780.072   538.867 
             
        Captações no mercado aberto Nota 12   1.634.047   847.116 

 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos           1.675.631  1.668.397    Carteira própria    587.038   585.108 

  Carteira própria Nota 5(a)  744.861  691.230          Carteira terceiros    1.023.682   248.197 
  Vinculados a compromissos de recompra Nota 5(a)  587.517  585.798          Carteira livre movimentação    23.327   13.811 
  Vinculados à prestação de garantia Nota 5(a)   211.811   373.293        
  Instrumentos financeiros derivativos Nota 5(b)   131.442   18.076   Recurso de aceite e emissão de títulos Nota 12  -  13.177 

         Letras de crédito imobiliário – LCI   -  13.177 
 Relações interfinanceiras    6.235   3.433        

    Serviços de compensação de cheques e outros papéis     357   -   Relações interfinanceiras   2.340  116 

  Créditos vinculados - depósitos no Banco Central    5.863   3.431    Serviços de compensação de cheques e outros papéis   2.340  116 
  Correspondentes no País    15   2        
        Relações de interdependência   13.996  4.995 

 Operações de crédito       Nota 7(a)  18.397  21.775    Recursos em trânsito de terceiros   13.996  4.995 

  Empréstimos e títulos descontados   22.949  25.376        
        (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Nota 7(d)  (4.552)  (3.601)   Instrumentos financeiros derivativos Nota 5(b)  23.627  46.125 

             
        Outras obrigações    197.909   26.799 

 Outros créditos      160.883  135.080    Cobrança e arrecadação de tributos     284   60 

  Carteira de câmbio   Nota 8   112.525   453          Carteira de câmbio Nota 8   112.038   606 
  Rendas a receber Nota 5   7.735   7.584          Sociais e estatutárias   -  4.428 
  Negociação e intermediação de valores     2.432   33.928    Fiscais e previdenciárias Nota 14(b)(i)  6.050  4.609 
  Diversos        Nota 9  38.327  93.369    Negociação e intermediação de valores   9.153  5.256 
  (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa Nota 7(d)  (136)   (254)    Diversas Nota 13  70.384  11.840 
             
 Outros valores e bens   74.932  72.979        

        Bens não de uso próprio Nota 7(a)  63.193  63.544  Passivo não circulante   357.560  591.635 

  Despesas antecipadas Nota 3(k) (ii)  11.729  9.425        
Investimentos Temporários   10  10  Exigível a longo prazo   357.560  591.635 

             
Ativo não circulante    608.036  536.706       Depósitos Nota 12  332.831  540.702 

            Depósitos a prazo   332.831  540.702 
             
Realizável a longo prazo   393.024  360.530        

        Instrumentos financeiros derivativos Nota 5(b)  1.032  192 

 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos          171.438  195.283        

  Carteira própria    Nota 5(a)  122.213  147.518        
        Vinculados à prestação de garantia Nota 5(a)  48.771  47.731       Outras obrigações    23.697  50.741 

  Instrumentos financeiros derivativos Nota 5(b)  454  34          Fiscais e previdenciárias Nota 14(b)(i)  20.318  17.890 
               Diversas Nota 13  3.379  32.851 
 Operações de crédito - setor privado                  
  Empréstimos e títulos descontados Nota 7(a)  32.789  15.830        

             
 Outros créditos – diversos     Nota 9  151.705  119.774        

             
 Aplicações restritas          37.500  29.643        

  Aplicações restritas    Nota 5(a)  37.500  29.643        

             
Permanente 

  214.604  176.176   
  

   

              
 Investimentos           171.394   133.680  Patrimônio liquido Nota 15  367.125  363.844 

  Em controladas Nota 10   171.150   133.436   Capital      

  Demais investimentos    244   244     De domiciliados no País   345.668  345.668 
             Reservas de lucros   10.858  6.862 

Imobilizado de uso   Nota 11  17.469  19.504     Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos Nota 15(g)  21.354  22.069 
     213        Ações em tesouraria   (10.755)  (10.755) 
Intangível   Nota 11  25.741  22.779        

              
             

Total do ativo 
  4.037.009  2.940.825  Total do passivo e patrimônio líquido 

  4.037.009  2.940.825 
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    Semestres findos  
    em 30 de junho  

         
        
    2020  2019  

        
Receitas da intermediação financeira         
 Operações de crédito      2.782   14.015  
   Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros Nota 7 (c)    6   16  
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários     44.898   59.369  
 Resultado com instrumentos financeiros derivativos                       Nota 5 (b)    3.816   -  
 Resultado de operações de câmbio     45.622   15.436  
        

    97.124  88.836  

        
Despesas da intermediação financeira        

Captação no mercado     (47.465)  (75.222)  
 Resultado com instrumentos financeiros derivativos                       Nota 5 (b)   -  (1.085)  

Provisão para créditos de liquidação duvidosa      Nota 7 (d)   (2.266)  (663)  

        
    (49.731)  (76.970)  

        
Resultado bruto da intermediação financeira     47.393  11.866  

        
Outras receitas (despesas) operacionais         
    Receitas de prestação de serviços                          Nota 19    14.506   18.378  
 Despesas de pessoal  Nota 21 (e)   (19.225)   (14.468)  
 Outras despesas administrativas     Nota 20   (30.794)   (26.962)  
 Despesas tributárias  Nota 21 (c)   (5.440)   (3.490)  
 Resultado de participações em controladas    Nota 10    16.036   11.378  
 Outras receitas operacionais      Nota 21 (a)    2.857   1.641  
 Outras despesas operacionais      Nota 21 (b)   (17.779)   (2.438)  

        

    (39.839)  (15.961)  

        
Resultado operacional    7.554  (4.095)  

        
Resultado não-operacional    12  (151)  

        
Resultado antes da tributação sobre         
  o lucro/(prejuízo) e participações    7.566  (4.246)  

        
Imposto de renda e contribuição social     Nota 14       
    Provisão para imposto de renda    (235)  -  
    Provisão para contribuição social    (688)  -  
    Ativo fiscal diferido    (2.634)  5.793  

        
    (3.557)  5.793  

        
Participação nos lucros ou resultados    (12)  -  

        
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre    3.996  1.547  

        
Lucro /(prejuízo) por ação – R$     66,39  25,70  
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Semestres findos em        

30 de junho 

   
 

2020 
  

2019 
      

Lucro líquido/(prejuízo) líquido do semestre   3.996  1.547 

       
Componentes do resultado abrangente      
    Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários      (715)  6.096 

         Realizado no semestre   (678)  716 
         Movimentação do semestre   (623)  9.444 
         (-/+) Efeito fiscal sobre a variação   586  (4.064)  

      
Total do resultado abrangente    3.281  7.643 
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A 

                 
     Reservas de 

lucros  
 Ajuste ao valor de         

 
Capital Social 

   Especial de    Mercado – TVM e   Ações  Lucros (Prejuízos)    
  Legal 

 
 Dividendos 

 
 Estatutária  derivativos  Em tesouraria  acumulados  Total  

                 

                 
Semestre findo em 30 de junho de 2019                 
 Saldos em 1º de janeiro de 2019 345.668  1.248  -  -  15.485  (10.755)  (8.835)  342.811  
  Absorção de reserva    (1.248)  -  -  -  -  1.248  -  
   Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos                          Nota 5(a) -  -  -  -  6.096  -  -  6.096  
  Lucro do semestre -  -  -  -  -  -  1.547  1.547  

                 
Saldos em 30 de junho de 2019 345.668  -  -  -  21.581  (10.755)  (6.040)  350.454  

                 
Mutações do semestre findo em 30 de junho de 2019 -  (1.248)  -  -  6.096  -  2.795  7.643  

                 
Semestre findo em 30 de junho de 2020                 
 Saldos em 1º de janeiro de 2020 345.668  1.529  1.333  4.000  22.069  (10.755)  -  363.844  
   Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos                          Nota 5(a) -  -  -  -  (715)  -  -  (715)  
  Lucro do semestre -  -  -  -  -  -  3.996  3.996  

Constituição de reservas -  199  -  3.797  -  -  (3.996)  -  
                 
Saldos em 30 de junho de 2020 345.668  1.728  1.333  7.797  21.354  (10.755)  -  367.125  

                 
Mutações do semestre findo em 30 de junho de 2020 -  199  -  3.797  (715)  -  -  3.281  
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   Semestre findos   

   em 30 de junho  

      

   2020  2019  

     

Reapresentado 
Nota 2.1  

Fluxo de caixa das atividades operacionais       
Lucro líquido/(prejuízo) do semestre   3.996  1.547  
       

Ajustes ao lucro líquido/(prejuízo)       
Provisão para créditos de liquidação duvidosa   2.266  663  

Depreciação e amortização   5.900  4.152  

Imposto de renda e contribuição social diferidos   2.634  (5.793)  

Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes   922  -  

Resultado de participações em controladas e coligadas   (16.036)  (11.378)  

Participação nos lucros ou resultados    12  -  

Provisão para Stock Options   679  101  

Provisão para contingências   15.514  2.191  

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em aplicações restritas   (9.899)  -  

Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalente de caixa   (48.648)  (14.329)  
       

Lucro líquido/(prejuízo) ajustado   (42.660)  (22.846)  
       

Redução em Títulos Valores Mobiliários para negociação   50.202  97.750  

(Aumento) / redução em instrumentos financeiros derivativos   (135.444)  3.117  

Redução em aplicações restritas   2.042  -  

(Aumento) / redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil   (2.432)  (760)  

(Aumento) / redução em relações interfinanceiras   1.854  (354)  

(Aumento) / redução em operações de crédito   (15.884)  22.993  

(Aumento) / redução em relações interdependências   9.001  (6.774)  

(Aumento) / redução em carteira de câmbio   (640)  15.130  

(Aumento) / redução em outros créditos    55.716  (38.486)  

(Aumento) / redução em outros valores e bens   (1.953)  30.522  

Aumento / (redução) em depósitos   185.514  (32.295)  

Aumento em captações no mercado aberto   786.931  78.398  

(Aumento) / redução em outras obrigações          12.909  (7.338)  

Imposto de renda e contribuição social pagos   (1.378)  (68)  
       

Caixa líquido proveniente nas atividades operacionais   903.778  138.988  
       

Fluxo de caixa das atividades de investimentos       

Redução em títulos valores mobiliários carteira disponível para venda   79.480  108.819  

(Aquisição ou aumento) / alienação em investimentos   (18)  20.059  

Aquisição ou aumento de imobilizado de uso   (20)  (10.498)  

Aumento de intangível   (4.580)  (4.095)  

Aumento de participação em controlada   (25.000)  -  

Dividendos recebidos    1.327  1.200  
       

Caixa líquido (utilizado) proveniente nas atividades de investimento   51.189  115.485  
       

Fluxo de caixa das atividades de financiamento       

Aumento / (redução) de aceites e emissões de títulos   (13.177)  3.507  

Rredução em obrigações por empréstimos e repasses   2  (5.768)  
       

Caixa líquido (utilizado)/proveniente das atividades de financiamento   (13.175)  (2.261)  
       

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa   941.792  252.212  
       

Caixa e equivalente de caixa no início do semestre Nota 2(c)  502.445  939.551  

Variação cambial de disponibilidade no exterior   48.648  14.329  

Caixa e equivalente de caixa no fim do semestre Nota 2(c)  1.492.895  1.206.092  
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1 Contexto operacional 
 
O Banco Modal S.A. (“Banco”, “Modal” ou “Controlador”) é uma sociedade anônima que tem por 
objetivo a realização de operações bancárias e a prestação de serviços permitidos aos bancos múltiplos 
com carteiras comercial, de câmbio e de investimento e pode participar como acionista de outras 
sociedades.  
 
Sua controlada Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Modal DTVM”) entrou em 
operação em outubro de 2015 e representa um importante canal de distribuição e de cross-selling para 
os produtos e serviços oferecidos pelo Banco por meio de seu portal de investimentos “Modal Mais” 
(modalmais.com.br).  
 
Dentro da estratégia inicialmente traçada quando da criação da Modal DTVM, (homebroker 
Modalmais), foi criado o Banco Digital Modalmais, uma plataforma moderna e com total fluidez, e que 
conta com todos os serviços e produtos de um banco comercial, sem precisar se plugar em outra 
plataforma, sendo a primeira no Brasil com essa solução integrada.  
 
Durante o segundo semestre de 2018, por meio dos principais executivos da controlada Modal Asset 
Management (“MAM”) em associação à Flag Gestora, ambas gestoras de fundos líquidos e cujas equipes 
e fundos se complementavam nas estratégias de negócio e mercado, criou-se a Novus Capital (“Novus”) 
com os principais executivos de cada gestora e concentrando a gestão desses fundos na nova empresa. 
Com isso, o Modal ficou com uma participação de 30% da nova companhia. 
 
O Banco possui ainda as controladas Modal Assessoria Financeira Ltda. (“MAF”), atuante na assessoria 
e consultoria de valores mobiliários e em operações estruturadas nos mercados financeiro e de capitais e 
a Modal Real Estate Participações Ltda., que atua no segmento de investimentos no setor imobiliário.  
 
O Banco descontinuou as atividades da sua agência em Cayman, aprovada pelo BACEN em 8 de abril de 
2019.  
 
No final de 2019 foi criada a Modalmais Treinamento e Desenvolvimento Profissional LTDA 
("Modalmais Treinamento"), controlada da Modal DTVM, que tem por objetivo oferecer curso e 
treinamentos voltados para mercado financeiro, trazendo ainda mais completude à plataforma de 
investimentos modalmais. 
 
Em decorrência da mudança do core business do banco há aproximadamente três anos, o banco vinha 
diminuindo as operações de crédito do segmento corporate para focar no segmento de varejo, por meio 
do portal modalmais, clientes institucionais, operações de câmbio, cartões de débito e crédito e outros 
serviços financeiros. Com a finalidade de acelerar o processo de descontinuação dessa carteira 
remanescente, no segundo semestre de 2019, o Modal cedeu as operações de forma definitiva e sem 
coobrigação, conforme descrito na nota 7(c). 
 
Em 3 de janeiro de 2020, o Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Bacen aprovou a 
cisão parcial do patrimônio do Banco, com versão da parcela cindida, no montante de R$ 70.691, para a 
criação de uma nova entidade denominada MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“MAF DTVM”). A nova entidade ainda está em fase de constituição e sucederá a incorporadora em 
todos os direitos e obrigações referentes à parcela incorporada, conforme deliberado em Assembleia 
Geral Extraordinária de 30 de maio de 2019. O Banco aguarda apenas os trâmites finais de inspeção da 
estrutura de controles e organizacional pela autoridade monetária, para efetivar a cisão do segmento e 
iniciar as operações da MAF DTVM, que terá como subsidiárias integrais a Modal Administradora de 
Recursos Ltda. (“MAR”) e a Modal Asset Management Ltda. (“MAM”).   
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No semestre findo em 30 de junho de 2020, os acionistas do Banco e o Credit Suisse (“CS”) assinaram 
acordo estratégico que visa aumentar a sinergia na oferta de produtos e serviços oferecidos pelas 
instituições. Com base nesse acordo, os acionistas controladores do Banco concederam opção de compra 
de ações ao CS e se comprometem a alienar ações preferenciais equivalentes a até 35% da sua 
participação no capital social do Banco Modal em caso de exercício do instrumento de opção. Os dois 
bancos têm operações complementares, o CS sendo um dos maiores gestores de fortunas e o Modal, por 
meio da sua plataforma modalmais, uma plataforma de investimento moderna, segura e de fácil 
interação. A parceria abre possibilidades para os clientes do Modal acessarem novos mercados e 
oportunidades de investimento, bem como aos clientes do CS a terem acesso a uma plataforma 
tecnológica com ampla gama de investimentos. 
 

 As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração do Banco em 1º de setembro de 
2020. 

 
2 Principais práticas contábeis 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil – BACEN.  
 
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a operar pelo BACEN, requer que a administração se utilize de 
premissas e julgamentos na determinação do valor e registro de estimativas contábeis, como provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, imposto de renda diferido, provisão para contingências, valor de 
mercado de instrumentos financeiros, ativos não financeiros e derivativos ativos e passivos, bem como 
da vida útil de certos ativos. A liquidação dessas transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
 
 

2.1  Reapresentação dos saldos comparativos 
 

Os valores correspondentes ao semestre findo em 30 de junho de 2019 das Demonstrações dos fluxos de 
caixa foram reapresentados visando a adequação da contabilização e apresentação dos saldos. As 
reclassificações e reapresentação realizadas estão descritas abaixo e tem por objetivo adequação aos 
dispositivos da Resolução Bacen 3.604/08, pronunciamento contábil CPC 03 – R2: 
 

 O saldo de Disponibilidade em Moeda Estrangeira (“DEME”) foram reclassificados para o grupo 
de Negociação Intermediação de Valores (“NIV”), em conformidade com a Resolução Bacen 
4.007/11, com o objetivo de adequar a contabilização e apresentação dos saldos de recursos em 
espécie depositados nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros para garantia de 
operações por conta própria às disposições da Circular Bacen 1.273; 

 Reclassificação dos saldos de provisão para pagamento baseado em ações e de provisão para 
contingências da variação de outras obrigações para os ajustes; 

 Reclassificação dos fluxos de caixa decorrentes das operações de captação de recursos e 
depósitos das atividades de financiamento para proveniente das atividades operacionais; 

 Reclassificação do saldo de imposto de renda e contribuição social pagos da variação de outras 
obrigações para fluxos de caixa proveniente das atividades operacionais 
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O impacto das reclassificações e reapresentação  nos fluxos de caixa estão conforme abaixo: 
 
Demonstração do Fluxo de Caixa 
 

 

Anteriormente 
apresentado  
em 30/06/19 

 Reclassificação  
Saldos  

reapresentados 
em 30/06/19 

      
Provisão para phantom stock options -  101  101 
Provisão para contingências -  2.191  2.191 
Lucro líquido/(prejuízo) ajustado (25.138)  2.292  (22.846) 

      
Aumento/redução em outros créditos (33.751)  (4.735)  (38.486) 
Aumento/(redução) em depósitos -  (32.295)  (32.295) 
Aumento em captações no mercado aberto -  78.398  78.398 
(Aumento)/redução em outras obrigações (5.046)  (2.292)  (7.338) 
Imposto de renda e contribuição social pagos -  (68)  (68) 
Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais 97.689  41.299  138.988 
      
Aumento/(redução) em depósitos (32.295)  32.295  - 
Aumento em captações no mercado aberto 78.398  (78.398)  - 
      
Caixa líquido (utilizado) proveniente 
das atividades de financiamento 43.842  (46.103)  (2.261) 
      
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 257.016  (4.804)  252.212 
      
Caixa e equivalente de caixa no fim do 
semestre 1.210.896  (4.804)  1.206.092 
      

 
Essas reclassificações e reapresentação não impactam a Demonstração do resultado do exercício, do 
resultado abrangente ou das mutações no patrimônio líquido previamente apresentados, bem como os 
limites operacionais ou qualquer outro impacto nas demonstrações financeiras do Banco. 
 
Em decorrência do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas 
normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as 
quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN.  Os 
pronunciamentos já aprovados pelo BACEN são: 
 

 Res. 3.566/08 - redução do valor recuperável de ativos - (CPC 01 - R1) 

 Res. 3.604/08 - demonstração do Fluxo de Caixa - (CPC 03 – R2) 

 Res. 3.750/09 - divulgação sobre partes relacionadas - (CPC 05 – R1) 

 Res. 3.823/09 - provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - (CPC 25) 

 Res. 3.973/11 - eventos subsequentes - (CPC 24) 

 Res. 3.989/11 - pagamento baseados em ações - (CPC 10 – R1) 

 Res. 4.007/11 - políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro - (CPC 23) 

 Res. 4.144/12 - estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro 
(Pronunciamento conceitual básico R1), exceto nas matérias não conflitantes com os dispositivos do 
BACEN 

 Res. 4.424/15 - registro contábil e evidenciação de benefícios a empregados (CPC 33) 

 Res. 4.524/16 - efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis 
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(CPC 02 - R2) 
 Res. 4.534/16 - ativo intangível (CPC 04 - R1) 

 Res. 4.535/16 - ativo imobilizado (CPC 27) 

 Res. 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo (CPC 46) 

 Res. 3.959/19 – Resultado por ação (CPC 41) 
 

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

2.2.  Mudanças na apresentação das Demonstrações Financeiras 
 
Com base na Resolução CMN nº 4.720/2019 e Circular Bacen nº 3.959/2019, o Banco realizou 
mudanças na apresentação das Demonstrações Financeiras do semestre findo em  30 de junho de 2020 
atendendo aos requerimentos da respectiva circular, onde destacamos as principais mudanças: 

 
Demonstrações financeiras 
 

 Inclusão da Demonstração do Resultado Abrangente no conjunto das demonstrações 
financeiras; e 

 Comparabilidade do Balanço Patrimonial corrente com o Balanço Patrimonial do final do 
exercício social anterior para as quais foram apresentadas. 

 
Balanço Patrimonial 
 

 Inclusão do grupo “Caixa e equivalentes de caixa”; 

 Inclusão do grupo “ativo não circulante”, que contempla os saldos do ativo realizável ao longo 
prazo, investimentos, imobilizado e intangível; 

 Inclusão do grupo “passivo não circulante”, que contempla os saldos do passivo exigível ao longo 
prazo; 

 Reclassificação dos saldos de créditos tributários para o ativo não circulante. 
 
Notas explicativas 
 

 Inclusão da nota explicativa 3 “Principais julgamentos e estimativas contábeis”, onde a 
administração descreve os principais itens que, em sua avaliação, possuem grau de incerteza 
com potenciais impactos nas demonstrações financeiras. 

 
Apresentação dos saldos comparativos  

 
Para melhor apresentação e comparabilidade nestas demonstrações financeiras, os saldos comparativos 
refletem essas mudanças na apresentação das demonstrações financeiras. 
 

(a) Resultado das operações 
 

É apurado pelo regime de competência. 
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(b)    Conversão de moedas estrangeiras 
 

I - Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares de reais, moeda funcional e de 
apresentação. 
 
II – Operações em moeda estrangeira 
 
As operações em moedas estrangeiras são convertidas utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das operações.  
 
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são 
apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. Todos os outros 
ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como "Resultado de 
operações de câmbio". 
 
As variações cambiais de ativos e passivos financeiros não monetários, como os investimentos em títulos 
no exterior classificados como mensuradas ao valor justo por meio do resultado, são reconhecidos no 
resultado como parte do ganho ou da perda do valor justo. 
 

(c) Caixa e equivalentes de caixa 
 

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, moeda 
estrangeira, reservas livres e aplicações interfinanceiras de liquidez (nota 4). Apresentam risco 
insignificante de mudança de valor justo, e são utilizados pelo Banco para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo, conforme prevê a Resolução nº 3.604/08. 
 

(d) Títulos e valores mobiliários 
 

Os títulos e valores mobiliários são classificados nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01, em três 
categorias apresentadas abaixo.  
 
(i) Títulos para negociação - aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente 

negociados, os quais são avaliados ao valor de mercado, em contrapartida ao resultado. 
 
(ii) Títulos disponíveis para venda - aqueles que não se enquadram nas categorias (i) e (iii), os quais 

são registrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida do 
resultado e avaliados pelo valor de mercado, em contrapartida a uma conta específica do 
patrimônio líquido; tais títulos são utilizados em sua maioria na gestão do caixa do Banco.  Os 
ganhos e perdas dos títulos disponíveis para venda, quando realizados, serão reconhecidos na data 
da negociação na demonstração do resultado, em contrapartida da conta específica do patrimônio 
líquido. 

 
(iii) Títulos mantidos até o vencimento - aqueles adquiridos com a intenção de serem mantidos em 

carteira até o vencimento, os quais são avaliados pela sua taxa intrínseca, em contrapartida ao 
resultado. 

 
Os títulos e valores mobiliários classificados como “para negociação”, exceto os dados em garantia, estão 
apresentados no ativo circulante, independente dos vencimentos.  
 
Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e de 2019 não houve reclassificação de títulos entre as 
categorias.  
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(e) Aplicações interfinanceiras de liquidez, depósitos interfinanceiros e a prazo 
 

As operações prefixadas são registradas pelo valor futuro, retificado pela conta de rendas/despesas a 
apropriar, e as operações pós-fixadas pelo valor atualizado, ambas em base "pro rata" dia até a data das 
demonstrações financeiras. 
 

(f) Instrumentos financeiros derivativos 
 

As operações com instrumentos financeiros derivativos são contabilizadas da seguinte forma: 
 
(i) Opções – os valores nominais dos contratos de opções de compra de ações e ativos financeiros e 

mercadorias, lançados e a exercer, estão registrados em contas de compensação. Os valores dos 
prêmios, recebidos e/ou pagos quando da contratação das operações, são registrados em contas 
patrimoniais, ajustados às suas cotações de mercado e permanecem até o efetivo exercício da 
opção, se for o caso, quando é baixado como redução ou aumento do custo do bem ou direito, pelo 
exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício da opção. 

 
(ii) Mercado futuro – os contratos de operações realizados no mercado futuro de ativos financeiros e 

mercadorias estão registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são 
apurados diariamente por tipo e respectivo vencimento e reconhecidos no resultado 
mensalmente. 

 
(iii) "Swap" – os contratos correspondentes às posições de "swap" estão registrados em contas de 

compensação pelo valor de referência. Os diferenciais a pagar e a receber estão registrados em 
contas patrimoniais em contrapartida do resultado e ajustados mensalmente ao seu valor de 
mercado. 

 
(iv) Mercado a termo – os contratos de operações realizados no mercado a termo de ativos financeiros 

e mercadorias estão registrados em contas de compensação. Os ajustes desses contratos são 
apurados diariamente e reconhecidos no resultado, em contrapartida de contas patrimoniais e 
ajustados mensalmente ao seu valor de mercado. 

 
Os instrumentos financeiros derivativos são avaliados ao valor de mercado e a valorização e/ou 
desvalorização, de acordo com suas respectivas classificações, são contabilizadas de acordo com a 
Circular 3.082/02, como descrito a seguir: 
 
(a) Não destinados a "hedge" - registradas no resultado. 
 
(b)   “Hedge” de risco de mercado - os ativos e passivos financeiros objetos de hedge, inclusive os 

ativos classificados na categoria disponível para venda e seus efeitos fiscais, e os respectivos 
instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com 
as correspondentes valorizações ou desvalorizações reconhecidas no resultado do período; e 

 
(c) “Hedge” de fluxo de caixa - os ativos e passivos financeiros objetos de “hedge” e os respectivos 

instrumentos financeiros derivativos relacionados são contabilizados pelo valor de mercado, com 
as correspondentes valorizações ou desvalorizações, deduzidas dos efeitos tributários, 
reconhecidas em conta destacada do patrimônio líquido sob o título de “Ajuste de Avaliação 
Patrimonial”. A parcela não efetiva do “hedge” é reconhecida diretamente no resultado do 
período. 

 
(d)  Os instrumentos financeiros derivativos efetuados por solicitação de clientes ou por conta própria, 

caracterizados como “hedge” mas que não atendam aos critérios de hedge contábil estabelecidos 
pelas normas do BACEN, principalmente derivativos utilizados para administrar a exposição 
global de risco, são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações 
reconhecidas diretamente no resultado do período. 
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 Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger exposições a risco, por meio da 
modificação de certas características de ativos e passivos financeiros objetos de “hedge”, que sejam 
altamente efetivos e que atendam a todos os demais requerimentos de designação e documentação de 
que trata a Circular BACEN nº 3.082/02, são classificados como “hedge” contábil de acordo com sua 
natureza. 
 

(g) Ajuste a valor de mercado 
 

O ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários e dos instrumentos financeiros derivativos é 
efetuado com base em cotações de preços com agentes do mercado e em modelos de avaliação de preços 
usualmente adotados pelas instituições financeiras e suas associações representativas. Assim, quando da 
liquidação financeira desses itens, os resultados poderão ser diferentes dessas estimativas. 
 
O Modal efetuou uma revisão completa em seu processo de apreçamento de instrumentos financeiros 
avaliados pelo valor de mercado, visando o atendimento ao disposto na Resolução CMN nº 4.277/13. A 
referida norma, dentre outras disposições, estabelece os elementos mínimos a serem considerados no 
processo de marcação a mercado. Os ajustes apurados foram reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. 
 
Na determinação do valor justo os ativos financeiros podem ser mensurados segundo a seguinte 
hierarquia (Nota 6(h)): 
 
Nível I – Cotações de preços observáveis em mercados ativos para o mesmo instrumento financeiro. 
 
Nível II – Cotações de preços observáveis em mercados ativos para instrumentos com características 
similares ou baseado em modelos de precificação amparados em premissas e dados observáveis. 
 
Nível III – Modelos de precificação nos quais os dados utilizados não estão disponíveis ou não são 
observáveis, demandando alto grau de julgamento e estimativa. 
 

(h) Operações de crédito e outros créditos (operações com característica de concessão de 
crédito) 
 

Registradas a valor presente, calculadas "pro rata” dia com base na variação do indexador e na taxa de 
juros pactuados. Para as operações de crédito é realizado o "accrual" até o 59º dia de atraso.  Após o 59º 
dia, o reconhecimento no resultado ocorre quando do efetivo recebimento das prestações. 
 
As operações em atraso há mais de 180 dias, classificadas com rating "H" permanecem nesta 
classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas em 
contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. 
 
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas 
anteriormente à renegociação e, no caso de já terem sido baixadas contra provisão, são integralmente 
provisionadas; os ganhos são reconhecidos na receita quando do efetivo recebimento. 
 

(i) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

É fundamentada em análise das operações realizada pela administração, para concluir quanto ao valor 
de realização de tais créditos, e leva em consideração a conjuntura econômica, a experiência e os riscos 
específicos e globais de cada operação, as garantias existentes, bem como as normas e instruções BACEN 
2.682/1999, que requer a análise da carteira e sua classificação em nove níveis entre AA (risco mínimo) e 
H (risco máximo), bem como a classificação das operações com atraso superior a 14 dias como operações 
em curso anormal. As operações classificadas como nível H permanecem nessa classificação por 180 
dias, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação. 
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A provisão para perda sobre as garantias financeiras prestadas é constituída baseada na avaliação das 
perdas associadas à probabilidade de desembolsos futuros vinculados às garantias, no histórico de perda 
observados na carteira ao longo de uma série histórica, bem como características específicas das 
operações realizadas, consoante os requerimentos da Resolução nº 4.512/16 do BACEN.  É constituída 
em montante considerado suficiente para cobertura das perdas prováveis durante todo o prazo da 
garantia prestada.  
 

(j) Créditos e obrigações tributários diferidos 
 

Os créditos e obrigações tributários diferidos, decorrentes das diferenças temporárias geradas pela 
avaliação ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários e de instrumentos financeiros derivativos, 
de provisão para créditos de liquidação duvidosa, dos ajustes dos resultados das operações de juros 
realizadas em mercados de liquidação futura, bem como do prejuízo fiscal e base negativa e outras 
adições/exclusões temporárias, foram apurados e registrados de acordo com as normas estabelecidas 
pela Circular BACEN nº 3.171/02 e normas vinculadas,  levando em consideração as alíquotas de 
imposto de renda e da contribuição social vigentes e as expectativas de realização de acordo com as 
operações que os produziram e reconhecidos apenas quando todos os requisitos para sua constituição, 
estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.059/02 e alterações posteriores, forem atendidos.  

 
(k) Outros valores e bens 

 
(i) Bens não destinados a uso (BNDU): correspondentes a bens imóveis e móveis, recebidos em 

dação de pagamento, registrados ao valor da dação ou pelo valor obtido por meio de laudo de 
avaliação independente, considerando dos dois o de menor valor, e, sempre que necessário será 
constituída provisão (“impairment”), de acordo com as normas vigentes. 
 
 

(ii) Despesas antecipadas: correspondentes a aplicações de recursos, substancialmente compostos por 
seguros, licença de uso temporário e suporte informática, cujos benefícios correspondentes 
ocorrerão em períodos futuros, sendo amortizadas pelo método linear com base nos prazos 
contratados.  

 
(l) Permanente 

 
(i) Investimentos em empresas controladas - são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 

O ágio na aquisição de investimentos foi apurado com base em laudo de avaliação preparado por 
empresa independente, sendo fundamentado na expectativa de rentabilidade futura e amortizado 
pelo prazo de quinze anos, bem como testado anualmente para “impairment”. 

 
Os demais investimentos estão registrados ao custo de aquisição. 

 
(ii) Imobilizado - demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação calculada pelo método 

linear, com base em taxas que contemplam a vida útil-econômica dos bens, sendo móveis e 
utensílios, máquinas e equipamentos - 10% e sistema de processamento de dados - 20%. 

 
 (iii) Intangível - composto por licenças adquiridas de programas de computador e custos de 

desenvolvimento de softwares e plataformas de negócio e são amortizados pelo método linear com 
base em taxas que contemplam a vida útil estimada considerando os benefícios econômicos 
futuros a serem gerados. 
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(m) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

Com base em análise da administração, se o valor de contabilização dos ativos não financeiros do Banco, 
exceto créditos tributários, exceder o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por "impairment" 
no resultado. 
 

 (n) Passivos circulante e não circulante 

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as 
variações monetárias e/ou cambiais incorridos "pro rata" dia. 
 

 (o)       Imposto de renda e contribuição social 

A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% sobre o lucro anual tributável e, 
quando aplicável, acrescida de adicional específico de 10% sobre o lucro tributável que ultrapassar 
R$240. A provisão para a contribuição social é constituída à alíquota de 20% sobre o lucro antes do 
imposto de renda, ajustado na forma da legislação em vigor. 

 
As alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de cálculo, a legislação 
vigente pertinente a cada encargo. 
 
Descrição  % 
   

Imposto de Renda  15% 
Adicional de Imposto de Renda  10% 
Contribuição Social (i)   15% - 20% 
 

(i)  A Emenda Constitucional 103/2019, publicada no DOU em 13/11/19, eleva a alíquota da 
contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos de qualquer espécie de 15% para 
20% a partir de 01/03/20. No período compreendido entre 01/01/19 e 31/12/19 vigorou a alíquota 
de 15% e os impostos correntes foram calculados à alíquota de 15% e os impostos diferidos à 
alíquota de 20%. 

 
Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando se referem a itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. 
 
Os tributos diferidos, representados pelos créditos tributários e pelas obrigações fiscais diferidas, são 
calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores 
contábeis das demonstrações financeiras. 
 
Os créditos tributários de diferenças temporárias decorrem principalmente da avaliação ao valor justo 
de certos ativos e passivos financeiros, incluindo contratos de derivativos, provisões para contingências e 
provisões para créditos de liquidação duvidosa, e são reconhecidos apenas quando todos os requisitos 
para sua constituição, estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.059/02 e alterações posteriores, forem 
atendidos. 
 
Os tributos relacionados com ajustes ao valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda são 
reconhecidos em contrapartida com o respectivo ajuste no patrimônio líquido e subsequentemente são 
reconhecidos no resultado pela realização dos ganhos e perdas dos respectivos ativos financeiros. 
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(p) Passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias 
 

 O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais 
são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823/09 do CMN.  

 
Passivos contingentes  
 

São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a 
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, sempre que a 
perda for avaliada como provável, o que ocasionaria 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 de perdas possíveis não são reconhecidos contabilmente, 
devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, e os classificados como perda remota não 
requerem provisão e nem divulgação.  
 
Obrigações legais  
 

Fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo 
objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independentemente da avaliação 
acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas 
demonstrações financeiras. 
 

(q) Participações nos lucros ou resultados 
 

As diretrizes definidas no Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (“Programa”) firmado 
entre o Banco Modal e seus empregados, tem como fundamento legal as disposições contidas no artigo 
7º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, e a Lei 10.101, de 20 de dezembro de 2000, e não 
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário, por ser desvinculado da 
remuneração, nos termos da lei supracitada. A base de apuração e distribuição, sempre que aplicável, 
ocorre anualmente no fechamento do exercício social de 31 de dezembro de cada ano.  
 

(r)         Programa de remuneração variável – Phanton Stock Option 
 
              O Programa de Opções foi criado na modalidade “Phantom Stock Option”, por meio do qual o(a)  

beneficiário(a) não se torna sócio(a) de qualquer entidade integrante do Grupo Modal, mas tão somente 
adquire o direito a receber o financeiro correspondente à valorização do valor das ações do Grupo 
Modal, percebida no período de tempo entre a outorga e seu vencimento, na proporção de sua 
participação no programa, sem que haja emissão de novas ações e sem qualquer custo de aquisição para 
o(a) beneficiário(a).  

 
               Nos termos da Resolução BACEN n° 3.989, o valor justo na data de outorga dos acordos de pagamentos 

baseado em ações concedidos aos empregados é reconhecido como despesa, com um correspondente 
aumento no passivo, durante o período em que os colaboradores adquirem o direito ao benefício. Para 
tal cálculo, aplica-se o percentual de outorga sobre a diferença entre o Patrimônio Líquido (“PL”) base da 
outorga e o PL projetado até o vencimento da opção, descontado a valor presente. Esse montante é 
ajustado pela estimativa da probabilidade de desligamentos voluntários (opções não exercíveis). 
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3 Principais julgamentos e estimativas contábeis 
 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para 
as circunstâncias. 
 

(a) Valor justo dos instrumentos financeiros e derivativos 
 
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado 
mediante o uso de técnicas de avaliação, bem como elaboração de laudos de avaliação ao valor justo 
efetuados por especialistas internos e externos. O Banco usa seu julgamento para escolher diversos 
métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na 
data do balanço. O Banco utilizou a análise do fluxo de caixa descontado para cálculo de valor justo de 
diversos ativos financeiros classificados na categoria de disponível para venda, ativos estes não 
negociados em mercados ativos. 
 

(b) Estimativas de resultados para fins de realização do credito tributário 
 
A realização do crédito tributário é fundamentada em projeções de receitas das diferentes unidades de 
negócio do Banco, que possuem incertezas. Essa avaliação está suportada no planejamento estratégico 
da entidade e são devidamente submetidos aos órgãos de governança.  
 

(c) Provisão para contingências 
 
São determinados com base no prognóstico de perda e a fase processual de cada ação. Essa avaliação 
considera a probabilidade de materialização de perdas com base na avaliação de consultores jurídicos e 
a estimativa da administração com base no andamento de ações, recursos e decisões proferidas. 
 

(d) Vida útil do ativo intangível 
 
A vida útil dos ativos intangíveis são determinadas com base na expectativa da administração do tempo 
em que o projeto desenvolvido irá operar e produzir benefícios econômicos futuros para o Banco.  
 

(e) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - operações de crédito 
 
Além de observar os requisitos para constituição de provisão em função do atraso no pagamento de 
parcela de principal ou encargos das operações, a provisão é calculada com base no julgamento da 
Administração quanto ao nível de risco, considerando a conjuntura econômica, os riscos específicos em 
relação à operação, aos devedores e garantidores, aos períodos de atraso e ao grupo econômico, nos 
termos da Resolução Bacen 2.682/99. 
 

(f) Avaliação de redução ao valor recuperável ativos não financeiros (impairment) 
 
De acordo com as normas do Bacen, o ágio contabilizado na investidora ou controlada, que tenha 
fundamento na previsão de resultados futuros deve ser amortizado conforme os prazos utilizados nessa 
projeção. O ágio decorrente da aquisição da MAR  (nota 10 (ii)) se enquadra nessa determinação e será 
amortizado pelo prazo de dez anos. A administração avalia a existência de indicativos de perda por 
redução ao valor recuperável do ágio anualmente e não identificou indícios de que possa ter ocorrido 
perda. 
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Para os bens não de uso próprio (“BNDU”), diante do indicativo de perda por redução ao valor 
recuperável decorrente da pandemia do COVID19, a Administração realizou análises de testes de 
impairment desses ativos conforme descrito na Nota 7 (a). 
 

(g) Avaliação dos impactos da pandemia do COVID19 
 
A Administração monitora os desdobramentos e a evolução da pandemia do COVID19, e os seus 
impactos nos níveis de capital e liquidez, no comportamento do risco de crédito e preço dos ativos, nos 
riscos de mercado de seus instrumentos financeiros, na liberação de novas de operações de crédito e na 
evolução das captações.  
 
Adicionalmente, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central têm adotado medidas para 
minimizar os efeitos da crise sobre a economia e garantir a manutenção de níveis adequados de liquidez 
no sistema financeiro. Dentre elas, a flexibilização dos critérios de caracterização das reestruturações de 
operações de crédito para fins de gestão do risco de crédito e a concessão de empréstimos a instituições 
financeiras por meio de Linha temporária especial de liquidez contribuem para amenizar os impactos 
decorrentes da pandemia. Nesse sentido, a Administração não viu impactos relevantes na sua carteira de 
crédito, uma vez que, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o banco cedeu sem coobrigação as 
operações de crédito do segmento Middle Corporate da sua carteira, como também não percebeu efeitos 
significativos em seus níveis de liquidez e captação. 
 
 

4 Caixa e equivalentes de caixa  
 
Referem-se a operações com prazo original igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante 
de mudança de valor. Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a composição do caixa e 
equivalente de caixa segue a composição abaixo:  
 

        30/06/2020              31/12/2019 

 Disponibilidades         204.855               30.702 

  Caixa          147               184 

  Reservas livres          18.856               1.791 

  Disponibilidades em moeda estrangeira         185.852               28.727 

                       

 Aplicações interfinanceiras de liquidez          1.288.040               471.753 

        Aplicações no mercado aberto         1.288.040               471.753 

   Total        1.492.895              502.455 
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5 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos   
 

(a)   Títulos e valores mobiliários - quadro resumo  
          30/06/2020       31/12/2019  
   Faixa de  

Custo                             Valor  Ganho (perda)  Custo  Valor  
Ganho 

(perda)  
   vencimento (vi)  atualizado  Justo  não realizado  atualizado  Justo  não realizado  

Títulos para negociação                                                                                                                       
                 

  Títulos livre movimentação                        
    Cotas de fundos mercado imobiliário                                                    (i)                            Sem vencimento  -  -  -  1.493  1.493  -  
    Cotas de fundos de renda fixa   Sem vencimento  11.046  11.046  -  10.881  10.881  -  

   Notas promissórias                                                                                    (ii)           Até julho de 2020  43.700  43.481  (219)  42.943  42.728  (215)  
    Certificados de recebíveis imobiliários – CRI                                     (ii)   Até setembro de 2025  3.255  3.255  -  18.775  18.725  (50)  
    Certificados de recebíveis do agronegócio – CRA        (ii)        Até junho de 2030  9.408  9.408  -  3.718  3.718  -  

Cédula de crédito imobiliário – CCI   Até setembro de 2027  -  -  -  40.045  39.645  (400)  
Certificados de Operações Estruturadas – COE   Até junho de 2025  1.233  1.233  -  32  32  -  
Títulos da dívida agrária – TDA                                                      (ii)   Até dezembro de 2029  1  1  -  1  1  -  
Ações de companhias abertas   Sem vencimento  -  -  -  1.286  1.403  117  

   Total carteira própria  68.643  68.424  (219)  119.174  118.626  (548)  
  Vinculados a compromissos de recompra                 

   Certificado de recebíveis imobiliário – CRI                                           (ii)   Até dezembro de 2023  -  -  -  -  -  -  
   Total vinculado a recompra  -  -  -  -  -  -  
     68.643  68.424  (219)  119.174  118.626  (548)  

 Total da Carteira para Negociação              

 Títulos disponíveis para venda                      

                 
  Títulos livre movimentação                 
             Cotas de fundos de investimento em participações                           (iv)   Sem vencimento  234.226  272.439  38.213  231.041  270.047  39.006  
    Debêntures                                                                (v)              Até agosto de 2034  29.261  29.777  516  21.456  22.081  625  
    Letras do tesouro nacional – LTNs   Até janeiro de 2022  8  9  1  9  9  -  

         Letras financeiras do tesouro – LFTs                         Até março de 2026  449.279  449.342  63  426.980  427.127  147  
    Notas do tesouro nacional – NTNs       Até maio de 2055  973  980  7  799  858  59  
              Títulos emitidos pelo governo de outros países         (iii)   Até novembro de 2020   46.156  46.103  (53)  -  -  -  
   Total carteira própria  759.902  798.650  38.749  680.285  720.122  39.837  
  Vinculados a compromissos de recompra                 
    Debêntures                                            (v)     Até julho de 2033  -  -  -  -  -  -  
    Letras financeiras do tesouro – LFTs                                                    Até março de 2025  587.428  587.517  89  585.658  585.798  140  
                 
  Total vinculado a recompra  587.428  587.517  89  585.658  585.798  140  
                 
  Vinculados a prestação de garantias – Operações de bolsa                 
    Cotas de fundos multimercado                     Sem vencimento  12.749  12.749  -  12.532  12.532  -  
    Letras financeiras do tesouro – LFTs                                                 Até março de 2025  146.647  146.667  20  360.637  360.761  124  

Títulos emitidos pelo governo de outros países        (iii)   Até novembro de 2020   52.455  52.395  (60)  -  -  -  

 
  Total  garantia operações 

bolsa   
 

211.851  211.811  (40) 
 

373.169 
 

373.293 
 

124 
 

                 
  Vinculados a prestação de garantias – Outros                 
    Letras financeiras do tesouro – LFTs                                                   (vii)    Até março de 2025  48.743  48.771  28  47.707  47.731  24  

 Total vinculado a garantia - Outros  48.743  48.771  28  47.707  47.731  24  

                 

 Total carteira para disponível para venda  1.607.924  1.646.749  38.826  1.686.819  1.726.944  40.125  

   Total geral  1.676.567  1.715.173  38.606  1.805.993  1.845.570  39.577  

                 
     Circulante  1.544.189    Circulante  1.650.321    
     Longo Prazo  170.984    Longo Prazo  195.249    
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Títulos para negociação: conforme previsto na legislação vigente (Circular 3.068/01), os títulos          
classificados como “Para Negociação” devem ser classificados no ativo circulante, independentemente do prazo   
de vencimento. Para efeito desta demonstração, somente os títulos livres e vinculados a operações em garantia 
de bolsa estão considerados no curto prazo. 
 
(i) Fundo de investimentos - mercado imobiliário  

 

Fundo 
  30/06/2020   31/12/2019 
 Valor  % do PL  Valor  % do PL 

         

Modal Gaia   -  -  1.493  4,29% 
Total Geral  -    1.493   

         

 

 Modal Gaia Inst. Receb. Imob. FIRF (“Modal Gaia”):  Fundo que aplica recursos em títulos de 
crédito privado de renda fixa lastreados em recebíveis do mercado imobiliário. O Fundo foi constituído 
sob forma de condomínio fechado com prazo de duração de dez anos e tinha como objetivo proporcionar 
aos cotistas remuneração, por meio de rendimentos gerados por uma carteira de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (CRIs).  
 
Em 29 de junho de 2020, foi determinada a liquidação do Fundo com a amortização total de suas cotas. O 
Banco Modal fez juz a R$ 1.521 decorrentes da sua participação, que foram registrados na rubrica de 
“Outros Créditos” até que ocorra a liberação do valor por parte do administrador. 

 
(ii) Títulos privados:  refere-se a títulos privados avaliados quanto ao risco de crédito associado. Em 30 de 

junho de 2020, para os papéis sem mercado secundário ou ativo, inclui provisão para perda de R$ 219 
(31/12/2019 - R$665), apresentada no resultado juntamente com o resultado de operações com títulos e 
valores mobiliários.    
 

(iii) Títulos públicos emitidos no exterior:  refere-se a títulos emitidos pelo governo americano, 
adquiridos ao longo do semestre findo em 30 de junho de 2020, com as seguintes características.  
 

 
  

 
            2020 

Títulos emitidos pelo governo de outros países Taxa (*)  País Vencimento  

Custo 

atualizado  

Valor de 

mercado  

Resultado 

não 

realizado 

     U. S. TREASURY BILL 2,33 a.a 
 

EUA 
Novembro 

2020  
46.156 

 
46.103 

 
(53) 

           
  Vinculados a prestação de garantia           

      U. S. TREASURY BILL 2,33 a.a 
 

EUA 
Novembro 

2020  
52.455 

 
52.395 

 
(60) 

Total      98.611  98.498  (113) 

 
(*) – Juros Simples. 
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(iv) Fundo de investimento em participações (“FIPs”):  Refere-se a aplicações em cotas dos seguintes 

fundos de investimento, substancialmente administrados e/ou geridos pelo grupo Modal:  
 

Fundo 
 30/06/2020  31/12/2019 
 Valor  (*) %  Valor  (*) % 

         

FIP Novo Hotel Botafogo  101.350  100  122.529  100 
KSM Realty I FIP (i)  89.536  100  94.397  96,59 
FIP Seville  69.608  3,79  44.474  3,79 
FIP Chardonnay  9.331  42,38  5.526  42,38 
BHG Modal FIP em Hotelaria  1.466  6,67  2.029  6,67 
FIP Vot. Performance Inv.Imob.  1.148  3,99  1.092  3,99 

Total Geral  272.439    270.047   

 
(*) Equivalente à participação do Modal sobre o patrimônio líquido dos respectivos fundos de investimento. 
 
(i) O valor justo aplicado pelo banco no FIP KSM é de R$ 96.780 (31/12/2019 – R$101.898), sendo que R$7.244 

(31/12/2019 – R$7.244) deste montante refere-se a dividendos deliberados pela investida do FIP para 
distribuição a prazo e, em decorrência desse evento, o valor a receber está contabilizado em rendas a receber. 

 

 FIP Novo Hotel (100% do PL): investe em empreendimentos hoteleiros que fazem parte do “Projeto 
Olímpico” e que foram inaugurados no primeiro trimestre de 2016.  Em 30 de junho de 2020 o valor 
desse investimento a valor justo, proporcional a participação no empreendimento, conforme previsto no 
regulamento do FIP, era de R$101.350 (31/12/2019 - R$122.529). Considerando a característica do 
investimento, as cotas foram classificadas como disponíveis para venda, com reflexo negativo da mais 
valia de R$ 20.863 (31/12/2019 - R$317) no patrimônio líquido negativo em – R$ 11.475, líquido dos 
efeitos tributários (31/12/2019 - R$174). 
 
Devido aos possíveis impactos decorrentes da pandemia do Covid-19, a administração realizou uma nova 
avaliação de seus empreendimentos na data-base 31 de maio de 2020 para mensurar os efeitos 
ocasionados. Essa avaliação foi realizada por especialistas da própria Administração com expertise em 
avaliação de empresas do segmento hoteleiro. O valor justo em 30 de junho de 2020 já reflete esses 
impactos. 
 
A metodologia de avaliação, as principais premissas utilizadas pelos avaliadores bem como a sensibilidade 
do valor justo à essas premissas estão divulgadas na nota 6 (h.3). A Administração não tomou 
conhecimento de fatos que possam alterar significativamente as premissas utilizadas na avaliação até a 
data de emissão dessas demonstrações financeiras. 

 

 KSM Realty I FIP (100% do PL): Investe em projetos imobiliários já lançados, em fase de pré-
lançamento ou terrenos em locais estratégicos para desenvolvimento de projetos imobiliários. Em 30 de 
junho de 2020 o valor desse investimento, avaliado a valor justo, totalizava R$89.536 (31/12/2019 – 
R$94.397), com ajuste a valor justo de R$10.166 (31/12/2019 – R$18.027) refletido no patrimônio líquido 
no valor de R$5.592 (31/12/2019 – R$9.915), líquido dos efeitos tributários.  
 
Devido aos possíveis impactos decorrentes da pandemia do Covid-19, a administração realizou uma nova 
avaliação de seus empreendimentos na data-base 31 de maio de 2020 para mensurar os efeitos 
ocasionados. Essa avaliação foi realizada por especialistas da própria Administração com expertise em 
avaliação de empresas do segmento imobiliário. O valor justo em 30 de junho de 2020 já reflete esses 
impactos. 
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Os valores dos ativos detidos indiretamente pelo fundo apresentam a seguinte composição: 
 

Projetos   

 30/06/2020  31/12/2019 

 Valor   % (a)  Valor  %(a)  
        

Projeto Ícaro (b) 30.523 65  38.025  65% 
Projeto Cachambi (b) 33.000 100  32.500  100% 
Projeto Extrema (b) 17.834 11,96  24.612  31% 
Projeto Ascendino Reis (SPGO)  (c) 1.242 -  4.894  - 
Projeto Praia da Grama (d) - -  3.000  - 
Outros projetos em fase de desenvolvimento (e) 250 -  250  - 

Total Geral  82.849   103.281   

 
(a) Percentual detido pela KSM Realty I em cada projeto fim; 
(b) A partir de 2017, com o advento da ICVM 579, os valores registrados correspondem aos valores justos baseados em laudo de 

avaliação econômico financeiro, já considerando o percentual de participação detido pelo Banco. No exercício de 2020 ocorreu a 
redução do capital social do Projeto Extrema, onde recebemos parte do valor investido resultando em uma participação de 11,96% 
gerando um valor a receber de R$ 11.832. O valor justo foi determinado com base em Laudo de avaliação de data-base 31 de maio de 
2020. Para o projeto Icaro e Cachambi, os valores justos foram determinados com base em laudos datados em 31 de maio de 2020 
para os quais a administração não tomou conhecimento de fatos ou condições que pudessem modificar de forma relevante as 
premissas utilizadas nas avaliações até a data de emissão dessas demonstrações financeiras.  

(c) Alienação no segundo semestre de 2018 de 100% da participação detida pela Companhia que corresponde a 70% do capital social da 
sociedade. O valor de venda foi de R$12.079 sendo pago da seguinte forma: R$200 a título de sinal e o restante por meio de 20 
parcelas mensais consecutivas que estão sendo liquidadas no fluxo; 

(d) Em 31 de dezembro de 2019, a KSM alienou a totalidade das suas cotas na Praia da Grama Desenvolvimento SPE, permanecendo esse 
saldo em contas a receber da investida. O valor liquidado corresponde ao valor investido. Em fevereiro de 2020 a KSM recebeu 100% 
do valor da venda; e   

(e) Projetos em fase inicial de capitalização de recursos, cujas SPEs estão em fase de criação. 
 
A metodologia de avaliação, as principais premissas utilizadas pelos avaliadores bem como a sensibilidade 
do valor justo à essas premissas estão divulgadas na nota 6 (h.3). A Administração não tomou 
conhecimento de fatos que possam alterar significativamente as premissas utilizadas na avaliação até a 
data de emissão dessas demonstrações financeiras. 
 

 FIP Seville (3,79% do PL e 100% das cotas Classe B): investe em empresa que detém linhas de 
transmissões operacionais.  Os ativos do FIP são oriundos de leilão dos ativos das SPEs que pertenciam ao 
grupo espanhol Abengoa. Tratam-se de 7 linhas operacionais totalizando 3.532 km de linhas e uma receita 
regulatória (RAP) de R$ 230 milhões (base período findo em 31/05/20).  O Modal foi assessor do grupo 
vencedor (fundo americano TPG Capital Management através do seu braço de investimentos em 
infraestrutura, TPG Strategic Infrastructure - TSI) e adicionalmente participa como um dos cotistas do 
FIP Seville. O FIP Seville foi classificado, nos termos da legislação em vigor, como Entidade de 
Investimento que exige que seus investimentos sejam marcados a valor justo por meio de laudo de 
avaliação econômico financeiro.  Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido do Fundo, já com o 
reflexo da marcação do ativo a valor justo com base em laudos de avaliação, atingiu o montante de 
R$1.835.592 (2019 - R$ 1.172.773) que, aplicando o percentual detido pelo Modal, totaliza R$ 69.608 
(2019 – R$ 44.474), com ajuste a valor justo acumulado de R$ 50.418 (2019 – R$ 25.284) (R$ 27.730 
líquido dos efeitos tributários (2019 - R$ 13.906), registrado no patrimônio líquido em decorrência da 
classificação do investimento como disponível para venda.  
 
Devido aos possíveis impactos decorrentes da pandemia do Covid-19, a administração realizou uma nova 
avaliação na data-base 31 de maio de 2020 para mensurar os efeitos ocasionados. Essa avaliação foi 
realizada por especialistas contratados pela Administração com expertise  em avaliação de empresas. Os 
especialistas contratados possuem registro no Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro e 
recorrência na avaliação de investimentos. O valor justo em 30 de junho de 2020 já reflete esses impactos. 
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A metodologia de avaliação, as principais premissas utilizadas pelos avaliadores bem como a sensibilidade 
do valor justo à essas premissas estão divulgadas na nota 6 (h.3). A Administração não tomou 
conhecimento de fatos que possam alterar significativamente as premissas utilizadas na avaliação até a 
data de emissão dessas demonstrações financeiras. 
 

 FIP Chardonnay (42,38% do PL): investe em empresa de intermediação de imóveis de alto padrão 
que franqueou a marca com presença e destaque internacional Sotheby’s no Brasil, sendo a maior 
empresa do segmento de luxo e alta renda do mundo, dando origem a Bossa Nova Sotheby’s International 
Realty (“Bossa Nova”), especialista nesse mercado no Brasil com foco direcionado e selecionado.  
 
O investimento detido pelo FIP foi avaliado ao valor justo com base em laudo econômico, conforme 
exigido pela legislação vigente (ICVM 578/579). Em decorrência disso o valor do patrimônio do Fundo, 
em 30 junho de 2020 era de R$22.017 (31/12/2019 – R$13.039), que aplicando o percentual detido pelo 
Banco totaliza R$ 9.331(31/12/2019 – R$5.526), gerando um ajuste a valor justo de R$ 4.684 (R$ 2.576 
líquido de efeitos tributários).  
 
Devido aos possíveis impactos decorrentes da pandemia do Covid-19 a administração realizou uma nova 
avaliação de seus empreendimentos na data-base 31 de maio de 2020 para mensurar os efeitos 
ocasionados. Essa avaliação foi realizada por especialistas da própria Administração com expertise em 
avaliação de empresas do segmento imobiliário. O valor justo em 30 de junho de 2020 já reflete esses 
impactos. 

 
A metodologia de avaliação, as principais premissas utilizadas pelos avaliadores bem como a sensibilidade 
do valor justo à essas premissas estão divulgadas na nota 6 (h.3). A Administração não tomou 
conhecimento de fatos que possam alterar significativamente as premissas utilizadas na avaliação até a 
data de emissão dessas demonstrações financeiras. 
 

 BHG Modal FIP (6,67% do PL): Investe em empreendimentos hoteleiros (SPEs) localizados em 
pontos estratégicos na região metropolitana do Rio de Janeiro, próximo a polos industriais relacionados a 
atividade de óleo e gás. O hotel situado em Campos está em operação e apresenta volume de ocupação e 
diárias em linha com àquelas praticadas pelo mercado. O empreendimento situado em Itaboraí encontra-
se fechado e em fase de liquidação, uma vez que a administração não pretende prosseguir com a 
inauguração do hotel, decisão essa decorrente da crise no setor de Óleo e Gás e da retomada insuficiente 
do projeto do COMPERJ, principal vetor de crescimento da região de Itaboraí. Além disso, uma vez que o 
FIP BHG se encerra em 2022, a administração entende que não existe tempo suficiente de maturação, 
caso este hotel fosse colocado em operação. Em 30 de junho de 2020, o investimento na unidade hoteleira 
da SPE Itaboraí estava avaliado a zero na carteira do FIP BHG. A unidade de Itaguaí foi vendida em 
março de 2020.  
 
Em 30 de junho de 2020, o valor justo do patrimônio liquido do Fundo era de R$ 1.466 (2019 – R$ 
2.028).  Esse laudo de avaliação foi preparado por empresa especializada e independente, que utilizou a 
metodologia de fluxo de caixa descontado. 
 
A administração não identificou impactos relevantes, ocasionados pela pandemia do Covid-19, no valor 
justo apresentado em 30 de junho de 2020. 
 

 FIP Votorantim Performance Investimentos Imobiliários (3,99% do PL): Investe em uma 
holding que tem por objeto social promover a incorporação imobiliária de projetos residenciais e 
comerciais. Em 30 de junho de 2020, o valor justo contabilizado é de R$1.148 (31/12/2019 – R$1.091), 
perfazendo um ajuste a mercado negativo acumulado de R$597 (31/12/2019 – R$590). A administração 
não identificou impactos relevantes, ocasionados pela pandemia do Covid-19, no valor justo apresentado 
em 30 de junho de 2020. 
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(v) Debêntures – carteira formada por papéis de empresas que, em sua grande maioria, possui mercado 
secundário ativo.  Para os papéis não negociados ou com baixa liquidez, é efetuada toda a análise de 
crédito e aprovação no Comitê de Crédito semanal.  Abaixo a abertura da carteira por segmento e rating 
atribuído: 
 
          30/06/2020    31/12/2019 

Segmento   Data da avaliação  Rating   Valor    Valor 

Energia/Telecomunicações   30.06.2020  AA   20.408    8.379 

Saneamento   30.06.2020  AA   2.486   2.669 

Transporte e Logística   30.06.2020  AA   1.533    - 

Construção e infraestrutura   30.06.2020  AA   3.091    7.812 

Imobiliário   30.06.2020  AA   -    1.612 

Energia/Telecomunicações   30.06.2020  A   1.322    249 

Construção e infraestrutura   30.06.2020  B   699   1.085 

Energia/Telecomunicações   30.06.2020  B   238    - 

Energia/Telecomunicações   30.06.2020  C   -    275 

Total         29.777    22.081 

     
(vi) O vencimento apresentado refere-se a carteira em 30 de junho de 2020. 
(vii) Títulos depositados junto ao Banco Central do Brasil (“BACEN”).  

 
Os ttulos e valores mobiliários encontram-se custodiados na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. 
 
No decorrer do semestre findo em 30 de junho de 2020, os ajustes ao valor justo dos títulos para negociação 
foram registrados no resultado no semestre. Os ganhos (perdas) não realizados, decorrentes do ajuste ao valor 
de mercado dos títulos disponíveis para a venda, foram registrados nas respectivas contas de ativo, tendo como 
contrapartida conta específica do patrimônio líquido, conforme demonstrado a seguir: 
 
 
  30/06/2020  31/12/2019 
  Bruto  Líquido  Bruto  Líquido 
Saldo em 1º de janeiro  40.125  22.069  25.809  15.485  
 Ajuste em conta específica do patrimônio  líquido (Nota 15(g))  (1.301)  (715)  14.316  6.584 
         
Saldo em 30 de junho                             (i)   38.824  21.354  40.125  22.069 

 
(i) Composição do saldo em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019:  

 
      30/06/2020  31/12/2019 

  
Ajuste  
bruto  

Impostos 
diferidos  

Ajuste  
líquido  

Ajuste  
líquido 

Fundos de investimento  38.214  (17.196)  21.018  21.452 

Debêntures  516  (232)  284  344 

Títulos públicos  208  (94)  114  273 

Títulos no exterior  (113)  51  (62)  - 

Movimentação do semestre    38.824  (17.471)  21.354  22.069 

 
 
 
 



Banco Modal S.A.  
 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais 

 
 

 
37 

 

 (b) Instrumentos financeiros derivativos 

  30/06/2020  31/12/2019  

              
      Resultado      Resultado  
  Custo  Valor de  não  Custo  Valor de  não  
  atualizado  mercado  realizado  atualizado  mercado  realizado  

Posição ativa              
Opções de compra – ativos financeiros  -  -  -  16  15  (1)  

 Compra a termo a receber  65.761  64.640  (1.121)  14.373  14.056  (317)  
Venda a termo a receber  65.017  67.251  2.234  4.035  3.978  (57)  
Diferencial de contratos de “swap”  5  5  -  27  27  -  
Certificado de operação estruturada – COE  -  -  -  34  34  -  

Totais  130.783  131.896  1.113  18.485  18.110  (375)  
              

  Circulante  131.442    Circulante  18.076    
  Longo prazo  454    Longo prazo  34    

              
Posição passiva              

Venda a termo a pagar  21.780  16.389  (5.391)  4.768  4.644  (124)  
Compra a termo a pagar  8.270  8.270  -  12.148  13.223  1.075  
Diferencial de contratos de "swap"  -  -  -  28.435  28.450  15  

Totais  30.050  24.659  (5.391)  45.351  46.317  966  
              
  Circulante  23.627    Circulante  46.125    
  Longo prazo  1.032    Longo prazo  192    

 
O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos que se destinam a atender à 
sua estratégia e às necessidades de seus clientes, no sentido de reduzir a exposição a riscos de mercado, de 
moeda e de taxas de juros. A administração desses riscos é efetuada por meio de políticas, que definem a 
estratégia de operação, assim como os controles de acompanhamento e os limites de posição. 
 
Representados substancialmente por “hedge” de captações do próprio Banco e por estratégias de investimentos 
de clientes nos mercados de moedas, commodities e juros, nacional e/ou internacional, registradas na B3. As 
operações de derivativos realizadas junto a clientes são neutralizadas de modo a eliminar os riscos de mercado 
para o Banco. 

 

A movimentação total dos resultados a valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, no semestre 
findo em 30 de junho de 2020, foi positivo em R$3.816 (semestre findo em 30/06/2019 – negativa em R$1.085) 
registrado na demonstração do resultado na rubrica "resultado com instrumentos financeiros derivativos".  
                                                                                                                                                                             
O Banco operou no mercado futuro de índice, dólar, cupom cambial, DI e “commodities” e teve resultado líquido 
negativo no semestre findo em 30 de junho de 2020 de R$451.871 (30/06/2019 – resultado líquido negativo de 
R$16.649).  
 
Os montantes efetivamente realizados no semestre, incluindo ajustes de operações no mercado futuro, tiveram 
resultado negativo que totalizaram R$448.353 (30/06/2019 – resultado positivo de R$15.758), que transitaram 
pelo caixa do período e cujo reconhecimento no resultado ocorreu de acordo com período de competência das 
operações. 
 

As operações com esses instrumentos estão registradas na B3 S.A. Em 30 de junho de 2020, foram requeridas 
margens em garantia para as operações nessas instituições, no montante de R$159.415 (31/12/2019 - 
R$373.293), que estão representadas por títulos públicos e cotas de fundos de investimento. 
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Os compromissos assumidos decorrentes de operações com instrumentos financeiros derivativos, registrados 
em contas de compensação, em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, podem ser assim demonstrados: 
 

(i) Por indexador – valor de referência 
 
  30/06/2020  31/12/2019 
               

  Local de  Posição  Posição  Exposição  Posição  Posição  Exposição 
  Custódia  comprada  vendida  Líquida (i)  comprada  vendida  Líquida (i) 
               

               
Opções(Ativos 
financeiros) 

  
    

  
    

  

    Commodities-compra  NYBOT  -  -  -  1.834  -  1.834 
               
Mercado futuro               
                

Taxa de juros  B3  132.915  (84.745)  48.170  30.974  (133.177)  (102.203) 
Moeda  B3  166.640  -  166.640  139.059  (824.602)  (685.543) 
Commodities  B3  -  (25.960)  (25.960)  2.579  (5.973)  (3.394) 
Índice  B3  -  (555.783)  (555.783)  1.158.940  (452.991)  705.949 
Cupom Cambial  B3  -  (298.722)  (298.722)  274.590  (275.077)  (487) 
Índice de preço – DAP  B3  -  -  -  -  (4.622)  (4.622) 
Commodities  NYBOT  80.015  -  80.015  56.644  (1.969)  54.675 
Taxa de juros  CME  -  (93.729)  (93.729)  57.966  -  57.966 
Commodities  CME  29.661  -  29.661  5.977  -  5.977 
Índice  CME  559.218  -  559.218  453.805  -  453.805 
Moeda  CME  -  -  -  1.339  -  1.339 
Índice  CBOE  -  -  -  59  -  59 
Moeda  EUREX  -  -  -  -  (51.532)  (51.532) 
Commodities  SGX  -  (2.491)  (2.491)  -  (3.742)  (3.742) 
Índice  ICE-US  -  -  -  -  (1.162)  (1.162) 
Commodities  ICE-US  2.549  (19.869)  (17.320)  121  (110.310)  (110.189) 
               
               

Mercado a termo 
 

     
  

    
  

 Moeda  B3  232.390  (387.520)  (155.130)  780.745  (175.980)  604.765 
   Commodities  B3  46.857  (168.344)  (121.487)  103.519  (77.765)  25.754 
               
"Swap" 

 
     

  
    

  

 Taxa de juros  B3  478  (1.427)  (949)  1.281  (1.266)  15 
 Moeda  B3  -  -  -  61.454  (61.845)  (391) 

Commodities  B3  -  -  -  1.898  (1.908)  (10) 
    Índice de bolsa  B3  1.430  (476)  954  1.132.095  (1.160.100)  (28.005) 
    Ação  B3  -  -  -  1.371  (1.403)  (32) 
               
Outros instrumentos 
derivativos 

 
     

  
 

     

   COE  B3  -  -  -  32  -  32 

  
 
(i)   Essas exposições dos instrumentos de “hedge” são compensadas por exposições de diversos objetos de “hedge”, ativos 

e passivos, mantendo a exposição líquida do Banco com VaR tendendo a zero.   
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(ii) Por vencimento – valor de referência (principal) 

              Total 

  Até  De 31 a  De 91 a  De 181 a  Após     
  30 dias  90 dias  180 dias  360 dias  360 dias  30/06/2020  31/12/2019 
               

               
Opções (ativos financeiros)  -  -  -  -  -  -  1.834 
 Posição comprada  -  -  -  -  -  -  1.834 
               
Mercado futuro  9  3.982  29.576  (166.735)  22.867  (110.301)  316.896 

 Posição comprada  109.520  739.738  55.559  35.911  30.270  970.998  2.182.053 
 Posição vendida  (109.511)  (735.756)  (25.983)  (202.646)  (7.403)      (1.081.299)  (1.865.157) 
               

Mercado a termo  (20.568)  (272.563)  (45.592)  53.172  8.933  (276.617)  630.529 
 Posição comprada  1.181  87.826  50.761  130.545  8.933  279.247  884.264 
 Posição vendida  (21.749)  (360.389)  (96.353)  (77.373)  -  (555.864)  (253.745) 
               

"Swap"  -  5  -  -  -  5  (28.423) 
 Posição ativa  -  1.908  -  -  -  1.908  1.198.099 
 Posição passiva  -  (1.903)  -  -  -  (1.903)  (1.226.522) 
               

“COE”  -  -  -  -  -  -  34 
   Posição ativa  -  -  -  -  -  -  34 

 
(iii) Por vencimento – diferencial a receber/ (pagar) 

              Total 

  Até  De 31 a  De 91 a  De 181 a  Após     
  30 dias  90 dias  180 dias  360 dias  360 dias  30/06/2020  31/12/2019 

 
 

             

Valores  a receber  4.876  30.551  51.845  44.170  454  131.896  18.110 
Opção de Compra  -  -  -  -  -  -  15 

 “Swap”  -  5  -  -  -  5  26 
    Mercado a Termo  4.876  30.546  51.845  44.170  454  131.891  18.035 
    “COE”  -  -  -  -  -  -  34 
 

 
             

Valores a pagar  (8.865)  (9.632)  (1.808)  (3.322)  (1.032)  (24.659)  (46.317) 
 “Swap”  -  -  -  -  -  -  (28.450) 
   Mercado a Termo  (8.865)  (9.632)  (1.808)  (3.322)  (1.032)  (24.659)  (17.867) 

 
 

6 Gerenciamento de Risco 
 
A gestão de riscos das operações é realizada por meio de políticas internas e equipes multidisciplinares, 
independentes das áreas de negócio, que monitoram os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, 
incluindo os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional. Essas estruturas de gerenciamento estão 
discriminadas nos relatórios anuais e/ou sites do Modal. 
 
A administração de riscos de mercado das operações é realizada por meio de políticas de controle e limites 
definidas por um Comitê de Gestão Integrada de Risco, formado pela alta administração e pelas áreas com 
interface à gestão de riscos do Banco, que é totalmente independente das áreas de negócio.  
Diariamente, são divulgados relatórios com o cálculo do VaR ("Value at Risk"), por simulação de “Monte Carlo” 
ou pelo método paramétrico, testes de stress de mercado e a exposição que a carteira apresenta aos principais 
fatores de risco. Periodicamente são efetuados testes para validar a metodologia de cálculo empregada ("back 
test") e simulação de crises históricas para avaliação da alavancagem utilizada. 
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O Modal mantém sua tesouraria própria com o objetivo de atender às necessidades específicas de seus clientes e 
de proteger-se dos riscos de mercado decorrentes de exposições em suas posições de captação e crédito. Todas 
as posições tomadas em qualquer taxa ou indexador são controladas pela tesouraria e monitoradas pela área de 
risco e, para tanto, utiliza-se de instrumentos derivativos ou demais ativos.   
 
Os recursos da tesouraria que, até 31 de maio de 2019, estavam direcionados para os fundos sob gestão da Novus 
Capital (anteriormente geridos pela MAM até a criação da nova estrutura – vide Nota 1), foram integralmente 
resgatados em decorrência da mudança estratégica adotada pelo Modal nos últimos anos e foram direcionados, 
substancialmente, em aquisições em títulos públicos federais, reforçando ainda mais a liquidez do grupo. Em 30 
de junho de 2020, esses recursos estavam mantidos na tesouraria do Banco, aplicados em operações 
compromissadas e títulos e valores mobiliários de renda fixa. 
 
O hedge das exposições não foi tratado como hedge contábil ou hedge de fluxo de caixa, nos termos da legislação 
vigente, o que pode gerar uma volatilidade no resultado das operações, substancialmente por conta da marcação 
a mercado dos instrumentos financeiros derivativos, mas cuja proteção se mostra efetiva no vencimento das 
operações. 
 

(a)  Hedge da exposição em dólar:  

    30/06/2020    31/12/2019 

Instrumento  
Posição  

Comprada  
Posição  

Vendida 
 Posição  

Comprada  
Posição  

Vendida 
         

Non Deliverable Forward - NDF      293.794  (385.082)  768.836  (148.854) 
Mercado Futuro               (i)  70.720  (202.811)  276.259  (962.718) 
Disponibilidade em ME - dólar spot  224.894  -  67.971  - 
         

Total geral  589.408  (587.893)  1.113.066  (1.111.572) 
 

(i) Representa o valor do contrato padrão na BM&F Bovespa, atualizado até a data-base. 
 

 
(b)       Hedge da exposição no indexador IPCA:  

 
 

    30/06/2020    31/12/2019 

Instrumento   
Posição  

Comprada  
Posição  

Vendida 
 Posição  

Comprada  
Posição  

Vendida 

     
 

   

Operações de crédito  34.601  -  26.087  - 
Títulos públicos (NTN-B)   (ii) -  (23.207)  855  (13.762) 
Indice de preço BM&F - DAP     

 
-  (4.618) 

     
 

   

Total geral  34.601  (23.207)  26.942  (18.380) 
  

(i)     A posição vendida refere-se à captação em operações compromissadas com livre movimentação, onde vendemos o lastro e temos a 
obrigação de recompra dos títulos até o vencimento da operação. 
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(c)       Análise de Sensibilidade 
 
A utilização do Value At Risk  (“VaR”) é uma medida da perda potencial nos instrumentos financeiros devido a 
movimentos adversos no mercado em um horizonte de tempo definido com um nível de confiança 
especificado.  Junto com o teste de estresse, o VaR é utilizado para medir a exposição de nossos instrumentos 
financeiros para o risco de mercado, ainda que o objetivo da mesa da Sales and Trading (“S&T”), seja 
exclusivamente de arbitragem e zerada de cliente, sem exposições direcionais. A precisão da metodologia de 
risco de mercado é testada através de testes (back-testing) que comparam a aderência entre as estimativas de 
VaR e as perdas realizadas.  
 
O VaR apresentado abaixo foi calculado para o período de um dia e nível de confiança de 95%. Nível de 
confiança de 95% significa que existe a possibilidade de um em vinte ocorrências de que o resultado de um único 
dia de negociação maior do que o VaR apresentado, são esperados e previstos de ocorrer,  em média, cerca de 
uma vez por mês.   Dada a sua dependência de dados históricos, a precisão do VaR é limitada e sua capacidade 
de prever mudanças de mercado sem precedentes, como distribuições históricas nos fatores de risco de mercado 
podem não produzir estimativas precisas de risco de mercado futuro. Como foi referido anteriormente, nós 
usamos os testes de estresse como complemento do VaR em nossas atividades diárias de risco.  
 
VaR 1 dia / 95% I.C. 
 

Data-base  VaR   Limite 
VaR 

 % de 
Ocupação 

 VaR (% do 
PL) 

30/06/20  168  500  33,7%  0,04% 
31/03/20  264  500  52,7%  0,07% 
31/01/20  75  500  15,1%  0,02% 
31/12/19  177  500  35,4%  0,05% 
30/06/19  201  500  40,2%  0,06% 

 
VaR por tipo de risco  
 

Grupos 30/06/2020  31/12/2019 
VaR marginal 
(paramétrico) 

Var  
Marginal (%) 

 VaR marginal 
(paramétrico) 

Var  
Marginal (%) 

SELIC/CDI (482) (0,29)  (97) (0,05) 
PRE 22.846 13,56  27.146 15,35 
IPCA 69.400 41,18  9.950 5,63 
IGPM - -  119.136 67,37 
Moedas On shore 6.115 3,63  4.005 2,26 
Cupom Cambial On Shore 65.732 39,01  14.431 8,11 
Outros 4.908 2,91  2.356 1,33 
Total 168.519 100  176.837 100 

 
 
Estress Testing BM&F  

Pior caso dos  
últimos 5 anos 

 Stress 
BM&F 

 Cenário D 
ireção Stress 

 Contribuição 
Stress 

30/06/20 (2.440)  (2.286)  Pessimista  (2.440) 
31/03/20 (2.037)  (329)  Pessimista  (2.037) 
31/01/20 (1.067)  (1.127)  Pessimista  (1.127) 
31/12/19 (1.623)  (778)  Pessimista  (1.623) 
30/06/19 (2.366)  (2.559)  Pessimista  (2.559) 
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O teste de Stress BMF é realizado com base nos cenários de Stress disponibilizados pela BM&F. A Área de Risco 
classifica os choques da BMF em cenários otimista e pessimista, formando assim dois cenários de stress com 
fundamentação macroeconômica e que possuem base em uma fonte externa de credibilidade. Para ativos que 
não estão presentes nos cenários divulgados é escolhido o choque de um cenário da BMF em que o ativo em 
questão possua natureza semelhante. As posições do Banco serão reavaliadas sob o método de “Full Valuation”, 
com base nos cenários gerados. 
 
Adicionalmente, visando complementar o cenário de stress da BMF que conta com um cenário de baixa 
probabilidade, a Área de Risco calcula o cenário de Stress “pior caso da carteira atual nos últimos 5 anos”. 
Assim, todas as exposições da carteira do banco no momento de apuração são replicadas em fatores de risco e 
tomando como base o retorno diário destes nos últimos 5 anos reavalia-se o valor diário da carteira neste 
período. Finalmente, o indicador mostra a pior variação diária de valor da carteira nesta série. 
 

 
(d) Riscos de Liquidez 

O risco de liquidez é administrado mediante a adoção de controles que asseguram a alocação de recursos em 
ativos de elevado grau de qualidade e liquidez, baseados em capital próprio e/ou captados de contrapartes 
reconhecidamente respeitadas ou pulverizado no varejo, a taxas compatíveis com aquelas praticadas no 
mercado. Este controle contempla também a análise de eventuais descasamentos no tempo entre ativos e 
passivos e consequentes ajustes necessários para sua adequação. 

 
(e)       Risco de Crédito 

O Modal possui política de concessão de crédito onde são determinados os procedimentos de avaliação de 
clientes e contrapartes. A avaliação de cada cliente ou contraparte é efetuada previamente à realização de 
operações e contempla análises objetivas de dados financeiros, índices comparativos, fluxo de caixa, capital de 
giro, cobertura de juros e qualidade das garantias oferecidas, bem como análises subjetivas, que contemplam 
dados do setor econômico, ambiente regulatório e participação no mercado. Os limites são aprovados pelo 
Comitê de Crédito e revisados regularmente, juntamente com a suficiência das garantias oferecidas. 

 
(f)        Risco Operacional 

Os riscos operacionais são geridos por área especificamente criada para este fim, responsável pela avaliação, 
monitoramento e controle de riscos oriundos de sistemas, pessoas, processos internos ou ainda de eventos 
externos. A gestão de risco operacional é efetuada através da análise dos principais processos, identificando 
riscos e sugerindo respectivos controles mitigadores, utilizando um sistema de controles internos e mensuração 
de riscos, que também permite avaliações periódicas dos controles pelos próprios gestores de cada processo, 
assim como planos de ação. Visando à segurança de todos os procedimentos em execução no Modal, a área de 
Risco Operacional tem estreita ligação com a área de Auditoria Interna e Comitê de Compliance. 
 

(g)         Risco de Mercado 

As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado, gerando oscilações nas taxas de 
juros e câmbio, nos preços de ações e indicadores de inflação, resultando em variações nos preços dos ativos em 
geral. Tais variações podem afetar o desempenho do Banco. A queda ou o aumento nos preços dos ativos 
integrantes da carteira do Banco podem ser temporários, não existindo, no entanto, garantia de que não se 
estendam por períodos longos e/ou indeterminados. 
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Ao utilizar operações de derivativos, o risco de mercado pode ser ampliado através de posições direcionais e 
alavancagem ou reduzido através de operações de hedge. Existe também o risco de distorção temporária do 
resultado do derivativo e seu ativo objeto para as operações de hedge por conta da marcação a mercado, o que 
pode gerar distorções no resultado do Banco, como ocorre com a exposição em dólar, taxas de juros e cupom 
IPCA (vide quadros acima e Nota 5(b) (i)).  
 

(h) Mensuração ao valor justo 
 
 (h.1) Hierarquia do valor justo 

 
Segundo o CPC 46, a mensuração do valor justo utilizando uma hierarquia de valor justo que reflita o modelo 
utilizado no processo de mensuração, deve estar de acordo com os seguintes níveis hierárquicos: 

 

 Nível 1 - Determinados com base em cotações públicas de preços (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos, incluem títulos da dívida pública, ações, derivativos listados; 

 

 Nível 2 - São os derivados de dados diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); e 
 

 Nível 3 - São derivados de técnicas de avaliação que incluem dados para os ativos ou passivos que não são 
baseados em variáveis observáveis de mercado (dados não observáveis). Em 30 de junho de 2020 os 
principais grupos de ativos avaliados por premissas de avaliação do nível III estão sintetizados abaixo: 

 
Ativo Técnica de Precificação Principais Premissas 

Fundos de Investimento em 
Participações (Investimento 
indireto em ações de companhias 
fechadas sem cotação de 
mercado). 

Valor justo estimado com base 
no modelo de Fluxo de Caixa 
Descontados. 

Expectativa de crescimento de 
receita, expectativa de 
desembolsos e endividamentos, 
retorno esperado pelo 
investimento e prêmio de risco 
do ambiente econômico. 

 
As tabelas abaixo, apresentam os instrumentos financeiros Banco Modal mensurados pelo valor justo em 30 de 
junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019: 

   30/06/2020 

Ativo Nível I  Nível II  Nível III        Total 

    
Títulos e valores mobiliários 

 
1.355.580  

 
87.155  

 
272.439  

 
1.715.174 

  Títulos mantidos para negociação   11.046  57.378  -  68.424 

  Títulos disponíveis para venda 1.344.534  29.777  272.439  1.646.750 
Instrumentos financeiros derivativos  -  131.896  -  131.896 

Total  1.355.580  219.051  272.439  1.847.070 
        
Passivo Nível I  Nível II  Nível III        Total 

Instrumentos financeiros derivativos -  24.659  -  24.659 

Total                                                                          -  24.659  -  24.659 
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                                         31/12/2019
  

Ativo Nível I  Nível II  Nível III        Total 

    
Títulos e valores mobiliários 

 
1.445.697  

 
129.826  

 
270.047  

 
1.845.570 

  Títulos mantidos para negociação   10.881  107.745  -  118.626 
  Títulos disponíveis para venda 1.434.816  22.081  270.047  1.726.944 

 
Instrumentos financeiros derivativos  -  18.110  -  18.110 

        

Total  1.445.697  147.936  270.047  1.836.680 

Passivo 
                    
         

Instrumentos financeiros derivativos -  
          

       46.317  -  46.317 

 
Total                                                                          508.151  1.984.074  -  2.492.225 

 
 

(i) Valor justo representa a expectativa da administração com relação ao preço que seria recebido pela venda do ativo 

ou que seria pago pela transferência do passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 

data da mensuração.  

 

 

(h.2) Valor justo dos investimentos mensurados ao custo amortizado 
 
Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a estimativa do valor justo dos investimentos mensurados 
ao custo amortizado estão representados da seguinte forma: 
 
    30/06/2020    31/12/2019 

Ativo  Valor contábil  Valor justo 
 Valor 

contábil  Valor justo 
         

Aplicações interfinanceiras de liquidez      1.288.040  1.288.040  471.713  471.713 
Carteira de crédito  57.529  52.969  41.207  37.606 
         

Total ativo  1.345.569  1.341.009  512.960  509.359 

 

Passivo  Valor contábil  Valor justo 
 Valor 

contábil  Valor justo 
         

Captações de recursos  3.407.281  3.410.128  2.448.013  2.445.908 
         

Total passivo  3.407.281  3.410.128  2.448.013  2.445.908 
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(h.3) Valor justo dos investimentos mensurados ao valor justo por premissas nível III 
Os instrumentos da categoria nível III foram avaliados utilizando métodos de precificação com ao menos um 
dado não observável. Esses instrumentos são participações indiretas em companhias não listadas detidas por 
meio de fundos de investimento em participações provenientes da atividade de Merchant Banking.  

            
 30/06/20 

Fundo Metodologia 
de precificação 

Principais dados 
não observáveis 

Coeficiente de 
sensibilidade 

(Cenários) 

Impacto na 
avaliação do 
investimento 

FIP NH Botafogo Fluxo de caixa 
descontado 

Taxa de desconto +0,25% 
-0,25% 

-5,35% 
+5,89% 

KSM Realty I FIP -
Empreendimento 

Extrema 

Fluxo de caixa 
descontado 

Taxa de desconto 
+0,50% 
-0,50% 

-1,26% 
+1,29% 

KSM Realty I FIP - 
Empreendimento 

Ícaro 

Fluxo de caixa 
descontado 

Taxa de desconto 
+0,50% 
-0,50% 

-0,26% 
+0,27% 

FIP Seville Fluxo de caixa 
descontado 

Taxa de desconto +0,25% 
-0,25% 

-2,70% 
+2,79% 

FIP Chardonnay Fluxo de caixa 
descontado 

Taxa de desconto +0,50% 
-0,50% 

-5,04% 
+5,92% 

 
 

7    Operações de crédito 
 
As operações de crédito são classificadas em nove níveis de riscos e a provisão para créditos de liquidação 
duvidosa é efetuada com base na classificação dos clientes nos níveis de riscos definidos pelo Conselho 
Monetário Nacional - CMN. Essa classificação leva em consideração, entre outras, uma análise periódica da 
operação, do histórico dos clientes, dos atrasos e das garantias recebidas, quando aplicável. 
A classificação das operações de crédito está demonstrada a seguir: 
 

(a) Por tipo de cliente, atividade econômica e nível de risco 
 
           30/06/2020     31/12/2019   

                Percentual 
           Provisão     Provisão  de provisão 
        Classificação   para  Classificação   para  Conforme 
      Nível   da carteira   créditos de   da carteira   créditos de  Resolução 
  Tipo de  Atividade  de   por faixa   liquidação   por faixa   liquidação  CMN 
Modalidade de crédito  cliente  Econômica  risco   de risco   duvidosa (i)   de risco   duvidosa (i)  nº. 2.682/99  

                 
Empréstimos e títulos  Jurídica  Serviços  AA  -  -  -  -  - 
descontados  Jurídica  Comércio  A  479  (2)  552  (3)  0,5% 
       Jurídica  Indústria  A  -  -  -  -  0,5% 

  Jurídica  Serviços  A  2.867  (14)  4.189  (21)  0,5% 
  Física  Física  A  19.550  (98)  15.611  (78)  0,5% 
  Jurídica  Indústria       B  -  -  -  -  1,0% 
  Jurídica  Serviços  B  15.290  (74)  7.670  (77)  1,0% 
  Física  Física  B  1.987  (20)  367  (4)  1,0% 
  Física  Física  C  2.252  (68)  604  (18)  3,0% 
  Física  Física  D  10.575  (1.058)  9.073  (907)  10% 
  Jurídica  Serviços  E  21  (6)  21  (6)  30% 
  Física  Física  E  1.123  (337)  469  (141)  30% 
  Física  Física  F  806  (402)  431  (215)  50% 
  Física  Física  G  327  (229)  295  (206)  70% 
  Física  Física  H  2.252  (2.252)  1.925  (1.925)  100% 

                 
Coobrigações por garntias prestadas  Jurídica  Comércio  AA  13.521  -  28.485  -  - 
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           30/06/2020     31/12/2019   

                Percentual 
           Provisão     Provisão  de provisão 
        Classificação   para  Classificação   para  Conforme 
      Nível   da carteira   créditos de   da carteira   créditos de  Resolução 
  Tipo de  Atividade  de   por faixa   liquidação   por faixa   liquidação  CMN 
Modalidade de crédito  cliente  Econômica  risco   de risco   duvidosa (i)   de risco   duvidosa (i)  nº. 2.682/99  

                 
  Jurídica   Indústria  AA  51.031  -  72.951  -  - 
  Jurídica  Serviços  AA  6.699  -  24.090  -  - 
  Jurídica  Indústria  A  -  -  6.000  (30)  0,5% 
  Jurídica  Serviços  A  140  (1)  1.142  (6)  0,5% 
  Jurídica  Física  A  503  (2)  503  (2)  0,5% 
  Jurídica   Serviços   E  30.710  (4.197)  30.710  (4.197)  30% 
                 
Outros créditos     (Nota 9 (i))  Jurídica  Serviços    A  7.949  (40)  26.218  (131)  0,5% 
  Física  Física  A  17.500  (88)  24.500  (123)  0,5% 
                 

      Totais  185.582  (8.888)  255.806  (8.090)   

                 
    Circulante  102.371  (8.888)  213.756  (8.090)   
                 
    Longo Prazo  83.211    42.050     
                 

(i)  Critério de constituição conforme nota 2(i).  

 
 

(d) Por faixa de vencimento 

              30/06/2020  31/12/2019 

      Vencidos      A vencer     

  

 
Até 90 

dias  
De 91 a 

 180 dias   
De 181 a 
360 dias   

Até 180 
dias  

De 181 a 
360 dias  

Após 
360 dias  Total  Total 

                 

Empréstimos e títulos descontados  11.457  1.715  2.573  9.758  7.285  24.741  57.529  41.207 

Outros Créditos  -  -  -  5.833  7.000  12.616  25.449  50.719 

                 

Totais  11.457  1.715  2.573  15.591  14.285  37.357  82.978  91.925 

 

(c) Cessão de crédito 

Nos semestres findos em 30 de junho de 2020, o Banco cedeu créditos sem coobrigação, respeitando as 
condições de cessão de acordo com a Resolução CMN nº 2.836/01. Os valores destas operações em 30 de junho 
de 2020 estão demonstrados a seguir:  

      
   30/06/2020  30/06/2019 
      
Valor original contábil dos créditos cedidos    1.198  - 
Valor das cessões dos créditos    1.192  - 
      
Resultado nas cessões    6  - 
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(d) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa 

 

  30/06/2020  30/06/2019 
Saldo em 1º de janeiro  8.090  11.346 
  Constituição (reversão) de provisão - carteira de créditos   2.301  442 
  Constituição (reversão) de provisão - coobrigações por garantias prestadas  (35)  221 
  (-) Reversão por  créditos baixados  (1.467)  (8.878) 
     

Saldo em 30 de junho  8.888  3.131 

 

No semestre findo em 30 de junho de 2020, ocorreram repactuações de operações dentro das condições, limites 
e prazos da linha de crédito, aprovadas  formalmente pelo Comitê de Crédito, cujo montante foi de R$24.302 
(30/06/2019 – R$140.701), nesses montantes havia provisão para crédito de liquidação duvidosa de R$119 
(30/06/2019 – R$2.379). 
 

8 Carteira de câmbio 
  30/06/2020  31/12/2019 
Outros créditos     
 Câmbio comprado a liquidar  2.354  453 
   Direitos sobre venda de câmbio  110.171  158 
   Adiantamentos em moeda nacional recebidos  -  (158) 
     
  112.525  453 

Outras obrigações     
 Câmbio vendido a liquidar  109.706  157 
 Obrigações por compra de câmbio  2.332  449 
     
  112.038  606 

 

9 Outros créditos - diversos 
 

Em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a conta de "Outros créditos - diversos" no Banco estava 
representada por: 

   30/06/20  31/12/19 
      

               Ativos fiscais diferidos                                                           (Nota 14)   79.118  79.245 
               Devedores por compra de valores e bens                                     (i)   17.500  42.907 
               Antecipações de tributos a compensar                                         (ii)   23.491  21.258 
Valores Valores a receber fee de estruturação                                           (iii)   26.084  31.856 
Valores Valores a receber venda a prazo de investimento               (iv)   11.022  11.022 
               Títulos e crédito a receber                                                                (v)   7.949  7.812 
               Outros títulos a receber                                                                    (vi)   4.749  4.478 
               Devedores diversos no país e outros   6.793  7.197 
               Valores a receber de sociedades ligadas   6.262  3.258 
               Taxa de administração/ performance a receber    1.544  1.754 
               Devedores por depósitos em garantia e caução de aluguel     (vii)   2.889  2.356 
VaValo  Valores a receber cartões de crédito e débito   1.792  - 
               Adiantamentos e antecipações salariais   827  - 
               Incentivos fiscais   12  - 

      

      

Totais 190.032  213.143 
      

Curto Prazo 38.327  93.369 
Longo Prazo 151.705  119.774 
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(i) Refere-se à venda a prazo de BNDU, executado em garantia contratual, no valor de R$17.500 (31/12/2019 – R$42.907). Nos termos 
da Circular Bacen 1.273/87, o Banco avalia os Bens não de uso próprio (“BNDU”), recebidos em execução de garantia, com base em 
laudos de avaliação independentes limitados ao valor da dívida. No semestre findo em 30 de junho de 2020, o saldo da rubrica “Bens 
não de uso próprio” registrava o valor de R$ 63.193 (31/12/2019 – R$ 63.544), conforme laudo de avaliação independente, de data 
base Junho de 2020. Em decorrência do indicativo de impairment oriundo da pandemia do COVID19, a administração avaliou a 
recuperabilidade dos BNDU com base em laudos de avaliação de empresas independentes. Essa avaliação resultou em um incremento 
de provisão no montante de R$ 351, em decorrência da redução ao valor recuperável de determinados ativos da carteira em 30 de 
junho de 2020. Nessa avaliação os especialistas externos utilizaram como metodologia o método comparativo de preços de mercado e 
fluxos de caixa descontados. 

(ii) Composto, substancialmente, por crédito tributário da COFINS (Nota 17) no valor de R$19.913 (31/12/2019 – R$19.774). 
(iii) Representado por comissões a receber, referente a assessoria financeira de fusões e aquisições, cujo valores serão liquidados 

financeiramente até o final do segundo semestre. A movimentação do contas a receber de comissões no semestre foi, conforme 
apresentado abaixo: 
 

Saldo em 31.12.2019 Receita do semestre Recebimentos Reversões Saldo em 30.06.2020 
31.856 293 (5.982) (83) 26.084 

 
(iv) Refere-se ao valor a receber em decorrência da alienação de investimento em ações de companhias fechada (MDC) decorrente da 

parceria do Banco com a Macquaire Capital Group Ltd e a China communications and Construction Company, para investimento em 
projetos de infraestrutura, no valor de R$10.312 (31/12/2019 – R$9.558) e venda a prazo de cota de fundos de investimentos (FIP 
Bratus), no valor de R$700 (31/12/2019 – R$700).  

(v) Com característica de concessão de crédito referente a aquisição de direitos creditórios originados de vendas a prazo de clientes, 
conforme Nota 7 (a). 

(vi) Refere-se a operações recebíveis de direitos sore emissão de debêntures no montante de R$ 4.749 (2019 – R$ 4.478)(nota 7(a)), que 
aguarda o certificado de custodiante para transferência para o grupo de TVM. Até 30 de junho de 2020, o montante acumulado 
recebido foi de R$ 6.424. 

(vii) Refere-se, substancialmente, a depósito judicial para interposição de recursos fiscais e trabalhistas no montante de R$1.424 
(31/12/2019 – R$930).  
 
 

10 Investimentos em empresas controladas e coligadas 
 
A seguir apresenta-se o resumo das informações financeiras das controladas e a movimentação dos 
investimentos:  
 

 

Qde de 
ações/cotas 

possuídas 

Participação 
do Modal - % 

Capital 
social 

Patrimônio 
líquido 

Lucro 
líquido/ 

(prejuízo)  

Valor  
contábil dos 

investimentos 

Resultado de 
participação  

Modal  DTVM                                           (i) 66.503.498 99,99% 66.504 95.004 15.301 95.004 15.299 

Modal Asset Management (MAM)            (iii) (v)   4.846.982 99,99% 4.847 11.721 8.256 51.501 1.318 

Modal Adm. De Rec.(MAR)                         (ii)(iii) 799.981 99,99% 960 2.213 (256) 12.158 (256) 

Modal Ass. Financ. (MAF)                   209.978 99,99% 210 9.641 (950) 9.641 (950) 

Modal Real Estate Part (MRE) 3.349.996 99,99% 3.350 (17) (19) - (18) 

Central de Registros de Títulos e Ativos    (iv) 703.156 3,39% 21.646 9.026 (4.411) 703 - 

Novus Capital Gestora de Recursos (Nota 1) (vi) 105.000 30% 350 14.657 6.741 2.143 643 

    Total 30/06/2020 171.150 16.036 

    Total 31/12/2019 133.436 11.378 

 
    

   

(i) Foi adquirida pelo Modal em 15/08/2014 e teve a troca de controle acionário aprovado pelo BACEN em 03/07/2015, 
com respectiva divulgação no Diário Oficial em 21/09/2015. A Modal DTVM iniciou suas operações sob o controle do 
Modal em outubro de 2015. Em 27/02/2020, o Banco aportou na Modal DTVM R$25.000 totalmente subscritos e 
integralizado e, homologado pelo BACEN em 01/06/2020.  

 
(ii) Em 28/11/17 o Banco, após aprovação pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), adquiriu a Modal Administradora de 

Recursos Ltda. (“MAR”), entidade que já fazia parte do Conglomerado Prudencial, por R$69.200, gerando um ágio de 
R$60.477, apurado com base em laudo de avaliação econômico-financeiro que utilizou o método de fluxo de caixa 
descontado. A MAR é responsável pela gestão dos fundos de investimento, que tem sob gestão R$28.000 (30/06/2019 
- R$20.000). A movimentação da MAR passando para baixo da estrutura societária do Controlador, teve por objetivo 
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dar maior transparência aos agentes de mercado (Autoridade Monetária, agências de rating, clientes e investidores) 
sobre esse importante segmento do grupo Modal.   

 
(iii) Em 31/12/2018, conforme aprovado em assembleia de sócios, e alinhado com a estratégia da alta administração, a 

Modal Administradora de Recursos Ltda (MAR) foi cindida em parcela equivalente a 80% do patrimônio líquido, com 
versão da parcela para a Modal Asset Management (MAM), simultaneamente num cronograma estabelecido, a gestão 
dos fundos de private equity de grandes clientes, foi transferida da MAR para MAM. A cisão, associada a transferência 
da gestão, ocasionou o “split” do ágio originalmente oriundo da aquisição da MAR, conforme item (ii) acima, que passa 
a ser associado a MAM no montante de R$39.780 (2019 – R4 41.493) e à MAR no montante de R$9.945 (2019 – R4 
10.349). Para suportar a manutenção do ágio da estrutura, foi contratado um laudo de avaliação econômico-financeiro. 

 
(iv) Em dezembro de 2018, o Banco Modal aportou o montante de R$286 na Central de Registro de Títulos e Ativos (Certa), 

que tem como objetivo, em um primeiro momento, registrar ativos de títulos privados e futuramente funcionar como 
liquidante e depositária de títulos privados. A empresa foi criada com o propósito de auxílio na redução de custos para 
os bancos, ajudando-os a tornarem-se mais competitivos. Hoje, o registro desses ativos é feito exclusivamente pela B3.  

 
(v) No semestre findo em 30 de junho de 2020, a MAM distribuiu dividendos de forma desproporcional no montante de 

R$7.000, respectivamente, sendo o montante de R$62 cabendo ao controlador e o restante aos sócios administradores 
minoritários. 

 
(vi) No semestre findo em 30 de junho de 2020, a Novus Capital Gestora de Recursos (Novus), distribuiu dividendos de 

forma desproporcional no montante total de R$7.515, sendo o montante de R$1.265 cabendo ao Modal e o restante aos 
sócios controladores da entidade.   

 
 

 
11 Imobilizado e Intangível 

 
 Os saldos e as movimentações ocorridas nas rubricas de Ativos imobilizados e intangível, podem ser compostos 

como demonstrado a seguir: 
 

Ativo Imobilizado 31/12/19  
Aquisiçõe

s 
 Baixas  

Transferê
ncias 

 
Depreciaç

ão 
 30/06/20 

Instalações 2.984  -  (438)  -  (120)  2.426 

Móveis e equipamentos de uso 1.024  8  -  -  (131)  901 

Sistemas de comunicação 383  3  -  -  (35)  351 

Sistemas de processamento de 
dados 

14.966  518  (21)  -  (1.966)  13.497 

Sistema de segurança 146  -  -  -  (16)  130 

Imobilizado em curso 214  66  (116)  -  -  164 

Total do Imobilizado 19.717  595  (575)  -  (2.268)  17.469 

 
 

Ativo Intangível 31/12/19  
Aquisiçõe

s 
 Baixas  

Transferê
ncias 

 
Amortizaç

ão 
 30/06/20 

Softwares 9.274  -  (391)  -  (686)  8.197 

Projetos concluídos 6.196  -  -  5.712  (931)  10.977 

Adiantamento de Intangível            
(i) 

7.309  5.017  (47)  (5.712)  -  6.567 

Total do Intangível 22.779  5.017  (438)  -  (1.617)  25.741 
 

 

Ativo Imobilizado 31/12/18  
Aquisiçõe

s 
 Baixas  

Transferê
ncias 

 
Depreciaç

ão 
 30/06/19 

Instalações 4.056  -  -  42  (555)  3.543 

Móveis e equipamentos de uso 1.256  37  (19)  2  (131)  1.145 

Sistemas de comunicação 322  16  -  102  (30)  410 

Sistemas de processamento de 
dados 

5.964  7.280  (61)  4.220  (1.115)  16.288 

Sistema de segurança 170  8  -  -  (16)  162 
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Imobilizado em curso 304  4.062  -  (4.366)  -  - 

Total do Imobilizado 12.072  11.403  (80)  -  (1.847)  21.548 

 

Ativo Intangível 31/12/18  
Aquisiçõe

s 
 Baixas  

Transferê
ncias 

 
Amortizaç

ão 
 30/06/19 

Softwares 11.475  50  (405)  -  (759)  10.361 

Adiantamento de Intangível            
(i) 

3.004  4.096  -  -  -  7.100 

Total do Intangível 14.479  4.146  (405)  -  (759)  17.461 

 

(i) Referente a projetos que estão em fase de desenvolvimento no âmbito da estruturação de produtos e serviços de banco 
digital. A amortização ocorre de acordo plano de negócio preparado pela administração, após a conclusão da etapa de 
desenvolvimento, homologação e testes. O prazo médio de amortização do ativo intangível é de cinco anos. O 
desenvolvimento é de uma plataforma unificada de um banco digital, com diversas funcionalidades, e o controle ocorre 
em subprojetos que vão entrando em operação em momentos distintos. 
 
 

12 Captação de recursos 
  

  30/06/2020  31/12/2019 
  Faixa de vencimento   (i)     
  Até 180   De 181 a   Após 360      
  dias  360 dias  dias (ii)  Total  Total 
           

Depósito à vista  618.981  -  -  618.981  338.651 
           

Depósitos interfinanceiros  41.350  -  -  41.350  169.500 
           

Depósitos a prazo    512.053  268.019  332.831  1.112.903  1.079.569 

       Certificados de Depósitos Bancários                     512.053  242.883  327.282  1.082.218  1.079.569 

  Pré-fixado (1.79% até 19.27%)  6.758  4.788  17.712  29.258  31.748 
  Indexado à variação da taxa Selic/DI  505.295  238.095  309.570  1.052.960  1.047.821 
 Depósito a prazo c/garantia especial (DPGE)  -  25.136  5.549  30.685  - 

           Indexado à variação da taxa Selic/DI                -  25.136  5.549  30.685  - 
           

Captações no mercado aberto  1.634.047  -  -  1.634.047  847.116 
           

Recursos de aceites e emissões de títulos   -  -  -  -  13.177 

 Letras de Crédito Imobiliário – (LCI)/Pos DI  -  -  -  -  13.177 
           

Total de Captações  2.806.431  268.019  332.831  3.407.281  2.448.013 
 

(i) Os depósitos a prazo e os recursos de aceites e emissões de títulos estão classificados entre curto e longo prazo, de acordo com 
os prazos de carência para resgate/amortização. 

 

(ii) Vencimento nas faixas de acima de 1 ano até 3 anos totaliza R$331.652 (31/12/2019 – R$531.197), acima 3 até 5 anos totaliza 
R$903 (31/12/2019 – R$6.877) e acima de 5 anos totaliza R$276 (31/12/2019 – R$2.628). 

 
No semestre findo em 30 de junho de 2020 o aumento significativo no saldo de Captações de recursos decorre do aumento 
significatido na base de clientes que, nesse mesmo semestre, ultrapassou o número de 1 milhão de contas ativas de cliente. O 
Banco reconheceu o montante de R$ 47.465 (30/06/2019 – R$ 75.222) referentes à despesas de captações, esse montante 
foi devidamente registrado na demonstração do resultado na rubrica de “Despesas de Captação”. 
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13 Outras obrigações - diversas 
 

  30/06/2020  31/12/2019 
     
Depósitos restritos                                                                                                                         (i)  37.500  30.818 
Despesa de pessoal a pagar  4.479  3.630 
Provisão para garantias financeiras prestadas                                                    (Notas 7 (d))  4.200  4.235 
Outros valores a pagar                                                                                                                  (ii)  3.303  - 
Provisão para contingências                                         (Nota 17)  17.215  1.701 
Comissões de fianças a apropriar  1.488  869 
Despesas administrativas a pagar  1.674  829 
Valores a pagar Phantom Stock Option                                           (Nota 18 (a))   1.662  983 
Obrigação de repasse de crédito tributário realizado (Modal DTVM)                              (iii)  802  802 
Valores a pagar para sociedades ligadas                                       (Nota 18)  710  104 
Valores a contribuir ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC)                                                    361  287 
Serviço de consultoria jurídica  206  273 
Rendas Rendas de repactuação/renegociação a apropriar  160  160 

     
Total de Outras obrigações diversas  73.763  44.691 

     
Curto Prazo  70.384  11.840 

Longo Prazo  3.379  32.851 
 

(i) Refere-se ao valor depositado em conta escrow em nome do Banco Modal, por cotistas de um fundo administrado por esta instituição 
como garantias sobre resgates realizados por esses cotistas no montante de R$29.643. Essa conta será movimentada de acordo com o 
atendimento de determinadas obrigações previstas em contrato no prazo de cinco anos. Esse mesmo valor está registrado como 
aplicações restritas no grupo de Obrigações Diversas no passivo e Aplicações Restritas no ativo não circulante. 
 

(ii) Refere-se, substancialmente, a rendas a apropriar de ganho de arbitragem com ativos listados simultaneamente nos mercados 
brasileiro (B3) e americano (Nyse), os chamados “cross listed”, especificamente negociando índice S&P, soja e títulos da dívida 
americana (treasuries).  
 

(iii) Refere-se a obrigação de repasse de valor equivalente a 25% do total dos créditos tributários realizados pela controlada Modal 
DTVM, pelo prazo máximo de 5 anos e sem previsão de atualização monetária, conforme previsto no contrato de compra e 
venda assinado entre as partes em 25 de agosto de 2014.  O valor corresponde a última parcela em aberto e será liquidada após 
a entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). 

 
 

14 Imposto de renda e contribuição social 
 
A conciliação entre os valores apurados conforme alíquotas nominais do Banco e os valores registrados no 
resultado do semestre pode ser resumida da seguinte forma: 
 

    2020    2019  
          

  Imposto      Contribuição   Imposto  Contribuição   
  de renda  social  de renda  social  

            

Resultado antes da tributação e participação nos lucros  7.566  7.566  (4.246)  (4.246)  
 Participação nos lucros ou resultados  (13)  (13)  -  -  
 Ajuste líquido ao valor de Mercado TVM e derivativos  (7.884)  (7.884)  1.160  1.160  
    Equivalência patrimonial  (16.036)  (16.036)  (11.257)  (11.257)  
    Provisão para multa contingente  15.864  15.864      
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  1.489  1.489  334  334  

Perdas de crédito realizadas fiscalmente  (71)  (71)  -  -  
 Outras provisões operacionais – indedutíveis  356  356  193  193  
 Provisão para contingências (líquido entre constituição e realização)  38  38  2.191  2.191  
    Provisões trabalhistas realizadas fiscalmente  (624)  (624)  (606)  (606)  
 Ajuste operações de juros em mercado de liquidação futura  1.124  1.124  (519)  (519)  
    Provisão para pagamento baseado em ações  679  679  -  -  
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    2020    2019  
          

  Imposto      Contribuição   Imposto  Contribuição   
  de renda  social  de renda  social  

            

 Ganhos com debentures incentivadas         (i)  (3.109)  881  (4.768)  936  
                 Demais adições (exclusões) permanentes  2.029  2.029  3.432  3.432  

          

                  Base de cálculo antes da compensação de prejuízo fiscal e base 
negativa  1.408  5.399  (14.086)  (8.381)  
          

                     Dedução Prejuízo Fiscal/ Base Negativa  (423)  (1.620)  -  -  
          

                  Base de cálculo  986  3.779  (14.086)  (8.381)  
          

Alíquota nominal - % (15% + 10% do excedente)                          (Nota 2 (o))  25  20  25  20  
  Imposto de renda e contribuição social  235  688  -  -  

                    Imposto de renda e contribuição social correntes           (235)  (688)  -  -  
          

 Constituição (reversão) obrigação fiscal diferida sobre          
  ajuste ao valor de mercado TVM e derivativos  (1.971)  (1.577)  290  174  
 Constituição (reversão) de créditos tributários sobre provisão para risco  -  -  -  -  

  Créditos de liquidação duvidosa, prejuízo fiscal sobre base negativa de         
d CSLL e demais diferenças temporárias  641  273  3.920  1.409  
          

          
Imposto de renda e contribuição social diferidos              (1.330)  (1.304)  4.210  1.583  
         

         
Total de imposto de renda e contribuição social  (1.720)  (2.122)  4.210  1.583  
         

(i) O Modal mantém e negocia, nos termos da Lei 12.431/11, Debêntures de Infraestrutura que possuem um tratamento 
diferenciado na tributação para fins de IR, tributando em 15% os ganhos obtidos nessas operações, em separado dos 
demais rendimentos, quando auferidas por Pessoa Jurídica, inclusive Instituições financeiras. A Lei dispõe, ainda, que 
(a) os rendimentos tributados exclusivamente na fonte poderão ser excluídos da apuração do lucro real; e (b) as perdas 
apuradas nas operações com Debêntures não serão dedutíveis quando realizadas por pessoa jurídica tributada com base 
no lucro real. No semestre findo em 30 de junho de 2020, o Modal auferiu resultado de R$3.990 (2019 – R$5.704) 
que, na apuração do lucro real, foi excluída da base de cálculo do imposto de renda, tendo recolhido imposto de renda na 
fonte no valor de R$881 (2019 – R$936), registrado na rubrica de Despesas Tributárias.  

 
(ii)  O total de imposto de renda recolhido no semestre findo em 30 de junho de 2020 foi de R$1.695 (2019 – R$936), que  

inclui o IR corrente e o IR tributado em separado dos títulos incentivados, conforme parágrafo anterior. 
 

Os créditos tributários e obrigações fiscais diferidas do Banco foram apurados conforme mencionado na Nota 2, 
e estão assim representados: 
 
 30/06/2020  31/12/2019  

(a)  Outros créditos – diversos (Nota 9)     
   Ativo fiscal diferido          
       Sobre provisão para créditos de liquidação duvidosa 14.472  13.811  
       Sobre prejuízo fiscal e base negativa 56.214  56.643  
       Provisões não dedutíveis temporariamente 8.411  8.236  
                  Sobre ajuste a mercado a compensar 21  555  

     
Total Geral 79.118  79.245  

 Circulante -  8.857  
 Longo prazo 79.118  70.388  

     
(b)  Outras obrigações fiscais e previdenciárias          
   Obrigações fiscais diferidas      
       Sobre ajuste a mercado de TVM e derivativos 20.318  17.890  
                  Sobre ajuste a mercado de contrato de futuro 228  734  

     
Total Geral 20.546  18.624  
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 30/06/2020  31/12/2019  

 Circulante -  734  
 Longo prazo 20.546  17.890  

 
O saldo de impostos e contribuições diferidos e sua movimentação estão representados por: 
 

  31 de 
dezembro  

de 2019 

 
Constituição/ 

Reversão   

 
30 de Junho 

de 2020    

 

Refletido no resultado       
 Relativo a prejuízo fiscal e base negativa   56.643  (430)  56.213 
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  13.811  661  14.472 
 Ajuste de valor de mercado de TVM e derivativos  166  (3.014)  (2.848) 
   Ajuste a mercado a compensar  555  (533)  22 
 Ajuste de op. realizadas em mercado de liq. futura  (734)  506  (228) 
 Outras provisões temporárias  indedutíveis  8.231  180  8.411 
Total Geral      78.672  (2.630)  76.042 
       
Refletido no patrimônio líquido       
 Ajuste de MTM de TVM disponível para venda   (18.056)  586  (17.470) 
        
Total Geral      60.616  (2.044)  58.572 
       

  
  31 de 

dezembro  
2018 

 
Constituição/ 

Reversão   

 30 de  
Junho de  

2019    
 

Refletido no resultado       
 Relativo a prejuízo fiscal e base negativa   47.016  4.778  51.794 
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  11.549  250  11.799 
 Ajuste de valor de mercado de TVM e derivativos  (299)  744  445 
   Ajuste a mercado a compensar  307  (279)  28 
 Ajuste de op. realizadas em mercado de liq. futura  (490)  (295)  (785) 
 Outras provisões temporárias  indedutíveis  4.380  596  4.976 
                                                                                                   Total Geral  62.463  5.794  68.257 
       

Refletido no patrimônio líquido       
 Ajuste de MTM de TVM disponível para venda   (10.323)  (4.065)  (14.388) 
        

Total Geral      52.140  1.729  53.869 

 
(ii)  Estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários e Tributos a Compensar: 

Ano de  
Realização 

Crédito Tributários  Provisão 
para IR/CS 

diferidos 

 Tributos 
diferidos 
líquidos 

Diferenças  
temporárias  

Prej Fiscal /  
Base Negativa  Total   

          
2020 4.116  1.969  6.084  (114)  5.910 
2021 4.818  5.879  10.697  (6.887)  3.810 
2022 6.624  8.147  14.771  (6.773)  7.998 
2023 5.900  10.800  16.701  (6.773)  9.928 
2024 1.447  11.823  13.270  -  13.270 
2025 -  12.503  12.503  -  12.503 
2026 -  5.093  5.093  -  5.093 
 -  -  -  -  - 
Total geral 22.905  56.214  79.119  (20.546)  58.573 
Valor presente  (i) 20.797  45.651  66.448  (18.560)  47.889 

 

(i)   Para o cálculo do valor presente foi utilizada a taxa DI x Pré divulgada pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. 
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15 Patrimônio líquido 
 
(a) Capital social 
 

O capital social está representado por 31.000 ações ordinárias (31/12/2019 – 31.000) e 31.000 ações 
preferenciais nominativas (31/12/2019 – 31.000), sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 
 
O semestre findou com saldo de 1.816 ações preferenciais em tesouraria no valor de R$10.755 (2019 – 1.816 
ações preferenciais em tesouraria no valor de R$10.755), equivalente a 3,11% (31/12/2019 – 3,11%) do capital 
social do Banco. 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2020 e 2019 não houve movimentações das ações emitidas ou 
recompradas. 
 

(b) Direito das ações 
 

Aos acionistas do Banco é assegurado um dividendo anual de no mínimo 6% do capital social, não inferior a 25% 
do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da legislação societária.  
 
As ações preferenciais, sem direito a voto, têm prioridade no reembolso de capital, sem o pagamento de prêmio 
em caso de liquidação do Banco, e direito a dividendo mínimo de R$0,01 por ação. 
 
De acordo com o parágrafo 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor dos juros pagos ou creditados aos 
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, poderá ser considerado para cômputo do valor dos 
dividendos mínimos obrigatórios. 
 

 (c) Juros sobre o capital próprio 
 

Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 não houve destinação de juros sobre capital próprio. 
 
 

(d) Reserva legal 
 

Essa reserva é constituída por um montante equivalente a 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, 
até atingir o limite fixado pela legislação societária. 
 

(e) Reserva especial de dividendos 
 
Constuída nos termos parágrafo 5° do Artigo 202 da Lei 6.404/76, com base nos lucros não distribuídos como 
dividendos (Nota 15 (b)), que poderão ser absorvidos por prejuízos nos exercícios subsequentes ou pagos como 
dividendos de acordo com a disponibilidade financeira do Banco. 
 

(f) Reserva estatutária 
 

Essa reserva é constituída com o saldo remanescente de lucro líquido ajustado, deduzido da distribuição de 
dividendos, com a finalidade de futura incorporação ao capital e/ou distribuição aos acionistas ou absorção de 
prejuízos acumulados; o saldo desta reserva, em conjunto com as demais reservas de lucros, não poderá 
ultrapassar o capital social, sob pena de capitalização ou distribuição do excesso. 
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(g) Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos 
 
Representa os ganhos e perdas não realizados, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários classificados como "disponíveis para venda", conforme indicado na Nota 5. Tais ganhos e perdas são 
transferidos para as correspondentes contas do resultado na data em que ocorrer a sua efetiva realização 
financeira. 
 
  30/06/2020  31/12/2019 
Saldo em 1º de janeiro  22.069  15.485 
 Ajuste de títulos e valores mobiliários           (1.301)  14.316 
 Efeitos tributários sobre estoque  586   (7.733) 
Saldo em 30 de junho                  (Nota 5(a))  21.354  22.069 

 

 
 

16 Limite operacional (Acordo da Basiléia) 
 
As instituições financeiras têm que manter patrimônio líquido mínimo de 8% (2019 – 8%) dos seus ativos 
consolidados ponderados por grau de risco, acrescidos de percentuais sobre os riscos de créditos, sobre as 
exposições em ouro, em ativos e passivos referenciados em variação cambial e em variação da taxa de juros, 
conforme normas e instruções do BACEN. Para os cálculos das parcelas de risco, foram observados os 
procedimentos das Circulares BACEN nº 3.644/13, 3.652/13, 3.679/13 e 3.696/14 para risco de crédito, das 
Circulares nº 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639, 3.641 e 3.645, de 2013 e da Carta-Circular nº 3.498/11 
para risco de mercado, e das Circulares nº 3.640/13 e 3.675/13 para risco operacional. 
 
Em 2013 foram publicadas as Resoluções do CMN números 4.192, 4.193 e 4.278 que dispõem sobre os critérios 
de apuração dos Requerimentos Mínimos de Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal e 
instituíram o Adicional de Capital Principal, respectivamente.  
 
 
Em 30 de junho, o Banco estava enquadrado neste limite operacional, conforme demonstrado a seguir: 
 
  2020  2019 
     

Capital principal  196.917  209.850 
     

Patrimônio de Referência (PR)   196.917  209.850 
     

Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD)   (a)  1.039.875  1.245.804 
Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMPAD)   (b)  165.801  117.192 
Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD)   (c)  414.875  347.721 
     

RWA  [(a) + (b) + (c)]  1.620.551  1.710.717 
     

Patrimônio de Referência Mínimo Requerido  129.644  136.825 
     

Folga em relação ao Patrimônio de Referência Mínimo Requerido  67.273  73.025 
     

Índice (%)          12,1%  12,5% 
     

Montante do PR apurado para cobertura do risco de taxa de juros das 
operações não classificadas na carteira de negociação (RBAN) 

    
 11.333 8.544 
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17 Contingências 
 
Os passivos contingentes decorrentes de litígios ou notificações das entidades fiscalizadoras são avaliados pela 
administração com o apoio dos consultores jurídicos do Banco, considerando-se os conceitos definidos na 
Resolução nº 3.823/09 e reconhecidos nas demonstrações financeiras, quando considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Para os processos 
com avaliação de perda considerada possível, não é reconhecida provisão contábil, sendo, entretanto, divulgadas 
em nota explicativa. No caso em que a avaliação de perda é considerada remota, não é reconhecida provisão ou 
feita divulgação em nota explicativa. 
 
O Banco é parte em ações judiciais e processos administrativos, decorrentes do curso normal das operações, 
envolvendo questões tributárias e outros assuntos. 
 
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais 
pendentes, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as 
ações em curso. 
 
Os ativos contingentes são reconhecidos nas demonstrações financeiras apenas quando a administração possui 
garantias de sua realização ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 
 
Da mesma forma, os passivos relacionados às obrigações legais em discussão judicial são mantidos nas 
demonstrações financeiras até o ganho definitivo da ação.  
 
Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o Banco figurava como parte em processos conforme 
resumidos adiante: 
 

(i) COFINS 
 

Em novembro de 2005, o Supremo Tribunal Federal - STF julgou inconstitucional o §1º do artigo 3º da Lei nº 
9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para fins de apuração da COFINS, a partir de fevereiro de 1999, 
ampliando o conceito de faturamento. Assim, a base de cálculo da COFINS foi reduzida e ensejou a criação de 
um direito líquido e certo de reaver o que se pagou a maior. O Banco obteve êxito no mandado de segurança 
impetrado em face da União Federal, através da qual postulou a repetição do indébito por meio de 
compensação, do valor recolhido indevidamente a título de COFINS.  
 
Em 29 de setembro de 2010, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, julgou 
prejudicado recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, no qual a União buscava reformar 
acórdão que decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/1998. Em face da aludida 
decisão, a Fazenda Nacional deixou de recorrer, tendo sido certificado o trânsito em julgado do mandado de 
segurança em 05 de abril de 2011. 
 
Suportado na opinião de seus assessores jurídicos e dos patronos da causa, segundo os quais a questão 
encontra-se pacificada no STF e não havia mais qualquer recurso cabível a ser interposto pela Fazenda Nacional, 
o Banco reverteu a correspondente provisão para contingências, referente ao período de fevereiro de 2006 até 
fevereiro de 2011, o que representou o reconhecimento de uma receita, líquida dos efeitos tributários, no total de 
R$14.335 (R$23.892 bruto) no primeiro semestre de 2011.  
 
Durante o primeiro semestre de 2011, foi constituída provisão no montante de R$1.124, sendo R$328 referentes 
à atualização pela SELIC, já incluídas na reversão efetuada em 31 de março de 2011 no montante de R$23.892. 
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Nesse contexto, em junho de 2011 o Banco protocolou pedido de habilitação de créditos junto à Receita Federal 
do Brasil (RFB), dos valores da COFINS recolhidos a maior no período de outubro de 2000 a janeiro de 2006, 
no valor histórico de R$7.255, que atualizados pela SELIC do período no valor de R$6.715, totalizam R$13.970 e 
que foram habilitados ao longo de 2013, para utilização imediata. Tendo em vista a decisão transitada em 
julgado e com fundamento nesse procedimento administrativo junto à RFB, foi reconhecido o correspondente 
crédito tributário registrado em "Outros Créditos - Diversos" (Nota 9 (ii)). 
 
Não obstante a decisão com trânsito em julgado em favor do Modal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), por meio de embargos de declaração, questionou a decisão obtida pelo Modal. Os embargos foram 
julgados com efeitos infringentes e os advogados do Banco então recorreram da decisão. Fundamentados em 
jurisprudência do STJ, classificam a expectativa de perda como remota. Em 15/09/2014, o STJ, acolhendo o 
Agravo Regimental, deu provimento ao Recurso Especial do Banco para anular o acórdão que acolheu os 
Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela PGFN. Em 10/11/2015, em novo julgamento dos 
Embargos de Declaração, a 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região tornou a acolhê-
los, dando provimento ao pleito da União. Atualmente, o Banco aguarda o julgamento que determinará a 
atribuição de efeito suspensivo aos novos Recursos Especial e Extraordinário do Banco. O Superior Tribunal de 
Justiça anulou a decisão do Tribunal Regional Federal em 28/11/2018.  
 
O TRF da 2ª Região, em novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco, deu efeitos 
infringentes para rejeitar os embargos de declaração também opostos pela União, reconhecendo os efeitos da 
coisa julgada e afastando a exigência da COFINS sobre as receitas financeiras até dezembro de 2014. Contra essa 
decisão, a União interpôs recursos especial e extraordinário. Em fase do andamento processual e seus 
desdobramentos, nossos consultores jurídicos mantiveram a classificação de possibilidade de perda como 
remota. O valor atualizado em 30 de junho de 2020 é R$57.927 (31/12/2019 – R$57.355). 
 

(ii) PLR 
 

Em março de 2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (“SRF”) lavrou Autos de Infração para exigir, com 
acréscimo de multa de ofício e juros de mora, contribuições previdenciárias (GIRAT) e contribuições destinadas 
a terceiros (INCRA e FNDE), supostamente incidentes sobre os pagamentos efetuados pelo Banco a seus 
empregados a título de participação nos lucros ou resultados (“PLR”), em janeiro de 2012 e julho de 2012, 
referentes ao segundo semestre de 2011 e primeiro de 2012, respectivamente. Em 14 de abril de 2016, o Banco 
apresentou impugnação ao Auto de infração, o qual foi julgada improcedente em 27 de dezembro de 2017 e 
atualmente encontra-se no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), aguardando julgamento ao 
Recurso Voluntário. Nossos consultores jurídicos classificam a probabilidade de perda como possível. Em 30 de 
junho de 2020, o valor atualizado da ação era de R$ 5.979 (2019 - R$ 5.919) 
 

(iii) Reclamações trabalhistas 
 
 

Em 30 de junho de 2020, o Banco possuía provisões para contingências trabalhistas no total de R$1.114 
(31/12/2019 – R$1.701), em montante suficiente para cobrir o valor potencial de perda para esses processos, de 
acordo com a análise dos consultores jurídicos contratados para as referidas causas (Nota 13). 
 

(iv) COAF 
 

O Banco Central do Brasil ("BACEN") instaurou processo administrativo a fim de apurar eventual falta do Banco 
Modal quanto ao dever de informar acerca de operações realizadas por um de seus clientes. O processo 
administrativo foi concluído com a imposição pelo BACEN de multa de R$200 ao Modal e de R$20 ao seu 
diretor, decisão da qual recorremos ao Ministro da Fazenda. Nesta ocasião, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras ("COAF") foi chamado a se manifestar, opinando pela majoração da multa aplicada ao 
Modal para R$15.800 e de seu diretor para R$100, além de sugerir a inabilitação deste pelo prazo de 5 anos. 
Violando o princípio da vedação ao reformatio in pejus, o Ministro da Fazenda acolheu o parecer do COAF 
majorando as sanções. Contra essa decisão o Modal ajuizou ação anulatória que se encontra atualmente no STJ 
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aguardando julgamento. A tese sustentada pelo Modal apoia-se nos seguintes argumentos: (i) vedação ao 
reformatio in pejus, a (ii) ausência de ilegalidade na decisão administrativa do BACEN, que justificasse a 
majoração das multas pela autoridade hierárquica superior; e (iii) falta de razoabilidade e proporcionalidade na 
majoração aplicada.  
 
O valor atualizado da causa totaliza o montante de R$39.983 em 30 de junho de 2020 (31/12/2019 – 
R$39.834), incluindo atualização monetária, multa e honorário de sucumbência. No âmbito da execução fiscal, 
em garantia de execução, o Modal indicou 4.510 LFTs que totalizavam o valor de R$48.771 em 30 de junho de 
2020 (31/12/2019 – R$47.731, Nota 5(a) (viii)). No atual estágio do processo, nossos consultores jurídicos 
classificam o risco de perda como possível, todavia a Administração constituiu uma provisão para contingência, 
fundamentada no compromisso assumido com o regulador, no valor histórico da multa majorada, no montante 
de R$15.863. 
 

(v) Cível 
 

O Banco Modal ("Modal") é parte de processos judiciais, envolvendo discussões no âmbito do Juizado Especial 
Cível (JEC) e Justiça comum, os quais são classificados com risco possível de perda, dada a incerteza inerente e 
esse tipo de ação. Portanto, devido à natureza desses processos e histórico, ainda recente, do desfecho desses 
processos, optamos por utilizar a média histórica como base para constituição de provisão para contingência, 
sobre o estoque de processos existentes em 30 de junho de 2020. Atualmente o Modal é parte em 42 processos 
que se encontram em fases distintas e, baseado no histórico de sucesso, condenação ou acordos firmados, 
constituímos provisão de R$17 no passivo de 30 de junho de 2020 (2019 - R$35). 
 

(vi) Movimentação da provisão para contingências 
 

No semestre findo em 30 de junho, a movimentação da provisão para contingências era, conforme abaixo: 
 

 2020 2019 
Saldo inicial 1.957 1.878 
   +   Constituição 15.992 2.210 
   (-) Reversão (31) - 
   (-) Pagamentos efetuados  (633) (624) 
Saldo final 17.215 3.464 

 
 
Em 30 de junho de 2020, o Banco mantinha o montante de R$ 2.003 (2019 – R$ 1.546) em depósitos judiciais 
como garantia de contingências trabalhistas e nos termos da Lei 9.703/98 
 
 

18 Partes relacionadas 
 

As operações entre partes relacionadas com o Banco Modal S.A. no semestre findo em 30 de junho de 2020 e de 

2019 estão apresentadas da seguinte forma:  

 
      Ativo / (Passivo)  Receitas / (Despesas) 

  Grau de           

  Relação  Prazo (i)  Jun/20  Dez/19  Jun/20  Jun/19 

Ativo              
Outros Créditos – diversos             

     - Modal Asset Management Ltda.  Controlada  Sem Prazo  189  28  6.735  - 

     - Novus Capital Gestora de Recursos Ltda.  Coligada  Sem Prazo  -  -  1.176  - 

     - Modal Participações Ltda.  Ligada  Sem Prazo  243  26  -  - 

     - Modal Assessoria Financeira Ltda.  Controlada  Sem Prazo  16  15  389  - 

     - Modal DTVM Ltda.  Controlada  Sem Prazo  5.753  3.128  15.306  - 

     - MRE Desenv. e Neg. Imobiliários Ltda.   Coligada  Sem Prazo  39  39  -  - 
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      Ativo / (Passivo)  Receitas / (Despesas) 

  Grau de           

  Relação  Prazo (i)  Jun/20  Dez/19  Jun/20  Jun/19 

     - Modal Adm. de Recursos  Ltda.  Controlada  Sem Prazo  21  21  24  - 

     - Modal Holding Controle  Ligada  Sem Prazo  1  1  -  - 

             

Operações de crédito             

     - Pessoal chave da administração  -  26/12/2023  4.677  3.219  -  - 

             

Instrumentos Financeiros Derivativos             

     - Pessoal chave da administração    -  -  2  -  - 
             

(Passivo)             
Depósitos à vista             
     - Modal Asset Management Ltda.  Controlada  Sem Prazo  (6)  (5)  -  - 
     - Modal Assessoria Financeira Ltda.  Controlada  Sem Prazo  (5)  (7)  -  - 
     - Modal Real Estate Participações Ltda.  Controlada  Sem Prazo  (5)  (1)  -  - 
     - Modal DTVM Ltda.  Controlada  Sem Prazo  (6.906)  (1.568)  -  - 
     - Modal Treinamento e Desenvolvimento Ltda.  Coligada  Sem Prazo  (5)  (6)  -  - 
     - MRE Desenv. e Neg. Imobiliários Ltda.    Coligada  Sem Prazo  -  -  -  - 
     - Modal Adm. de Recursos  Ltda.   Controlada  Sem Prazo  (6)  (255)  -  - 
     - Modal Participações Ltda.  Ligada  Sem Prazo  (6)  (2)  -  - 
     - Bastad RJ Participações Ltda.  Ligada  Sem Prazo  (4)  (4)  -  - 
     - Spe Incorporadora condado di Alphaville Ltda.  Ligada  Sem Prazo  (4)  (2)  -  - 
     - DFB Brasil Participações Ltda.  Ligada  Sem Prazo  (1)  -  -  - 
     - DAL Participações Ltda.  Ligada  Sem Prazo  -  (10)  -  - 
     - DFL Industria e Comercio S/A  Ligada  Sem Prazo  (12)  -  -  - 
     - Icaro AG7 1 Spe Empreend Imobiliários Ltda.  Coligada  Sem Prazo  (106)  (506)  -  - 
     - KSM Realty I FIP Multiestratégia  Coligada  Sem Prazo  (7)  -  -  - 
     - Lund RJ Participações Ltda  Coligada  Sem Prazo  (105)  (36)  -  - 
     - MD Realty I Participações S.A  Coligada  Sem Prazo  (5)  (5)  -  - 
     - Novo Hotel Participações S.A  Coligada  Sem Prazo  (4)  (4)  -  - 
     - Opal Participações S.A  Coligada  Sem Prazo  (2)  (2)  -  - 
     - Performance Katrina Empreend Imobiliários S/A  Coligada  Sem Prazo  (2)  (3)  -  - 
     - Performance Opalina Adm de Hotéis Ltda.  Coligada  Sem Prazo  (4)  (4)  -  - 
     - X3 Real Estate Imobiliária e Participação Ltda.  Coligada  Sem Prazo  (18)  (2)  -  - 
     - Pessoal chave da administração    Sem Prazo  (652)  (886)  -  - 
             

Depósitos a prazo             
     - Modal Asset Management Ltda.  Controlada  06/06/2020  (6.228)  (9.956)  (133)  (791) 
     - Modal Assessoria Financeira Ltda.  Controlada  28/12/2019  (2.999)  (4.588)  (72)  (192) 
     - Modal Real Estate Participações Ltda.  Controlada  16/06/2018  (5)  (11)  -  - 
     - DFB Brasil Participações Ltda.  Ligada  19/06/2020  (593)  -  -  (3) 
     - Modal Adm. de Recursos  Ltda.  Controlada  08/11/2019  (1.775)  (2.111)  (36)  (126) 
     - Modal Participações Ltda.  Ligada  03/03/2020  (431)  (13.429)  (107)  (58) 
     - Spe Incorporadora condado di Alphaville Ltda.  Ligada  11/02/2020  (116)  (489)  (8)  (20) 
     - Modal Treinamento e Desenvolvimento Ltda.  Coligada  30/06/2020  (6.069)  (956)  (50)  - 
     - Icaro AG7 1 Spe Empreend Imobiliários Ltda.  Coligada  13/05/2020  (1.457)  -  (6)  (43) 
     - MD Realty I Participações S.A  Coligada  19/02/2020  (10.202)  (693)  (80)  (240) 
     - Performance Opalina Adm de Hóteis Ltda.  Coligada  10/09/2019  (224)  (220)  (4)  (4) 
     - X3 Real Estate Imobiliária e Participação Ltda.  Coligada  13/10/2020  (6.982)  (6.954)  (120)  (107) 
     - Pessoal chave da administração    28/05/2020  (2.137)  (1.388)  (45)  (37) 

             
Depósitos interfinanceiros             

       - Modal DTVM Ltda.  Controlada  01/07/2020  (40.000)  (168.000)  (2.206)  (5.008) 

             
Letras de Crédito Imobiliário             
     - Pessoal chave da administração    -  -  -  -  (14) 
      

       

Instrumentos Financeiros Derivativos             
     - Pessoa chave da administração    -  -  -  -  (136) 
      

       

Outras Obrigações – diversas             
      - Modal DTVM Ltda.  Controlada  Sem Prazo  (684)  (102)  (6)  - 

     - Modal Adm. de Recursos  Ltda.  Controlada  Sem prazo  (26)  -  (280)  - 
     - Modal Assessoria Financeira Ltda.  Controlada  Sem prazo  -  (2)  (1.339)  - 
     - Modal Asset Management Ltda.  Controlada  Sem Prazo  -  -  5.417  - 
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(i) Os prazos indicados em depósitos a prazo e letras de crédito imobiliário, estão informados conforme data de carência, podendo 
as suas respectivas datas de vencimento resultarem em um prazo maior do que o informado no quadro acima. 

 

Em 6 de novembro de 2019, o Banco cedeu, sem coobrigação, os direitos de crédito e da posição contratual de 
parte de suas operações de crédito pelo montante de R$247.365 (Nota 7 (c)) para a Modal Participações Ltda. 

 
(a) Remuneração do pessoal-chave da administração 

A cada dois anos, na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) é estabelecida a remuneração máxima mensal para 
todos os Administradores, conforme determina o Estatuto Social. 
 

(i) Benefício de curto prazo a administradores 
 
  30/06/2020  30/06/2019 
     

Proventos  1.480  1.617 
Encargos sociais  475  617 
       

Total Geral  1.955  2.234 

No semestre findo em 30 de junho de 2020, as empresas investidas do Banco distribuíram, de forma 
desproporcional, o montante de R$ 8.928 (R$ 11.133) (Nota 10). 

(ii) Outros benefícios 
 
Programa de remuneração variável – Phantom Stock Option  
 
O Modal, a partir do ano de 2017, instituiu um Programa de Opção de Compra de Ações do Banco Modal, com o 
objetivo de (i) incentivar a maior integração de associados ao Grupo Modal, (ii) gerar benefícios de longo prazo 
aos associados, (iii) reter os associados considerados estratégicos para a instituição, e (iv) permitir maior upside 
no caso de valorização patrimonial das ações do Grupo Modal.  
 
Os Programas de Opções 2017, 2018, 2019 e de 2020, se deram na modalidade “Phantom Stock Option”, por 
meio do qual o(a) beneficiário(a) não se torna sócio(a) de qualquer entidade integrante do Grupo Modal, mas 
tão somente adquire o direito a receber o financeiro correspondente à valorização do valor das ações do Grupo 
Modal, percebida no período de tempo entre a outorga e seu vencimento, na proporção de sua participação no 
programa, sem que haja emissão de novas ações e sem qualquer custo de aquisição para o(a) beneficiário(a). 
 
Os Programas de Opções de 2017, 2018, 2019 e 2020 outorgaram opções que totalizaram 3,35% (31/12/2019 – 
2,65%) que, aplicado sobre a variação do patrimônio líquido projetado para 31 de dezembro de 2021, 2022, 
2023 e 2024, respectivamente. 
 
O montante de outorga em 30 de junho de 2020, utilizando os patrimônios líquidos projetados, totaliza R$7.153 
(31/12/2019 – R$6.780). A administração desconta a valor presente o montante de outorga, considerando o 
prazo já decorrido até 30 de junho de 2020 (período de “vesting”), que representa o montante de R$5.385 
(31/12/2019 – R$4.211). 
 
Em 30 de junho de 2020, o valor justo estimado pela administração foi de R$1.662 bruto e R$914 líquido de 
impostos e foram provisionados no passivo exigível a longo prazo. A provisão será ajustada nos períodos 
subsequentes na medida em que se cumpram os períodos de permanência previstos nos Programas de Opções, 
que se encerram em 31 de dezembro de 2021, 2022, 2023 e de 2024, respectivamente. 
 
Os valores justos dos programas foram estimados com base no modelo de valorização de opções Black&Scholes, 
tendo sido consideradas as seguintes premissas: 
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  Programas 

  2017  2018  2019  2020 

Preço de exercício (Patrimônio Líquido da controladora)  428.996  503.822  603.084  721.390 

Duração até o exercício (anos)  1,5  2,5  3,5  4,5 

Taxa Livre de Risco  2,27%  2,32%  2,20%  2,20% 

Volatilidade Anualizada Esperada  71,7%  71,7%  71,7%  71,7% 

Patrimônio Líquido (Controladora) da data da outorga  385.646  373.533  342.811  363.844 

Percentual de outorga  1,05%  0,40%  0,90%  1,20% 

Valor base para outorga no vencimento  520  2.342  715  3.575 

         

 

(iii) Participação acionária 
 

Os membros da Diretoria possuem conjuntamente, direta e indiretamente, 95,77% (31/12/2019 – 95,77%) das 
ações ordinárias e preferenciais do Banco (Nota 15 (a)).  
 
 

19 Receitas de prestação de serviços 
   

As receitas de prestação de serviços, nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, estão compostas da 
seguinte forma: 
 
    30/06/2020  30/06/2019 
       

Comissão por consultorias e operações estruturadas    6.896  11.646 
Rendas com garantias prestadas (fiança)    1.907  2.798 
Rendas de serviço de custódia    3.629  2.144 
Rendas de administração e gestão de fundos de investimentos    1.495  1.320 
Rendas de tarifas bancárias e de corretagem de bolsa    515  355 
Comissão por colocação de quota de fundos    12  115 
Rendas com serviços de pagamento    52  - 

Total Geral    14.506  18.378 

  

20 Outras despesas administrativas 
  2020  2019 
      

Despesas com serviços de terceiros e serviços técnicos especializados    5.005  5.645 
Despesa com depreciação e amortização     5.928  4.152 
Despesas com processamento de dados                                                           (i)   6.417  5.570 
Despesa com serviços bancários/ sistema financeiro   5.182  1.325 
Despesa de aluguéis    1.256  1.443 
Despesa com comunicações    1.440  1.690 
Despesa com viagens no país e exterior   786  1.745 
Despesa com registros em clearing   68  757 
Despesa com registros de Bens não de uso próprio   182  523 
Despesa com comissão de distribuição   166  511 
Despesa com serviços do sistema financeiro no exterior   755  425 
Despesa com contribuições filantrópicas   18  317 
Despesa com promoções e relações públicas   197  391 
Despesa com manutenção e conservação de bens   187  422 
Despesas de honorários    216  143 
Despesas tributárias   1.969  1.099 
Outras   1.022  804 

Total Geral   30.794  26.962   
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(i) As despesas com processamento de dados referem-se substancialmente a softwares que automatizam o operacional da corretora 
e inclui contratação de plataformas, simuladores e salas ao vivo (influenciadores digitais), que são disponibilizadas aos clientes 
para aquisição. 

 

21 Outras informações 
 

(a) Em 30 de junho de 2020, a rubrica “Outras Receitas Operacionais”, estava representada, substancialmente, por: 
(i) atualização monetária sobre o crédito tributário de R$141 (30/06/2019 – R$224); (ii) receita de atualização 
da venda à prazo de BNDU no valor de R$168 (30/06/2019 – R$443) – Nota 7(a); (iii) receita de juros sobre 
operações com características de concessão de crédito no valor de R$137 (30/06/2019 – R$267) – Nota 7; (iv) 
rendas de aplicações no exterior no valor de R$102 (30/06/2019 – R$274);  (v) variações cambiais ativas no 
montante de R$1.607; (vi) outras rendas de títulos de crédito no valor de R$70 e (vii) recuperação 
previdenciária no valor de R$ 504. 
 

(b) Em 30 de junho de 2020, “Outras Despesas Operacionais” estão representadas substancialmente, por (i) 
provisão para contingências de R$38 (2019 – R$2.191); (ii) outras provisões operacionais de R$101 (2019 – 
R$143); (iii) devedores por compra de valores e bens de R$ 700 e (iv) programa phantom stock option de R$ 
679 (2019 – R$101) e (v) provisão para multas contingentes no montante de R$ 15.864 – Nota 17(iv). 
 

(c) No semestre findo em 30 de junho de 2020, as despesas tributárias estavam representadas por: (i) imposto de 
renda retido na fonte – títulos incentivados no valor de R$881 (30/06/2019 – R$936); (ii) imposto sobre 
operações financeiras no valor de R$1.081 (30/06/2019 - R$126); (iii) contribuição para o financiamento da 
seguridade social no valor de R$2.408 (30/06/2019 – R$1.504); (iv) contribuição ao programa de integração 
social no valor de R$391 (30/06/2019 – R$244); (v) imposto sobre serviços de qualquer natureza no valor de 
R$672 (30/06/2019 – R$643) e (vi) outras despesas tributárias no valor de R$7 (30/06/2019 – R$37); 
 

(d) Em 30 de junho, as despesas com pessoal apresentavam a seguinte composição: 
 

  30/06/2020  30/06/2019 
Salários e bolsa-auxílio  12.462  9.652 
Encargos sociais  3.920  2.569 
Benefícios  2.780  2.056 
Treinamento e capacitação  63  191 

Total Geral  19.225  14.468 

 
(e) Efeito do coronavírus sobre nas demonstrações financeiras  

 
Em 10 de março de 2020, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu orientação na qual destaca a 
importância das companhias considerarem cuidadosamente os impactos do COVID19 em seus negócios e 
reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas 
as normas contábeis aplicáveis. O Banco Central vem adotando medidas para provimento de liquidez e maior 
flexibilização sobre a regulação prudencial e das exigências em caso de créditos repactuados.  
 
O Banco e os seus administradores monitoram a situação e avaliam eventuais impactos decorrentes da 
pandemia. Ainda é complexo mensurar o efeito decorrente dos impactos da pandemia da COVID19 e à medida 
que identifica esses impactos, a Administração mensura e incorpora em seus julgamentos e estimativas 
contábeis. Esses impactos, uma vez identificados, poderão produzir impactos relevantes nas demonstrações 
financeiras. Os possíveis impactos que poderão vir a ser observados são aumento do risco de crédito de clientes 
por inadimplência nos pagamentos e aumento de provisões para perdas em ativos financeiros, redução no valor 
justo dos investimentos em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, aumento de 
contingências passivas e mudança na estimativa de realização do crédito tributário.  
 



Banco Modal S.A.  
 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 30 de junho de 2020 
Em milhares de reais 

 
 

 
63 

 

Ressaltamos que, conforme descrito na Nota 7 (c), no semestre findo em 31 de dezembro de 2019, o Banco cedeu 
de forma definitiva e sem coobrigação, parte substancial de sua carteira de crédito sujeita a provisionamento nos 
termos da resolução Bacen 2.682. Nesse sentido, a Administração não viu impactos relevantes na sua carteira de 
crédito, como também não percebeu efeitos significativos em seus níveis de liquidez e captação. 
 
Em 30 de junho de 2020, a administração avaliou a recuperabilidade dos ativos não financeiros e contabilizou 
provisão para redução ao valor recuperável no montante de R$ 351 mil decorrentes de impairment, de imóveis 
classificados como Bens não de uso. Além disso, para a mesma data-base, a administração avaliou o valor justo 
dos instrumentos financeiros sem cotação em mercado ativo (nível III) , conforme mencionado na nota 5 (iv), no 
montante de R$ 272.439 mil, que refletem a expectativa da administração com relação ao impacto da pandemia 
nos fluxos de caixa das investidas. 
 
Não é possível mensurar ou antecipar os eventuais impactos econômicos financeiros futuros decorrentes da 
pandemia do COVID19. Até a data da emissão dessas Demonstrações Financeiras, o Banco não identificou 
indícios de fatos que possam alterar significativamente as avaliações realizadas ou indicar que o Banco poderá 
comprometer a capacidade de manter a sua continuidade operacional tampouco às suas estimativas e 
julgamentos contábeis.  
 

 
*          *          * 



 

 

 


