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Relatório da Administração 

Srs. Acionistas: 

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da UBS Consenso Participações 
S.A., elaboradas na forma das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

Atuação 
A Companhia atua como holding, tendo participação de 99,99% na UBS Consenso Investimentos 
Ltda. 

A investida atua na gestão de recursos de fundos de investimento e de carteira de ativos, inclusive de 
títulos e valores mobiliários, no Brasil ou no exterior. 

Gerenciamento de riscos 
A Companhia tem buscado o contínuo aprimoramento na gestão e no controle de riscos, alinhada 
com a prática global e com os requerimentos locais. A alta Administração tem participação ativa no 
gerenciamento de riscos através de uma robusta estrutura de comitês e da aprovação de políticas 
específicas e de limites de exposição aos diversos riscos dentro dos níveis aceitos pela Companhia. 
Dessa forma, reforça o seu papel dentro da governança corporativa, inclusive na identificação e 
discussão prévia dos riscos inerentes de novos produtos e serviços. 

As descrições dessas estruturas de gerenciamentos estão disponibilizadas no site da Instituição 
(https://www.ubs.com/global/pt/legalinfo2/brazil/risk-control.html). 

Continuidade de Negócio 
Não temos o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significantes 
sobre nossa capacidade de continuar operando. 

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos clientes, parceiros e colaboradores pelo sucesso alcançado no exercício. 

A Administração. 
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São Paulo Corporate Towers 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 
Vila Nova Conceição 
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil 

Tel: +55 11 2573-3000 
ey.com.br 

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da 
UBS Consenso Participações S.A. 
São Paulo - SP 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da UBS Consenso Participações S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UBS Consenso Participações 
S.A.. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, 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. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

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

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como 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, omissão 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 Companhia. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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Auditores Independentes S
CRC-2SP034519/O-6

Renato Nantes
Contador CRC 1RJ

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

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

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 25 de março de 2021. 

ERNST & YOUNG 
.S. 

115529/O-7 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Balanço patrimonial 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

Ativo 
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 
Instrumentos financeiros 
Impostos a compensar 

Notas 

4 

2020 

22 
143 

17 

2019 

7 
159 

17 

Não circulante 
Investimentos 5 4.180 5.194 

Total do Ativo 4.362 5.377 

Passivo 
Circulante 
Outros passivos 1 1 

Patrimônio Líquido 
 Capital Social 
Outros resultados abrangentes 
Reservas de lucros 

7 4.361 
3.146 

(46) 
1.261 

5.376
3.146 

(2) 
2.232 

Total do Passivo 4.362 5.377 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação) 

Receitas (despesas) operacionais 
Administrativas e gerais
 Contribuições a entidades de classe 
Diversas 

Outras receitas/(despesas) 
Resultado de participações em controladas 

Notas 

5 

2020 

(22) 
(2) 

-
25.378 

2019 

(41) 
(1) 

1 
12.238 

Resultado operacional antes do resultado financeiro 25.354 12.197 

Resultado financeiro 4 4 

Resultado antes dos tributos e participações 25.358 12.201 

Tributos sobre o lucro 
Corrente 

6 (1) 
(1) 

(1) 
(1) 

Lucro líquido dos exercícios 25.357 12.200 

Nº de ações 314.631.110 314.631.110 

Lucro líquido por ação - Básico e diluído 0,08 0,04 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

Lucro líquido dos exercícios 
2020 

25.357 
2019 

12.200 

Outros resultados abrangentes 
Ativos financeiros disponíveis para venda 
Efeito tributário 

(67) 
23 

(2) 
1 

Total do resultado abrangente dos exercícios 25.313 12.199 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

Reservas de lucros 
Outros 

Capital resultados Lucros 
Nota Social Legal Outras abrangentes acumulados Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.146 577 1.523 (1) - 5.245 
Ajustes no valor de mercado - TVM - - (1) - (1) 
Dividendos distribuídos 7 - - - - (12.068) (12.068) 
Lucro líquido do exercício - - - - 12.200 12.200 
Destinações: 
Reserva legal - 52 - - (52) -

 Reserva especial de lucros - - 80 - (80) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.146 629 1.603 (2) - 5.376 

Ajustes no valor de mercado - TVM - - - (44) - (44) 
Dividendos distribuídos 7 - - (1.603) - (24.725) (26.328) 
Lucro líquido do exercício - - - - 25.357 25.357 
Destinações:
 Reserva especial de lucros - - 632 - (632) -
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.146 629 632 (46) - 4.361 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

Atividades operacionais 
Notas 2020 2019 

Lucro líquido dos exercícios 25.357 12.200 

Ajustes que não afetam o caixa 
Resultado de participações em controladas 

Prejuízo ajustado nos exercícios 
5.b (25.378) 

(21) 
(12.238) 

(38) 

Variações em de ativos e passivos 
Instrumentos financeiros 
Outros ativos 
Impostos a compensar 
Outros passivos 

16 
-
-
-

(84) 
433 
(2) 

(803) 

Caixa líquido proveniente nas atividades operacionais (5) (494) 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Dividendos recebidos 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 
5.b 26.348 

26.348 
12.560 

12.560 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Dividendos pagos 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 
7 (26.328) 

(26.328) 
(12.068) 

(12.068) 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 15 (2) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 
4 

7 
22 
15 

9 
7 

(2) 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

1. Contexto operacional 

A UBS Consenso Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, com sede em 
São Paulo - SP, na Av. Cidade Jardim, nº 803, 7º andar, Conjunto 72, Itaim Bibi, CEP 01453-000 
e possui como objetivo social a participação em outras sociedades e empreendimento como 
sócia ou acionista. A Companhia faz parte do Grupo UBS Brasil, controlado pelo UBS AG 
(Suíça). 

Em novembro de 2020, as participações de minoritários da estrutura UBS Consenso foram 
adquiridas por seu controlador UBS Brasil Administradora por R$ 199.334, subsidiária do UBS 
AG (Suíça), passando a deter 100% da companhia. 

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 

a) Base de elaboração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas 
pela legislação societária brasileira e estão apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). 

O resultado e a posição financeira da Companhia estão expressos em Reais, sendo a 
moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras. 

A diretoria autorizou a emissão das demonstrações financeiras em 25 de março de 2021. 

b) Julgamentos e estimativas contábeis significativas 

No processo de elaboração das demonstrações financeiras, a Administração exerceu o 
melhor de seu julgamento e utilizou estimativas para calcular os valores reconhecidos nestas 
demonstrações: 

Continuidade 

A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e 
está convencida de que possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. 
Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material, 
que possa gerar dúvidas significantes sobre a sua capacidade de continuar operando e, 
desta forma, as demonstrações financeiras foram preparadas considerando este princípio. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras—Continuação 

Valor justo dos instrumentos financeiros 

O valor justo de ativos e passivos financeiros contabilizados no balanço patrimonial foi 
derivado de preços cotados em mercado ativo ou determinados utilizando-se modelos 
matemáticos para precificação. 

c) Pronunciamentos, alterações e interpretações existentes 

A administração avaliou as normas e interpretações aplicáveis no exercício, bem como, as 
normais que ainda não estão em vigor e não identificou impactos nas demonstrações 
financeiras da Companhia. 

3. Principais práticas contábeis 

a) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional 
que são utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto 
prazo. 

b) Instrumentos financeiros 

A Companhia classifica seus ativos financeiros a partir de uma análise das características 
contratuais dos fluxos de caixa e do modelo de negócios da empresa para a gestão dos 
ativos. Os ativos financeiros são classificados nas categorias, abaixo relacionadas: 

Custo amortizado 

São ativos financeiros geridos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja receber os 
respectivos fluxos de caixa contratuais. Nessa categoria, os fluxos de caixa futuros previstos 
contratualmente devem constituir-se exclusivamente em pagamentos de principal e juros em 
datas especificadas. 

11 



 

     

   
    

   
 

    

     
  

 

    

   
   

   
     

  

   
 

UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

3. Principais práticas contábeis--Continuação 

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes 

São ativos financeiros geridos dentro do modelo de negócios, cujo objetivo seja gerar retorno 
tanto pelo recebimento dos fluxos de caixa contratuais quanto pela negociação com 
transferência substancial de riscos e benefícios. 

Valor justo por meio do resultado 

São ativos financeiros que não se enquadram nas categorias custo amortizados ou valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes ou que são, no reconhecimento inicial, 
designados de forma irrevogável como valor justo por meio do resultado com o objetivo de 
eliminar um descasamento contábil, caso fossem mensurados de outra forma. 

Metodologia de redução ao valor recuperável 

As perdas por redução ao valor recuperável (impairment) dos ativos financeiros são 
apuradas com base em um modelo de perdas esperadas. 

Hierarquia de valor justo 

Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser vendido, ou um passivo liquidado, entre 
partes independentes com conhecimento do negócio e interessadas, em condições 
competitivas e normais de mercado, na data da avaliação. 

Os instrumentos financeiros são mensurados segundo a hierarquia de mensuração do valor 
justo descrita a seguir: 

Nível 1: Preços de mercado cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 
passivos idênticos. Incluem títulos públicos, ações de empresas listadas, posições 
compradas/vendidas, futuros e cotas de fundos de investimentos com liquidez imediata. 

Nível 2: Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 
para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável. Incluem derivativos 
de balcão e cotas de fundos de investimentos sem liquidez imediata. 

Nível 3: Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa 
para mensuração do valor justo não esteja disponível. 

12 



  
 

      
 

    

 

     

 

 
         

       
      

  
   

 

     

UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

3. Principais práticas contábeis--Continuação 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a Companhia não possui instrumentos mensurados nos 
níveis 2 e 3. 

c) Redução ao valor recuperável de outros ativos (impairment) 

Um ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. A 
Companhia testa, no mínimo anualmente, o valor recuperável dos seus ativos, sendo 
reconhecidas as eventuais perdas apuradas no resultado do exercício. No exercício não 
foram constatadas perdas no valor recuperável dos ativos. 

d) Investimentos 

Referem-se à participação em sociedade controlada no País que é avaliado pelo método de 
equivalência patrimonial. 

e) Impostos e contribuições 

A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. 

Conforme facultado pela legislação tributária, a empresa é optante do regime de lucro 
presumido, onde a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da 
contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for 
proveniente da prestação de serviços e 100% de outras receitas), sobre as quais se aplicam 
as alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. 

f) Receitas e despesas 

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência, 
observando o critério pro rata die. As operações de natureza financeira são atualizadas pelo 
método exponencial. 

g) Lucro por ação 

A Companhia apresenta informações sobre o resultado por ação básico e diluído dividindo-
se o lucro atribuível pela quantidade de ações. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

4. Instrumentos financeiros 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os instrumentos financeiros mensurados ao valor justo 
através de outros resultados abrangentes estão representados por: 

2020 2019 
Valor justo - Valor justo - Nível 

Vencimento Custo Nível 1 Custo 1 
Circulante 
Carteira própria:
 CDB-DI Itaú Acima de 365 dias 143 143 159 159 

143 143 159 159 

Os Certificados de Depósitos Bancários são atualizados por 98% do CDI (taxa dos depósitos 
interfinanceiros - DI). 

Os instrumentos financeiros são apresentados no ativo circulante em virtude da Companhia 
utilizá-los na sua gestão de caixa. 

Não havia operações com instrumentos financeiros derivativos ao encerramento dos exercícios. 

No exercício não houve reclassificação entre categorias instrumentos financeiros. 

5. Investimentos 

a) Investimentos em coligadas e controladas 

UBS Consenso 
UBS Consenso Aconselhamento 

Investimentos Ltda. Patrimonial Ltda. Total 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Capital social 2.992 2.992 - -
Patrimônio líquido ajustado 5.192 5.194 - -
Resultado do exercício 26.390 12.368 - -
Quantidade de cotas possuídas 2.991.754 2.991.754 - -
Participação no capital social - % 99,99% 99,99% - -
Dividendos recebidos (26.348) (12.560) - - (26.348) (12.560) 
Resultado de equivalência 25.378 12.368 - (130) 25.378 12.238 
Valor contábil do investimento 4.180 5.194 - - 4.180 5.194 

A UBS Consenso Aconselhamento foi incorporada pela UBS Consenso Investimentos em 23 de 
Setembro de 2019. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

5. Investimentos--Continuação 

b) Movimentação do saldo de investimentos 

2020 2019 
Saldo anterior 5.194 5.516 
Equivalência patrimonial 25.378 12.238 
Dividendos recebidos (26.348) (12.560) 
Equivalência patrimonial - MTM (44) -
Saldo atual 4.180 5.194 

6.  Imposto de renda e contribuição social 

A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social é a seguinte: 

2020 2019 
Apuração de imposto de renda e 
contribuição social - correntes 

Imposto de
Renda 

Contribuição 
Social 

Imposto de
Renda 

Contribuição 
Social 

Rendimentos finance///iros 4 4 4 4 
Lucro presumido 4 4 4 4 
Alíquota de 15% para IR e 9% para CS 1 - 1 -
Total 1 - 1 -

7. Patrimônio líquido 

Capital social 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 3.146, representado por 314.631.110 ações, 
sendo 314.621.110 ações ordinárias e 10.000 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor 
nominal. 

Reserva de lucros - Reserva Legal 
A reserva legal é constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 
20% do capital social. 

Reserva de lucros – Reserva especial 
A parcela de lucro não distribuída terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral, por 
proposta da diretoria. 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

7. Patrimônio líquido--Continuação 

Dividendos 
Conforme o Estatuto Social da Companhia, aos acionistas é assegurado os dividendos mínimos 
obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido do período, calculados nos termos do artigo 
202 da Lei das Sociedades Anônimas. 

No exercício de 2020 foram distribuídos dividendos no montante de R$ 26.328 (R$ 12.068 em 
2019). 

8.  Partes relacionadas 

Não houve transação com partes relacionadas/remuneração de pessoal chave durante o 
exercício. 

As empresas do grupo UBS no Brasil compartilham uma série de estruturas, incluindo as 
relacionadas ao pessoal-chave da Administração, que consequentemente tem seus custos 
refletidos nos contratos de rateio de custos das respectivas entidades operacionais. 

9. Contingências 

Ao encerramento dos exercícios, a Companhia não se encontrava envolvida em ações judiciais 
ou administrativas. 

10. Gerenciamento de riscos 
A Companhia tem buscado o contínuo aprimoramento na gestão e no controle de riscos, alinhado 
com a prática global e com os requerimentos locais. A Alta Administração tem participação ativa 
no gerenciamento de riscos através de uma robusta estrutura de comitês e da aprovação de 
políticas específicas e de limites de exposição aos diversos riscos dentro dos níveis aceitos pelo 
grupo. Dessa forma, reforça o seu papel dentro da governança corporativa, inclusive na 
identificação e discussão prévia dos riscos inerentes de novos produtos e serviços. 

As atividades de controle de riscos são executadas por áreas específicas e independentes, sob a 
coordenação do Diretor de Riscos, e segregadas das áreas de negócio e de Auditoria Interna. Há 
áreas específicas para o controle de cada disciplina de risco (mercado, crédito e operacional e 
demais riscos relevantes não cobertos na apuração do montante dos ativos ponderados pelo 
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UBS Consenso Participações S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em milhares de reais) 

10. Gerenciamento de riscos--Continuação 

risco). Todos os riscos são discutidos em comitês e fóruns de discussão específicos e a sua 
integração bem como o controle e a mitigação dos efeitos adversos resultantes das suas 
interações são materializados através dos relatórios de monitoramento, do Comitê de Controle de 
Riscos, no qual são abordados todos os tópicos relevantes dos comitês específicos, da 
Declaração de Apetite aos Riscos e do Programa de Testes de Estresse. 

11. Outras informações 

A pandemia da Covid-19 alterou drasticamente o cenário global e criou enormes desafios em 
todos os aspectos da sociedade, em saúde, segurança e economia. A administração avalia de 
forma constante o impacto da pandemia nas operações e na posição patrimonial e financeira da 
Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar seus impactos, 
todavia a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
gerar dúvidas significantes sobre a sua capacidade de continuar operando e, desta forma, as 
demonstrações financeiras foram preparadas considerando este princípio. 

Bruno Costa Barino Rafael Granja Furlanetto 
Diretor Contador CRC 1RJ115472/O-2 
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