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São Paulo, 27 de agosto de 2021.                                                                               
 
 
Ilmos. Srs. 
Diretores da 
ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S/A 
Rua do Comercio, 55 – 7° andar Conj.74 B. 
Santos – SP 
                                 

RT – 038/2021 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em anexo estamos apresentando os seguintes demonstrativos contábeis e notas, com base nos que 
foram fornecidos para os nossos exames: 

 
ANEXO DISCRIMINAÇÃO 

I Relatório da Administração 

II Balanço Patrimonial 

III 
IV 

Demonstração dos Resultados 
Demonstração do Resultado Abrangente 

V Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

VI Demonstração do Fluxo de Caixa 

VII Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 
Anexamos, também, o nosso Relatório de Auditoria (Opinião dos Auditores) correspondente aos 
exames dos referidos demonstrativos e das notas explicativas. Na hipótese de sua publicação, 
solicitamos o obséquio de fazer constar a designação “RELATÓRIO DOS AUDITORES”, bem como a 
indicação dos destinatários constantes dele. 
 
 
Colocando-nos ao inteiro dispor de V.S.as., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, 
subscrevemo-nos, 
 

atenciosamente, 
 

 

ANDREOLI & ASSOCIADOS 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

CRC2SP017977/O-1 
 

 

     
 

WALTER ARNALDO ANDREOLI                     LUIZ CARLOS FAUZA ANTÔNIO 
CONTADOR CRC1SP040608/O-0                    CONTADOR CRC1SP065377/O-0      

Sócio Responsável                                      Sócio Responsável 
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ANEXO I 
 

ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. 
CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 

 

 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as 
Demonstrações Contábeis referentes ao período findo em 30 de junho de 2021 e em 30 de junho de 
2020, juntamente com o parecer, emitido sem ressalvas, de nossos auditores independentes Luiz Carlos 
Fauza Antônio e Walter Arnaldo Andreoli. A Instituição gerencia seus riscos em consonância com as 
disposições regulamentares do Banco Central do Brasil. 
 
 
Mensagem da administração: 
 
Ao final do 1.º semestre de 2021, temos um cenário mais positivo em comparação a todo o ano de 2020, 
porém o sentimento de incerteza ainda nos cerca, infelizmente a economia não deslanchou como era 
esperado com a maior vacinação. 
 
O mercado de turismo segue prejudicado com o fechamento das fronteiras e demais restrições, em 
contrapartida, a movimentação de cargas nos portos nos deram o equilíbrio financeiro para podermos 
seguir em frente honrando com nossas obrigações. 
 
Seguem abaixo algumas informações relevantes do semestre: 
 
Distribuição de Dividendos - A empresa mantem distribuição constante de dividendos, de forma 
mensal e extraordinária, com valores acima dos estabelecido no estatuto social. 
COVID19 – Com a continuidade da pandemia, a ARC Corretora, com o objetivo de mitigar ao máximo o 
risco de contaminação dos colaboradores e prestadores de serviços manteve as medidas protetivas 
adotadas, seguindo as recomendações e determinações do governo, órgãos de saúde e protocolos 
sanitários. Fornecendo álcool em gel e mascaras aos colaboradores e trabalho Home Office para 
algumas áreas. 
Negócios sociais: Participamos de campanha de distribuição de cestas básicas com objetivo de 
atender famílias impactadas.  
 
Investimento em qualificação: Obtenção do Selo de Conformidade ABRACAM. 
 

 O Selo ABRACAM de Conformidade foi concebido pela Associação Brasileira de Câmbio com 
a missão de uniformizar as melhores práticas e procedimentos aplicados pelos agentes atuantes 
no mercado cambial, possibilitando assim maior transparência, robustez e economia para as 
instituições  e seus clientes. 

 
Uma das etapas para obtenção do Selo de conformidade é A Certificação de Câmbio ABRACAM que é 
um exame destinado aos profissionais que trabalham ou desejam ingressar no mercado de cambio, que 
comprova o conhecimento adquirido nos treinamentos sobre questões legais e regulatórias do mercado 
de cambio e sobre a sistemática nacional de Prevenção a Lavagem de dinheiro e ao Financiamento ao 
Terrorismo (PLD/FT).   
 
 
Principais indicadores econômicos apresentados nas Demonstrações do Resultado dos períodos 
findos em 30 de junho de 2021 e 2020,  foram: 
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Principais indicadores econômicos:  
 

 2021 2020 variação 

 

(valores em milhares de 
reais)  

Receitas de operações de cambio 1748 1547 12,99% 

Rendas de títulos e valores mobiliários 12 15 -20,00% 

Receitas totais 1760 1562 12,68% 

Quantidade de transações  7469 7065 5,72% 

Lucro Liquido 699 275 154,18% 
 
 
Demais informações necessárias para analises estão contidas nas notas explicativas.  
 
Estamos a disposição para demais esclarecimentos. 
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ANEXO II 
 

ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. 
CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 

 

 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS SEMESTRES FINDOS  
EM 30 DE JUNHO DE 2021 E EM 30 DE JUNHO DE 2020 

 
(Valores expressos em milhares de reais) 

 

 30.06.2021 30.06.2020 

Ativo Circulante             2.934             1.978 

  Disponibilidades (nota 3 a)    2.262     1.012 

  Títulos e Valores Mobiliários:       140       766 

    Carteira Própria  (nota 3 b)       140       766 

  Outros Créditos:        508       200 

    Rendas a Receber (nota 3 j)      128         60 

    Impostos a Compensar (nota 3 f)      376       138 

    Outros          4          2      

  Outros Valores e Bens       24          - 

    Seguros a apropriar (nota 8)       24  

Permanente:       58         72 

  Imobilizado de Uso:       58         72 

    Outras Imobilizações (nota 3 c)      226        214 

    (-) Depreciações Acumuladas      (168)        (142) 

TOTAL DO ATIVO  2.992     2.050 

   
 

 30.06 2021 30.06 2020 

Passivo Circulante:      953         906 

  Outras Obrigações:     953         906 

    Câmbio a Liquidar                    3                   12              

    Sociais e Estatutárias (nota 3 d)     138          421 

    Fiscais e Previdenciárias (nota 3 e)     581          245 

    Provisão para Pagamentos a Efetuar               157         156 

    Credores Diversos                 74           72 

Patrimônio Líquido:  2.039      1.144 

  Capital Social:               700                 700 

    De Domiciliados no País (nota 3 g)     700         700 

  Reserva de Lucros:     605         140 

    Reserva Legal (nota 4)     140         140 

    Reservas Especiais de Lucro (nota 4)     465     - 

  Ajustes T.V.M. ao Valor de Mercado        35           29 

  Lucros ou Prejuízos Acumulados (nota 4)     699         275 

TOTAL DO PASSIVO   2.992      2.050 

 
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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ANEXO III 
 

ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. 
CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS SEMESTRES FINDOS 

 EM 30 DE JUNHO DE 2021 E EM 30 DE JUNHO DE 2020 
 

(Valores expressos em milhares de reais) 
 

 
DISCRIMINAÇÃO 

2021 
1º Semestre 

2020 
1º Semestre 

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1.760   1.562 

   Resultado de Operação c/ Títulos e Valores Mobiliários      12         15 

   Resultado de Operações de Câmbio 1.748   1.547 

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 1.760   1.562 

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS   (577)   (1.123) 

   Receitas de Prestação de Serviços  1.209      428 

   Despesas de Pessoal    (965)      (915) 

   Outras Despesas Administrativas              (664)              (556) 

   Despesas Tributárias    (189)      (129) 

   Outras Receitas Operacionais       33        49 

   Outras Despesas Operacionais       (1)     -  

RESULTADO OPERACIONAL          (1.183)               439   

RESULTADO NÃO OPERACIONAL       (23)     (    1) 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO       438 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    (461)      (163) 

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE    699      275 

Nº DE AÇÕES         700.000         700.000 

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO              1,00              0,39 

  
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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ANEXO IV 

 
ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. 

CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 

 
                  

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS SEMESTRES 
 FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E EM 30 DE JUNHO DE 2020 

 
                                                    (Valores expressos em milhares de reais)  

 
      

 

 
DISCRIMINAÇÃO 

2021 
1º Semestre 

2020 
1º Semestre 

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE 699 275 

Outros resultados abrangentes - - 

RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE 699 275 

 

 
                      As notas explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Contábeis 
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ANEXO V 

 
 

ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. 
CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 

 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SEMESTRES  

FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E EM 30 DE JUNHO DE 2020 
                      
                            

(Valores expressos em milhares de reais) 
 

1º SEMESTRE DE 2021 
EVENTOS 

Capital 
Realizado 

Reservas 
Lucros 

Ajuste ao 
TVM 

Mercado 

Lucro / 
Prejuízo 

Acumulado 

Total   
1º Semestre 

 2021 

Saldos Iniciais em 01.01.2021 700 605 41  1.346 

Ajuste T.V.M ao Valor de Mercado     (6)         (6) 

Lucro Líquido Período    699           699 

Saldos Finais em 30.06.2021 700 605 35 699        2.039 

Mutações no Período             (6) 699           693 

 
 

            1º SEMESTRE DE 2020 
                     EVENTOS 

Capital 
Realizado 

Reservas 
Lucros 

Ajuste ao 
TVM 

Mercado 

Lucro / 
Prejuízo 

Acumulado 

Total  
1º Semestre   

 2020 

Saldos Iniciais  em 01.01.2020 700 140 44 -     884 

Ajuste T.V.M ao Valor de Mercado - - (15) -       (15) 

Lucro Líquido Período - - -   274        274 

Saldos Finais em 30.06.2020 700 140 29     274   1.144     

Mutações no Período - - (15)          274      259 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
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ANEXO VI 

 
ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. 

CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES 
 FINDOS EM 30 DE JUNHO DE  2021 E EM 30 DE JUNHO DE 2020 

(Valores expressos em milhares de reais) 
 

                  
 

 
2020 

1º Semestre 
2020 

1º Semestre 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:   

  Lucro do semestre antes dos ajustes 699  274 

  Ajustes ao prejuízo:   

    Depreciações e Amortizações  13    13 

    Ajustes T.V.M e Instrumentos Financeiros Derivativos    (6)    (15) 

   

  A – Geração Bruta de Caixa 706   272 

   

  Variações nos Ativos e Passivos:   

    Aumento/Diminuição das Outras Obrigações          528             73 

    Aumento/Diminuição de Títulos e Valores Mobiliários  (16)             14 

    Aumento/Diminuição de Outros Créditos (413)   (135) 

    Aumento/Diminuição de Outros Valores e Bens (205)       2 

   

  B – Caixa Líquido Proveniente das atividades operacionais  78     (46) 

   

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos  - 

    Aumento de Imobilizado (12)     ( 10) 

  C – Caixa Líquido Proveniente / (Utilizado) nas Atividades de Invest.                   (12)     ( 10) 

   

Fluxo de Caixa Atividades de Financiamento   

    Dividendos Creditados         (212) - 

    Juros sobre o Capital Próprio Creditados - - 

  D – Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financ.         (212) - 

   

Geração Liquida de Caixa (A+B+C+D)           561             216   

   (+) Saldo Inicial de Caixa  1.701       796 

   (=) Saldo Final de Caixa 2.262    1.012 

Aumento(Diminuição) do Saldo de Caixa    561             216 

       
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Alameda dos Nhambiquaras, 747 – 1º Andar – Conj. 03 – Moema – Cep 04090-011 – São Paulo –SP 

Telefone (11) 5052-6250 – E-mail: info@andreolieassociados.com.br 
 

9 

 

 
ANEXO VII 

 
ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A. 

CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE  2021 
 
 
1. CONTEXTO OPERACIONAL: 
 
A ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S.A., constituída em 
26.10.2000, com autorização do Banco Central do Brasil para o início das atividades em 06.06.2001, 
DOU 12.06.2001. Vem operando, deste então, no mercado financeiro com Corretagens de Câmbio.  
 
A Corretora, para fins operacionais está enquadrada no Segmento 4 (S4), pela definição da Resolução 
4.553/17 do Conselho Monetário Nacional / Banco Central do Brasil. 
 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:  
 
As Demonstrações Contábeis da ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, 
CAMPEDELLI S.A foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei das Sociedades 
por Ações, em consonância com as normas do Banco Central do Brasil(Bacen), do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os quais incluem práticas e estimativas 
contábeis.  
 
Algumas normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foram 
aplicadas na apresentação das Demonstrações Contábeis de 30.06.2021, já aprovadas pelo Conselho  
 Monetário Nacional, sendo: 
a) CPC 01(R1) – Redução ao valor recuperável de ativos – Resolução nº 3.566/08; 
b) CPC 02(R2) – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis -   
Resolução nº 4.524/16;  
c)CPC 03(R2) – Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Resolução CMN nº 3.604/08;  
d)CPC 04(R1) – Ativo Intangível – Resolução nº 4.534/18; 
e)CPC 05(R1) -  Divulgação sobre Partes Relacionadas – Resolução nº 3.750/09; 
f)CPC 10(R1) -   Pagamento Baseado em Ações – Resolução  nº 3.989/11; 
g)CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativas e Retificação de Erro – Resolução nº 4.007/11; 
h)CPC 24-Eventos Subsequentes  - Resolução CMN nº 3.973/11; 
i) CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos contingentes – Resolução CMN nº 3823/09; 
j)CPC 26(R1) – Ativo Imobilizado – Resolução CMN nº 4.535/16; 
k)CPC 33(R1) – Benefícios a Empregados – Resolução CMN nº 4.877/2020; 
l)CPC 41 – Resultado por Ação – Resolução CMN nº 3.959/19 e  
m)CPC 46 – Mensuração do Valor  Justo – Resolução CMN nº 4.748/19. 
 
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
 
a) Disponibilidades em Moedas Estrangeiras - Representadas pelos valores convertidos as 

taxas cambiais em 30.06.2021, sendo MR$ 4082 em depósitos em moedas estrangeiras no 
Banco Rendimento menos as ordens de pagamento recebidas a liquidar em moedas 
estrangeiras de MR$ (2.238) mantidas em contrapartida em subtítulo como conta redutora no 
próprio ativo circulante, registradas em atendimento a Carta Circular nº 3.794, de 15.12.2016  e 
MR$ 40 em disponibilidades em moedas estrangeiras em espécie. 

 
b) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários – Está registrada ao custo, acrescida dos 

rendimentos auferidos mensalmente totalizando MR$ 140, de acordo como os índices 
contratuais e/ou relatórios remetidos pela instituição emissora dos títulos. 
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c) Ativo Permanente – Está contabilizado ao custo e as depreciações/amortizações foram efetuadas 
pelo método linear, de acordo com a legislação. Foram utilizados os percentuais de 20% a.a. para 
Sistema de Processamento de Dados e 10% a.a. para as demais contas do imobilizado. 

 
d) Provisão do 13º Salário – Constituída à razão de 1/12 avos com base na remuneração mensal 

percebida pelos empregados. 
 
e) Provisão de Férias – Constituída à razão de 1/12 avos com base na remuneração mensal 

percebida pelos empregados, levando-se em consideração as férias vencidas e proporcionais, 
inclusos também os encargos sociais correspondentes. 

 
f) Provisão para Impostos e Contribuições Sociais – O Imposto de Renda e a Contribuição Social, 

foram calculadas com base no lucro tributável de cada mês/período ajustado nos termos da 
legislação pertinente. 

 
g) Capital Social – O Capital Social atual está representado por 700.000 (setecentas mil) ações 

distribuídas em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) ações ON e 350.000 (Trezentos e cinquenta mil) 
ações PN, totalmente subscritas e integralizadas na data do balanço por acionistas domiciliados no 
país. 

 
h) Remuneração de Capital Próprio - No semestre findo não foram distribuídos juros sobre o Capital 

Próprio conforme faculta o Artigo 9º da Lei 9.249/95.  
 

i) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo - Os ativos são reconhecidos 
pelos valores de realização, incluindo os rendimentos, as variações monetárias auferidas e os 
passivos demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os 
encargos e as variações monetárias incorridas. 

 
j) Receitas e Despesas – O resultado das operações de compra e venda de títulos e valores 

mobiliários são apurados mensalmente, de acordo com os extratos de aplicações e rendimentos 
auferidos emitidos pelos bancos emissores, e nos resgates das operações. As demais receitas e 
despesas estão registradas segundo o regime de competência. 

 
4. CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL E DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO: 
 
A Reserva Legal já constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício, atingindo em 
31.12.2019 o valor de MR$ 140, ou seja, 20% do capital social conforme previsto na legislação 
societária. 
 
O Lucro de MR$ 699 apurado no 1º semestre de 2021, resta à disposição dos Acionistas para 
deliberação na próxima AGO. 

 
5. RISCOS, GERENCIAMENTO DE CAPITAL E SÓCIOAMBIENTAL: 
 
Atendendo às exigências requeridas pelo Bacen de “transparência e “informação ao público”, temos as 
seguintes informações: 
 
5.1. Gerenciamento de Riscos – Resolução 4557 de 23/02/2017.  
 
Em atendimento ao art. 32.º - Risco Operacional - da Resolução 4457/2017, são realizados testes 
definidos nas políticas e matrizes de controles operacionais para mitigar os riscos da Corretora, caso 
tenhamos a ocorrência; para o art. 25.º - Risco de Mercado – A corretora adotou procedimento de 
acompanhamento diário visando monitorar a flutuação da carteira com realização de teste de estresse; 
art. 21.º Risco de Crédito diariamente são avaliados os saldos bancários e os emitentes (contraparte) 
das aplicações financeiras, se ocorrerem, moedas estrangeiras existentes em estoque e a liquidação da 
compra/venda de moeda estrangeira;  e o art. 37.º Risco de Liquidez diariamente o Gestor através de 
controle observa a capacidade de honrar os compromissos da instituição junto aos credores. 
 



 

 

 

 

 
Alameda dos Nhambiquaras, 747 – 1º Andar – Conj. 03 – Moema – Cep 04090-011 – São Paulo –SP 

Telefone (11) 5052-6250 – E-mail: info@andreolieassociados.com.br 
 

11 

 

 
5.2. Gerenciamento de Capital 
 
Em observação ao Art. 2º. da Resolução 4557 Gerenciamento contínuo de capital a Corretora adotou 
acompanhamento dos limites estabelecidos pelo Bacen através das projeções de resultado das 
atividades e do Patrimônio Líquido com o mecanismo proativo de realização do teste de estresse.  
 
5.3. Gerenciamento Socioambiental  
 
O gerenciamento socioambiental requerido pela Resolução 4.327/14 foi atendido pela Instituição que 
adotou políticas e procedimentos baseados em alguns princípios como presteza e cortesia, tratamento 
digno e respeitoso, segurança e qualidade de vida no trabalho, propiciando excelência e crescimento 
profissional, apoiando inciativas externas de entidades vinculadas a preservação dos recursos naturais e 
educacionais e atuando com responsabilidade social, agindo com transparência, ética e moral em todas 
as atividades praticadas pela Corretora, objetivando o desenvolvimento sustentável econômico, 
contribuindo para que todos os recursos naturais sejam utilizados de forma consistente e sustentável. 
 
5.4. Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro  
 
A instituição disponibilizou através da intranet cursos e treinamentos aos colaboradores e 
correspondentes. O sistema de processamento de dados está capacitado para filtrar e controlar 
operações de compra e venda de moeda e operações de Câmbio Comercial (Importação e Exportação) 
financeiras realizadas. 
 
A Instituição disponibiliza, em seu site, acesso aos fornecedores, clientes, funcionários e colaboradores 
Canal de Relatos para comunicação de qualquer tipo de desvio de conduta ética. Os relatos são tratados 
com anonimato, sigilo, responsabilidade e isenção. 
 
6. ATIVOS PONDERADOS PELO RISCO/LIMITE DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA – RWA/PRE: 
EM 30.06.2021 
 
Levando-se em consideração que a somatória das parcelas do RWA (Ativos Ponderados pelo Risco)/ 
PRE (antigo Patrimônio de Referência Exigido) apurado conforme o artigo 2º da Resolução nº 4557, de 
23.02.2017, não pode ultrapassar o valor do Patrimônio de Referência (PR), assim apurado em 
30.06.2021: RWAOPAD (Antigo POPR - Parcela referente ao risco operacional) de R$ 574.759,09 + 
RWACAM (Antigo PCAM - parcela referente relativas ao risco das operações sujeitas a variação 
cambial) de R$ 9.774,24 + RWACPAD (antigo PEPR - parcela referente às exposições ponderadas pelo 
fator de ponderação a elas atribuído) de R$ 52.121,97 + RWAJUR (antigo PJUR – Parcelas relativas ao 
risco das operações sujeitas a variações de taxas de juros) R$ 0 + RWAACS (Antigo PACS – Parcelas 
relativas ao risco das operações sujeitas a variação do preço de ações) R$ 31.697,96 = RWA/PRE de 
R$ 668.353,26 versus PR de R$ 2.039.322,19 = margem de R$ 1.370.968,93, portanto, nessa data 
base, a nossa Corretora se encontrava enquadrada nesse limite operacional.  
 
7 - O Índice de Basileia  
 
É um conceito internacional, definido pelo Comitê de Basileia, que estabelece uma relação mínima entre 
o Patrimônio de Referência (PR) e os ativos ponderados pelo Risco (RWA) dos bancos. No Brasil, 
o índice a ser obedecido é de 8% 
 
Ao final do Semestre nosso índice era 24,41%. 
 
8. SEGUROS CONTRATADOS: 
 
A corretora mantém cobertura de seguro, considerada como suficiente pela Administração para atender 
possíveis perdas que possam advir em caso de sinistros. 
 
 
 



 

 

 

 

 
Alameda dos Nhambiquaras, 747 – 1º Andar – Conj. 03 – Moema – Cep 04090-011 – São Paulo –SP 

Telefone (11) 5052-6250 – E-mail: info@andreolieassociados.com.br 
 

12 

 

8.COMPONENTE ORGANIZACIONAL DE OUVIDORIA 
 
Conforme estabelecido pela Resolução nº 4.433, de 27 de julho de 2015, o Componente Organizacional 
de Ouvidoria se encontra em pleno funcionamento. 
 
9.COVID-19 – IMPACTOS NAS ATIVIDADES DA CORRETORA 

 
O início do ano foi impactado pela aceleração da pandemia com a necessidade de medidas mais 
rigorosas para conter o avanço da COVID-19, elevando a taxa de desemprego e queda no rendimento 
dos trabalhadores. 

 
Em meados de maio houve uma aceleração da vacinação, culminado na flexibilização das medidas de 
restrição à circulação impostas no início do ano. Mas a economia não deslanchou, a incerteza ainda nos 
cerca. 

 
O mundo segue esperançoso com a vacinação, porém acompanhando de perto a evolução de contágio 
da Variante Delta e o ramo do turismo continuou comprometido, principalmente pela manutenção do 
fechamento das fronteiras.   
 
No Brasil, o Real segue desvalorizado frente ao dólar, que apresentou trajetória volátil, flutuando em um 
intervalo entre R$ 4,96 e R$ 5,71 no semestre. Fora os impactos atuais da pandemia, existem incertezas 
quantos aos fundamentos macroeconômicos globais e locais, somadas a aspectos inflacionários a 
projeção do mercado é de 6,88% para 2021, estando acima da meta perseguida pelo BC que é de 
3,75%. 
 
Diante do contexto acima, no  1.º sem 2021 a receita da ARC com turismo apresentou uma redução de 
45,31% quando comparada com o mesmo período de 2020, resultado dos desempenhos negativos nas 
vendas de papel moeda e cartões pré pagos. 
 
Já  a receita de Posição própria com remessas e recebimentos do exterior, impulsionada pela 
movimentação nos portos subiu no  1.º sem 2021, apresentando um aumento de 24,76% quando 
comparado com o mesmo período de 2020, resultado dos desempenhos positivos de  vendas de  
interbancários (+36,87%) e remessas para pagamento de importações(+12,25%) . 
 

 1.º sem 2021 1.º sem 2020               % 

    
Turismo (espécie/cartões pré pagos)                                          155.138,12         283.685,20          (45,31)  

Posição própria (remessas - entradas e saídas) 1.334.015,26      1.069.262,91           24,76  

 1.489.153,38      1.352.948,11           10,07  

Com o objetivo de mitigar ao máximo o risco de contaminação dos colaboradores e prestadores de 
serviços a ARC manteve  as medidas, recomendações e determinações do governo,  órgãos de saúde e 
protocolos sanitários. Ajustamos os horários de atendimento, fornecemos álcool em gel e mascaras aos 
colaboradores e implantamos o trabalho Home Office  para determinadas áreas. 
 
Ao final do 1.º sem de 2021, pode-se afirmar que atravessamos esse período dentro da normalidade 
com o cumprimento de todas nossas obrigações. 
                                                    São Paulo, 30 de junho de 2021 
 
 
 
 
 
 

MAURÍCIO SINIGOI CAMPOS JOSÉ GOUVEIA CAMPOS 
DIRETOR DIRETOR 
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ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S/A 

CNPJ/MF 04.684.647/0001-30 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
Aos Srs. 
Diretores da 
ARC CORRETORA DE CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S/A 
Santos - SP 
 
1. Opinião 
 
Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição ARC CORRETORA DE CÂMBIO, 
ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S/A, que compreendem o Balanço Patrimonial em 30 de junho 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Instituição ARC CORRETORA DE 
CÂMBIO, ASSOCIADOS GOUVEIA, CAMPEDELLI S/A em 30 de junho de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
 
2. 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 contábeis”. Somos independentes em 
relação à instituição, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.     
 
3. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
consistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
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concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a respeito. 
 
4. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as 
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis. 
 
5. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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.  
 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
  

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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, imissão ou representações falsas intencionais. 

 

• Obtivemos 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 da instituição. 

 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevantes em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.   

 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 

• Obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da 
instituição para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
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São Paulo, 25 de agosto de 2021 
 
 
 

ANDREOLI & ASSOCIADOS 
AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

CRC2SP017977/O-1 
 

 

                                           
 

WALTER ARNALDO ANDREOLI                     LUIZ CARLOS FAUZA ANTÔNIO 
CONTADOR CRC1SP040608/O-0                    CONTADOR CRC1SP065377/O-0      

Sócio Responsável                                      Sócio Responsável 
 


