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Opinião 
 

Examinamos as demonstrações financeiras da Getnet Adquirência e Serviços para Meios de 
Pagamento S.A. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 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 Getnet Adquirência e 
Serviços para Meios de Pagamento S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. 
 

Base para opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras". Somos independentes em relação 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 

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

A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
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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. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras 

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

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

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

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.
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• 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, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Instituição. 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 Instituição a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

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

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

 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 

entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
Porto Alegre, 30 de março de 2020. 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 

 
 
 
 
Maria José De Mula Cury 
Contadora CRC 1SP192785/O 
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Senhores Acionistas: 

 
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as 
demonstrações financeiras da Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. 
(“Getnet”), relativas aos exercícios em dezembro de 2019 e 2018, acompanhadas das notas 
explicativas e relatório dos auditores independentes. 
Patrimônio Líquido e Resultado 
Em 31 de dezembro de 2019 o patrimônio líquido atingiu o montante de R$ 2,612 bilhões (31/12/2018 
- R$ 2,165 bilhões). O lucro líquido apresentado no exercício de 2019 foi de R$ 585,4 milhões 
(31/12/2018 - R$ 482,8 milhões). 
Ativos e Passivos 
Em 31 de dezembro de 2019, os ativos totais atingiram R$ 26,572 bilhões (31/12/2018 - R$ 27,131 
bilhões). Desse montante, destacamos, R$ 22,945 bilhões (31/12/2018 - R$ 22,252 bilhões) que são 
representados pelos valores a receber das principais bandeiras decorrentes das operações de venda 
com cartões de débito e crédito efetuadas pelos Estabelecimentos Comerciais. 
A Getnet destinou a distribuição de R$ 139,0 milhões a título de dividendos, referente ao exercício de 
2019 (31/12/2018 – R$ 114,7 milhões). 
A Getnet quando da autorização emitida pelo Banco Central do Brasil para atuar como instituição de 
pagamento na modalidade de credenciadora, passou elaborar suas demonstrações financeiras 
segundo as regras definidas para as instituições de pagamento observando o Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”). 
Ainda, para a obtenção de tal autorização mantém suas operações adequadas com os objetivos 
estratégicos estabelecidos com plano de negócios examinado pelo BACEN. 
 
 
A Administração. 
 
Porto Alegre, 24 de março de 2020. 
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Ativo Nota 31/12/2019  31/12/2018 

Circulante  

   

   Disponibilidades 3 (a)       211.280         1.789.896  

  Títulos e valores mobiliários e instrumentos 
financeiros derivativos 

3 (b) 
      1.421.001         1.796.558  

Carteira própria   575.927          1.057.128  

Instrumentos financeiros derivativos   4.177             -  

Vinculados à prestação de garantias   840.897             739.430  

   Relações interfinanceiras 4  22.944.808       22.252.116  

Pagamentos e recebimentos a liquidar   22.944.808       22.252.116  

   Outros créditos 5 1.010.833            321.987  

Créditos tributários              67.581               36.369  

Diversos            1.001.259             360.000  

(Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa) 6 (d) e 7 (b)            (58.007)            (74.382) 

   Outros valores e bens 8             38.103               12.378  

Despesas antecipadas                38.103               12.378  
  25.626.025     26.172.935  

Realizável a longo prazo   
   

   Outros créditos 5 18.612              18.829  

Créditos tributários   9.614                13.901  

Diversos   8.998                  4.928  

   Outros valores e bens 8  48.900               42.147  

Despesas antecipadas   48.900                42.147  

 
 67.512             60.976  

Permanente  
   

   Investimentos 9             22.772             96.450  

Participações em controladas no país  22.772               96.450  

   Imobilizado 10 654.240           374.605  

Imóveis    12.459                12.405  

Outras imobilizações de uso   1.490.520         1.089.238  

(Depreciações acumuladas)   (848.739)         (727.038) 

   Intangível 11 201.064           425.802  

Ativos intangíveis             201.064            425.802  

 
  878.076            896.857  

Total do ativo  
 26.571.613      27.130.768  
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Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2019  31/12/2018 

Circulante   
  

   Relações interfinanceiras 12 9.804.625     10.352.624  

Recebimentos e pagamentos a liquidar      9.804.625      10.352.624  
   Obrigações por empréstimos e repasses 13  639.234               48.986  

Empréstimos no país - outras instituições   639.234               48.986  

Instrumentos financeiros derivativos  9.663               - 

Instrumentos financeiros derivativos  9.663               - 

   Outras obrigações 14     13.460.203     14.504.888  

Sociais e estatutárias   74.040               68.428  

Fiscais e previdenciárias   56.110               86.474  

Diversas   13.330.053      14.349.986  
  23.913.725    24.906.498  

Exigível a longo prazo  
   

   Obrigações por empréstimos e repasses 13  13.312              45.202  

Empréstimos no país - outras instituições   13.312                45.202  

   Outras obrigações 14  32.810               13.790  

Sociais e estatutárias   15.131                  6.352  

Fiscais e previdenciárias   8.780                  4.310  

Diversas   8.899                  3.128  
  46.122              58.992  

Patrimônio líquido  
   

   Capital social - de domiciliados no país   1.189.503          1.059.550  

   Capital social - de domiciliados no exterior  
 -               129.953  

   Reservas de capital   6.400                  6.400  

   Reservas de lucros   1.416.096              969.741   

   Ajustes de avaliação patrimonial  (233)                  (366)  
           16  2.611.766         2.165.278  

Total do passivo e patrimônio líquido  
 26.571.613      27.130.768  
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Nota 

  
01/07 a 

31/12/2019  

01/01 a 
31/12/2019  

01/01 a 
31/12/2018 

Receitas de intermediação financeira           
Resultado de operações com títulos e valores 
mobiliários 

  
   33.944   93.801  86.787 

       33.944   93.801  86.787 

Despesas de intermediação financeira           
Operações de empréstimos e repasses      (8.973)   (12.140)  (9.675) 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6    (20.791)   (46.349)  (46.738) 

       (29.764)   (58.489)  (56.413) 

Resultado bruto de intermediação financeira       4.180    35.312   30.374 

Outras receitas e despesas operacionais          
Receitas de prestação de serviços 17    995.548    2.021.756   2.086.057 

Despesas de pessoal 18 (a)    (107.593)   (204.770)  (184.216) 

Outras despesas administrativas 18 (b)    (496.091)   (980.789)  (888.246) 

Despesas tributárias 19    (132.380)   (246.259)  (262.381) 

Resultado de participações em controladas  9    (1.629)   671   4.887 

Outras receitas operacionais 20 (a)    488.028    867.601   520.351 

Outras despesas operacionais  20 (b)    (283.471)   (551.592)  (542.523) 

       462.412    906.618   733.929 

Resultado operacional      466.592    941.930   764.303 
Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participações    466.592  941.930  764.303 

Imposto de renda e contribuição social 21        
Imposto de renda      (129.722)   (241.453)  (188.021) 

Contribuição social      (46.934)   (86.507)  (66.827) 

Ativo fiscal diferido      28.382    22.454   4.559 

       (148.274)   (305.506)  (250.289) 

Participações nos lucros       (34.033)   (51.040)  (31.251) 

Lucro líquido      284.285   585.384    482.763 

           
Lucro por ação          
Quantidade de ações (milhares)     69.565  69.565  69.565 

Lucro líquido por lote de mil ações (em R$)     4,09  8,41  6,94 
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          Reservas de lucros             

      
 Capital 

realizado  
  

 Reservas 
de capital  

  
 Reserva 

legal  
  

 Reserva 
estatutária  

  
 Ajustes de 

avaliação 
patrimonial  

  
 Lucros 

acumulados  
   Total  

Saldos em 31 de dezembro de 2017 
  

  1.189.503  6.400  58.214  538.096  -  -  1.792.213 

Ajustes de exercícios anteriores 
 

 -  -  -  5.324  -  -  5.324 

 Lucro líquido do exercício  
  

  -  -  -  -  -  482.763  482.763 

 Destinações:            -    -  - 
 Reserva legal   16 (b)    -  -  24.137  343.969  -  (368.107)  - 
 Dividendos   16 (b)    -  -  -  -  -  (114.656)  (114.656) 

Reserva para equalização dos dividendos  16 (b)   -  -  -  171.985  -  (171.985)  - 

Reserva para reforço de capital de giro 16 (b)  -  -  -  171.985  -  (171.985)  - 

Ajuste de avaliação patrimonial 
 16 (b)  

 -  -  -           -   (366)  -  (366) 

Saldos em 31 de dezembro de 2018      1.189.503    6.400    82.351    887.390    (366)   -      2.165.278  

 Mutações do exercício      -  -  24.138  343.969  (366)  -  373.065 

Saldos em 31 de dezembro de 2018 
  

  1.189.503  6.400  82.351  887.390  (366)  -  2.165.278 

 Lucro líquido do exercício      -  -  -  -  -  585.384  585.384 

 Destinações:      -  -  -  -  -    - 
 Reserva legal   16    -  -  29.269  -  -  (29.269)  - 
 Dividendos   16    -  -  -  -  -  (139.029)  (139.029) 
 Reservas para equalização de dividendos 16  -  -  -           309.819  -  (309.819)  - 
 Reservas para reforço de capital de giro 16  -  -  -          107.267  -  (107.267)  - 
 Ajuste de avaliação patrimonial      -  -  -   -   133  -  133 

Saldos em 31 de dezembro de 2019      1.189.503    6.400    111.620    1.304.476    (233)   -      2.611.766  

 Mutações do exercício      -  -  29.269  417.085  134  -   446.488  

Saldos em 30 de junho de 2019 
  

  1.189.503  6.400  97.406  1.101.922  (527)  -  2.394.705 

 Lucro líquido do semestre      -  -  -  -  -  284.285  284.285 
Destinações:  

       -      - 
Reserva legal 16  -  -  14.214  -  -  (14.214)  - 
Dividendos 16  -  -  -  -  -  (67.518)  (67.518) 
 Reservas para equalização de dividendos 16  -  -  -  202.553  -  (202.553)  - 
 Reservas para reforço de capital de giro 16  -  -  -  -  -  -  - 

Ajuste de avaliação patrimonial 
 

 -  -  -  -  294  -  294 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  

 1.189.503  6.400    111.620      1.304.476   (233)  -    2.611.766  

 Mutações do semestre      -  -  14.214  202.553  294  -  217.061 
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 Nota 
01/07 a 

31/12/2019 
01/01 a 

31/12/2019 
01/01 a 

31/12/2018 
Fluxo das atividades operacionais  

   
Lucro líquido (a)   284.285   585.384  482.763 

Ajustes ao lucro líquido (b)   294.417   585.028  501.134 

Depreciação e amortização 18 (b)  254.539   485.168  454.969 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 (d)  20.791   46.349  46.738 

Outras provisões (reversões) 7 (b)  11.283   26.820  (11.759) 

Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas 15  157   1.398  329 

Custo residual dos ativos permanentes baixados   6.315   11.382  6.705 

Perdas intangível/imobilizado   19.112   24.896  3.923 

Juros e encargos sobre financiamentos  8.973    12.140    9.675 

Resultado de equivalência patrimonial 9  1.629   (671)  (4.887) 

Ativo fiscal diferido   (28.382)   (22.454) (4.559) 

Variação de ativos e passivos (c)   (826.150)  (3.005.951) 1.656.948 

Títulos e valores mobiliários   (262.909)  (101.467) (130.210) 

Relações interfinanceiras ativas   (1.746.656)  (692.692) (2.889.694) 

Outros créditos   (472.869)  (761.798) (84.317) 

Outros valores e bens   (29.527)  (32.478) (46.712) 

Relações interfinanceiras passivas   373.022   (547.999) 3.420.251 

Outras obrigações   1.468.335   (586.350) 1.591.610 

Impostos pagos   (155.546)  (283.167) (203.980) 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  

(= a + b + c) 
 

 (247.448)  (1.835.539)      2.640.845 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos    
 

Baixa de Investimentos e/ou participação em controladas  
 3.000   3.000  - 

Incorporação de caixa pela cisão parcial de controlada  
451 451 - 

Aquisição de imobilizado  
 (267.551)  (457.100) (198.329) 

Aquisição de intangível  
 (126.813)  (186.618) (67.138) 

Alienação de ativo imobilizado  
-     1  2.898 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  
 (390.913)  (640.266) (262.569) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
   

Captação de empréstimos e financiamentos  600.539  600.539  
- 

Pagamento de empréstimos e financiamentos  
 (22.332)  (47.672) (45.089) 

Pagamento de dividendos 16 (b) 
 (71.512)  (131.339) (107.702) 

Juros pagos sobre empréstimos  
 (2.473)  (5.541) (8.760) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento  504.223 415.988 (161.551) 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  (134.138) (2.059.817) 2.216.725 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3 (a)  
 921.345   2.847.024  630.299 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 3 (a)   787.207   787.207  2.847.024 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  (134.138) (2.059.817) 2.216.725 
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1 Contexto operacional 

A Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. (“Getnet”), controlada pelo Banco 
Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”), constituída na forma de sociedade anônima, atua no 
mercado de adquirência e serviços para meios de pagamento, regulamentado pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BACEN), sendo suas operações voltadas, 
principalmente, para:  
 

(i) prestação de serviços de credenciamento de estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos 
prestadores de serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito; 
 

(ii)  captura, transmissão e processamento de dados e informações, por meio de rede de equipamentos 
diversos; 

 
(iii) gestão de pagamentos e recebimentos efetuados a estabelecimentos credenciados à sua rede; 

 
(iv) instalação, desinstalação, monitoração, fornecimento, manutenção e a locação de equipamentos 

utilizados em redes de captura de transações; 
 

(v) desenvolver e comercializar ou licenciar softwares; 
 

(vi) comercializar produtos ou distribuir serviços de empresas fornecedoras de informações cadastrais; 
 

(vii) prestar serviços de infraestrutura técnica, comercial e logística para os negócios relativos ao 
recebimento de contas de empresas concessionárias, bancos e outros documentos de arrecadação; 

 
(viii) emissão de moeda eletrônica nos termos da regulamentação do Banco Central do Brasil, prestando 

os serviços de: (a) gerenciamento de contas de pagamento pré-pagas; (b) disponibilização de 
transação de pagamento com base em moeda eletrônica aportada nas contas de pagamento pré-
pagas; e, (c) conversão dos recursos em moeda física ou escritural, podendo habilitar a sua aceitação 
com a liquidação em conta de pagamento pré-paga que gerencia;   
 
As operações da Getnet são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam 
integradamente no mercado financeiro, lideradas pelo Banco Santander. Os benefícios e custos 
correspondentes dos serviços prestados são absorvidos entre as mesmas e são realizados no curso 
normal dos negócios e em condições de comutatividade. 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis 
 
As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019, foram preparadas a partir das diretrizes 
contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações associadas às normas e instruções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), tendo em vista que a partir de 
maio de 2016, a Getnet passou a ser uma instituição autorizada a funcionar pelo BACEN. Essas 
demonstrações evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.  
 
A Getnet é controlada pelo Banco Santander, em 31 de dezembro de 2019 o investimento totalizava 
100,0% do Capital Social. As normas do BACEN não preveem a apresentação de demonstrações 
consolidadas, não obstante o Banco Santander foi consultado e não fez objeção quanto a não 
apresentação das demonstrações financeiras consolidadas pela Getnet. 
Em 19 de dezembro de 2018, o Banco Santander e os acionistas Minoritários da Getnet celebraram 
aditivo ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da Getnet S.A., no qual o Banco 
Santander se comprometeu a adquirir a totalidade das ações dos minoritários, correspondentes a 
11,5% do capital social da Getnet, pelo valor de R$ 1,431 bilhões. Em 18 de fevereiro de 2019 o Bacen 
autorizou a venda e em 25 de fevereiro de 2019 foram registradas as transferências das ações, 
passando o Banco Santander a ter 100% do Capital Social. 
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Visando a simplificação da estrutura societária e consequente redução de custos administrativos, os 
Administradores decidiram em 31 de outubro de 2019 realizar cisão parcial da Integry Tecnologia e 
Serviços A.H.U. Ltda, com versão da parcela cindida de seu patrimônio em favor da Getnet.  
No mesmo sentido, em 20 de dezembro de 2019, a Getnet vendeu a sua participação no capital social 
da Integry para Santander Merchant Platform Solutions Sl., passando assim a deixar de fazer parte 
das empresas controladas pela Getnet. 
O Conselho de Administração autorizou a emissão das demonstrações financeiras para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, na reunião realizada em 24 de março de 2020. 
 

2.1.  Principais políticas contábeis 
 

(a) Apuração do resultado 

 
O resultado é apurado, de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 
 

(b) Moeda funcional  

 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação da 
Getnet.  
 
Os ativos e passivos são convertidos (quando existentes em moeda diversa) para o Real.  

 
(c) Caixa e equivalentes de caixa 

 
Para fins da demonstração dos fluxos de caixa, equivalentes de caixa correspondem aos saldos de 
aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibilidade imediata, sujeito a um insignificante 
risco de mudança de valor e com prazo original igual ou inferior a noventa dias. 
 

(d) Aplicações interfinanceiras de liquidez 

 
São demonstradas pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, encargos 
e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorridos até a data do balanço, calculados “pro 
rata” dia. 
 

(e) Títulos e valores mobiliários 

 
A carteira de títulos e valores mobiliários está demonstrada pelos seguintes critérios de registro e 
avaliação contábeis:  
I - títulos para negociação;  
II - títulos disponíveis para venda; e  
III - títulos mantidos até o vencimento. 
 
Na categoria títulos para negociação estão registrados os títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e na categoria títulos mantidos até o 
vencimento, aqueles para os quais existe intenção e capacidade financeira da Getnet de mantê-los em 
carteira até o vencimento. Na categoria títulos disponíveis para venda, estão registrados os títulos e 
valores mobiliários que não se enquadram nas categorias I e III. Os títulos e valores mobiliários 
classificados nas categorias I e II estão demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia, ajustados ao valor de mercado, 
computando-se a valorização ou a desvalorização decorrente de tal ajuste em contrapartida: 
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(1) da adequada conta de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do período, 
quando relativa a títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação; e  
 
(2) da conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários, quando relativa a títulos 
e valores mobiliários classificados na categoria títulos disponíveis para venda. Os ajustes ao valor de 
mercado realizados na venda desses títulos são transferidos para o resultado do período.  
 
Os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento estão 
demonstrados pelo valor de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
calculados “pro rata” dia.  
 
As perdas de caráter permanente no valor de realização dos títulos e valores mobiliários classificados 
nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento são reconhecidos 
no resultado do período. 
Os títulos classificados como títulos para negociação independentemente da sua data de vencimento 
estão classificados integralmente no circulante, conforme estabelecido pela circular Bacen 
3.068/2001. 
 

(f) Instrumentos financeiros derivativos 

 
Os instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a intenção da Administração 
em utilizá-los como instrumento destinados a "hedge" ou não. As operações efetuadas por conta 
própria ou que não atendam aos critérios de "hedge" contábil, principalmente derivativos utilizados 
na administração da exposição global de risco, são contabilizadas pelo valor de mercado, com os 
ganhos e as perdas realizados e não realizados, reconhecidos no resultado do período.  
 
Os instrumentos financeiros derivativos designados como parte de uma estrutura de proteção contra 
riscos ("hedge") podem ser classificados como:  
I - "hedge" de risco de mercado; e  
II - "hedge" de fluxo de caixa. 
 
Os instrumentos financeiros derivativos destinados a "hedge" e os respectivos objetos de "hedge" são 
ajustados ao valor de mercado, observado o seguinte:  
(1) para aqueles classificados na categoria I, a valorização ou a desvalorização é registrada em 
contrapartida à adequada conta de receita ou despesa, líquida dos efeitos tributários, no resultado do 
período; e  
(2) para aqueles classificados na categoria II, a valorização ou desvalorização da parcela efetiva é 
registrada em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, líquida dos efeitos tributários.  
 
Alguns instrumentos financeiros híbridos são compostos por um instrumento financeiro derivativo e 
um ativo ou passivo não derivativo. Nestes casos, o instrumento financeiro derivativo representa um 
derivativo embutido. Os derivativos embutidos são registrados separadamente em relação ao contrato 
a que estejam vinculados. 
 

(g) Outros créditos e provisão para créditos de liquidação duvidosa 

 
A classificação das operações de outros créditos e a constituição da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa foram definidas para cobrir eventuais perdas e levam em consideração os riscos 
específicos e globais da carteira, de acordo com política interna de provisão, norteadas, pelas 
diretrizes estabelecidas pela Resolução CMN nº 2.682 de 21 de dezembro de 1999. 
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(h) Despesas antecipadas 

 
São contabilizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, sobretudo relacionados a 
taxas anuais para manutenção de softwares, cujos benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em 
exercícios seguintes e são apropriadas ao resultado, de acordo com a vigência dos respectivos 
contratos.  
 

(i) Outros ativos e passivos circulantes e realizáveis a longo prazo 

 
São demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos, encargos 
e variações monetárias ou cambiais auferidos e/ou incorridos até a data do balanço, calculados “pro 
rata” dia e, quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de 
mercado ou de realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo 
e passivo circulantes, respectivamente.  
 

(j) Imposto de renda e contribuição social 

 

As provisões para imposto de renda e a contribuição social são constituídas à alíquota de 15%, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% para contribuição social sobre o lucro 
líquido ajustadas conforme legislação fiscal. 
 
Os créditos tributários são constituídos com base nas alíquotas vigentes na data do balanço e nas 
disposições constantes na Resolução nº 3.059 de 30 de dezembro de 2002 e na Resolução nº 3.355 
de 31 de março de 2006, do CMN. Essas resoluções determinam que, para registrar e manter 
contabilmente os créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal de imposto de renda e base 
negativa de contribuição social sobre o lucro líquido, bem como aqueles decorrentes de diferenças 
temporárias, a Getnet deve atender, cumulativamente: 
 
(i) Apresentar histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e 

contribuição social, no mínimo, em três exercícios dos últimos cinco exercícios sociais, 
incluindo o exercício em referência; e 

(ii) Possuir expectativa de geração de lucros tributáveis futuros para fins de imposto de renda e 
contribuição social, em períodos subsequentes, baseada em estudo técnico que demonstre a 
realização do crédito tributário em um prazo máximo de dez anos. 

 

(k) Programa de integração social (PIS) e contribuição para o financiamento da 

seguridade social (COFINS) 

 

O regime tributário adotado pela Getnet é o Não-Cumulativo com as seguintes alíquotas: PIS (1,65%) 
e COFINS (7,60%) aplicadas às receitas operacionais e outras receitas. Com relação as receitas 
financeiras as alíquotas são 0,65% e 4% para o PIS e COFINS respectivamente sem dedução de 
despesas. 

 
(l) Investimento 

 
A Getnet possui investimentos em controladas, os quais são avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial. O investimento é inicialmente reconhecido pelo custo de aquisição e seu valor contábil 
é aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da Getnet nos lucros ou prejuízos 
do período gerados pela investida após a aquisição. A participação no lucro ou prejuízo do período da 
controlada é reconhecida no resultado do exercício da Getnet. As distribuições recebidas da investida 
reduzem o valor contábil do investimento.  



Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. 
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

 

10 de 33 

Nas demonstrações financeiras da Getnet as informações financeiras das controladas e dos 
investimentos controlados em conjunto são reconhecidas através do método de equivalência 
patrimonial, conforme demonstrado abaixo:  

Companhia Natureza País 2019     2018 

Auttar H.U.T. Processamento de Dados Ltda. Controlada Brasil 99,99% 99,99% 

Toque Fale Serviços de Telemarketing Ltda. Controlada Brasil 99,99% 99,99% 

Integry Tecnologia e Serviços A.H.U Ltda Controlada Brasil 00,00% 99,99% 
 
Visando a simplificação da estrutura societária e consequente redução de custos administrativos, os 
Administradores decidiram em 31 de outubro de 2019 pela cisão parcial da Integry Tecnologia e 
Serviços A.H.U. Ltda, com versão da parcela cindida de seu patrimônio em favor da Getnet.  
 
No mesmo sentido, em 20 de dezembro de 2019, a Getnet vendeu a sua participação no capital social, 
da Integry para Santander Merchant Platform Solutions Sl., que deixou de fazer parte das empresas 
controladas pela Getnet. 
 
 

(m) Imobilizado de uso 

 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada. Quando aplicável, as perdas por redução ao valor recuperável 
(“impairment”) serão reconhecidas diretamente no resultado do exercício. 
 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 
construídos pela própria Getnet inclui o custo de materiais e mão de obra direta e quaisquer outros 
custos para colocar o ativo no local e na condição necessários para que estes sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração. 
 
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro 
for esperado do seu uso ou da sua venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo 
(calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são 
incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 
  
Em 31 de dezembro de 2019, foram reconhecidos Softwares que são totalmente vinculados ao 
funcionamento de um hardware e capitalizados no imobilizado. Dessa forma foi realizada uma 
reclassificação de saldos para imobilizado e despesas antecipadas.  
 
(i) Custos com instalação 
 
Os custos incorridos internamente e com terceiros diretamente atribuíveis à instalação dos terminais 
de ponto de venda (“POS”) são incluídos como ativo imobilizado. 
 
(ii) Custos subsequentes 
 
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso 
seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a 
Getnet e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que 
tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são 
reconhecidos no resultado, conforme incorridos, tais como: retirada do equipamento do ponto de 
venda, conserto, reinstalação, fretes, entre outros. 
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(iii) Depreciação 
 
A depreciação é calculada sobre o custo de aquisição do ativo, somados todos os custos incorridos 
para que o ativo esteja nas condições de funcionamento previstas pela Administração, deduzida de 
seu valor residual, quando existente. Para calcular a depreciação, é estimada a vida útil de cada classe 
de ativo imobilizado. Essa estimativa reflete mais adequadamente o padrão de consumo dos 
benefícios econômicos futuros daquela classe de ativos. A despesa com depreciação é reconhecida no 
resultado do exercício pelo método linear. A vida útil adotada para cada classe de ativo imobilizado, 
tanto para o exercício corrente quanto para o exercício comparativo, está demonstrada a seguir: 
 
 

 
Média ponderada 

de vida útil 
 Taxa média de 
depreciação anual 

    

Móveis e utensílios 10 anos  10% 

Veículos 5 anos  20% 

Equipamentos de informática 5 anos  20% 

Terminais de pontos de venda POS 3 anos  33% 

Computadores e periféricos  5 anos  20% 

Equipamentos de telecomunicações 5 anos  20% 

Benfeitorias em imóveis de terceiros 4 anos  25% 

Edificações e salas comerciais 25 anos  4% 

Benfeitorias em imóveis próprios   10 anos  10% 

 
 

(n) Intangível 

 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios 
corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis 
são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. 
 
A Getnet adota a política de capitalização dos gastos diretamente relacionados ao desenvolvimento 
interno de softwares para uso em suas operações, desde que sejam atendidos os aspectos requeridos 
para tal reconhecimento. Os principais gastos são relacionados com mão de obra interna para o 
desenvolvimento dos sistemas operacionais utilizados pela Getnet. Os gastos com pesquisas são 
registrados como despesas, quando incorridos. 
 
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em 
relação à perda de redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor 
econômico do ativo, no mínimo, a cada ocasião de emissão de demonstrações financeiras. O período 
e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados, no mínimo, ao 
final de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios 
econômicos futuros desses ativos são tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A 
amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na 
categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.  
 
O ágio na aquisição de sociedade controlada é amortizado em 6 anos, observada a expectativa de 
resultados futuros e está sujeito à avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior 
frequência se as condições ou circunstâncias indicarem a possibilidade de perda de valor. 
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Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre 
o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do 
resultado no momento da baixa do ativo. 
 

(o) Captações 

 
Os instrumentos de captação de recursos são reconhecidos inicialmente ao seu valor justo, 
considerado basicamente como sendo o preço de transação. 

 
(p) Redução ao valor recuperável de ativos 

 

Os ativos financeiros e não financeiros são avaliados ao fim de cada período de reporte, com o objetivo 
de identificar evidências de desvalorização em seu valor contábil. 
 
Se houver alguma indicação, a Getnet deve estimar o valor recuperável do ativo e tal perda deve ser 
reconhecida imediatamente na demonstração do resultado. O valor recuperável do ativo de um ativo 
é definido como o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesas de venda e o seu valor 
em uso. 
 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Getnet não identificou a necessidade de realizar ajustes frente 
à recuperabilidade de seus ativos financeiros e não financeiros. 

 
(q) Ativos e passivos contingentes  

 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações 
legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823 do CMN e o CPC 25, 
aprovado pelo BACEN, da seguinte forma: 

 
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 mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da 
capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos 
contingentes cuja expectativa de êxito é provável são divulgados nas notas explicativas. 

 
Passivos contingentes – são reconhecidos nas demonstrações financeiras quando for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial, com provável saída de recursos para liquidação das 
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. A 
definição da probabilidade de perda é uma estimativa baseada na opinião de assessores jurídicos e da 
administração, na natureza das ações, similaridade com processos anteriores e complexidade dos 
tribunais. Os passivos contingentes classificados como de perdas possíveis não são reconhecidos 
contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando individualmente 
relevantes, e os classificados como remotos não requerem provisão nem divulgação. 
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3 Disponibilidades e títulos e valores mobiliários 

 

(a) Composição do caixa e equivalentes de caixa 

    31/12/2019  31/12/2018 

Disponibilidades    211.280   1.789.896 

Títulos e valores mobiliários (i)    575.927   1.057.128 

Total   787.207  2.847.024 

 
(i) Os valores de títulos e valores mobiliários referem-se: cotas de fundo de investimento cujo 

investimento é substancialmente composto de operações compromissadas, cujas cotas podem ser 
resgatadas de imediato, sem desconto. 

 
 

(b) Classificação dos títulos e valores mobiliários 

   31/12/2019  31/12/2018 

Títulos para negociação  Valor de curva  Valor de mercado  Valor de mercado 
Composição       
Fundo de investimentos (i)  575.927  575.927 

 
1.057.128 

Total  575.927  575.927  1.057.128 

 
(i) Referem-se aos valores aplicados no Fundo de Investimento SBAC Renda fixa referenciado DI, onde a Getnet 

possui cotas de participação. 

 

31/12/2019    31/12/2018   

Disponíveis para venda  Valor de curva 
 

Valor de mercado 
 

Valor de mercado 

Composição  
     

Letras financeiras do tesouro (LFT) (ii)   840.431    840.897                           739.430 
Instrumentos financeiros derivativos 
(iii)  

4.177  4.177  - 

Total  
 844.608    845.074   739.430 

Total - Circulante   1.420.768    1.421.001   1.796.558 

 
(ii) Em 30 de junho de 2018 a Administração alterou a forma de classificação dos títulos de LFT, de 

"Títulos para negociação" para "Títulos disponíveis para venda". Essa mudança foi baseada na 
análise de que os mesmos não vinham sendo utilizados como gestão de caixa com a mesma 
frequência de períodos anteriores. 
 

(iii) A carteira de derivativos é composta por contratos futuros, o que não enseja de posição ativas e 
passivas, exceto no que se refere a liquidação diária.  

 
O principal fator de risco dos instrumentos derivativos assumidos está relacionado a taxas de câmbio. 
Na administração deste fator de risco de mercado são utilizadas práticas que incluem a mensuração 
e o acompanhamento da utilização de limites previamente definidos em comitês internos, do valor 
em risco das carteiras e exposição cambial, dentre outras práticas que permitem o controle e o 
acompanhamento dos riscos, que podem afetar as posições da Getnet no mercado onde atua. O valor 
justo dos contratos a termo é determinado com base em cotações de preços das moedas utilizadas nas 
operações. 
A carteira de derivativos passiva é composta por contratos futuros, o que não enseja de posição ativas 
e passivas, exceto no que se refere a liquidação diária. Em 31/12/2019 a Getnet tinha saldo a pagar de 
R$ 9.663, com vencimento em até 3 meses. 
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Vencimento                       
  31/12/2019   31/12/2018 

Composição 
Até 3  

meses 
  

De 3 a 12 
meses 

  
Acima 
de 12 

meses 
  

Até 3 
meses 

  
De 3 a 12 

meses 
  

Acima 
de 12 

meses 
Fundo de investimentos 575.927      1.057.128  -  - 
Instrumentos financeiros 
derivativos  4.177  -  -       
Letras financeiras do 
tesouro (LFT)     840.897  -  -  739.430 
Total - Circulante 580.104  -  840.897  1.057.128  -  739.430 

 

4 Relações interfinanceiras (ativas) 

  31/12/2019  31/12/2018 

Transações a receber dos emissores (*)  22.944.808   22.252.116 

Total - Circulante  22.944.808   22.252.116 

 

(*) Referem-se aos valores a receber de emissores decorrentes das operações de venda com cartões 

de débito e crédito realizadas pelos estabelecimentos comerciais. 

 

5 Outros créditos 

  Nota 31/12/2019  31/12/2018 

Impostos e contribuições a compensar   28.961   9.199 

Créditos tributários 5 (a)  77.195   50.270 

Estoques de recarga  2.465   13.614 

Estoque SuperGet  49.617  - 

Contas a receber de clientes  6 (a) 138.733   206.875 

Contas a receber de clientes partes relacionadas   22  148.531   47.417 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 6 (a) (30.670)  (65.986) 

Outros créditos a receber de clientes  7 (a)  45.984   24.550 

Provisão para perda com outros débitos  7 (a)  (34.997)  (8.396) 

Adiantamentos e antecipações   11.031   20.644 

Depósitos judiciais   8.891   6.949 

Valores a receber partes relacionadas  22  8.982   4.913 

Chargeback a pesquisar (i)  33.482   21.018 

Outros credores  43.015   9.749 

Contas a Receber Adquirente (ii) 498.225  - 

Total    1.029.445   340.816 

Circulante    1.010.833   321.987 

Realizável a longo prazo    18.612   18.829 
 

(i) Referem-se contestações de transações com cartão de débito ou crédito junto ao emissor, 
que estão em processo de análise. 

(ii) Referem-se a valores a receber de adquirentes. 
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(a) Natureza e origem dos créditos tributários 

 

  31/12/2018  Constituição  Realização  31/12/2019 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 5.568  11.377  (5.568)    11.377  

Outras provisões temporárias (*) 44.702   65.161    (44.046)    65.818  

Total dos créditos tributários 50.270   76.538    (49.614)    77.195  

  

  31/12/2017  Constituição  Realização  31/12/2018 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8.734   5.568    (8.734)   5.568  

Outras provisões temporárias (*) 35.454   44.104    (34.856)   44.702  

Total dos créditos tributários 44.188   49.672    (43.590)   50.270  

 
(*) Referem-se principalmente a provisões de contas a pagar, participação de empregados, provisão 
para perdas de terminais de venda. 
 
Expectativa de realização dos créditos tributários 

 

    Diferenças temporárias   31/12/2019 

Ano   IRPJ   CSLL   Total 

2020    49.692    17.889    67.581  

2021    952    343    1.295  

2022    6.117    2.202    8.319  
Total    56.761    20.434    77.195  

 
As estimativas de recuperação dos créditos tributários sobre as diferenças temporárias foram 
baseadas nas projeções dos lucros tributáveis, levando em consideração diversas premissas 
financeiras e de negócios consideradas na data do balanço. Em função das diferenças existentes entre 
os critérios contábeis, fiscais e societários, a expectativa da realização dos créditos tributários não 
deve ser tomada como indicativo do valor dos resultados futuros. O valor presente estimado do 
crédito tributário em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 74.311 e considerou a taxa média de captação 
projetada para os períodos correspondentes. 
 

6 Contas a receber de clientes e provisão para créditos de liquidação duvidosa 

 
O saldo de clientes está composto, principalmente, por administradoras de cartões de crédito, cartão-
convênio, bancos e estabelecimentos comerciais no país. 
 

(a) Classificação 

 31/12/2019  31/12/2018 

Clientes mercado interno 287.264   254.292 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (30.670)  (65.986) 

Total  256.594   188.306 

 

(b) Composição da carteira de clientes e seus respectivos vencimentos 

 

 31/12/2019  31/12/2018 

A vencer 240.905  81.412 

Total a vencer 240.905  81.412 
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Vencidas    

Até 14 dias -  84.243 

De 15 a 30 dias 4.562  2.334 
De 31 a 60 dias 3.942  9.390 
De 61 a 90 dias 3.529  6.009 

De 91 a 180 dias 8.279  12.611 

Mais de 181 dias  26.047  58.293 

Total vencidos 46.359  172.880 

Total carteira 287.264  254.292 

 

(c) Composição da provisão para créditos de liquidação duvidosa 

 
  31/12/2019  31/12/2018 

Percentuais de 
provisionamento 

 
Carteira  Provisão  Carteira   Provisão 

0  240.906  -  81.412  - 

0,5  0  0  84.243  421 

1  4.562  46  2.334  23 

3  3.942  118  9.390  282 

10  3.529  353  6.009  601 

30  3.842  1.153  5.513  1.654 

50  763  382  1.283  642 

70  3.674  2.572  5.815  4.070 

100  26.046  26.046  58.293  58.293 

Total  287.264  30.670  254.292  65.986 

 

 

(d) Movimentação da provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa 
 31/12/2019  31/12/2018 

Saldo início do exercício (A)             65.986   238.216 

Constituição de provisão                 50.063   53.480 

Reversão de provisão                  (3.714)  (6.742) 

Efeito no resultado (B)             46.349   46.738 

Baixa de créditos (C)              (81.664)  (218.968) 

Saldo final do exercício (A+B-C) 30.670  65.986 

(i) Baixas dos títulos de clientes com atraso superior a 365 dias que estavam compondo a 

provisão. 

 

7 Outros créditos e provisão para créditos de liquidação duvidosa  

 

(a) Classificação 
 31/12/2019  31/12/2018 
Outros créditos a receber de clientes (i) 45.984  24.550 

Total antes da provisão para créditos de liquidação duvidosa 45.984  24.550 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (ii)  (34.997)  (8.396) 
Total 10.987  16.154 
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(i) Créditos oriundos de vendas canceladas após sua liquidação junto aos estabelecimentos 

comerciais. 

(ii)  A provisão é constituída para os débitos vencidos há mais de 180 dias. 

 

(b) Movimentação da provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa 

 
 31/12/2019  31/12/2018 

Saldo no início do exercício 8.396  20.155 

Constituição de provisão (A) 26.820  8.683 

Reversão de provisão (B)  -     (20.442) 

Efeito no resultado (A + B)  26.820   (11.759) 

Baixa de crédito  (219)  - 

Saldo no fim do exercício 34.997  8.396 

 

As despesas com provisão sobre outros créditos a receber de clientes é registrada como outras receitas 

e outras despesas. 

 

8 Outros valores e bens 

    31/12/2019   31/12/2018 

Despesas antecipadas (i)    86.949   54.475 
Despesas com carta fiança    54   50 

Total    87.003   54.525 

Circulante    38.103   12.378 

Realizável a longo prazo    48.900   42.147 
 

(i) Referem-se a taxas anuais para manutenção de softwares, tais como Sistema ERP, Sistema de 

Processamento e Liquidação de Cartões, Sistema de Captura de Cartões, Banco de Dados, Sistema de 

Prevenção à Fraude. 
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9 Investimentos 

 

 

    
Patrimônio 

líquido 
ajustado 

Resultado 
das 

Controladas 

 Valor dos 
investimentos 

Resultado equivalência 
patrimonial 

Investidas controladas   31/12/2019 31/12/2019  31/12/2019 31/12/2018  31/12/2019 31/12/2018 
            
 Auttar H.U.T. Proces.de Dados Ltda.     21.438   3.902    21.438   17.536    3.902   2.538  
 Integry Tecnologia e Serviços A.H.U. 
Ltda.(i)     -     8    -     74.341    8   1.489  
 Toque Fale Serv.de Telemarketing 
Ltda.     1.334   (3.239)   1.334   4.573    (3.239)  860  
             
Total     22.772   671    22.772   96.450    671   4.887  

            
 

 

(i)    Visando a simplificação da estrutura societária e consequente redução de custos administrativos, os Administradores decidiram em 31 

de outubro de 2019 pela cisão parcial da Integry Tecnologia e Serviços A.H.U. Ltda, com versão da parcela cindida de seu patrimônio em 

favor da Getnet.  

No mesmo sentido, em 20 de dezembro de 2019, a Getnet vendeu a sua participação no capital social da Integry para Santander Merchant 

Platform Solutions Sl., passando assim a deixar de fazer parte das empresas controladas pela Getnet. Totalizando de Ativo e Passivos o valor 

R$ 97.038. 
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10 Imobilizado 

 

 

 
Terminal 
de ponto 
de venda 

Comp. e 
periféricos 

Imóveis 
Móveis e 

utensílios 
Terrenos 

Benfeitoria 
em imóveis 

próprios 

Benfeitoria
em imóveis 

terceiros 

Equip. de 
telecomu
nicações 

Provisão 
Perdas 

Imobilizado 
Total 

Custo Total 972.147 114.442 8.606 7.002 2.766 1.033 5.990 2.235 (12.578) 1.101.643 
Depreciação acumulada  (639.584) (77.171) (1.262) (3.576) - (357) (4.226) (862) - (727.038) 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 
332.563 37.271 7.344 3.426 2.766 676 1.764 1.373 (12.578) 374.605 

 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 332.563 37.271 7.344 3.426 2.766 676 1.764 1.373 (12.578) 374.605 
Adições 184.879 3.712 - 958 - - 0 0 (12.341) 177.208 
Baixa (97.017) (1.882) - (557) - - (48) (59) 315 (99.248) 
Depreciações do período (12.372) (6.452) (224) (38) - - (533) (27) - (19.646) 

Saldo contábil, líquido 30 de junho 
de 2019 

408.053 32.649 7.120 3.789 2.766 676 1.183 1.287 (24.604) 432.919 

           

Saldo contábil, líquido 30 de junho 
de 2019 

 
408.053 

 
32.649 

 
7.120 

 
3.789 

 
2.766 

 
676 

 
1.183 

 
1.287 

 
(24.604) 

 
432.919 

Adições 262.317 5.003 -                  141  - 54                        36                        
                      

-    (12.870) 254.681 

Ativos incorporados da controlada Integry - 80.085 - - - - - - - 80.085 

Reclassificação do intangível 39.247 - - - - - - - - 39.247 

Baixa (59.677) (1.650) - (1.437)  - -          -              
                      
-     -  (62.764) 

Depreciações do período (68.823)  (21.038)          (121)              587  - (103)                     (346)                              (83) - (89.927) 

Saldo contábil, líquido 31 de 
dezembro de 2019 

            
581.117  

                 
95.049            6.999  

             
3.080 

            
2.766  

                    
627  

                    
872 

               
1.204  (37.474) 

       
654.240  
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A Getnet possui como principal ativo imobilizado terminais de ponto de venda (“POS”), avaliados por um prazo de vida útil de três anos. Esse prazo 

foi definido levando em consideração as manutenções praticadas no decorrer da utilização do equipamento, a falta de peças de reposição, as 

mudanças tecnológicas ocorridas e em curso e o ambiente econômico em que operam, considerando o planejamento e outras peculiaridades dos 

negócios da Getnet e o aumento de produção (transações de captura e processamento de dados por parte dos estabelecimentos comerciais).  

A depreciação é calculada pelo método linear conforme Nota 2.1 (m). Os ativos da Getnet têm o seu valor recuperável testado anualmente.  
 
A provisão para perdas é calculada com base na avaliação da Getnet sobre POS, de acordo com o histórico de perdas e obsolescências.  
 
Em 31 de dezembro de 2019, foram reconhecidos Softwares que são totalmente atrelados aos funcionamentos de um hardware e capitalizados no 
imobilizado. Dessa forma foi realizado a reclassificação de saldos para imobilizado e despesas antecipadas. 
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11 Intangível  

 

      

 Ágio sobre 
investimento 

Software e 
licenças 

Sist. em 
desenvolvimento 

Provisão Perdas 
Intangível 

Total 

Custo Total 1.039.304 306.422 83.024 (8.005) 1.420.745 

Amortização acumulada  (762.231) (232.712) - - (994.943) 

Saldo contábil, líquido  277.073 73.710 83.024 (8.005) 425.802 

      
Saldo em 31 de dezembro de 2018 277.073 73.710 83.024 (8.005) 425.802 
Adições - 29.536 30.269 - 59.805 
Baixa - (173) (19.903) 6.242 (13.834) 
Amortização do período (103.930) (14.883) - - (118.813) 

Saldo contábil, líquido 30 de junho de 2019 173.143 88.190 93.390 (1.763) 352.960 

      

      

Saldo em 30 de junho de 2019 173.143 88.190 93.390 (1.763) 352.960 

Adições - 79.120 47.693                     (391)  126.422 

Reclassificação para imobilizado - (39.247) - - (39.247) 

Baixa - (88.271) (93.575) (676) (181.170) 

Amortização do período (103.931) 46.030 - - (57.901) 

Saldo contábil, líquido 31 de dezembro de 2019 69.212 85.822 47.508 (1.478) 201.064 
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(a) Softwares e licenças 

Os softwares desenvolvidos internamente estão representados substancialmente por soluções para 
captura e processamento dos cartões de débito e crédito, recarga de telefonia, os quais até 31 de 
dezembro de 2019 encontrava-se em plena atividade, e com base em laudo técnico, determinou-se 
que a vida útil destes ativos intangíveis está em cinco anos. As licenças de uso possuem vida útil entre 
5 e 10 anos. Dessa forma, a Getnet passou a classificá-los como ativo intangível com vida útil definida, 
amortizados, prospectivamente, pelo método linear, como apresentado no quadro a seguir: 
 

  Vida útil - 2019 (em anos) 

Softwares  5 

Licenças  entre 5 e 10 

 
(b) Sistemas em desenvolvimento 

 
Representados substancialmente por desenvolvimento de softwares, cuja conclusão está prevista para 
ocorrer nos próximos três anos. Todos os custos com desenvolvimento não elegíveis à capitalização 
foram reconhecidos como despesa administrativa no resultado. 
 
A provisão de perdas em intangíveis é constituída de acordo com as prováveis perdas identificadas 
entre os softwares ativados e os sistemas em desenvolvimento. A Getnet através de equipe técnica, 
efetua acompanhamento do desempenho dos sistemas observando aspectos tecnológicos e 
mercadológicos relacionada continuidade da operação. 
 

(c) Reconhecimento de ágio 
 
A Getnet era uma sociedade por ações de capital fechado que desenvolvia, diretamente ou por meio 
de suas controladas ou sociedades sob controle comum, as seguintes atividades: 
a) prestação de serviços de captura, transmissão e processamento de dados e informações;  
b) desenvolvimento e/ou licenciamento de softwares;  
c) comercialização de créditos pré-pagos do serviço móvel celular, telefonia fixa, bilhetagem 
eletrônica e outras modalidades de pré-pagos;  
d) serviços de infraestrutura técnica, comercial e logística para os negócios relativos ao recebimento 
de contas de empresas concessionárias, bancos e outros documentos de arrecadação e para 
viabilização de serviços de correspondente bancário; e  
e) soluções integradas para a venda de produtos e captura de transações eletrônicas em POS, 
smartphones e tablets.  
 
A Getnet possuía parceria com o Banco Santander no desenvolvimento das atividades de adquirência 
e processamento de cartões por intermédio da Santander Getnet Serviços para Meios de Pagamento 
S.A. (“SGS”), empresa que mantinha a atividade de aluguel dos equipamentos utilizados em redes de 
captura de transações (POS). A SGS era controlada 50% pelo Santander Brasil e 50% pela Getnet 
Tecnologia. Para a aquisição ocorrida em 31/07/2014, foram implementados os seguintes passos:  
i. aumento de capital pelo Banco Santander na SGS com caixa no valor de R$ 1.156.263;  
ii. aquisição da Getnet Tecnologia pela SGS pelo valor de R$ 1.156.263 sendo que: (a) R$ 1.072.263 
foram pagos aos acionistas da Getnet Tecnologia à vista e (b) R$ 84.000 a prazo; 
iii. após a aquisição, o capital social da Getnet Tecnologia ficou detido em 88,5% pelo Santander Brasil 
e em 11,5% pelos vendedores da Getnet Tecnologia que passaram a posição de acionistas minoritários; 
e  
iv. SGS, que passou a ter a razão social de Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento 
S.A.(“Getnet S.A.”), incorpora a Getnet Tecnologia.  
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Com essa aquisição, em consonância com o estabelecido no Acordo de Acionistas, o Banco Santander 
transferiu suas atividades relacionadas à adquirência para a nova entidade Getnet S.A.  
 
As atividades da Getnet passaram a incluir, além da captura e processamento das operações de 
adquirência (cartões de crédito e débito): (i) operações verticais no segmento de cartões, 
desenvolvidas pela Getnet; e (ii) operações de call center dedicadas às atividades de adquirência.  
 
O goodwill (ágio) representa o excedente atribuído ao negócio em relação ao seu valor justo, contendo 
a expectativa de geração de benefícios econômicos futuros resultante da Getnet adquirida em 
continuidade aos negócios do adquirente.  
 
O ágio decorrente da aquisição do investimento na Getnet Tecnologia foi apurado nas resoluções 
aplicáveis que tratam a combinação de negócios. Assim, foi apurado um ágio no valor de R$ 
1.039.304, reconhecido inicialmente pela SGS, decorrente da diferença entre o preço pago (R$ 
1.156.263) e o valor justo de seus ativos e passivos (R$ 116.959). O referido ágio está fundamentado 
na rentabilidade futura da Getnet Tecnologia, com base em laudo preparado pela administração. 
 
 
 

Valores em R$ mil  Agosto de 2014 

Valor de aquisição pago à vista                        1.072.263  

Valor de aquisição parcelado                              84.000  

Valor total de aquisição                         1.156.263  

Valor patrimônio líquido em 31 de agosto de 2014                               42.895  

Valor alocado para ativos imobilizados                              74.064  

Total de patrimônio líquido ajustado                             116.959  

Valor de ágio referente a rentabilidade futura em agosto de 2014                 1.039.304 

 
 
O critério de amortização foi estabelecimento considerando o crescimento de resultado da Getnet 
para um período de 6 anos, conforme demonstrado abaixo: 
 

Projeção amortização 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Amortização ágio 49.402 147.725 172.346 184.897 207.861 207.861 69.212 1.039.304 

% sobre total 4,75% 14,21% 16,58% 17,79% 20,00% 20,00% 6,66% 100,00% 

 

 

12 Relações interfinanceiras (passivas) 

    31/12/2019   31/12/2018 

Transações de pagamento   9.804.625  10.352.624 

Total – Circulante   9.804.625  10.352.624 

 
Valores referente as obrigações com instituições financeiras, instituições de pagamento e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
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13 Obrigação por empréstimos e repasses 
 

(a) Movimentação dos empréstimos no período 
 

Saldo em 01 de janeiro de 2018   138.365  

Captação de empréstimos   -    

Amortização do principal   (45.089) 

Apropriação de juros   9.672  

Juros pagos   (8.760) 

Saldo em 31 de dezembro de 2018   94.188  

   
Saldo em 01 de janeiro de 2019   94.188  

Captação de empréstimos  599.160  

Amortização do principal   (47.671) 

Apropriação de juros   12.140  

Juros pagos   (5.271) 

Saldo em 31 de dezembro de 2019   652.546  

 
(b) Composição da dívida 

  31/12/2019 31/12/2018 

  Até 3 
meses 

De 3 a 12 
meses 

Acima de 
12 meses 

Até 3 
meses 

De 3 a 12 
meses 

Acima de 
12 meses 

Obrigações por empréstimos no País (*) 618.980  20.254   13.312  13.734 20.289 96.477 

Total 618.980  20.254   13.312  13.734 35.252 45.202 

 
(*) Referem-se a captações efetuadas no mercado com taxas mensais indexadas em CDI, pré-fixadas 
em 3,5% ao ano e TJLP + 3,85% ao ano, com vencimentos até junho/2023. 
 

14 Outras obrigações 
  

(a) Fiscais e previdenciárias 

   31/12/2019   31/12/2018 

Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros    3.385   4.947 

Impostos e contribuições sobre salários    7.101   6.510 

PIS/COFINS    11.082   15.873 

IRPJ/CSLL    26.894   25.233 

IRPJ/CSLL diferidos    8.606   4.136 
Impostos sobre serviços (i)    6.026   31.868 

Outros    1.796   2.217 

Total   64.890  90.784 

Circulante  56.110  86.474 

Exigível a longo prazo  8.780  4.310 
 

(i) A redução refere-se à alteração da Lei 116/2003 (lei do ISS) que altera o local de incidência do 

tributo para o local do tomador do serviço e assim elevando a alíquota média do tributo. 
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(b) Diversas 

  Nota 31/12/2019   31/12/2018 

Despesas de pessoal    54.040   37.654 

Provisão para contingencias 15  6.740   5.341 
Contas a pagar - investimento Getnet (i)  -     15.012 

Fornecedores mercado interno    163.444   122.326 

Fornecedores mercado externo    -     74 

Valores a repassar por cobrança de recarga (ii)  19.245   25.453 

Valores a repassar a sociedades ligadas (iii)  316   6.110 

Valores a repassar estabelecimento comercial (iv)  12.989.291   14.056.514 
Valores a pagar - prevenção a fraudes (v)  53.271   37.947 

Outros    52.605   46.683 

Total   13.338.952  14.353.114 

Circulante  13.330.o53  14.349.986 

Exigível a longo prazo  8.899  3.128 
 
 

(i) Referiam-se a saldo a pagar relacionada a compra da Empresa Getnet Tecnologia em Captura e 
Processamento de Transações H.U.A.H. S.A. com vencimento em 2019.  

(ii) Referem-se, principalmente, a contas a pagar de créditos pré-pagos de telefonia móvel. 
(iii) Referem-se aos valores a repassar as sociedades ligadas oriundos das operações de venda com 

cartões de débito e crédito, em que o Banco Santander liquidava aos estabelecimentos. 
(iv) Referem-se aos valores a repassar aos estabelecimentos comerciais oriundos das operações de 

venda com cartões de débito e crédito. 
(v) Valores retidos de estabelecimentos comerciais devido à suspeita de fraudes, ou seja, transações 

que podem estar em desacordo com as boas práticas do mercado e as políticas internas da Getnet. 
 

15 Ativos e passivos contingentes 
   

A Getnet é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários. Esses processos estão em 
andamento e estão sendo discutidos tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões 
foram constituídas com base na natureza, complexidade e histórico das ações, bem como na avaliação 
de perda das ações da Getnet, baseada nas opiniões dos assessores jurídicos internos e externos. A 
Getnet tem por política provisionar integralmente o valor em risco das ações cuja avaliação é de perda 
provável. 
 
Os processos trabalhistas são decorrentes de ações movidas por ex-empregados e terceiros pleiteando 
direitos trabalhistas. Os processos cíveis decorrem de ações referentes a termos e condições 
contratuais. Para os processos tributários não há provisão para perdas devido a sua avaliação.  
 
Em 31 de dezembro de 2019, a Getnet não possuía ativos contingentes. 
 

  31/12/2019  31/12/2018 
Provisão para processos 
judiciais e administrativos 

Ações 
trabalhistas 

 Ações 
cíveis 

 Ações 
trabalhistas 

 Ações 
cíveis 

Saldo início do exercício 3.479  1.862  2.800  2.212 
Constituição 2.219  1.605  1.602  441 
Reversão (506)  (1.920)  (923)  (791) 

Saldo final do exercício 5.193  1.547  3.479  1.862 
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Adicionalmente, existem processos de natureza cível e trabalhista cuja probabilidade foi classificada 
como perda possível que montam R$ 56.677 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 40.574 em 31 de 
dezembro de 2018), conforme estimativa feita pelos assessores jurídicos externos e pela 
administração. 
 

16 Patrimônio líquido 
 

(a) Capital Social 

 
O capital social em 31 de dezembro de 2019 capital social é de R$ 1.189.503 e composto por 69.565 
(em milhares) ações ordinárias nominativas totalmente subscritas e integralizadas pelo Banco 
Santander em 100%. Em 2018 o capital social era de R$ 1.189.503 e é composto por 69.565 (em 
milhares) ações ordinárias nominativas, totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, 
sendo eles o Banco Santander em 2018 (88,5%), Manzat Inversiones AUU S.A (10,925%) e Guilherme 
A.B. Stumpf (0,575%).  
 

(b) Reservas 

 

Legal 
 
É constituída à razão de 5% do lucro líquido, apurado em cada exercício social nos termos do artigo 
193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 
 
Estatutária 

 
Do saldo do lucro líquido remanescente, por proposta do Conselho de Administração, a Assembleia 
Geral poderá deliberar a formação das seguintes reservas: reserva para reforço do capital de giro e 
reserva para equalização de dividendos, sendo: (i) 50% (cinquenta por cento) a título de reserva para 
reforço do capital de giro com o fim de garantir meios financeiros para a operação da Getnet; e (ii) 
50% (cinquenta por cento) a título de reserva para equalização de dividendos com o fim de garantir 
recursos para a continuidade da distribuição semestral de dividendos. 
  
Distribuição de dividendos 

  
 Em 28 de fevereiro de 2019, ocorreu o pagamento remanescente de dividendos relativos ao exercício 

de 2018 no montante de R$ 52.948, conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 
01 de fevereiro de 2019. 

 A Getnet, conforme definido no estatuto social, destinou os dividendos pelo percentual mínimo a ser 
distribuído de 25% com base no resultado do primeiro semestre de 2019, em consonância com a Lei 
nº 6.404/76, nos montantes de: (i) R$ 71.512, aprovados na reunião do Conselho de Administração 
ocorrida em 16 de agosto de 2019 e pago em 31 de agosto de 2019 e (ii) R$ 67.518, aprovados na 
reunião do Conselho de Administração ocorrida em 31 de janeiro de 2020 e pago em 28 de fevereiro 
de 2020. 
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17 Receitas de prestação de serviços 

 
Nota   

2º Semestre 
2019   

Exercício 
2019  

Exercício 
2018 

Receita de captura, processamento e 
desenvolvimento 

(i)    
57.617   

 
 83.418   24.831 

Receita de instalação/manutenção   
 108    239   337 

Receita de aluguel POS (ii)  
 286.166    594.002   662.542 

Receita de adquirência (iii)  
 650.754    1.342.544   1.397.369 

Outras receitas de prestação de serviços   
 903    1.553   978 

Total     995.548  2.021.756  2.086.057 

 
(i) A Getnet realiza a captura de transações envolvendo cartões regionais, tais como crédito, 

convênios e promoções, e ainda desenvolve os sistemas necessários para essas operações. 
(ii) A Getnet aluga para a sua rede credenciada os equipamentos para a captura das transações com 

cartões.  
(iii) Taxa de MDR (Merchant Discount Rate) das bandeiras, descontada da taxa de intercâmbio. 

 
 

18 Despesas de pessoal e outras despesas administrativas 

 

(a) Despesa de pessoal 

    
2º Semestre 

2019   
Exercício 

2019  

Exercício 
2018 

Proventos    68.725    132.741   120.875 

Encargos sociais    22.690    43.035   41.407 

Benefícios    14.695    25.558   19.502 

Treinamentos    817    1.987   1.877 

Estagiários    550    1.037   327 

Outras despesas de pessoal    116    412   228 

Total   107.593  204.770  184.216 

 

(b) Outras despesas administrativas 

    
2º Semestre 

2019  

Exercício 
2019  

Exercício 
2018 

Despesa de material    1.617    2.981   2.022 

Despesa de propaganda e publicidade    30.622    48.771   18.547 

Processamento de dados    16.974    30.095   30.440 

Despesas bancárias    1.707    3.945   3.319 

Serviços técnicos especializados e de terceiros    54.625    123.926   136.484 

Transportes e viagens    2.481    6.187   5.687 

Despesa com infraestrutura    (1.791)   11.179   31.176 

Depreciações e amortizações    254.539    485.168   454.969 

Despesas com transações    54.709    103.973   91.183 

Despesas com instalação e manutenção    51.452    105.500   85.316 

Outras despesas administrativas    29.151    59.059   29.103 

Total    496.086   980.784  888.246 
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19 Despesas tributárias 

    
2º Semestre 

2019  

Exercício 
2019  

Exercício 
2018 

Despesa com Cofins    84.907    162.225    163.886  

Despesa com ISS     25.901    41.927    56.663  

Despesa com IOF    4.079    8.293    7.239  

Despesa com PIS    17.486    33.558    34.326  

Outras    7    256    267  

Total   132.380  246.259  262.381 

 

 

20 Outras receitas e despesas operacionais 

 

(a) Outras receitas operacionais 

  
Nota 

  
2º Semestre 

2019  

Exercício 
2019  

Exercício 
2018 

Receita de aluguel demais (i)    36.707    72.614   64.585 
Receita serviços de processamento (ii)    371.130    693.971   385.967 
Recuperação de outros créditos 7 (b)    -      -     20.442 
Recuperação de encargos e despesas      676    6.918   5.845 
Outras receitas     79.515    94.098   43.512 

Total     488.028     867.601            520.351  

 
(i) Referem-se a receita de aluguel de outros meios de pagamento, exceto POS (TEF, leitoras, PIN-

PAD). 
 

(ii) A Getnet realiza serviços de captura e processamento das transações de cartões de débito e crédito. 
Além destes, é responsável pelos serviços de credenciamento, instalação, desinstalação, 
habilitação, manutenção, distribuição de bobinas, atendimento a clientes com gravação, guarda e 
recuperação de ligações e sinalização do estabelecimento. 
 

(b) Outras despesas operacionais 

  
Nota 

  
2º Semestre 

2019  

Exercício 
2019  

Exercício 
2018 

Provisões para contingência      157    1.399    330  

Descontos/baixas (i)    6.234    11.226    11.365  

Provisões para outros créditos 7 (b)    11.283    26.820    8.684  

Despesas com adquirência      229.986    446.662    465.290  

Variação cambial      262    282    206  

Outras despesas (ii)    35.548    65.202    56.648  

Total     283.470    551.591     542.523 

 

(i) As baixas e descontos são referentes a descontos concedidos de forma incondicional conforme 
política comercial da Getnet. 
 

(ii) Valores referentes a custo sobre os serviços prestados para cartão de débito e crédito, recarga de 
telefonia móvel entre outros. 
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21 Impostos de renda e contribuição social  

 
 Exercício 

2019  

Exercício 
2018 

Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participação 

 
 941.930   764.303 

Participação nos lucros   (51.040)  (31.251) 
Lucro contábil antes dos impostos   890.885   733.052 
Alíquota fiscal de 34%   (302.903)  (249.238) 

  
   

Adições permanentes  
   

Despesas não dedutíveis   (1.559)  (633) 
Despesas com administradores não dedutíveis   (2.591)  (4.407) 
IRPJ/CSLL (ajuste de exercícios anteriores)   -     (215) 
Outros   -   (431) 
Doações   (11.308)  (9.519) 

  
   

Exclusões permanentes  
   

Resultado de equivalência patrimonial   228   1.662 
PAT   12.591   10.595 
Outros itens   35   1.897 

Imposto de renda e contribuição social no 
resultado do exercício 

 
(305.506)  (250.289) 
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22 Partes relacionadas  

As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à Resolução BACEN nº 3.750, de 30/06/2009, e do Pronunciamento Técnico CPC 05. Essas 
operações são efetuadas nas mesmas características daquelas operadas junto ao mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. Os principais 
saldos mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados a seguir: 
 

    
Ativo (Passivo) 

31/12/2019 
  

Ativo (Passivo) 
31/12/2018 

  
Receita (Despesa) 31/12/2019 

  
Receita (Despesa) 

31/12/2018 

    

Controladas 
Outras partes 
relacionadas 

  Controladas 
Outras partes 
relacionadas 

  Controladas 
Outras partes 
relacionadas 

  Controladas 
Outras partes 
relacionadas 

                          
 Ativo             171             938.400          11.289         2.819.202                2.631              798.249             75.090             376.409  
    Disponibilidades                        -                205.131                    -            1.720.144                        -                 (3.028)                       -                  (2.451) 
       Banco Santander Brasil S.A                        -                  205.131                    -               1.720.144                        -                    (3.028)                       -                    (2.451) 
    Títulos e valores mobiliários e instr.financ.derivativos                        -                575.927                    -            1.057.128                        -                 49.500                        -                 44.994  
       Banco Santander Brasil S.A                        -                             -                      -                             -                          -                             -                          -                             -    
       Santander FI SBAC Renda Fixa Referenciado DI                        -                  575.927                    -               1.057.128                        -                    49.500                        -                    44.994  
    Contas a receber              171                157.342         10.400                41.930                2.631              751.777             75.090             333.866  
       Auttar HUT Processamento de Dados Ltda                        15                           -                      13                           -      -                           -      -                           -    
       Empresa Brasileira Tec. Admin.Conv.HOM Ltda                        -                             -                      -                         889                        -                             -                          -                             -    
       GoodCard Licenciamentos QBUA Ltda                        -                         478                    -                          147                        -                             -                          -                             -    
       Integry Tecnologia e Serviços AHU Ltda   -                         67.935               10.337                           -                          -                            29.936                  72.560                           -    
       Embratec Tecnologia e Serviços HYF Ltda                        -                             -                      -     -                        -                         698                        -                          921  
        Banco Topázio S/A  - 16  - -  - -    
       Toque Fale Serviços de Telemarketing Ltda                      156                           -                     50                           -                    2.631                           -                    2.530                           -    
       Manzat Inversiones AUU S.A. (nota 5)    -                    8.982    -                     4.913                        -                             -                          -                             -    
       Banco Santander Brasil S.A                        -                     79.931                    -                    35.981                        -                   721.143                        -                  332.945  
 Passivo              (5.137)      (9.650.991)         (4.521)    (10.178.163)          (65.025)            (33.276)          (79.987)            (65.581) 
    Contas a pagar               (5.137)      (9.650.991)         (4.521)    (10.178.163)          (65.025)            (33.276)          (79.987)            (65.581) 
       Banco Santander Brasil S.A                        -            (9.650.866)                   -           (10.178.033)                       -                  (33.276)                       -                  (65.581) 
       Auttar HUT Processamento de Dados Ltda                (1.076)                          -                 (719)                          -                (11.694)                          -                  (7.346)                          -    
       Integry Tecnologia e Serviços AHU Ltda                        -                             -                      -                             -                          -                (23.303)  
       Intermetro Locações Serviços POAH Ltda                        -                       (104)                   -                          (97)                       -                             -                          -                             -    
       Toque Fale Serviços de Telemarketing Ltda                (4.061)                          -             (3.802)                          -                (53.331)                          -               (49.338)                          -    
       Empresa Brasileira Tec. Admin.Conv.HOM Ltda                        -                          (21)                   -                         (33)                       -                             -                          -                             -    
             

 
(a) Relacionamento com as partes relacionadas 

 
As empresas Banco Santander, Santander FI SBAC, Auttar, Integry e Toque Fale pertencem ao Conglomerado Santander e as demais empresas ao grupo dos acionistas minoritários da Getnet. 
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(b) Remuneração do pessoal-chave da administração 
A Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril 2019, aprovou a remuneração anual global 
dos administradores da Getnet (Conselho Administração e Diretoria Executiva) no valor de até 
R$ 18.962. A despesa total paga a Diretoria Executiva até 31 de dezembro de 2019 foi R$ 17.139 
(2018 R$ 17.268). 

    31/12/2019 31/12/2018 
Remuneração fixa 7.033 6.474 

Remuneração variável  10.106 10.794 
Total benefícios de curto prazo 17.139 17.268 

 
23 Estrutura de gerenciamento de riscos 

 
Os acionistas e administradores da Getnet consideram a gestão de riscos um instrumento 
essencial para a tomada de decisões estratégicas, inclusive para uma maximização da eficiência 
no uso do capital para escolha de suas operações. 

 
Em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de riscos e as normas do BACEN entre 
elas a Circular 3.681 de 2013, a Getnet tem aprimorado políticas, sistemas e controles internos, 
para uma constante mitigação de possíveis riscos e/ou materialização de perdas decorrentes da 
exposição aos riscos de crédito, liquidez, mercado, taxa de juros, câmbio e operacional. 

 
A Getnet, em atendimento às melhores práticas de gerenciamento de riscos, permanentemente 
tem desenvolvido políticas, sistemas e controles internos para a mitigação de possíveis perdas 
decorrentes da exposição aos riscos, adequando processos e rotinas às modalidades operacionais. 

 
(a) Risco de crédito – As políticas de gestão de risco de crédito baseiam-se em critérios de 

classificação de clientes, análise da evolução da carteira e níveis de inadimplência. Para proteção 
contra perdas decorrentes de operações de crédito, a Getnet constitui provisões para perdas de 
crédito para cada operação, considerando a condição de atraso da operação. O gerenciamento do 
risco de crédito da Getnet é realizado em conformidade com as melhores práticas da indústria, 
sendo compatível com a natureza das operações da Getnet e a complexidade de todos os seus 
produtos e serviços oferecidos.  
 

(b) Risco de liquidez – A política de gestão do risco de liquidez visa a assegurar que os riscos que 
afetam a realização das estratégias e de objetivos da Getnet estejam continuamente avaliados. 
Estabelece ferramentas necessárias para sua gestão em cenários normais ou de crise. O frequente 
acompanhamento visa mitigar possíveis descasamentos dos prazos, permitindo, se necessário, 
ações corretivas. A abordagem da Getnet na administração de liquidez é assegurar que sempre 
tenham recursos suficientes para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições 
normais e de estresse, a fim de evitar perdas inaceitáveis ou que resultem em exposição indevida 
a reputação da Getnet. 

 
(c) Risco de mercado – A Getnet emprega uma política conservadora no gerenciamento do risco 

de mercado, supervisionando e controlando de forma eficaz cada fator, para identificar e 
quantificar as volatilidades e correlações que venham impactar a dinâmica de preços dos seus 
itens patrimoniais. 
A Getnet constantemente monitora suas exigências de fluxo de caixa operacional e otimização de 
seu retorno de caixa sobre investimentos. A Getnet assegura que mantêm saldo suficiente para 
superar sua necessidade de capital de giro operacional.  
 

(d) Risco de taxa de juros - Trata-se da possibilidade de perda de valor em ativos da Getnet devido 
a variações na taxa de juros do país. Poderia ocorrer, por exemplo, nas reservas que a Getnet 
mantém em ativos líquidos. 
A Getnet gerencia o risco de taxa de juros mantendo uma carteira equilibrada entre empréstimos 
a receber e empréstimos a pagar sujeitos a taxas fixas e variáveis. Para mitigar os riscos, a Get 
net adota como prática diversificar as captações de recursos em termos de taxas prefixadas ou 
pós-fixadas, analisar permanentemente os riscos de instituições financeiras e, em determinadas 
circunstâncias, avaliar a necessidade de contratação de operações de “hedge” para travar o custo 
financeiro das operações. 
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(e) Risco de taxa de câmbio - Corresponde à possibilidade de perda de valor devido a variações 
cambiais. Poderia ocorrer em face de recebíveis de emissores internacionais. 
 

(f) Risco operacional – A política de gestão de riscos operacionais busca identificar, tratar e 
gerenciar os possíveis riscos operacionais da Getnet, com finalidade de garantir a qualidade do 
ambiente de controle trazendo mais eficiência aos processos internos. Dentro desse contexto o 
grupo possui estrutura e políticas para a gestão do risco operacional com ferramentas como auto 
avaliação, monitoramento de indicadores e base de dados de perdas operacionais, garantindo o 
melhor gerenciamento de processos, sistemas, projetos e novos produtos, dando suporte à 
tomada de decisão da alta administração. 
 

(g) Gestão de continuidade de negócios 
A Getnet considera o risco de indisponibilidade um dos principais potenciais ofensores de seu 
negócio. Para mitigá-lo, possui implantado um extenso programa de gestão de continuidade de 
negócios (PGCN) referenciado na norma internacional ISO 22301. Os planos de continuidade do 
negócio preveem, entre outras medidas, o levantamento dos processos considerados críticos ao 
negócio, a determinação de estratégias de tratamento, e por fim, a elaboração e documentação 
dos planos de continuidade do negócio. Todos os documentos são revisados e testados 
periodicamente pela Administração. 
 

24 Outras informações 

 
(a) Outros Compromissos – A Getnet em 31 dezembro de 2019 possui contratos de aluguel 

vigentes com total dos pagamentos mínimos futuros dos arrendamentos mercantis operacionais 
demonstrados a seguir: 

  31/12/2019 
Até 1 ano  4 
Entre 1 e 5 nos 239 

Total  243 
 

(b) Em consonância à Resolução do CMN 3.198/2004, a Getnet aderiu ao comitê de auditoria único, 
por intermédio da instituição líder, Banco Santander. 
O resumo do relatório do comitê de auditoria foi divulgado e publicado em conjunto com as 
demonstrações financeiras do Banco Santander, disponíveis no endereço eletrônico 
www.santander.com.br/ri. 
 

25 Evento Subsequente 

Em 24 de março de 2020, a Getnet vendeu ao Banco Santander (Brasil), sua participação na 
Toque Fale Serviços de Telemarketing Ltda. A Getnet recebeu R$1.100 milhões por sua 
participação na Toque Fale. Como resultado, a Getnet deixou de ser acionista da Toque Fale e o 
Banco passou a ser detentor da totalidade das ações da entidade. 
 
As operações e resultados podem ser impactados negativamente pelo surto de 

coronavírus.  

Preocupações com a saúde global ou nacional, incluindo o surgimento de doenças pandêmicas 
ou contagiosas, como o coronavírus recente, podem afetar a Companhia adversamente. Desde 
dezembro de 2019, uma nova cepa de coronavírus se espalhou na China e em outros países. Tais 
eventos podem causar interrupção da atividade econômica regional ou global, o que pode afetar 
as operações e resultados financeiros. A extensão em que o coronavírus afeta os resultados 
dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e não podem ser previstos, 
incluindo novas informações que possam surgir sobre a gravidade do coronavírus e as ações 
para conter o coronavírus ou tratar seu impacto, entre outras.  

 
 
 
 
 

http://www.santander.com.br/ri
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