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Ativo Notas 2021 2020
Disponibilidades 4 274 248 
Outros Ativos 5 449 426 

Ativo Total  723 674 

Passivo Notas 2021 2020
Outros Passivos 7 32 42 
Provisões  174 169
Contingências trabalhistas 6 174 169
Patrimônio Líquido 8 517 463
Capital Social  1.610 1.610
Prejuiízos Acumulados  (1.093) (1.147)
Passivo Total  723 674

  2º
  Semestre Exercícios
 Notas 2021 2021 2020
Receita da 
 Intermediação 
  Financeira  64 108 146
Resultado de 
 operações de câmbio  64 108 146 
Resultado de 
 Intermediação 
 Financeira  64 108 146 
Outras Receitas 
 Operacionais  20 56 275 
Receita de 
 prestação de serviços  - - 1 
Outras receitas 
 operacionais 9 20 56 274 
Principais Despesas 
 Operacionais  (179) (417) (705) 
Despesas de pessoal 10 - (20) (241)
Outras despesas 
 administrativas 11 (165) (326) (271) 
Despesas tributárias  (14) (16) (8) 
Outras despesas 
 operacionais 12 - (55) (185) 
Despesas de Provisões (20) (43) (20)
Provisões com 
 Contingências 
  Trabalhistas 06 (20) (43) (20)
Resultado antes dos 
 Tributos 
  e Participações  (115) (296) (304) 
Resultado Líquido 
 do Semestre/Exercícios  (115) (296) (304) 
Quantidade de ações:  61.008.580 61.008.580 61.008.580
Prejuízo por ação  (0,0019) (0,0049) (0,0050)

 2º Semestre Exercícios
 2021 2021 2020
Prejuízo do semestre/exercícios (115) (296) (304)
Outros resultados abrangentes - - -
Resultado abrangente do semestre/exercícios (115) (296) (304)

 2º Semestre Exercícios
 2021 2021 2020
(Prejuízo) Líquido 
 do Semestre/Exercícios (115) (296) (304)
Ajustes ao (Prejuízo) Líquido 20 37 9
 Provisão para passivos contingentes 30 43 19
 Atualização de depósitos judiciais (10) (6) (10)
(Aumento)/Redução 
 dos Ativos Operacionais 7 (17) 79
 Outros ativos 7 (17) 79
Aumento / (Redução) 
 dos Passivos Operacionais (44) (48) (284)
 Contingências trabalhistas (27) (38) (245)
 Outros passivos (17) (10) (39)
Caixa Líquido Proveniente de (Apli-
 cado em) Atividades Operacionais (132) (324) (500)
Atividades de Financiamentos
 Aporte de capital para absorção 
  de prejuízos acumulados 150 350 400
Caixa Líquido Proveniente de (Aplicado 
 em) Atividades de Financiamentos 150 350 400
Aumento / (Redução) líquido 
 de caixa e equivalentes de caixa 18 26 (100)
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do semestre/exercícios 256 248 348
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fi nal do semestre/exercícios 274 274 248
Aumento / (Redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 18 26 (100)

Aos Senhores Acionistas, Clientes e Colaboradores da
Bexs Corretora de Câmbio S/A.
São Paulo - SP
A Diretoria da Bexs Corretora de Câmbio S/A, em cumprimento às 
disposições legais, apresenta as Demonstrações Financeiras acom-
panhadas das suas respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos 
Auditores Independentes, sendo todos referentes ao exercício fi ndo 
em 31 de dezembro de 2021. Os documentos foram elaborados de 
acordo com a Lei das Sociedades por Ações, com observância às nor-
mas também estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e de acordo com o modelo 
do documento previsto no Plano Contábil das Instituições do Siste-
ma Financeiro Nacional (COSIF). Este documento lista os pontos prin-
cipais dentre todos os processos desenvolvidos durante este exercí-
cio pela Bexs Corretora de Câmbio S/A.
• Auditoria
De acordo com a Resolução CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, 
informamos que durante o exercício de 2021 os Auditores Indepen-
dentes prestaram, exclusivamente, serviços de auditoria externa 
para os quais foram contratados, sem realizar quaisquer outros ser-
viços que eventualmente pudessem criar confl ito de interesse e per-
da de independência ou de objetividade em relação aos trabalhos 
de auditoria.
• Sustentabilidade
A Bexs Corretora de Câmbio S/A adota as melhores práticas de sus-
tentabilidade em seus negócios. Sua política interna de responsabili-
dade socioambiental contempla os termos da Resolução CMN nº 4.327, 
de 25 de abril de 2014, bem como o modelo de controle que deve ser 
adotado em relação às operações, clientes, parceiros e fornecedores, 
possibilitando a avaliação e consequente mitigação do risco socioam-
biental. A gestão do Risco Socioambiental tem como escopo a avalia-
ção e análise de clientes, parceiros e fornecedores, incluindo a avalia-
ção de compliance e a exigência de que, em todos os contratos fi rma-
dos, conste cláusula prevendo as questões relacionadas ao meio am-
biente, trabalho análogo ao escravo e trabalho infantil, a fi m de que 
sejam identifi cados os riscos associados à eventuais danos socioam-
bientais. Por fi m, cumpre enfatizar que a Bexs Corretora de Câmbio 
S/A apoia projetos em áreas sociais, de saúde, culturais, educacionais 
e esportivas em entidades reguladas pelos órgãos competentes.

• Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financia-
mento do Terrorismo
A Bexs Corretora de Câmbio S/A, com o compromisso constante de 
prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o fi nanciamento ao ter-
rorismo e a corrupção em suas operações, atividades e relaciona-
mentos, atua continuamente para assegurar a conformidade às re-
gulamentações vigentes. Reafi rmando essa premissa, o Bexs Ban-
co de Câmbio S/A atua ativamente no aprimoramento dos controles 
existentes, fundamentais para o processo de prevenção e detecção 
de situações com indícios de lavagem de dinheiro e fi nanciamento 
ao terrorismo. Esta estrutura prevê instrumentos de controle, análi-
se e acompanhamento das operações realizadas com clientes e par-
ceiros de forma individualizada. Os sistemas de controles e o moni-
toramento de operações permitem a identifi cação tempestiva de si-
tuações atípicas. A área de Compliance é responsável por assegurar 
o cumprimento dos preceitos previstos nas normas de prevenção à 
lavagem de dinheiro e fi nanciamento ao terrorismo e o regular fun-
cionamento dos controles, reportando-se para a Diretoria responsá-
vel pelas atribuições defi nidas na Circular BACEN nº 3.978, de 23 de 
janeiro de 2020. Por fi m, a Bexs Corretora de Câmbio S/A mantém 
programa de treinamento institucional de PLD/CFT para o quadro de 
colaboradores de forma online, com periodicidade anual, aplicação de 
teste e emissão de certifi cados de conclusão, em linha com as me-
lhores práticas de mercado.
• Conjuntura Econômica
Conjuntura Internacional 2021 e 2022
As principais economias no mundo tiveram um ano de recuperação 
econômica, conforme esperado. Segunda estimativa recente do Ban-
co Mundial, em 2021, nos Estados Unidos o PIB cresceu 5,6%, na 
China 8% e na Zona Euro 5,2%. Entre as principais razões para essa 
recuperação estão os incentivos fi scais concedidos pelos bancos cen-
trais em 2020 e 2021, bem como a recuperação do setor de servi-
ços e do comércio internacional. As transações de exportação e im-
portação, em escala global, devem ter superado a marca de 20% 
em comparação ao ano anterior (UNCTAD). Salienta-se que conti-
nuamos com entraves em algumas cadeias produtivas específi cas, 
a escassez de semicondutores é um dos exemplos mais fl agrantes 
do desarranjo causado pela pandemia. O bom humor nas principais 
bolsas e respectivos índices norte-americanos atesta a temperatu-

ra do ano. O S&P 500 conheceu uma valorização de 26,9%, Dow Jo-
nes Industrial Average (DJIA) 18,7% e o Nasdaq Composite 21,4%. 
Para o setor de serviços a principal explicação da recuperação é a 
normalização da rotina social, das viagens, vendas no varejo, etc. 
Em 2021, mais de 4,5 bilhões de pessoas receberam pelo menos 
uma dose de vacina, o que diminui o impacto da pandemia, inclusi-
ve considerando as novas variantes. Para o próximo ano as previ-
sões permanecem positivas, mas até por conta da base comparati-
va de 2021 ser mais robusta, os números serão mais modestos. O 
mesmo Banco Mundial estima o crescimento dos Estados Unidos em 
3,7%, da China em 5,1% e da Zona Euro em 4,2%. A recuperação 
do setor de serviços e o avanço da digitalização na indústria e nos 
principais setores estão entre as causas do desenvolvimento da ati-
vidade econômica. Em contrapartida, os principais bancos centrais 
do mundo adotarão políticas monetárias mais restritivas para con-
ter a onda infl acionária. Nos Estados Unidos, a infl ação superou o 
patamar de 6%, se equiparando aos índices dos anos 80 há 40 anos 
atrás. Devido aos altos índices, a infl ação será combatida no hemis-
fério norte ao longo de 2022.
Conjuntura Nacional 2021 e 2022
Para o Brasil, em 2021, a previsão do órgão internacional é de um 
crescimento de 4,9% do PIB. Entre os destaques do país, e até cor-
roborando a retomada do comércio internacional, nossa corrente co-
mercial (importações somadas às exportações) atingiu o recorde de 
US$ 499,8 bilhões e um saldo comercial de US$ 61 bilhões, valor 
21% superior ao de 2020. Essa expansão ocorreu nas duas vias. As 
exportações tiveram um crescimento de 34% e as importações cres-
ceram ainda mais, 38,2%. Seguindo o prisma de integração econô-
mica entre o Brasil e o mundo, no último Relatório Focus (BCB) de 
2021, a estimativa de investimentos diretos era de US$ 52 bilhões, 
53% acima dos US$ 34 bilhões de 2020.  O Brasil também enfrenta 
o fenômeno global da infl ação. A expectativa é que o IPCA fechou o 
ano acima de 10%. Como resposta à escalada infl acionária, o Banco 
Central do Brasil (BCB) elevou a taxa básica de juros de 2% para 
9,25% nesse ano. A subida da taxa de juros fi gura entre os princi-
pais fatores para que a Bolsa e o Ibovespa tenham obtido um resul-
tado negativo, uma desvalorização de 11,9% do índice. Outro fenô-
meno econômico relevante, foi a oscilação do câmbio ao longo do 
ano. A cotação do dólar fechou a R$ 5,57 após ter atingido 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
e semestre fi ndo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
e Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações fi nanceiras

A Diretoria                                                                                                     
Delmir Araujo Mineiro - Contador - CRC-1SP 136.172/O-0

Aos Administradores e Acionistas da
Bexs Corretora de Câmbio S/A - São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Bexs Corre-
tora de Câmbio S/A (“Corretora”), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nan-
ceira da Bexs Corretora de Câmbio S/A em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas 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 responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em relação à 
Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase: Processo administrativo disciplinatório: Chamamos atenção 
para a Nota Explicativa nº 6 às demonstrações fi nanceiras, que 
menciona dois processos administrativos movidos pelo Banco Cen-
tral do Brasil à Corretora em 2016 e 2018, cuja multa no montante 

de R$18.167 milhões foi estabelecida e depositada judicialmente em 
garantia do débito. Os processos administrativos foram avaliados 
pelos assessores jurídicos da Corretora como de risco possível. Nos-
sa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
Outras informações que acompanham as demonstrações fi -
nanceiras e o relatório do auditor: A Administração da Corretora 
é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração e não expres-
samos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relató-
rio. Em conexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações fi nanceiras: A Administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras 
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 fi nanceiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Corretora de continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a Adminis-
tração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações fi nanceiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. 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 even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi -
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropria-
da e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não de-
tecção 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, falsifi cação, omissão ou representa-
ções falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles 

 Capital social Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.610 (1.243) 367
 Aporte para absorção de prejuízos acumulados - 400 400
 Prejuízo do exercício - (304) (304)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.610 (1.147) 463
Mutações do período - (96) (96)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.610 (1.147) 463
 Aporte para absorção de prejuízos acumulados - 350 350
 Prejuízo do exercício - (296) (296)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.610 (1.093) 517
Mutações do período - 54 54
Saldos em 30 de junho de 2021 1.610 (1.128) 482
 Aporte para absorção de prejuízos acumulados - 150 150
 Prejuízo do semestre - (115) (115)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.610 (1.093) 517
Mutações do período - (35) (35)

BEXS CORRETORA DE CÂMBIO S/A
CNPJ: 52.937.216/0001-81

R$ 4,90 em junho. O país deve auferir seu primeiro superávit fi scal 
em 7 anos, mesmo assim o tema das contas públicas foi muito de-
batido. Como fator exógeno, temos a sinalização do aperto monetá-
rio nas economias mais desenvolvidas o que traz desafi os adicionais 
para as economias emergentes como a brasileira. Em 2021, os ne-
gócios relacionados à digitalização da economia fl oresceram. Espe-
ra-se que o e-commerce tenha atingido dois dígitos de variação po-
sitiva, no primeiro semestre o crescimento foi de 31%. Outra verten-
te promissora no campo da inovação foram os investimentos de Ven-
ture Capital. Os aportes de late stage, direcionados às startups mais 
maduras, representaram um terço das negociações e explicam o vo-
lume recorde: US$ 9,4 bilhões, ou crescimento de 169% em relação 
a 2020. Em 2022, espera-se (Banco Mundial) que o Brasil cresça 
1,4%. A taxa básica de juros chegaria a 11,5%, em contrapartida a 
infl ação seria reduzida pela metade fi cando a 5,03% no fi nal do ano. 
O dólar fecharia em R$ 5,60. Os custos de energia que pressionaram 
os preços em 2021 podem jogar a favor da economia e acelerar a re-
dução da infl ação, mas somente ao fi nal do atual verão teremos mais 
clareza sobre o cenário de oferta de energia de origem hídrica. Al-
guns fatores podem surpreender e impulsionar a economia do país 
como a continuidade da dinâmica positiva do comércio internacional 
benefi ciando o agronegócio e as cadeias de commodities, e a conclu-
são dos mandatos nas esferas federal e estadual. Historicamente os 
investimentos públicos são aportados com maior vigor e grandes pro-
jetos de infraestrutura são concluídos neste período.
• Desempenho dos Negócios
Frente a esse cenário, os Administradores do Conglomerado Bexs 
avaliam como bom o desempenho do Conglomerado Bexs, o que fi ca 
evidenciado em suas demonstrações fi nanceiras aqui apresentadas. 
Em relação ao capital, o índice de Basileia total encerrou o exercício 
de 2021 em 20,47%. Os assuntos referentes ao Contexto Operacio-
nal, Gerenciamento de Risco e Ouvidoria encontram-se em suas No-
tas Explicativas. Assim sendo, a Diretoria agradece aos clientes e par-
ceiros pela confi ança depositada e aos colaboradores pelo compro-
metimento na obtenção dos resultados apresentados.

São Paulo, 16 de março de 2022.
A Diretoria

internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o ob-
jetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles inter-
nos da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a ade-
quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nan-
ceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evi-
dências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras represen-
tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros as-
pectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que eventualmente tenham sido 
identifi cadas durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 17 de março de 2022.
ERNST & YOUNG Emerson Morelli
Auditores Independentes S.S. Contador
CRC-2SP015199/O-6 CRC-1SP249401/O-4

1. Contexto operacional
A Bexs Corretora de Câmbio S/A (“Corretora”) é uma instituição de 
capital fechado e sua matriz está localizada na av. das Nações Uni-
das, nº 11.633, na cidade de São Paulo – SP, Brasil. Tendo como sua 
única acionista e controladora a companhia Didier Levy Associados 
Holding Financeira S/A. A Corretora tem como objeto social a reali-
zação de operações e serviços de câmbio, prestação de serviços de 
assistência técnica aos clientes em operações de câmbio, intermedia-
ção e prática de operações no mercado de câmbio e outras atividades 
expressamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. A acionis-
ta encontra-se em negociações avançadas com a Avenue Securities 
para transferência de 100% das ações da Corretora.
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras
a) As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as diretrizes 
emanadas da Lei das Sociedades por Ações (lei nº 6.404/1976 e al-
terações da lei nº 11.638/2007) associadas às normas e instruções 
do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil 
(BACEN), Resolução BCB nº 2, de 12 de agosto de 2020, e do Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando aplicável. A apre-
sentação destas Demonstrações Financeiras está em conformidade 
com o plano de contas das instituições do sistema fi nanceiro nacio-
nal – COSIF. b) O Banco Central do Brasil com intuito de reduzir as 
diferenças da divulgação das demonstrações fi nanceiras entre o de-
terminado pelo Cosif em relação aos padrões das demonstrações fi -
nanceiras internacionais (regulamentadas pelas normas internacio-
nais de contabilidade IFRS), regulamentou com base na Resolução 
CMN nº 4.818/2020 novos procedimentos para elaboração de divul-
gação das demonstrações fi nanceiras. Adicionalmente a Resolução 
BCB nº 02/2020 determinou as diretrizes e novos critérios que pas-
saram a ser obrigatórios sua aplicabilidade. As principais diretrizes 
provenientes dessa Resolução foram: i) a nova estrutura e as contas 
do Balanço Patrimonial que são apresentados em ordem de liquidez 
e exigibilidade; ii) a nova estrutura da Demonstração do Resultado 
do Exercício que reduziu o número de contas visando se aproximar 
ao padrão internacional; iii) os créditos tributários que passaram a 
assumir nova nomenclatura “ativo e passivo fi scal diferido” passan-
do a ser apresentado em grupos separados especifi camente no rea-
lizável e exigível a longo prazo; e iv) evidenciação em nota explica-
tiva específi ca dos resultados recorrentes e não recorrentes. Abaixo 
a reconciliação dos saldos apresentados com modifi cações de saldos 
ou nomenclaturas do período anterior.
   Classifi cação 
   conforme
Classifi cação 31/12/ 01/01/ Resolução BCB 
 conforme Cosif 2020 2021 nº 02/2020
Disponibilidades 248 248 Disponibilidades
Outros créditos 426 426 Outros ativos
ATIVO TOTAL 674 674
   Classifi cação
   conforme
Classifi cação 31/12 01/01/ Resolução BCB 
 conforme Cosif 2020 2021 nº 02/2020
Outras obrigações 2 2 Outros passivos
Provisões 40 40 Outros passivos
Provisões para contingências 169 169 Contingências 
    trabalhistas
Capital social 1.610 1.610 Capital social
Prejuízo acumulado (1.147) (1.147) Prejuízos acumulados
PASSIVO TOTAL 674 674
A Corretora optou por apresentar o Balanço Patrimonial Ativo e Pas-
sivo na ordem de liquidez e na exigibilidade, respectivamente, nos 
termos do Art. 23 da Resolução BCB nº 02 de 12/08/2020. c) A Ad-
ministração da Bexs Corretora de Câmbio S/A aprovou as demons-
trações fi nanceiras em 16 de março de 2022, as quais estão sendo 
apresentadas de acordo com a legislação societária e com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e em consonância tanto com as normas 
e resoluções estabelecidas pelo Banco Central do Brasil quanto pelo 
Conselho Monetário Nacional. Tais demonstrações incluem as melho-
res estimativas e premissas quanto à mensuração de provisões para 
perdas e contingências, apesar das incertezas inerentes aos prazos 
de realização e valores. Portanto, os resultados efetivos podem ser 
diferentes destas estimativas e premissas.
3. Resumo das principais práticas contábeis
a) Apuração dos resultados: As receitas e despesas são contabili-
zadas de acordo com o regime de competência pro rata dia. b) Dis-
ponibilidades e caixa e equivalentes de caixa: São representa-
dos por disponibilidades em moeda nacional, moeda estrangeira e 
aplicações no mercado aberto. Essas aplicações, cujos vencimentos 
se dão em até 90 dias, têm como objetivo gerenciar os compromis-
sos de curto prazo e estão reconhecidas pelos respectivos valores de 
aquisição, com seus rendimentos incorridos reconhecidos até a data 
do balanço. A composição das disponibilidades registradas em cai-
xa e equivalentes de caixa estão apresentadas na Nota 4. c) Moe-
da estrangeira: As transações em moeda estrangeira, isto é, to-
das aquelas que não realizadas na moeda funcional, são convertidas 
pela taxa de câmbio de cada transação. Ativos e passivos monetá-
rios em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional 
pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e perdas de 
variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos mone-

tários são reconhecidos nas demonstrações dos resultados. d) Ativo 
circulante e realizável a longo prazo: Estão demonstrados pelos 
valores de custo e/ou realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos auferidos até a data do balanço. Com o objetivo de realizar 
uma melhor intepretação e conciliação com as Notas Explicativas. e) 
Provisões, ativos e passivos contingentes: O reconhecimento, a 
mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e 
passivas e, também, das obrigações legais são efetuados de acordo 
com os critérios defi nidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Re-
solução CMN nº 3.823, de 16 de dezembro de 2009, sendo: Ativos 
contingentes: Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando 
a Administração possui garantias reais ou decisões judiciais favorá-
veis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ga-
nho como praticamente certo. Provisões: São constituídas levando 
em consideração a opinião dos assessores jurídicos quanto à nature-
za das ações, a similaridade com processos anteriores e o posiciona-
mento de tribunais. São constituídas provisões quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente segurança e quando a 
perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma eventual 
saída de recursos para a liquidação das obrigações. Passivos con-
tingentes: De acordo com o CPC 25, é o termo utilizado para pas-
sivos que não são reconhecidos contabilmente, pois a sua existên-
cia somente será confi rmada pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o con-
trole da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os 
critérios de reconhecimento, pois são considerados perdas possíveis, 
devendo ser apenas divulgados em notas explicativas. As obrigações 
classifi cadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas. 
f) Passivo circulante e exigível a longo prazo: Demonstrado pe-
los valores das obrigações assumidas e provisionadas até a data do 
balanço. Com o objetivo de realizar uma melhor intepretação e con-
ciliação com as Notas Explicativas. g) Provisão para imposto de 
renda/contribuição social: O imposto de renda da pessoa jurídi-
ca e a contribuição social sobre o lucro foram calculados com base 
no lucro tributável ajustado nos termos da legislação pertinente. h) 
Resultado recorrente e não recorrente: Resultado recorrente é 
aquele que está relacionado com as atividades usuais da Corretora 
em seu contexto de negócios, ocorridas com frequência no presente 
e previstas para ocorrer no futuro. Enquanto o resultado não recor-
rente caracteriza-se pela sua ocorrência como eventos extraordiná-
rios e/ou imprevisíveis, com tendência de não se repetir no futuro.
4. Disponibilidades
Os valores de “Disponibilidades e caixa e equivalentes de caixa” es-
tavam compostos da seguinte forma na data-base de 31/12/2021 
e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Depósitos bancários 94 67
Disponibilidades em moedas estrangeiras 180 181
Total Disponibilidades e caixa 
 e equivalentes de caixa 274 248
5. Outros Ativos
Os valores de “Outros ativos” estavam compostos da seguinte forma 
na data-base de 30/12/2021 e 31/12/2020: 
Composição 2021 2020
Devedores por depósitos em garantias 415 374
Interposição de recursos trabalhistas 22 40
Impostos e contribuições a recuperar 12 12
Total 449 426
Circulante - -
Não circulante 449 426
Total 439 426
6. Provisões – Contingências tributárias, trabalhistas e cíveis
A Corretora é parte em processos administrativos e ações judiciais 
decorrentes do curso normal de suas operações. A Administração, 
com base em informações de seus assessores jurídicos, em análise 
das demandas judiciais pendentes e em decisões anteriores às qua-
lidades reivindicadas, constituiu provisão em montante considera-
do sufi ciente para cobrir prováveis perdas com as ações em curso:
 Quantidades
Processos 2021 2020 Expectativa de perda
Fiscais 3 2 Possível
Trabalhistas 1 3 Provável
Cíveis 1 1 Possível
Administrativos 2 2 Possível
Processos fi scais: A Corretora fi gurava como parte em processos 
que versam sobre matéria fi scal, avaliados pelos assessores jurídicos 
como sendo três ações de risco possível no valor de R$ 3.383 (em 
2020 R$ 2.760). As contingências fi scais referem-se, principalmen-
te, às discussões judiciais relativas à fi scalização da Receita Federal 
e Conselho Regional de Economia em São Paulo.
Processos trabalhistas: A Corretora fi gurava como parte em pro-
cessos trabalhistas. Os principais temas abordados nesses processos 
versam sobre diferenças salariais, PLR, benefícios das normas cole-
tivas, horas extras, indenização por danos morais, dentre outros. O 
montante total discutido das ações classifi cadas com risco provável é 
de R$ 174 (em 2020 R$ 169). Efetuamos a provisão de R$ 174 (em 
2020 – R$ 169) para as ações de risco provável.

 Exercícios
Composição 2021 2020
Saldo no início do exercício 169 395
Complemento de provisão no exercício 43 20
Reversão de provisão por pagamento no exercício (38) (246)
Saldo no fi nal do exercício 174 169
Processos cíveis: A Bexs Corretora de Câmbio S/A fi gura como 
parte em um processo judicial que versa sobre matéria cível, ava-
liado pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível no va-
lor de R$ 1.388 (em 2020 R$ 1.027). Processos administrativos: 
Em 2016 e 2018, a Corretora fi gurava como parte em dois proces-
sos administrativos movidos pelo BACEN. A multa pecuniária apli-
cada é de R$ 18.167 (em 2020 R$ 17.653). Nossos assessores ju-
rídicos, através de ação anulatória, consideram a ocorrência de tais 
contingências como de risco possível. Contudo, o valor de R$ 17.785 
(em 2020 R$ 17.309) já se encontra fi nanceiramente caucionado pelo 
acionista e o valor de R$ 382 (em 2020 R$ 344) pela própria Cor-
retora, para suspensão da exigibilidade da multa e dos respectivos 
atos executório-restritivos.
7. Outros Passivos
Os valores de “Outros passivos” estavam compostos da seguinte for-
ma na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020: 
Composição 2021 2020
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 1 1
Fiscais e previdenciárias 2 1
Provisão Outras despesas administrativas (i) 29 40
Total 32 42
(i) Composto basicamente por fornecedores a pagar.
8. Patrimônio Líquido
a) Capital social: O Capital Social em 30/12/2021 e 31/12/2020 é de 
R$ 1.610. O Capital Social é composto de 61.008.580 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. b) Prejuízos acumulados: A única 
acionista deliberou sobre um aporte para absorção de prejuízos 
acumulados no exercício de 2021 no montante de R$ 350 (em 2020 
R$ 400). Em 31/12/2021 a Corretora apurou um prejuízo de R$ (296) 
(em 2020 R$ (304)). A única acionista afi rma que, caso não ocorra 
a transferência das ações, mencionadas na nota 1, ela manterá as 
operações da Corretora. 
9. Outras receitas operacionais Composta basicamente por re-
versões de provisões de processos trabalhistas.
10. Despesas de pessoal
Os valores de “Despesa de pessoal” estavam compostos da seguinte 
forma na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020: 
Composição 2021 2020
Benefícios 20 67
Encargos sociais - 57
Proventos - 117
Total 20 241
11. Outras despesas administrativas
Composta basicamente por despesas de transportes, processamento 
de dados, serviços técnicos especializados e publicação, estavam com-
postos da seguinte forma na data-base de 31/12/2021 e 31/12/2020:
Composição 2021 2020
Transportes 149 151
Processamento de dados 101 60
Serviços técnicos especializados 28 16
Publicação 16 28
Aluguéis 11 5
Serviços do sistema fi nanceiros 5 5
Outras despesas administrativas 16 6
Total 326 271
12. Outras despesas operacionais Outras despesas operacionais 
referem-se essencialmente a acordos trabalhistas.
13. Imposto de renda e contribuição social
O resultado de imposto de renda e contribuição social apurado está 
demonstrado no quadro abaixo:
 2021 2020
Apuração da base de cálculo IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes da 
 tributação sobre o lucro (296) (296) (304) (304)
Alíquota nominal de imposto 
 de renda e contribuição social 25% 25% 25% 20%
Total - - - -
Créditos tributários: A Corretora não constituiu créditos tributários 
sobre adições/exclusões temporárias nos exercícios de 2021 e 2020.

14. Limites operacionais
Os requerimentos mínimos do Patrimônio de Referência, do Nível I e 
do Capital Principal, são apurados com base no Conglomerado Pru-
dencial, de acordo com a Resolução CMN nº 4.280, de 31 de outubro 
de 2013, por meio de metodologias defi nidas nas Resoluções CMN 
nº 4.192 e nº 4.193, ambas de 1 de março de 2013. Em 31 de de-
zembro de 2021, os limites operacionais estão devidamente atendi-
dos, com confortável margem reportada entre o Patrimônio de refe-
rência e o mínimo exigido para o RWA. A situação do Conglomera-
do Bexs em relação ao risco da exposição das operações fi nanceiras 
está assim representada:
 Dezembro/2021
Ativos ponderados pelo risco RWA (Risk Weighted Asset) 533.424
Patrimônio de referência para comparação com RWA 109.200
Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWA 42.673
Índice de Basileia 20,47%
15. Partes relacionadas
A Bexs Corretora de Câmbio S/A não possui transações em 31/12/2021 
e 31/12/2020 com nenhuma parte a ela relacionada. Remuneração 
do pessoal-chave da Administração: Os administradores não ob-
tiveram remuneração nos exercícios de 2021 e 2020.
16. Gerenciamento de risco operacional
Em cumprimento à Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 
2017, art. 32º, a Bexs Corretora de Câmbio S/A gerencia seus riscos 
operacionais em consonância com às disposições regulamentares e 
com as melhores práticas do mercado. A Diretoria está consciente 
e engajada na gestão do referido risco, tendo defi nido e aprovado 
a política de gerenciamento, coordenado às atividades de gestão 
relacionadas a esse risco, disponibilizado recursos humanos e 
materiais adequados para tal fi m. A estrutura está disponível em 
seu site na seção “Governança Corporativa” (https://www.bexs.com.
br/governanca-corporativa/).
17. Gerenciamento de risco de mercado
Em cumprimento à Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 
2017, art. 25º, a Bexs Corretora de Câmbio S/A possui estrutura de 
gerenciamento de risco de mercado, a qual é compatível com a na-
tureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão 
da exposição em taxas de juros e taxas de câmbio da instituição. As 
aplicações fi nanceiras são concentradas em ativos de emissão do go-
verno federal. A política de gerenciamento de risco de mercado con-
templa decisões relativas à utilização de derivativos e hedge. A es-
trutura está disponível em seu site na seção “Governança Corporati-
va” (https://www.bexs.com.br/governanca-corporativa/).
18. Gerenciamento de risco de liquidez
Em observância ao que estabelece a Resolução CMN nº 4.557, de 23 
de fevereiro de 2017, art. 37°, a Bexs Corretora de Câmbio S/A pos-
sui política de gerenciamento de risco de liquidez compatível com a 
complexidade de suas operações e adequada ao fl uxo de entradas 
e saídas das operações de câmbio que intermedia, além das saídas 
para liquidar compromissos administrativos. A estrutura está dispo-
nível em seu site na seção “Governança Corporativa” (https://www.
bexs.com.br/governanca-corporativa/).
19. Gerenciamento de capital
Os objetivos da Bexs Corretora de Câmbio S/A na gestão de capi-
tal concentram-se principalmente nos seguintes aspectos: • Cum-
prir as exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores dos mer-
cados onde opera; • Salvaguardar a capacidade operacional de for-
ma que continue proporcionando retorno aos acionistas e benefícios 
aos demais “stakeholders”; e • Manter base de capital para supor-
tar o desenvolvimento de seus negócios. A adequação da quantida-
de de capital da Corretora e o seu uso são monitorados por meio de 
técnicas baseadas em orientações estabelecidas pelo Comitê da Ba-
sileia, e na forma orientada pelo Banco Central do Brasil para fi ns de 
supervisão. As informações exigidas são submetidas periodicamen-
te ao órgão competente. A estrutura está disponível em seu site na 
seção “Governança Corporativa” (https://www.bexs.com.br/gover-
nanca-corporativa/).
20. Política de responsabilidade socioambiental A Bexs Corretora 
de Câmbio S/A tem sua política de Responsabilidade Socioambiental 
divulgada a todos os seus colaboradores e gerencia seus riscos 
socioambientais nos termos da Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril 
de 2014. A estrutura está disponível em seu site na seção “Governança 
Corporativa” (https://www.bexs.com.br/governanca-corporativa/).
21. Ouvidoria
O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funciona-
mento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio 
da Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.
22. Mensuração dos efeitos decorrentes da Covid-19 nas 
demonstrações fi nanceiras
Durante o ano de 2021 a Administração da Bexs Corretora de Câm-
bio S/A continuou com uma série de medidas para proteção e supor-
te a seus colaboradores, clientes, parceiros comerciais e fornecedo-
res, que incluem o uso do trabalho remoto e o estímulo ao uso dos 
canais digitais, possibilitando a continuidade dos negócios.
23. Resultado recorrentes
Nos exercícios de 2021 e 2020 a Corretora de Câmbio S/A não incorreu 
em qualquer “Resultado não recorrente” que requeresse divulgação 
em separado em suas demonstrações fi nanceiras.
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