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TEMPO SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 58.503.129/0001-00  –  NIRE 31.207.022.645

Sede: Avenida João Naves de Ávila, 1.331, sala 305, Saraiva, Uberlândia, MG

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Milhares de Reais

RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS......................................................................................  153.931 500.550
Receitas de Prestação de Serviços (Nota 14) .........................................................................................  4.433 230.323
Resultado de Equivalência Patrimonial (Nota 8) ..................................................................................  114.248 136.581
Outras Receitas Operacionais (Nota 19) ...............................................................................................  35.250 133.646
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS .....................................................................  (749.975) (329.730)
Despesas de Pessoal (Nota 16) ..............................................................................................................  (6.634) (36.630)
Despesas Gerais e Administrativas (Nota 17) .......................................................................................  (10.049) (161.240)
Despesas Tributárias (Nota 18) .............................................................................................................  (2.389) (14.942)
Outras Despesas Operacionais (Nota 20) ..............................................................................................  (730.903) (116.918)
RESULTADO FINANCEIRO .............................................................................................................  27.410 43.284
Receitas Financeiras Líquidas (Nota 15) ..............................................................................................  27.410 43.284
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO .........................................................  (568.634) 214.104
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 22a) ....................................................  270.724 (28.303)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .................................................................................................  (297.910) 185.801    
Número de Cotas (Nota 13a) ................................................................................................................  1.575.115.878 1.575.115.878
Lucro Líquido por lote de mil cotas em R$ ...........................................................................................  (189,14) 117,96    

           Ajuste de
  Capital Reservas de Lucros  Avaliação Patrimonial  Lucros               
Eventos  Social  Legal  Estatutária  Próprias Controladas  Acumulados   Totais               
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.575.116 128.928 764.422 (65) 4.476 - 2.472.877               
Lucro Líquido do Exercício .......  - - - - - 185.801 185.801
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - 77 2.901 - 2.978
Destinações: - Reservas ..............  - 9.290 174.746 - - (184.036) -
              - Dividendos 
             Propostos ...........  - - - - - (1.765) (1.765)               
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.575.116 138.218 939.168 12 7.377 - 2.659.891               
Lucro Líquido do Exercício .......  - - - - - (297.910) (297.910)
Ajuste de Avaliação Patrimonial  - - - (12) 12.665 - 12.653               
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.575.116 138.218 939.168 - 20.042 (297.910) 2.374.634               

Senhores Cotistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da Tempo 

Serviços Ltda., relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos 
auditores independentes.

No exercício � ndo em 31 de dezembro de 2019, a Empresa registrou prejuízo de R$  (297.910) mil, Patrimônio Líquido de 

R$ 2.374.634 mil e Ativos Totais de R$ 2.424.695 mil.
Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Uberlândia, MG, 4 de fevereiro de 2020.

Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

Lucro Líquido do Exercício ....................................................................................................................  (297.910) 185.801
Ajuste de Avaliação Patrimonial ...........................................................................................................  12.653 2.978
Total do Resultado Abrangente do Exercício ..........................................................................................  (285.257) 188.779

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 2019 2018    

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO - Em Milhares de Reais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
 Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ..........................................................  (568.634) 214.104
 Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos: ......................................................................................  579.266 (116.561)
  Resultado de Participações em Controladas e Coligadas ...................................................................  (114.248) (136.581)
  Depreciação e Amortização ..............................................................................................................  1.138 1.879
  Juros, Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas ............................................................................  (15.174) 10.931
  Provisão para Passivos Contingentes .................................................................................................  (19.716) 7.210
  Perda na Alienação de Imobilizado ...................................................................................................  31 -
  Impairment ........................................................................................................................................  727.235 -
 Lucro Líquido Ajustado antes dos Impostos..........................................................................................  10.632 97.543
  (Aumento)/Redução em Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Resultado .........................  (4.369) (6.522)
  (Aumento)/Redução em Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ................................................  - 225.221
  (Aumento)/Redução em Instrumentos Financeiros Derivativos ........................................................  - (14.104)
  (Aumento)/Redução em Outros Créditos ..........................................................................................  7.122 81.422
  (Aumento)/Redução em Material em Estoque ...................................................................................  7 338
  Aumento/(Redução) em Outras Obrigações ......................................................................................  (14.694) (282.513)
  Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos ................................................................................  (7.976) (36.337)
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) das Atividades Operacionais .......................................................  (9.278) 65.048

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
 Alienação de Imobilizado de Uso .......................................................................................................  202 -
 Alienação de Intangível .......................................................................................................................  1.560 -
 Aquisição de Intangível .......................................................................................................................  (45) (483)
 Alienação de Investimentos .................................................................................................................  26 -
 Juros sobre o Capital Próprio Recebidos .............................................................................................  6.836 9.398
 Dividendos Recebidos .........................................................................................................................  14.030 46.382
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Investimentos ..................................................  22.609 55.297

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
 Dividendos Pagos................................................................................................................................  (1.765) (2.415)
Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) nas Atividades de Financiamento ................................................  (1.765) (2.415)

Aumento/(Redução) Líquido, de Caixa e Equivalentes de Caixa .............................................................  11.566 117.930    
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Exercício ..............................................................................  357.274 239.344
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Exercício ................................................................................  368.840 357.274
Aumento/(Redução) Líquido, de Caixa e Equivalentes de Caixa .............................................................  11.566 117.930    

 2019 2018    

 2019 2018    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018    
CIRCULANTE .....................................................................................................................................  527.628 560.941
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 5) .................................................................................................  368.840 357.274
Aplicações Financeiras ...........................................................................................................................  114.564 110.195
Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado (Nota 6) .....................................................  114.564 110.195
Contas a Receber ...................................................................................................................................  - 15
Material em Estoque .............................................................................................................................  27 34
Outros Créditos .....................................................................................................................................  44.197 93.423
Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos a Receber ............................................................................  1.845 2.833
Diversos (Nota 7) ..................................................................................................................................  42.352 90.590
NÃO CIRCULANTE ...........................................................................................................................  1.897.067 2.180.937
Outros Créditos .....................................................................................................................................  531.362 191.078
Créditos Tributários (Notas 22c e d) .....................................................................................................  350.921 67.972
Diversos (Nota 7) ..................................................................................................................................  180.441 123.106
Investimentos (Nota 8) ...........................................................................................................................  1.365.705 1.986.973
Participações em Coligadas e Controladas:
- No Exterior ........................................................................................................................................  105 87
- No País ...............................................................................................................................................  1.365.600 1.986.886
Imobilizado de Uso (Nota 9) ..................................................................................................................  - 381
Outras Imobilizações de Uso ................................................................................................................  - 54.545
Depreciação Acumulada .......................................................................................................................  - (54.164)
Intangível (Nota 10) ...............................................................................................................................  - 2.505
Ativos Intangíveis .................................................................................................................................  - 70.401
Amortização Acumulada ......................................................................................................................  - (67.896)
TOTAL .................................................................................................................................................  2.424.695 2.741.878

CIRCULANTE .....................................................................................................................................  210 54.352
Outras Obrigações ................................................................................................................................  210 54.352
Sociais e Estatutárias ............................................................................................................................  - 1.765
Fiscais e Previdenciárias (Nota 12a)......................................................................................................  134 7.849
Diversas (Nota 12b) ..............................................................................................................................  76 44.738

NÃO CIRCULANTE ...........................................................................................................................  49.851 27.635
Outras Obrigações ................................................................................................................................  49.851 27.635
Fiscais e Previdenciárias (Nota 12a)......................................................................................................  26.238 24.289
Diversas (Nota 12b) ..............................................................................................................................  23.613 3.346

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................................................................................  2.374.634 2.659.891
Capital Social:
- De Domiciliados no País (Nota 13a) ..................................................................................................  1.575.116 1.575.116
Reservas de Lucros (Nota 13b) .............................................................................................................  1.077.386 1.077.386
Ajuste de Avaliação Patrimonial ...........................................................................................................  20.042 7.389
Prejuízo Acumulado .............................................................................................................................  (297.910) -

TOTAL .................................................................................................................................................  2.424.695 2.741.878

ATIVO 2019 2018    

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Tempo Serviços Ltda. é uma Empresa de responsabilidade limitada, que tem por objeto social a prestação de serviços de administração 
e de processamento de cartões de crédito, bem como de apoio à empresa administradora de cartões de crédito e, ainda, serviços correlatos. 
A Tempo Serviços Ltda., é parte integrante da Organização Bradesco, utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas 
demonstrações contábeis devem ser analisadas neste contexto.
Em 2018, as atividades da Tempo Serviços Ltda., relacionadas aos serviços de administração e de processamento, da bandeira American 
Express, foram transferidas para o Banco Bradesco Cartões S.A. (incorporado pelo Banco Bradesco S.A. em 2019).
A autorização para a emissão destas demonstrações contábeis foi concedida pela Diretoria em 4 de fevereiro de 2020.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da Empresa, foram elaboradas de forma consistente entre os exercícios, e estão apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31 de dezembro de 2019. A Administração declara que as divulgações realizadas nas 
demonstrações contábeis evidenciam todas as informações relevantes utilizadas na sua gestão.
2.1) Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para re� etir a 
mensuração dos ativos ao seu valor justo, quando aplicável.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis, conforme Nota 4.
A Empresa adotou a opção prevista no CPC 36 que dispensa a apresentação de demonstrações contábeis consolidadas quando uma 
entidade é controlada de outra entidade que divulga demonstrações contábeis consolidadas conforme as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e quando acionistas deliberam pela adoção dessa opção. Assim sendo, não estão sendo apresentadas demonstrações 
contábeis consolidadas.
2.2) Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados utilizando-se a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Empresa atua que é o Real (R$). As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em milhares de reais.
2.3) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são utilizados para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Assim sendo, incluem 
disponibilidades em moeda nacional e fundos de investimentos � nanceiros, e apresentem risco insigni� cante de mudança de valor, uma 
vez que são prontamente conversíveis em dinheiro.
2.4) Ativos � nanceiros
A Empresa classi� ca seus ativos � nanceiros sob as categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA - Patrimônio Líquido); e (ii) mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR).
• Mensurados a valor justo por meio do resultado (VJR)
Os ativos � nanceiros mensurados a VJR são registrados e inicialmente avaliados pelo valor justo, sendo as respectivas modi� cações 
subsequentes do valor justo reconhecidas imediatamente no resultado.
São ativos mantidos pela Empresa com o propósito de negociá-los no curto prazo ou mantê-los como parte de uma carteira administrada 
em conjunto para obtenção de lucro no curto prazo ou para tomada de posições, ou eventualmente, aqueles ativos que não atendem ao 
teste SPPI. Os instrumentos � nanceiros derivativos, também, são categorizados como VJR.
Os ativos � nanceiros são inicialmente reconhecidos e avaliados pelo valor justo no balanço e, os custos de transação são registrados 
diretamente no resultado do período.
• Mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)
São reconhecidos inicialmente a valor justo, mais os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou a sua 
emissão e são mensurados, subsequentemente, a valor justo com os ganhos e perdas reconhecidos em Outros Resultados Abrangentes, 
com exceção das perdas por redução ao valor recuperável e dos ganhos e perdas cambiais de conversão, até que o ativo � nanceiro deixe 
de ser reconhecido. As perdas de crédito esperadas são registradas na demonstração do resultado em contrapartida a Outros Resultados 
Abrangentes, não tendo impacto no valor contábil bruto do ativo.
2.5) Investimento em controladas e coligadas
São classi� cados como controladas as entidades as quais a Empresa exerce controle, ou seja, quando detém o poder de exercer a maioria 
dos direitos de voto. Poderá ainda existir controle quando a Empresa possuir, direta ou indiretamente, preponderâncias de gerir as 
políticas � nanceiras e operacionais de determinadas entidades para obter benefícios em suas atividades, mesmo que a percentagem que 
detém sobre o seu capital próprio for inferior a 50%. A existência e o efeito de potenciais direitos de voto, que são atualmente exercíveis 
ou conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se a Empresa controla outra entidade.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Em Milhares de Reais

Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial, reconhecido 
no resultado do exercício como Resultado de Equivalência Patrimonial.
O resultado das controladas adquiridas ou vendidas durante os exercícios são incluídos nas demonstrações contábeis a partir da data 
efetiva de aquisição ou até a data em que o controle deixar de existir.
2.6) Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades ou exercidos com esta � nalidade 
inclusive os decorrentes de operações que trans� ram os riscos, benefícios e controles dos bens da Empresa.
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas. A depreciação 
é calculada pelo método linear, com base em taxas anuais que contemplam a vida útil-econômica dos bens. O custo histórico inclui os 
gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada 
como segue:
• Móveis e equipamentos de uso - 10% ao ano;
• Instalações e benfeitorias em imóveis de terceiros - 20% ao ano; e
• Sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor 
contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.
2.7) Intangível
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com 
essa � nalidade. Os ativos intangíveis com vida útil de� nida são amortizados no decorrer do período estimado do benefício econômico. 
Composto por softwares, são registrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20% ao 
ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso e ajustados por redução ao valor recuperável - impairment, quando aplicável.
2.8) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos � nanceiros e não � nanceiros são avaliados para veri� car se há evidência objetiva de que tenha ocorrido uma perda no seu 
valor recuperável.
A evidência objetiva de que os ativos � nanceiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do 
devedor, indicações de processo de falência ou mesmo um declínio signi� cativo ou prolongado do valor do ativo.
Os ativos, que têm uma vida útil inde� nida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente, na mesma data, para 
a veri� cação da existência de perdas por redução ao valor recuperável (impairment).
Uma perda por redução ao valor recuperável (impairment) de um ativo � nanceiro ou não � nanceiro é reconhecida no resultado do 
período se o valor contábil do ativo ou unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável.
2.9) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais.
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também, das obrigações legais são 
efetuados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, sendo:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre 

as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela con� rmação da capacidade de sua 
recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, 
são divulgados nas notas explicativas;

• Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que 
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis 
com su� ciente segurança;

• Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua 
existência somente será con� rmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o 
controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas 
possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classi� cadas como remotas não são 
provisionadas e nem divulgadas; e

• Obrigações Legais: Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é a sua legalidade ou 
constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os seus montantes reconhecidos 
integralmente nas demonstrações contábeis.

2.10) Patrimônio líquido
a) Lucro por cotas
A Empresa apresenta dados de lucro por cotas básico. O lucro por cotas básico é calculado dividindo-se lucro líquido atribuível aos 
cotistas da Empresa pela média ponderada das cotas durante o ano.
b) Dividendos a pagar
A distribuição de dividendos para os cotistas da Empresa é reconhecida como passivo nas demonstrações contábeis, no período em que 
a distribuição é aprovada por eles, ou quando da proposição do dividendo mínimo obrigatório previsto no Contrato Social da Empresa.
2.11) Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da Empresa.
A Empresa reconhece a receita quando o seu valor puder ser mensurado com segurança, for provável que benefícios econômicos futuros 
� uirão para a Empresa e quando critérios especí� cos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Empresa.
Receitas � nanceiras
As receitas � nanceiras abrangem receitas sobre fundos investidos, atualização monetária e variações no valor justo de ativos � nanceiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado.
2.12) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre adições temporárias, são 
registrados na rubrica “Outros Créditos”, e as provisões para as obrigações � scais diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos 
títulos e valores mobiliários, atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são registrados na rubrica “Outras Obrigações - Fiscais e 
Previdenciárias”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre 
as quais foram constituídos. Os créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas atuais de realização, 
considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%. A contribuição 
social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. Para o período compreendido entre setembro de 
2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, conforme Lei nº 13.169/15 e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro 
de 2019.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legislações vigentes.
2.13) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas 
(em base pro rata dia) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos demonstrados incluem os valores conhecidos e 
mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias incorridas (em base pro rata dia).
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