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SOBRE O RELATÓRIO

O BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS

O Relatório Gerencial é destinado a todos os stakeholders e visa demonstrar, de maneira simples 
e transparente, as informações sobre o BMI. Com periodicidade semestral, as análises e os dados 
financeiros apresentados são ferramentas fundamentais para o acompanhamento da performance 
da instituição.

Ao final do relatório são apresentados: o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e 
Notas Explicativas do período em análise.

Um banco de investimentos genuinamente mineiro, que conhece a realidade das empresas e dos 
empreendedores, atuando em vários estados do Brasil. É uma empresa do grupo financeiro Banco 
Mercantil do Brasil, uma instituição que atua no mercado há mais de 75 anos, uma marca reconhecida 
por sua solidez e conservadorismo. Operando com estrutura enxuta e eficiente, o BMI faz a conexão 
entre a necessidade da empresa às oportunidades, com a segurança e a rapidez decisivas para alcançar 
os melhores resultados.
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TIMELINE

POR QUE BMI

CRIAÇÃO APERFEIÇOAMENTO NOVAS OPORTUNIDADES

1970 - 2000 2000 - 2015 2015 - ATUALMENTE

Criação, listagem na Bolsa e início 
das operações (financiamento, 
intermediação, aplicação de recursos 
e administração de carteiras).

Foco nas capitalizações 
e operações, atuando de forma
integrada com o Banco Mercantil 
do Brasil, controlador da Companhia.

Nova marca, nova equipe e novo
foco de atuação: facilitar o acesso
de empresas , privadas e públicas,
ao mercado de capitais.

Fazendo parte da estrutura organizacional do Banco Mercantil do Brasil, o BMI foi reestruturado após 
uma profunda análise do segmento de bancos de investimentos no país. Tal análise foi realizada 
através da contratação de empresa de consultoria de renome internacional, que constatou existirem 
inúmeras possibilidades de negócios para muitas empresas que não costumam acessar o mercado de 
capitais.

Verificamos o desconhecimento de tal alternativa, originada muitas vezes no modelo de negócios 
dessas companhias, algumas ainda de administração familiar, mas também na pouca atuação 
dos grandes bancos de investimento em um segmento muito atraente. A partir das conclusões da 
consultoria, criamos uma nova marca, contratamos profissionais de mercado e iniciamos os trabalhos 
como se um novo banco estivesse sendo criado.

As análises se mostraram assertivas. Focamos nossa atuação na própria base de clientes do nosso 
Controlador, aproveitando o potencial existente de relacionamento e o conhecimento do mercado 
adquirido pelo Banco Mercantil ao longo de sua trajetória. Com material farto e rico em mãos, iniciamos 
o trabalho de apresentação do BMI aos potenciais clientes, incluindo as inúmeras possibilidades 
existentes para financiamentos de projetos, expansão de negócios, restruturação de dívidas, busca 
de novos sócios, dentre outras. 

A realização de operações de um banco de investimentos é, por natureza, mais complexa e, 
consequentemente, mais lenta. Desta forma, com firmeza de propósito, e demonstrando acreditar 
no potencial do BMI, o Controlador realizou em 2018, um novo aporte de capital, já homologado pelo 
Banco Central do Brasil, da ordem de R$ 60 MM. O objetivo é enfrentar o desafio de estabelecer em 
Minas Gerais, um banco de investimentos atuante, rentável e que mantenha o reconhecimento da 
força da marca do Banco Mercantil do Brasil.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

MERCADO DE ATUAÇÃO

PRODUTOS

Atuação em todos 
os segmentos 
da economia.

Da pequena 
empresa ao

large corporate.

Posicionamento diferenciado
 em relação aos bancos de
 investimento tradicionais.

DCM CRÉDITO M&A
Acesso a operações de 
mercado de capitais, 

como Debêntures, 
Notas Promissórias, 

FIDCs, CRI e CRA.

Operações de crédito 
estruturadas para atender 

demandas de empresas com 
potencial para acesso ao 

mercado de capitais.

Assessoria de empresas em 
operações de venda total ou 

parcial, captação de recursos, 
fusões, aquisições, joint-ventures 

e alianças estratégicas.

CEO 
ROBERTO ASSUMPÇÃO

HITOSI HASSEGAWA

DCM

POLIANA LUCCHESITHIAGO SAVASSIGUSTAVO LOMONACO

JOÃO RUFINO

COMERCIALLEGAL / M&A

PEDRO VASCONCELLOS RODRIGO PAIM

RISCOS
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PORTFOLIO

COORDENADOR COORDENADOR 

DEBÊNTURES

R$ 140MM
SET . 2016

COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DE MG

COORDENADOR LÍDERCOORDENADOR LÍDER

DEBÊNTURES

R$ 20MM
MAI . 2017

TECNOLOGIA E 

TELECOMUNICAÇÕES

COORDENADORCOORDENADOR

NOTAS
PROMISSÓRIAS

R$ 620MM
OUT . 2016

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO

 DE ENERGIA

COORDENADOR LÍDERCOORDENADOR LÍDER

DEBÊNTURES 
FINANCEIRAS

R$ 100MM
JAN . 2018

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA

R$
INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA

COORDENADOR CONTRATADO

CRI - CERTIFICADO DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

R$ 35MM
DEZ . 2018

PPP HABITACIONAL 
GOVERNO DO ESTADO  

DE SP

COORDENADOR COORDENADOR 

 DEBÊNTURES

R$ 27MM
MAI . 2017

CEMIG

TELECOM

COORDENADOR LÍDERCOORDENADOR LÍDER

FIDC - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS

R$ 120MM
MAR . 2018

INSTITUIÇÃO  

FINANCEIRA

FIDC - FUNDO DE  INVESTIMENTO EM 

R$
INSTITUIÇÃO  
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PORTFOLIO

COORDENADOR 

NOTAS
PROMISSÓRIAS

R$ 400MM
MAI . 2018

DISTRIBUIÇÃO

PARTICIPANTE ESPECIALPARTICIPANTE ESPECIAL

CRA - CERTIFICADO 
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$ 40MM
AGO . 2018

EMPREENDIMENTOS 
AGRÍCOLAS

COORDENADOR LÍDERCOORDENADOR LÍDER

FII - FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO

R$ 30MM
DEZ . 2018

DESENVOLVIMENTO

URBANO MAI . 2019
TRADING DE GRÃOS

CRA - CERTIFICADO 
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$ 19MM

COORDENADOR  CONTRATADO

JUN . 2019
TERMINAIS 

PORTUÁRIOS

PARTICIPANTE ESPECIAL

R$ 68MM

CRI - CERTIFICADO DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

JUL . 2019

CRA - CERTIFICADO 
DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO

R$ 50MM

PARTICIPANTE ESPECIAL

EMPREENDIMENTOS 
AGRÍCOLAS

JUL . 2019

R$ 326MM

PARTICIPANTE ESPECIAL

CRI - CERTIFICADO DE 
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

INCORPORADORA 
IMOBILIÁRIA

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS

INCORPORADORA 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

CONJUNTURA ECONÔMICA

Na conjuntura mundial, constata-se queda no ritmo de expansão das economias americana, 
chinesa e na área do euro. Tensões na condução de políticas comerciais de cunho protecionista 
por parte de alguns países têm gerado incertezas quanto ao desempenho da economia 
mundial. Por outro lado, observa-se também fatos positivos, como redução de pressões 
inflacionárias, aumento da liquidez e tendência de queda dos juros no mercado internacional.

No Brasil, o primeiro semestre foi caracterizado por redução no nível de atividade econômica. Os 
estoques permaneceram elevados e houve queda de 1,6% na produção industrial e moderação 
no ritmo de expansão do comércio varejista,  em cenário de  desequilíbrio nas contas públicas.

Para os períodos seguintes, constata-se fatores que fomentam expectativas de um cenário mais favorável 
à atividade econômica e  investimentos produtivos. De fato, não se observa pressões inflacionárias, a 
reforma previdenciária em curso contribuirá para o equilíbrio fiscal e a taxa de juros Selic está em 6,0% 
ao ano e em patamar historicamente baixo. Adicionalmente, a decisão de  liberação parcial de recursos 
do PIS/Pasep e FGTS aos trabalhadores constitui-se  medida de estímulo à atividade econômica.

No Sistema Financeiro Nacional, a evolução dos empréstimos no período esteve condicionada, 
principalmente, à expansão das operações contratadas com pessoas físicas. No semestre, 
constata-se retração de 2,9% no crédito para pessoa jurídica  e queda de  0,8% nos últimos doze 
meses findos em junho. O nível das provisões para perdas com crédito  mantiveram-se estáveis.

CONTEXTO CORPORATIVO E DESEMPENHO ECONÔMICO-
FINANCEIRO

O BMI encontra-se plenamente capacitado para ofertar aos clientes produtos estruturados típicos 
de mercado de capitais, tais como Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Imobiliário (CRA, 
CRI), fundos de investimentos (FIP, FII, FIDC), securitizações, emissões de valores mobiliários, como 
debêntures ou notas promissórias, além de assessorar operações de fusões e aquisições (M&A) ou 
ainda realizar financiamentos estruturados com características de mercado de capitais (Corporate 
Finance).

Importante destacar as características desse segmento de atuação, em que o ciclo operacional pode 
compreender períodos mais longos, variando em função da conjuntura econômica. Não obstante o 
mercado seja bastante amplo e receptivo às operações da espécie, demonstrou no primeiro semestre 
certa cautela na alavancagem dos investimentos mediante operações estruturadas.  

Dentro deste contexto e fruto de elevados esforços na captação  de mandatos para auxiliar empresas 
na estruturação de operações no mercado de capitais,  no primeiro semestre foram realizadas as 
seguintes operações:
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- Na condição de coordenador líder:
 
 Estruturação de emissão de debêntures, sob o regime da ICVM 476/2009, com garantia firme, 
no montante de R$ 30 milhões.

- Na atribuição de participante especial:

 Estruturação de emissão de CRIs, sob o regime da ICVM  476/2009, com esforços restritos, no 
montante de R$ 28 milhões.

 Estruturação de emissão de CRAs, sob o regime da ICVM  476/2009, com esforços restritos, no 
montante de R$ 22,35 milhões.

Adicionalmente, o BMI possui mandatos e estão em andamento operações no mercado de capitais de 
M&A e debêntures financeiras, assim como operações de crédito atreladas a emissões futuras de CRAs 
ou CRIs. 
 
GERENCIAMENTO DE CAPITAL E LIMITES OPERACIONAIS 

O gerenciamento da estrutura de capital e o cálculo dos limites operacionais são realizados em 
conjunto com o Controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A., em conformidade com as Resoluções 
CMN nºs 3.988/2011 e 4.192/2013.

O índice de adequação do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia III) posicionou-se 
em 17,32%, perante mínimo requerido de 10,50%, já considerado o adicional de capital principal. 
Informações mais detalhadas estão disponíveis na nota explicativa nº 13.

GESTÃO DOS RISCOS 

A gestão dos riscos de crédito, de liquidez, de mercado, operacional e socioambiental é, também, 
centralizada no Controlador, que dispõe de estruturas para gerenciamento desses riscos, em 
conformidade com as normas em vigor. Informações mais detalhadas estão disponíveis na nota 
explicativa nº 20.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O Ativo total posicionou-se em R$ 181,8 milhões (R$ 166,4 milhões em dezembro e R$ 174,6 milhões 
em junho de 2018) e as aplicações interfinanceiras de liquidez e os títulos e valores mobiliários somam 
R$ 107,8 milhões. 

As operações de crédito totalizaram R$ 60,7 milhões (R$ 71,1 milhões de dezembro e R$ 72,0 milhões 
de junho de 2018), e estão  classificadas nas faixas de menor risco de crédito, de “AA” até “C”. 

As captações de recursos, distribuídas entre depósitos a prazo, Letras de Crédito do Agronegócio e 
Letras de Crédito Imobiliário, totalizaram R$ 55,2 milhões (R$ 38,3 milhões em dezembro e  R$ 47,9 
milhões em junho de 2018).

O Patrimônio Líquido posicionou-se em R$ 119,4 milhões e o lucro líquido foi de  R$ 251,0 mil. 



10

Não foram declarados dividendos ou juros sobre o capital próprio, em conformidade com as normas 
legais e disposições estatutárias em vigor.

No período, o Resultado Operacional alcançou R$ 437,0 mil. Nas receitas operacionais, as receitas de 
prestação de serviços posicionaram-se em R$ 739,0 mil, decorrentes de estruturação de operações no 
mercado de capitais. No que tange às demais receitas e despesas, detalhamentos estão disponíveis 
na nota explicativa nº 16 e seguintes.

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES 
Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, o BMI vem informar que os auditores 
externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, realizaram exclusivamente serviços de 
auditoria externa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando, registramos agradecimento aos acionistas e clientes, pela confiança e apoio com que 
nos têm prestigiado, bem como ao quadro de colaboradores pelo compromisso para com as metas e 
objetivos do Banco Mercantil de Investimentos.

Belo Horizonte, agosto de 2019.

Administração
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BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018 (EM R$ MIL)

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO
Diretor Executivo

ANDERSON GUEDES INOCENCIO
Contador CRC MG nº 077029/O-7

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018 (EM R$ MIL)

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO
Diretor Executivo

ANDERSON GUEDES INOCENCIO
Contador CRC MG nº 077029/O-7

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018 (EM R$ MIL)

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO
Diretor Executivo

ANDERSON GUEDES INOCENCIO
Contador CRC MG nº 077029/O-7

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO
Diretor Executivo

ANDERSON GUEDES INOCENCIO
Contador CRC MG nº 077029/O-7

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018 (EM R$ MIL)
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 
MÉTODO INDIRETO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018 (EM R$ MIL)

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO
Diretor Executivo

ANDERSON GUEDES INOCENCIO
Contador CRC MG nº 077029/O-7

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018 (EM R$ MIL)

LUIZ CARLOS DE ARAÚJO
Diretor Executivo

ANDERSON GUEDES INOCENCIO
Contador CRC MG nº 077029/O-7

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS 

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Banco Mercantil de Investimentos S.A. (Banco) é controlado pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. e 
realiza suas atividades operacionais com foco no financiamento de capital às atividades produtivas a 
curto, médio e longo prazos.

2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

2.1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As informações contábeis contidas nas demonstrações financeiras do período findo em 30 de junho 
de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as 
diretrizes emanadas da Lei nº 6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 
para contabilização das operações, associadas às normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, quando aplicáveis, do Conselho Monetário Nacional 
– CMN e do Banco Central do Brasil – BACEN, em conformidade com o Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão.

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos 
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas 
referentes à seleção da vida útil do ativo imobilizado, provisões para créditos de liquidação duvidosa, 
provisões trabalhistas, cíveis e tributárias, determinações de provisões para imposto de renda e outras 
similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.

As demonstrações financeiras foram concluídas e aprovadas pela Administração do Banco Mercantil 
de Investimentos S.A. em 13/08/2019 .

2.2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E ESTIMATIVAS CRÍTICAS

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência. 

Caixa e equivalentes de caixa são representados, basicamente, por disponibilidades, depósitos 
bancários disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez que são prontamente 
conversíveis em caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e limites, cujo 
prazo de vencimento seja igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizados pelo 
Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Os ativos e os passivos, circulantes e não circulantes, são demonstrados pelos valores de realização 
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ou compromissos estabelecidos nas contratações, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
auferidos ou encargos incorridos até a data dos balanços. Nas operações com rendimentos ou 
encargos prefixados, as parcelas a auferir ou a incorrer são demonstradas como redução dos ativos e 
passivos a que se referem. As receitas e despesas de natureza financeira são registradas pelo critério 
pro rata die e calculadas pelo método exponencial.

A Deliberação CVM nº 639/10 e Resolução CMN nº 3.566/08 aprovaram e tornaram obrigatório o 
pronunciamento técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativo, que estabelece com 
base em análise da Administração, se o valor de contabilização dos ativos ou conjunto de ativos não 
financeiros, exceto outros valores e bens e créditos tributários, exceder o seu valor recuperável é 
reconhecida uma perda por desvalorização (impairment) no resultado do período.

As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data dos balanços.

Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação, dividindo-
se em três categorias, em conformidade com a Circular Bacen nº 3.068/01 e regulamentação 
complementar:

a) Títulos para negociação – são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e 
frequentemente negociados, ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado.

b) Títulos mantidos até o vencimento – são os títulos, exceto ações não resgatáveis, para os quais 
haja intenção, ou obrigatoriedade, e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento, 
avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos, em contrapartida do 
resultado.

c) Títulos disponíveis para venda – são aqueles não enquadráveis nas categorias anteriores, 
ajustados pelo valor de mercado, líquidos dos efeitos tributários, em contrapartida à conta destacada 
no patrimônio líquido. Os ganhos e perdas, quando realizados, são reconhecidos, na data da 
negociação, no resultado em contrapartida à conta específica do patrimônio líquido.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi calculada em conformidade com a Resolução 
CMN nº 2.682/99 e regulamentação complementar do Banco Central do Brasil e é fundamentada em 
um sistema de avaliação de riscos de clientes e operações, incluindo a análise de risco de crédito da 
contraparte e várias premissas de fatores internos e externos, a situação financeira da contraparte, 
os níveis de inadimplência, garantias das carteiras e a política de renegociação; e foi constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização dos 
ativos correspondentes.

O controle das contingências ativas, passivas e provisões é efetuado de acordo com os critérios 
definidos na Deliberação CVM nº 594/09, com observância da Resolução CMN nº 3.823/09:

a) Ativos contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração 
possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre 
as quais não cabem recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes 
com probabilidade de êxito provável são apenas divulgados nas demonstrações financeiras.

b) Passivos contingentes – são divulgados sempre que classificados como perdas possíveis, 



19

observando-se o parecer dos consultores jurídicos externos, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos Tribunais.

c) Provisões – originam-se de processos judiciais relacionados a obrigações trabalhistas, cíveis 
entre outras observando-se os pareceres dos consultores jurídicos externos, a natureza das ações, 
a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos Tribunais. Tais 
processos têm seus montantes reconhecidos quando evidenciam uma provável saída de recursos 
para liquidar a obrigação e quando os valores envolvidos forem mensurados com segurança.

d) Obrigações legais – provisão para riscos fiscais - referem-se às obrigações tributárias legalmente 
instituídas, que são contestadas judicialmente quanto à legalidade ou constitucionalidade que, 
independentemente da probabilidade de chance de êxito dos processos judiciais em andamento, têm 
os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras.

As contribuições sociais relativas ao PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social) são calculadas com base na Receita Bruta de que trata 
o artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, em conformidade com a Lei nº 12.973/14 e regulamentação 
complementar, e são recolhidas às alíquotas de 0,65% e 4,00%, respectivamente, pelo regime 
cumulativo. 

A provisão para o imposto de renda é registrada pelo regime de competência e constituída com 
base no lucro, ajustado pelas adições e exclusões de caráter temporário e permanente, à alíquota 
de 15,00%, acrescida de adicional de 10,00% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A 
contribuição social foi constituída à alíquota de 15,00% sobre o lucro tributável, a partir de 2019. No 
período de setembro de 2015 a dezembro de 2018, foi constituída a alíquota de 20% em conformidade 
com a Lei nº 13.169/15. Impostos diferidos provenientes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social, se houver, são reconhecidos, com base em estudo técnico de 
estimativa de lucros tributáveis futuros, de acordo com a Instrução CVM nº 371/02, Resolução CMN nº 
3.059/02 e regulamentação complementar.
 
Os juros sobre o capital próprio, pagos e a pagar aos acionistas, são calculados em conformidade com 
a Lei nº 9.249/95, e até 31/12/2018 eram registrados no resultado, nas rubricas de despesas. A partir 
de 1º de janeiro de 2019, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.706/2018, os juros sobre o 
capital próprio que configure obrigação presente na data do balancete são reconhecidos no passivo, 
em contrapartida à adequada conta de lucros acumulados ou de reservas.

A Instituição dispõe de um Plano de Remuneração para os administradores, que contempla diretrizes 
para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de riscos da Instituição 
e às melhores práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O montante 
da remuneração fixa é aprovado anualmente na Assembleia Geral. O direito à Remuneração Variável 
está condicionado ao atingimento dos objetivos estratégicos da Instituição, às metas individuais e de 
áreas de atuação dos administradores.
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

5. TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS DERIVATIVOS

5.1 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

No período findo em 30 de junho de 2019 e 2018, a Instituição não contratou operações envolvendo 
instrumentos financeiros derivativos.

5.2 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS



21

6. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

6.1. A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO É COMO SEGUE:

a) Composição da carteira por nível de risco conforme estabelecido na Resolução CMN nº 2.682/99

b) Composição da carteira por prazo de vencimento

c) Composição da carteira por produto

6.2. MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA DAS 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E OUTROS CRÉDITOS
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Os créditos tributários sobre adições temporárias decorrentes de valores sob decisões judiciais 
montam em R$ 1.070 (R$ 1.056 em junho de 2018) e estão ativados com realização prevista até 2024.

Os créditos tributários compensáveis, constituídos e registrados em conformidade com a MP nº 
1.807/99, atual 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, decorrem da aplicação da alíquota de 18,00% sobre a 
base negativa e adições temporárias ao lucro líquido para efeito de apuração da CSL, correspondentes 
a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998. Estes créditos não são regulados 
pela Resolução CMN nº 3.059/02 e estão ativados com realização prevista conforme demonstrado no 
quadro a seguir.

Os créditos tributários ativos, bem como os valores previstos de realização e seus respectivos valores 
presentes, são calculados com base nas taxas de captação previstas para os exercícios correspondentes.

7. OUTROS CRÉDITOS

7.1. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

a) A composição dos créditos tributários é como segue:

b) A movimentação dos créditos tributários é como segue:

c) Realização dos créditos tributários:
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Como citado anteriormente, o Banco registrou créditos tributários sobre diferenças temporárias, 
de acordo com os requisitos previstos na Instrução CVM nº 371/02, Resolução CMN nº 3.059/02 e 
regulamentações complementares. A realização dos créditos tributários dependerá da efetivação das 
projeções de lucros futuros previstos no estudo técnico elaborado pela Administração em dezembro 
de 2018, revisado em junho de 2019 e aprovado pelo Conselho de Administração. Assim, essas 
projeções de realização de créditos tributários são estimativas e não estão diretamente relacionadas 
com a expectativa de lucros contábeis.

7.2. DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA

Referem-se a questionamentos judiciais de ordem tributária sub judice, trabalhistas e cíveis. As 
eventuais provisões cíveis e tributárias correspondentes a estas causas estão registradas e classificadas 
na rubrica “Provisão para outros passivos” (vide nota nº 11.3.b).

7.3. PAGAMENTOS A RESSARCIR 

No primeiro semestre de 2018, refere-se aos créditos de previdência social decorrentes de ação judicial 
com decisão favorável transitada em julgado, relativos a recolhimentos de INSS sobre pró-labore e 
sobre comissões pagas aos autônomos, que foram convertidos em precatórios no primeiro semestre 
de 2019.  

Créditos a recuperar “sub judice”

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, ao ampliar o conceito de faturamento. Assim, a base de cálculo desse tributo foi reduzida e 
ensejou a criação de um direito líquido e certo de reaver o que pagou-se a maior a título de COFINS. 
O Banco, por entender que a referida majoração da base de cálculo da COFINS era inconstitucional, 
impetrou na época Ação Judicial requerendo a suspensão do pagamento da COFINS sobre a base de 
cálculo estendida. Na avaliação de seus consultores jurídicos externos o êxito dessa ação é muito 
provável. Logo, caso o desfecho desta ação, que se encontra em curso, seja favorável, o montante do 
crédito a ser reconhecido será de R$ 11.084 (R$ 10.840 em junho de 2018).

7.4. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

São compostos por precatórios a receber do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
São Paulo, que monta em R$ 1.306 (R$ 1.306 em junho de 2018), que estão totalmente provisionados 
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(vide nota nº 6.2.), e por créditos de previdência social (vide nota nº 7.3.).

7.5. IMPOSTOS A COMPENSAR

8. DESPESAS ANTECIPADAS
Referem-se, basicamente, ao custo de seguro garantia – fianças em processos administrativos e 
judiciais cujas apropriações das despesas são realizadas mensalmente de acordo com a vigência da 
apólice.

9. DEPÓSITOS
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10. RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS

11. OUTRAS OBRIGAÇÕES

11.1. SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS

Referem-se, basicamente, aos dividendos e juros sobre capital próprio e a provisão para participações 
nos lucros dos empregados referentes aos exercícios de 2019 e 2018.

11.2. FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS SÃO COMPOSTAS COMO SEGUE:

11.3. PROVISÃO E PASSIVOS CONTINGENTES 

a) Provisão para outros passivos

As provisões cíveis são registradas de acordo com estudos técnicos realizados pelos consultores 
jurídicos externos, cuja metodologia aplicada resulta numa melhor avaliação destas contingências. 
Em síntese, os referidos estudos apuram o percentual de perda dos processos encerrados nos últimos 
dois anos que é aplicado nas causas vigentes.
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No caso das provisões para riscos fiscais (obrigações legais), o Banco possui ações judiciais em 
andamento, nas quais discute a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos. Referidos 
tributos estão provisionados, não obstante chances de êxito, de acordo com a opinião dos consultores 
jurídicos externos.

A Administração acompanha regularmente o andamento das obrigações legais referente aos processos 
trabalhistas, cíveis e fiscais incluindo os classificados como de risco provável pelos consultores 
jurídicos externos. O desfecho dessas ações judiciais poderá resultar em reversão das respectivas 
provisões para os processos em que o Banco venha obter favorável êxito judicial.

As provisões para riscos fiscais são compostas como segue:

b) Movimentação da provisão para outros passivos (depósitos judiciais)

c) Passivos contingentes

Em conformidade com a Instrução CVM nº 594/09 e Resolução CMN nº 3.823/09, as ações envolvendo 
riscos de perda classificados como possíveis não são reconhecidas contabilmente, mas são divulgadas 
em notas explicativas. As principais ações judiciais do Banco Mercantil de Investimentos S.A., 
classificadas pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos 
externos, são de natureza tributária no montante de R$ 2.027 (R$ 1.996 em junho de 2018).
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12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.1. CAPITAL SOCIAL 

O Capital social – de domiciliados no país é dividido em ações nominativas escriturais, da seguinte 
forma:

12.2. RESERVAS DE CAPITAL E DE LUCROS

Conforme disposição estatutária, está assegurado aos acionistas dividendo de no mínimo 25,00% do 
lucro líquido de cada exercício social, sendo assegurado aos titulares das ações preferenciais o direito 
ao recebimento de dividendo, por ação preferencial, 10,00% maior do que o atribuído a cada ação 
ordinária ou o direito ao recebimento de dividendos mínimos anuais não cumulativos de 7,00% sobre 
o valor nominal da ação, sendo efetivamente pago o dividendo que, dentre essas duas alternativas, 
represente o de maior valor. 

Em 30 de junho de 2019 e 2018, não foram declarados dividendos ou juros sobre o capital próprio aos 
acionistas, em conformidade com as normas legais e disposições estatutárias em vigor. 

A destinação do lucro líquido é como segue:
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13. GERENCIAMENTO DE CAPITAL E LIMITES OPERACIONAIS
No Banco Mercantil de Investimentos S.A., o gerenciamento da estrutura de capital e o cálculo dos 
limites operacionais são realizados em conjunto com seu controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A.

No Gerenciamento da estrutura de capital são utilizados mecanismos e procedimentos que compõem 
a Política Institucional de Gerenciamento de Capital com o objetivo de manter o Capital compatível 
com os riscos incorridos pelas Instituições de forma integrada às estratégias e aos negócios de cada 
Instituição do Conglomerado Prudencial a partir de 2015. Informações mais detalhadas sobre Política 
de Gerenciamento de Capital estão disponíveis no site (www.mercantildobrasil.com.br), na área de 
Relações com Investidores (RI).

O controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A., optou, na forma da regulamentação em vigor, pela 
apuração dos índices de imobilizações e de risco consolidados, que abrange todas as instituições 
financeiras do conglomerado, estando todos dentro dos limites permitidos pelo Banco Central do 
Brasil.

A partir de outubro de 2013, entraram em vigor novas regras de mensuração do capital regulamentar, 
conhecido como Basileia III, nos termos da Resolução CMN nº 4.192/13, com nova metodologia de 
mensuração, análise e administração de riscos de crédito e riscos operacionais.

Os recursos aplicados no ativo permanente, apurados de forma consolidada, estão limitados a 
50,00% do valor do patrimônio líquido ajustado na forma da regulamentação em vigor. Em 30 de 
junho de 2019, o índice de imobilização posicionou em 21,71% (20,72% em junho de 2018), e o índice 
de adequação do patrimônio aos ativos de risco (Acordo de Basileia III) em 17,32% (16,11% em junho 
de 2018), perante um mínimo requerido de 10,50%, já considerado o adicional de capital principal, em 
2019 e 2018.

14. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

14.1. AS TRANSAÇÕES COM AS PARTES RELACIONADAS 

São realizadas com os prazos, taxas e condições compatíveis às praticadas no mercado vigente, 
considerando ausência de risco e são como segue:
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14.2. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

O Banco implantou, a partir de 2012, Plano de Remuneração específico para os administradores que 
contempla diretrizes para o pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão 
de riscos da Instituição e às melhores práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN 
nº 3.921/10.

Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária é fixado o montante global da remuneração fixa dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria do Banco Mercantil de Investimentos S.A., 
conforme previsto no Estatuto Social. O direito à Remuneração Variável está condicionado ao 
atingimento dos objetivos estratégicos da Instituição, às metas individuais e de áreas de atuação dos 
administradores.

Até 30 de junho de 2019, não ocorreu qualquer deliberação quanto a benefícios pós-emprego.

• Benefícios de curto e longo prazo a administradores e remuneração baseada em ações

São compostos, basicamente, de honorários do Conselho de Administração e da Diretoria 
correspondentes a remuneração fixa de R$ 1.489 (R$ 889 em junho de 2018).

Até 30 de junho de 2019, não ocorreu qualquer deliberação quanto a benefícios de longo prazo e 
remuneração baseada em ações nos termos da Resolução CMN nº 3.921/10 para os administradores.

• Benefícios de rescisão do contrato de trabalho

A extinção da relação de trabalho não dá direito a qualquer compensação financeira. 

14.3. OUTRAS INFORMAÇÕES

Não são efetuados empréstimos ou adiantamentos a quaisquer subsidiárias, membros do Conselho 
de Administração, da Diretoria, bem como a seus respectivos cônjuges, companheiros, parentes até 2º 
grau e demais pessoas, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.596/2017.

 
15. BENEFICIOS A EMPREGADOS
O Banco integra o grupo de empresas patrocinadoras da Caixa “Vicente de Araújo” de Assistência 
aos Funcionários do Grupo Financeiro Mercantil do Brasil – CAVA, entidade fechada de previdência 
complementar sem fins lucrativos, constituída em 03 de maio de 1958. Tem por finalidade a concessão 
de benefícios complementares ou assemelhados aos da previdência social aos associados admitidos 
até 25 de junho de 1980 (plano de benefício definido para massa fechada) e a prestação de serviços 
de natureza social aos participantes e seus beneficiários. Em 30 de junho de 2019, a contribuição do 
Banco monta, em reais, R$ 148,27. Não há Ajuste de Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios Definido 
a ser registrado nesta Instituição.
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16. RESULTADO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

16.1. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

16.2. DESPESAS COM OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO

17. OUTRAS RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS

17.1. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Refere-se, basicamente, ao recebimento de comissões de estruturação e distribuição de operações 
no mercado de capitais. No primeiro semestre de 2018, referem-se, também, a comissão recebida 
pela prestação de serviços relacionados à distribuição de debêntures e receita com a estruturação da 
cessão de crédito para a coligada Mercantil do Brasil Financeira S.A.

17.2. DESPESAS DE PESSOAL

O gasto com a remuneração dos administradores foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária datada 
de 24/04/2018, que estabeleceu o limite para o exercício social em R$ 5.363.
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17.4.  DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Referem-se, basicamente, a ISS sobre a Prestação de Serviços e as contribuições de PIS, COFINS e 
calculadas sobre a receita bruta.

17.5. VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS

17.3. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

18. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
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19. OUTRAS INFORMAÇÕES
Em conformidade com o processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, 
foram emitidas várias normas, interpretações e orientações pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo 
órgão regulador. Até o momento, foram aprovados pelo CMN e BACEN, os seguintes pronunciamentos:

Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas.
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente.
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações.
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro.
Resolução CMN nº 4.144/12 – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis.
Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados.

Não há previsão de quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e nem se 
a utilização dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva. 

Em conformidade com o artigo 2º da Circular Bacen nº 3.472/09, o Banco Mercantil de Investimentos 
S.A. apresenta suas Demonstrações Financeiras no padrão contábil internacional em conjunto com 
a instituição controladora, Banco Mercantil do Brasil S.A., razão pela qual os quadros referentes aos 
dados padronizados das informações consolidadas em IFRS não foram apresentados levando-se em 
consideração que não são aplicáveis ao Banco Mercantil de Investimentos S.A.

Adicionalmente, o controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A. disponibilizou em 29 de março de 
2019 suas demonstrações financeiras em IFRS referentes à 31 de dezembro de 2018 no site (www.
mercantildobrasil.com.br), na área de Relações com Investidores (RI) e na CVM. Nas Demonstrações 
Contábeis Consolidadas de 31 de dezembro de 2018 foram realizadas as reconciliações entre o 
resultado e patrimônio líquido e apresentadas no mesmo padrão das demonstrações financeiras em 
IFRS de 31 de dezembro de 2017.

20. GESTÃO DOS RISCOS DE CRÉDITO, DE LIQUIDEZ, DE 
MERCADO, OPERACIONAL E SOCIOAMBIENTAL
No Banco, a gestão dos Riscos de Crédito, de Liquidez, de Mercado, Operacional e Socioambiental é 
centralizada em seu controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A. É realizada de forma contínua e se 
apoia em políticas e estratégias adequadamente documentadas e em uma equipe técnica capacitada 
e em constante aperfeiçoamento e são utilizados modelos internos que aplicam técnicas de gestão 
atuais e de ferramentas tecnológicas de última geração.

Assim, em conformidade com as normas que regulamentam a matéria, o Banco Mercantil de 
Investimentos S.A. dispõe de Políticas aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração.
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 Informações mais detalhadas sobre Gestão de Riscos, Patrimônio de Referência Exigido e Patrimônio 
de Referência, tanto sob o aspecto quantitativo quanto qualitativo, e demais informações sobre o 
Conglomerado Financeiro estão disponíveis no site www.mercantildobrasil.com.br, na área de 
Relações com Investidores (RI).

21. RAZÃO DE ALAVANCAGEM
No Banco, a Razão de Alavancagem (RA) de sua estrutura patrimonial é calculada de forma consolidada 
pelo controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A. Trata-se da relação entre o Nível I de Patrimônio de 
Referência, de que trata a Resolução CMN nº 4.192/13 e normas complementares, e a Exposição Total 
apurada na forma do artigo 2º da Circular Bacen nº 3.748/15. Essas informações, tanto sob o aspecto 
quantitativo quanto qualitativo, estão disponíveis no site (www.mercantildobrasil.com.br), na área de 
Relações com Investidores (RI).
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