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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcelo Kopel

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcelo Kopel

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
1.3. Declaração do Diretor Presidente/Diretor de Relações com Investidores:
Nome do responsável pelo conteúdo do formulário
Marcelo Kopel
Marcelo Kopel
Os diretores acima qualificados declaram que:

Cargo do responsável
Diretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores

a. reviram o formulário de referência;
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos artigos 14 a 19;
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por
ele emitidos.

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário
Marcelo Kopel
Alexsandro Broedel Lopes
Os diretores acima qualificados declaram que:

Cargo do responsável
Diretor Presidente
Diretor de Relações com Investidores

a. reviram o formulário de referência;
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em
especial aos artigos 14 a 19;
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por
ele emitidos.
Obs.: O novo Diretor de Relações com Investidores, indicado conforme Reunião do Conselho de
Administração de 05.10.2017, passa a ser responsável pelo Formulário de Referência a partir
dessa versão 3.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Pricewaterhouseecoopers

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição do serviço contratado

Contrato de prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço
Justificativa da substituição

Substituição da auditoria PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos da ICVM 308/99.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Carlos Augusto da Silva

01/01/2014 a 31/12/2014

CPF
507.225.816-53

Endereço
Avenida Francisco Matarazzo, 1400, 09-10- 13-17º. andar, Água Branca, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 05001-100, Telefone (011) 36743746, Fax (11) 36742055, e-mail:
carlosaugusto.silva@br.pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1032-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

CPF/CNPJ

54.276.936/0001-79

Período de prestação de serviço

01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição do serviço contratado

1. Contrato de prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras e revisão do Formulário de Referência
(ICVM 552/14).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço
Justificativa da substituição

Não se aplica

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Jairo da Rocha Soares

01/01/2015 a 31/12/2015

CPF
880.740.218-15

Endereço
Rua Major Quedinho, 90, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone (011)
38485880, Fax (011) 30457363, e-mail: jairo.soares@bdobrazil.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1032-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

CPF/CNPJ

54.276.936/0001-79

Período de prestação de serviço

01/01/2016

Descrição do serviço contratado

1. Contrato de prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras e revisão do Formulário de Referência
(ICMV 480/09).

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa o último exercício social, findo em 31.12.2016 corresponde ao montante
de R$ 37 mil que refere-se aos serviços de auditoria.

Justificativa da substituição

Não se aplica

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não se aplica

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Jairo da Rocha Soares

01/01/2016

CPF
880.740.218-15

Endereço
Rua Major Quedinho, 90, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, Telefone (011)
38485880, Fax (011) 30457363, e-mail: jairo.soares@bdobrazil.com.br
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

Patrimônio Líquido

197.607.000,00

182.041.000,00

167.935.000,00

Ativo Total

203.645.000,00

187.911.000,00

171.180.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

23.786.000,00

21.421.000,00

16.427.000,00

Resultado Bruto

23.786.000,00

21.421.000,00

16.427.000,00

Resultado Líquido

15.715.000,00

14.241.000,00

10.799.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

2.364.000

2.364.000

2.364.000

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

83,590000

77,010000

71,040000

Resultado Básico por Ação

6,650000

6,020000

4,570000

Resultado Diluído por Ação

6,65

6,02

4,57
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3.2 - Medições não contábeis

3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje
divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda),
o emissor deve:
a) Informar o valor das medições não contábeis
Não se aplica à Companhia.
b) Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas
Não se aplica à Companhia.
c) Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
Não se aplica à Companhia.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente
Não houve nenhum evento subseqüente às demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31.12.2016.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais,
indicando:
a) Regras sobre retenção de lucros
O Emissor não possui política específica de destinação dos resultados. Assim, nos
últimos 3 exercícios sociais, foi observado o disposto em seu Estatuto Social e na Lei 6.404/76
(“Lei das Sociedades por Ações”), conforme abaixo.
Não houve alterações nas regras do Emissor sobre retenção de lucros nos últimos 3
exercícios sociais. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, nossos
acionistas poderão deliberar, em Assembleia Geral e por proposta da administração, a
destinação de parte do lucro líquido para formação de reserva estatutária com as seguintes
finalidades: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar
investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição
de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar
aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata
o § 2° do artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações. O saldo dessa reserva somado ao da
reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. Periodicamente, por proposta do Conselho
de Administração, podem ser capitalizadas parcelas da reserva estatutária para que o montante
alocado não exceda tal limite.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas podem deliberar, em
Assembleia Geral e por proposta da administração, reter parte do lucro líquido do exercício que
estiver em orçamento de capital previamente aprovado. Nos últimos 3 exercícios sociais, não
houve retenção de lucros.
Ademais, o dividendo obrigatório pode deixar de ser pago no exercício social em que a
administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação
financeira do Emissor.
b) Regras sobre distribuição de dividendos
Não houve alterações nas regras do Emissor sobre distribuição de dividendos nos
últimos 3 exercícios sociais. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, importância não inferior a 1% do lucro líquido apurado no mesmo exercício,
ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I
do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e observados os incisos II e III do mesmo
dispositivo legal.
Por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser pagos juros sobre o capital
próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório,
com base no artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95.
O Emissor poderá, por deliberação do Conselho de Administração, e ouvido o Conselho
Fiscal, se em funcionamento, declarar, no curso do exercício social e até a Assembleia Geral
Ordinária, dividendos intermediários, inclusive a título de antecipação parcial ou total do
dividendo obrigatório.
Com relação às regras sobre distribuição de dividendos atinentes aos preferencialistas,
cabe ressaltar que as ações preferenciais têm as seguintes vantagens: (i) prioridade na
distribuição de dividendos, (ii) dividendos 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias
e (iii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação do Emissor.
Diante dessas condições, as ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto,
nos termos do artigo 111, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, se o Emissor deixar de pagar
o dividendo prioritário por 3 exercícios consecutivos.
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c) Periodicidade das distribuições de dividendos
Os pagamentos de dividendos relativos aos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016
foram efetuados com base na posição acionária registada na data da realização da respectiva
Assembleia Geral, nos termos do artigo 205 da Lei das Sociedades por Ações, conforme segue
abaixo:

(i)

Para o exercício social encerrado em 31.12.2014, na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária realizada em 30.04.2015, foi aprovado o pagamento
de dividendos obrigatórios no valor de R$ 102.590,53;

(ii)

Para o exercício social encerrado em 31.12.2015, na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 29.04.2016, foi aprovado o pagamento de dividendos
obrigatórios no valor de R$ 135.290,64; e

(iii)

Para o exercício social encerrado em 31.12.2016, na Assembleia Geral
Ordinária realizada em 28.04.2017, foi aprovado o pagamento de dividendos
obrigatórios no valor de R$ 149.289,40.

d) Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais,
administrativas ou arbitrais
Não houve quaisquer restrições à distribuição de dividendos.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2016

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
Dividendo distribuído total
Lucro líquido retido
Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Exercício social 31/12/2015

Exercício social 31/12/2014

14.929.000,00

13.529.000,00

10.259.000,00

1,000000

1,000000

1,000000

8,000000

7,800000

6,400000

149.000,00

135.000,00

103.000,00

15.566.000,00

14.106.000,00

10.696.000,00

10/02/2017

03/02/2016

05/02/2015

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária
Preferencial

47.000,00

03/02/2017

43.000,00

33.000,00

31/12/2015

102.000,00

03/02/2017

92.000,00

70.000,00

31/12/2015
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de
lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
Em 2014 foram provisionados dividendos da conta de lucros retidos no montante de R$ 103
mil.
Em 2015 foram provisionados dividendos da conta de lucros retidos no montante de R$ 135
mil.
Em 2016 foram provisionados dividendos da conta de lucros retidos no montante de R$ 149
mil.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2016

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
6.038.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,03000000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em
especial, aqueles abaixo relacionados:
Esta seção trata dos riscos que consideramos relevantes para os nossos negócios e
para os investimentos em nossos valores mobiliários. Caso qualquer um desses eventos
descritos ocorra, nossa situação financeira e nossos negócios podem ser afetados
negativamente, assim como o montante dos investimentos feitos em nossos valores mobiliários.
Dessa forma, os investidores devem avaliar cuidadosamente os fatores de risco descritos a
seguir e as demais informações contidas neste documento.
Outros riscos que atualmente consideramos irrelevantes ou sobre os quais não temos
conhecimento podem gerar efeitos semelhantes aos mencionados anteriormente, caso se
materializem.
a) Ao emissor
Exposição à dívida do governo federal brasileiro pode vir a nos afetar negativamente.
Em 31 de dezembro de 2016, não possuíamos investimento direto em títulos de dívida
emitidos pelo governo brasileiro. Entretanto, investimos em fundos que possui títulos públicos
em sua carteira e podemos no futuro, adquirir títulos emitidos pelo governo. Qualquer
descumprimento do governo brasileiro em relação ao pagamento pontual desses títulos, ou a
redução significativa em seus valores de mercado, poderia ter um efeito adverso relevante para
nós.
Nossas políticas, procedimentos e modelos relacionados ao controle de riscos podem se
mostrar ineficazes e o nosso resultado pode ser afetado de maneira adversa por perdas
não esperadas.
Nossos métodos, procedimentos e políticas de gestão de riscos, inclusive as ferramentas
e modelos estatísticos para mensuração, tais como o Value at Risk (VaR) e os modelos que
estimam as probabilidades de inadimplência, podem não ser totalmente eficazes na mensuração
da nossa exposição ao risco, em todos os ambientes econômicos, e contra todos os tipos de
riscos, inclusive aqueles que não conseguimos identificar ou prever. Alguns de nossos
instrumentos e medições qualitativos para o gerenciamento de risco são baseados em nossas
observações sobre o comportamento histórico do mercado. Além disso, devido à limitação
brasileira quanto à disponibilidade de informações para a avaliação da capacidade de obter
crédito de um cliente, confiamos, principalmente, nas informações disponíveis em nossos bancos
de dados, em determinadas informações públicas sobre crédito ao consumidor e outras fontes.
Aplicamos ferramentas estatísticas, entre outras, para essas observações, e dados para
quantificar a nossa exposição ao risco. Essas ferramentas e medições podem não prever todos
os tipos de exposições futuras. Essas exposições ao risco poderiam, por exemplo, ser
decorrentes de fatores que não prevemos ou avaliamos corretamente em nossos modelos
estatísticos. Esse cenário limitaria nossa capacidade de gerenciar nossos riscos. Portanto,
nossas perdas poderiam ser significativamente maiores do que as indicadas pelas medidas
históricas. Além disso, nosso modelo quantitativo pode não levar em consideração todos os
riscos existentes. Nossa abordagem qualitativa para a gestão desses riscos pode revelar-se
insuficiente, expondo-nos a perdas inesperadas relevantes.
Nossos resultados operacionais e nossa posição financeira dependem da nossa
capacidade de avaliar as perdas associadas aos riscos aos quais estamos expostos e da nossa
capacidade de incluir esses riscos nas nossas políticas de preços. Esses julgamentos podem se
revelar incorretos ou podem ser modificados no futuro, dependendo das informações que forem
disponibilizadas. Estes fatores podem nos afetar negativamente.
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Danos à nossa reputação podem prejudicar nossos negócios e perspectivas.
Somos altamente dependentes da nossa boa imagem e da nossa credibilidade no mercado
para gerar negócios. Diversos fatores podem causar danos à nossa reputação e gerar uma percepção
negativa da instituição por parte de clientes, contrapartes, acionistas, investidores, supervisores,
parceiros comerciais e outros públicos, como o não cumprimento de obrigações legais, vendas
irregulares para clientes, envolvimento com fornecedores externos com postura ética questionável,
vazamento de informações de clientes, má conduta de nossos colaboradores e falhas na gestão de
riscos, entre outros. Além disso, algumas ações significativas, tomadas por terceiros, como
concorrentes ou outros participantes do mercado, podem, indiretamente, abalar nossa reputação
perante clientes, investidores e o mercado em geral. Danos à nossa reputação podem afetar,
adversamente e de maneira relevante, nossos negócios e clientes em potencial.
Elaboramos estimativas e premissas relacionadas à preparação de nossas
demonstrações contábeis e quaisquer mudanças nessas estimativas e premissas podem
ter efeito material adverso sobre nossos resultados operacionais.
Na preparação de nossas demonstrações contábeis, utilizamos estimativas e premissas
baseadas no histórico de nossas experiências e em outros fatores. Apesar de acreditarmos que
essas estimativas e premissas são razoáveis em vista das circunstâncias, elas estão sujeitas a
incertezas significativas, algumas das quais estão fora de nosso controle. Caso qualquer uma
dessas estimativas e premissas sofra mudanças ou se mostrem incorretas, nossos resultados
operacionais podem ser afetados de maneira adversa.
O valor de nossos títulos e valores mobiliários e derivativos está sujeito às flutuações de
mercado, devido às mudanças nas condições econômicas brasileiras ou internacionais,
e, como resultado, podem nos sujeitar a prejuízos relevantes.
Os valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de nossa carteira pode nos
levar a registrar ganhos e perdas – quando vendidos ou ajustados ao valor de mercado (no caso de
títulos negociáveis) – e apresentar flutuação considerável de um período para o outro em função das
condições econômicas nacionais e internacionais. Se, por exemplo, realizarmos operações com
derivativos como ação estratégica para nos proteger contra uma diminuição no valor do real e das
taxas de juros e, no entanto, o valor do real e das taxas de juros subir, podemos incorrer em perdas
financeiras e essas perdas podem nos afetar de forma adversa e material. Adicionalmente, podemos
incorrer em perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas, inclusive
de riscos com operações sujeitas à variação das taxas de câmbio, das taxas de juros, dos preços de
ações, dos índices de preços e dos preços de ações e de mercadorias (commodities), juntamente
com outros índices sobre esses fatores de risco.
Não temos condições de estimar o montante de ganhos ou perdas realizados ou não
realizados para qualquer período futuro. Ganhos e perdas em nossa carteira de investimentos
podem não contribuir para a nossa receita líquida no futuro ou podem deixar de contribuir para
ela em níveis coerentes com os períodos mais recentes. Podemos não ser bem-sucedidos ao
realizar as valorizações ou desvalorizações atualmente existentes na nossa carteira de
investimentos consolidada ou em qualquer um dos ativos dessa carteira.
Podemos incorrer em perdas associadas aos riscos de exposição das contrapartes .
Podemos incorrer em prejuízos no caso de qualquer uma de nossas contrapartes deixar
de honrar suas obrigações contratuais em virtude de falência, falta de liquidez, falha operacional
ou de outros motivos atribuíveis exclusivamente às nossas contrapartes e o não cumprimento de
suas respectivas obrigações pode afetar negativamente o nosso desempenho financeiro.
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b) A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
O acionista controlador tem o poder de direcionar nossos negócios.
Em 31 de dezembro de 2016, o Itaú Unibanco Holding S.A., nosso acionista controlador,
detinha, de maneira indireta, 85,28% das nossas ações ordinárias e 86,81% do nosso capital total.
Dessa forma, o Itaú Unibanco Holding S.A. tem o poder de controlar a nossa instituição, inclusive
o de eleger nossos conselheiros e diretores e de determinar o resultado de qualquer deliberação
que exija a aprovação dos acionistas, entre elas as transações com partes relacionadas, as
reorganizações societárias, bem como a data e o pagamento de dividendos.
c) A seus acionistas
A relativa volatilidade do preço e a liquidez limitada dos mercados de capitais brasileiros
podem limitar significativamente a capacidade de nossos investidores venderem seus
valores mobiliários, pelo preço e na época em que desejarem.
O investimento em títulos negociados em mercados emergentes envolve, com
frequência, um risco maior que o investimento em títulos de emissores nos EUA ou em outros
países desenvolvidos e esses investimentos são geralmente considerados de natureza mais
especulativa. O mercado brasileiro de títulos e valores mobiliários é menor, menos líquido, mais
concentrado e pode ser mais volátil do que os mercados nos EUA ou em outros países. Existe
também concentração significativamente maior no mercado brasileiro de títulos e valores
mobiliários em comparação aos principais mercados de títulos e valores mobiliários, como os
Estados Unidos da América ou em outros países. As dez maiores empresas em termos de
capitalização de mercado representavam¹ 55% da capitalização de mercado total da
BM&FBovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de fechamento, ou BM&FBovespa em
31 de dezembro de 2016. Desse modo, a capacidade de o investidor vender os valores
mobiliários de nossa emissão ao preço e no momento desejado pode ser substancialmente
limitada.
(1) Fonte: Bloomberg.

Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio aos acionistas titulares de
nossas ações.
De acordo com nosso Estatuto Social, os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório
correspondente a 1% de nosso lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, sob a forma de dividendo ou juros sobre o capital próprio, sendo que as
ações preferenciais conferem a seus titulares prioridade no recebimento de dividendos e
dividendos 10% maiores que os atribuídos às ações ordinárias. O lucro líquido pode ser
capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou então retido, conforme previsto na Lei das
Sociedades por Ações, podendo não ser disponibilizado para pagamento de dividendos ou juros
sobre o capital próprio. O pagamento de dividendos aos nossos acionistas não é obrigatório em
exercícios em que o nosso Conselho de Administração determine que a distribuição de
dividendos é incompatível com a situação financeira naquele momento.
d) A suas controladas e coligadas
Não há.
e) A seus fornecedores
Em 31 de Dezembro de 2016 não execrciamos atividade operacional, e, atualmente
continuamos não exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos relacionados a nossos
fornecedores que possam influenciar a decisão de investimento em nossos valores mobiliários.
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f) A seus clientes
Em 31 de Dezembro de 2016 não execrciamos atividade operacional, e, atualmente
continuamos não exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos relacionados com
clientes que possam influenciar a decisão de investimento em nossos valores mobiliários.
g) Aos setores da economia nos quais o emissor atue
A instabilidade das taxas de câmbio também pode nos afetar negativamente.
O Brasil utiliza o sistema de câmbio flutuante, segundo o qual o mercado estabelece o
valor do real em relação às moedas estrangeiras. No entanto, o BACEN pode fazer intervenções
na compra e na venda de moedas estrangeiras com o objetivo de suavizar as oscilações e reduzir
a volatilidade da taxa de câmbio. Apesar dessas intervenções, a taxa de câmbio pode apresentar
variações significativas. Além disso, em alguns casos, intervenções realizadas com o objetivo de
evitar oscilações bruscas do valor do real, frente às outras moedas, podem ocasionar o efeito
oposto, levando ao aumento na volatilidade da referida taxa de câmbio.
A instabilidade nas taxas de câmbio também pode impactar negativamente os nossos
negócios. Uma potencial depreciação do real poderia resultar em impactos negativos sobre o
preço de mercado da nossa carteira de títulos. Por outro lado, a valorização da moeda brasileira
poderia nos levar a incorrer em perdas sobre os ativos expressos em moedas estrangeiras ou a
elas indexados. Para mais informações sobre como os efeitos dessas variáveis podem nos
afetar, consulte “Crises e volatilidade no mercado financeiro de outros países podem afetar a
economia brasileira e os mercados financeiros globais e, consequentemente, afetar nossas
operações de forma adversa” a seguir.
Crises e volatilidade no mercado financeiro de outros países podem afetar a economia
brasileira e os mercados financeiros globais e, consequentemente, afetar nossas
operações de forma adversa.
As condições econômicas e de mercado em outros países, incluindo os EUA, países da
União Europeia e países emergentes, podem afetar em graus variados a disponibilidade de
crédito e o montante de investimentos estrangeiros no Brasil. Crises nesses países podem
diminuir o interesse dos investidores por ativos brasileiros, o que poderia afetar, de forma adversa
e material, o preço de mercado de nossos títulos, dificultando o nosso acesso ao mercado de
capitais e, consequentemente, o financiamento de nossas operações no futuro.
As instituições financeiras que operam em países considerados mercados emergentes,
inclusive nós, podem estar particularmente suscetíveis a turbulências e reduções na
disponibilidade de crédito ou ao aumento nos custos de financiamentos, que poderiam ter
impacto material adverso sobre as suas operações. Em particular, a disponibilidade de crédito
para as instituições financeiras que operam nos mercados emergentes é significativamente
influenciada por movimentos de aversão ao risco global. Adicionalmente, qualquer fator que
impacte a confiança dos investidores, como uma diminuição na classificação do risco de crédito,
uma vez que as classificações das instituições financeiras, inclusive nós, tendem a sujeitar-se a
um teto baseado na classificação de crédito soberano, ou a intervenção do governo ou da
autoridade monetária em um desses mercados, pode impactar o preço ou a disponibilidade de
recursos para instituições financeiras inseridas em qualquer um desses mercados, o que pode
nos afetar.
A turbulência e a volatilidade dos mercados financeiros globais podem também ter
consequências significativas, tais como volatilidade no valor de títulos patrimoniais, das taxas de
juros e de câmbio. Maior incerteza e volatilidade podem resultar em uma desaceleração do
mercado de crédito e da economia, o que, por sua vez, poderia gerar aumento na taxa de
desemprego e redução no poder aquisitivo dos consumidores. Além disso, esses eventos podem
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prejudicar de forma significativa a capacidade dos nossos clientes de cumprir com suas
obrigações e aumentar a ocorrência de operações de crédito em atraso ou inadimplentes,
resultando em um aumento do risco associado à nossa atividade de crédito. Assim, a crise
financeira global e o ambiente macroeconômico brasileiro também podem afetar de forma
material e adversa o preço de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros
ou causar outros efeitos negativos no Brasil, tendo efeito adverso material sobre nós.
Investigações sobre corrupção, com ampla repercussão, que estão em andamento no
Brasil poderão afetar a percepção das perspectivas de crescimento interno e do Brasil.
Certas empresas brasileiras dos setores de energia e infraestrutura estão sendo
investigadas pela CVM, pela SEC, pela Polícia Federal e outros órgãos públicos brasileiros
responsáveis por investigações sobre formação de cartel e corrupção, relacionadas a alegações
de corrupção (chamada de operação Lava Jato), bem como pelo Departamento de Justiça (DOJ)
dos Estados Unidos e, dependendo do resultado dessas investigações e do tempo necessário
para concluí-las, essas empresas podem enfrentar (algumas delas já enfrentam) rebaixamentos
das agências de classificação de crédito, restrições de acesso a financiamento (algumas delas
já sofrem) e redução nas receitas (algumas delas já experimentam), entre outros efeitos
negativos. Esses efeitos negativos podem prejudicar a capacidade das empresas de honrar
tempestivamente os seus compromissos financeiros trazendo perdas para nós, pois várias delas
são clientes de empresas do Grupo Itaú Unibanco. As empresas envolvidas na operação Lava
Jato, várias das quais são clientes do Grupo Itaú, também podem ser processadas pelos
investidores (algumas delas já foram), alegando terem sido enganados por informações
divulgadas por elas, incluindo suas respectivas demonstrações contábeis. Além disso, as
investigações de corrupção em andamento contribuíram para reduzir o valor dos títulos e valores
mobiliários de diversas empresas. Os bancos de investimento e empresas corretoras (inclusive
a Itaú BBA Securities) que atuaram como subscritoras de distribuições públicas dessas
empresas investigadas, também são partes em alguns desses processos judiciais nos EUA e
podem ser partes em outros processos que ainda venham a ser instaurados. Não podemos
prever a duração dessas investigações sobre corrupção, ou a intensidade dos efeitos que essas
investigações poderão ter sobre a economia brasileira e o setor financeiro - que também poderá
ser investigado em virtude de um possível relacionamento comercial com as empresas e pessoas
envolvidas nas investigações da operação Lava Jato. Outra investigação de alta repercussão,
além da Lava Jato, em curso no Brasil é a chamada operação Zelotes. Se as alegações de tal
investigação forem confirmadas também poderão afetar alguns dos clientes do Grupo Itaú
Unibanco e sua confiabilidade de crédito. Em março de 2016, o Itaú Unibanco foi citado pela
Receita Federal do Brasil para prestar contas sobre os processos tributários relacionados com o
BankBoston no Brasil, que está sendo investigado pela operação Zelotes. O Itaú Unibanco
adquiriu as operações do BankBoston no Brasil do Bank of America em 2006. Em 1o. de
dezembro de 2016, a Polícia Federal conduziu buscas nas instalações do Itaú Unibanco à
procura de documentos relacionados com esses processos e documentos relacionados com
pagamentos feitos a advogados e consultores que atuaram nesses processos. Esclarecemos
que o contrato firmado com o Bank of America para a aquisição das operações do BankBoston
no Brasil incluía uma cláusula segundo a qual o vendedor permaneceria responsável pela
condução dos processos tributários do BankBoston, inclusive com relação à retenção de
advogados e consultores. Portanto, de acordo com esse contrato, todos e quaisquer pagamentos
feitos pelo Itaú Unibanco a advogados e consultores foram estritamente em nome do Bank of
America. Essas investigações não foram concluídas e permanecemos inteiramente à disposição,
cooperando com as autoridades para quaisquer esclarecimentos adicionais que sejam
necessários. Depois de revisar nossos procedimentos de controle e sistemas de monitoramento,
acreditamos estar em conformidade com as normas existentes, especialmente as relacionadas
com prevenção à lavagem de dinheiro. Não obstante, devido ao tamanho e à amplitude das
nossas operações e ao nosso relacionamento comercial com empresas e pessoas investigadas,
e devido aos diversos bancos, públicos e privados, adquiridos pelo Itaú Unibanco nos últimos
quinze anos, podemos nos tornar foco dessas investigações, que podem, em última instância,
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resultar em danos à reputação, responsabilização civil ou penal. Os efeitos negativos sobre
várias empresas também podem impactar o nível de investimentos em infraestrutura no Brasil,
resultando em menor crescimento econômico.
A deterioração das contas fiscais do Governo pode nos afetar.
A deterioração das contas fiscais, se mantida, pode gerar uma perda de confiança dos
investidores nacionais e estrangeiros. Da mesma forma, os governos regionais estão enfrentando
preocupações fiscais devido ao seu elevado endividamento, declínio das receitas e despesas
inflexíveis. Em 2017, os holofotes continuarão voltados para as reformas fiscais. A Câmara dos
Deputados do Congresso Nacional pode aprovar, até o final do segundo trimestre, a proposta de
reforma da previdência, que é fundamental para o futuro cumprimento dos limites de gastos. A
menor credibilidade na situação fiscal do governo poderia ocasionar um rebaixamento da dívida
soberana brasileira pelas agências de crédito e impactar a economia do país de forma negativa,
causando desvalorização do real, aumento da inflação e das taxas de juros e a desaceleração do
crescimento econômico, afetando, assim, de forma adversa, nossos negócios, o resultado das
nossas operações e nossa situação financeira.
h) À regulação dos setores em que o emissor atue
As reformas fiscais podem afetar negativamente as nossas operações e a lucratividade.
O governo brasileiro altera regularmente a legislação e as normas fiscais por meio da
criação de novos impostos, que podem ser temporários, da mudança nas alíquotas, nas bases
de incidência dos impostos ou na forma como os mesmos são calculados, inclusive com relação
às alíquotas aplicáveis unicamente ao setor bancário. As reformas fiscais podem reduzir o
volume das nossas transações, aumentar nossos custos ou limitar a nossa lucratividade.
Autuações fiscais podem nos afetar negativamente.
Como parte do curso normal dos nossos negócios, estamos sujeitos a fiscalizações de
autoridades fiscais municipais, estaduais e federais. Essas fiscalizações, provenientes de
divergências no entendimento da aplicação das leis tributárias, podem gerar autuações fiscais
que, dependendo dos seus resultados, podem ter efeito adverso sobre os nossos resultados
financeiros.
i) Aos países estrangeiros onde o emissor atue
Não temos atuação em países estrangeiros.
j) A questões socioambientais
Em 31 de Dezembro de 2016 não exercíamos atividade operacional, e, atualmente
continuamos não exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos relacionados com
questões socioambientais que possam influenciar a decisão de investimento em nossos valores
mobiliários.
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4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o
emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.
Além do descrito no item 4.1, não há expectativas relevantes de redução ou aumento
na exposição do emissor aos riscos mencionados em referido item.
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4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou
suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e
outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do
emissor ou de suas controladas, indicando:
Para efeitos deste item, utilizamos como critério de relevância operações com valor
envolvido superior a R$ 988 mil, o que representa 0,5% do Patrimônio Líquido do emissor
(R$ 197,6 milhões em 31/12/2016).
Processos Tributários
Em 31 de dezembro de 2016 constam processos tributários, cujo montante atualizado
representa R$ 14.402.192,25, conforme abaixo identificado.
Processo n.º 10880.923818/2011-59
a. juízo: Secretaria da Receita Federal do Brasil
b. instância: 1ª instância
c. data de instauração: 13/05/2011
d. partes no processo: Receita Federal do Brasil x Investimentos Bemge S/A
e. valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 10.062.084,17 (dezembro/2016)
f. principais fatos: Indeferimento de Pedido de compensação – saldo negativo de IRPJ.
Aguardando julgamento da manifestação de inconformidade apresentada.
g. chance de perda: Remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo: perda do valor discutido.

Processo n.º 10680.009288/2003-81
a. juízo: Secretaria da Receita Federal do Brasil
b. instância: 1ª instância
c. data de instauração: 13/06/2003
d. partes no processo: Receita Federal do Brasil x Investimentos Bemge S/A
e. valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 2.011.116,59 (dezembro/2016)
f. principais fatos: Auto de Infração lavrado por ausência de recolhimento de IOF devido no
segundo e terceiro semestre de 1998. Aguardando julgamento da Impugnação administrativa.
g. chance de perda: Remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo: perda do valor discutido.

Processo n.º 96.0009444-6 (0009375-48.1996.4.01.3800)
a. juízo: 22ª Vara Cível Federal de Belo Horizonte/MG
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b. instância: 1ª instância
c. data de instauração: 12.04.1996
d. partes no processo: Investimentos Bemge S/A x Delegado da Receita Federal em Belo
Horizonte (Obs. As impetrantes são FINACEIRA BEMGE SA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO; BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SA e BEMGEBANCO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS SA – informação do site da JF/MG)
e. valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 2.328.991,49 (dezembro/2016)
f. principais fatos: Trata-se de Mandado de Segurança nº 0009375-48.1996.4.01.3800 (antigo
nº 96.00.09444-6) impetrado com o objetivo de garantir o direito dos Impetrantes de não
recolherem a CSLL e o PIS nos moldes do disposto na Emenda Constitucional nº 10, de 7
março de 1996, no exercício financeiro de 1996 (anterioridade anual) ou, quando menos, até
90 (noventa) dias contados da publicação da referida emenda (anterioridade nonagesimal). Em
26/07/1999, tendo em vista o disposto na Lei 9.779/1999, com as alterações trazidas pela MP
1.807/1999 os Impetrantes apresentaram pedido de desistência parcial da ação e
efetuaram o pagamento do débito relativo ao PIS, competências de junho a dezembro de
1996 (segundo semestre de 1996). A sentença julgou parcialmente procedente a ação,
afastando a exigência da CSLL e do PIS, nos moldes da EC 10/96 até junho de 1996 (primeiro
semestre). O Tribunal Regional Federal homologou o pedido de desistência e manteve a
sentença no tocante ao PIS e CSLL do primeiro semestre de 1996 (anterioridade nonagesimal).
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento pelo STF.
Os autos retornaram à origem e atualmente aguardamos o levantamento dos depósitos
judiciais (integralidade do PIS no ano de 1996 e primeiro semestre da CSLL).
g. chance de perda: Provável
h. análise do impacto em caso de perda do processo: perda do valor discutido.

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver provisão, dos processos descritos no
item 4.3
O valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3 corresponde a
R$ 2.328.991,49.
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administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob
sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou
investidores do emissor ou de suas controladas, informando:
O Emissor ou suas controladas não são partes em processos judiciais, administrativos
ou arbitrais, que não estejam sob sigilo cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do Emissor ou suas
controladas.
4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver provisão, dos processos descritos no
item 4.4
Não há.

PÁGINA: 29 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

4.5 - Processos sigilosos relevantes

4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas
sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto
em caso de perda e informar os valores envolvidos
O Emissor ou suas controladas não são partes em processos considerados relevantes que
estejam sob sigilo.

PÁGINA: 30 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto

4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou
conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo
e que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:
O Emissor ou suas controladas não são partes em processos judiciais ou administrativos nas
esferas trabalhista, tributário e cível repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes.
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4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
Não há.
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4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no
qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país
de origem, identificar:
a) Restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Não se aplica, pois o Brasil é o país de origem do emissor.
b) Restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Não se aplica, pois o Brasil é o país de origem do emissor.
c) Hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação
Não se aplica, pois o Brasil é o país de origem do emissor.
d) Hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse
direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável
Não se aplica, pois o Brasil é o país de origem do emissor.
e) Outras questões do interesse dos investidores
Não se aplica, pois o Brasil é o país de origem do emissor.
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5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
A Investimentos Bemge é uma subsidiária integral do Itaú Unibanco Holding S.A, parte
integrante da Carteira Trading e Banking do conglomerado econômico-financeiro, conforme
definido pela Resolução no 3.464/07 e na Circular no 3.354/07 do BACEN e no Novo Acordo de
Capitais – Basileia II. Por esta razão, não é apresentada uma análise de sensibilidade das
posições individuais dessa sociedade.
a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando,
em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
Possuímos uma governança definida para revisão de políticas, aplicáveis para o Brasil e
também para as unidades internacionais. Preponderantemente, as políticas definem as diretrizes
institucionais, metodologias e processos, contemplam as exigências regulatórias e as melhores
práticas de mercado. A instituição possui política interna que dispõe sobre as diretrizes e
estabelece a governança para o gerenciamento de riscos:
Política

Órgão aprovador

Data de aprovação

Gerenciamento de Riscos

Conselho de Administração

23/02/2017

Gestão e Controle de Risco de
Crédito(1)

Conselho de Administração

09/12/2016

(1) Disponível para consulta no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores, seção Governança Corporativa,
Regulamentos e Políticas, Relatório de Acesso Público – Risco de Crédito.

Gerenciamento de Riscos
Risco de Crédito
Definimos risco de crédito como o risco de ocorrência de perdas associadas: ao não
cumprimento pelo tomador, emissor ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos
termos pactuados, à desvalorização de um contrato de crédito decorrente da deterioração na
classificação de risco do tomador, emissor ou contraparte, à redução de ganhos ou remunerações
e vantagens concedidas na renegociação ou aos custos de recuperação.
Nossa gestão do risco de crédito é de responsabilidade primária de todas as Unidades de
Negócio e visa a manter a qualidade de nossa carteira de crédito em níveis coerentes com o apetite
de risco de cada segmento de mercado em que atuamos. Nossa governança de gerenciamento de
risco de crédito está baseada em comitês subordinados ao nosso Conselho de Administração ou
à nossa estrutura executiva, que atuam basicamente na análise das condições competitivas de
mercado, definição de limites de crédito da instituição, revisão de práticas de controle e políticas e
aprovação de ações nas respectivas alçadas. Também são de responsabilidade dessa estrutura
os processos de comunicação e informação de riscos, inclusive a divulgação de normativos
institucionais e complementares, além de outras informações referentes à gestão do risco de
crédito. Gerenciamos o risco de crédito ao qual estamos expostos durante todo o ciclo de crédito,
desde a fase anterior à aprovação, passando pelo processo de monitoramento, até chegar à fase
de cobrança ou recuperação do crédito.
A estrutura de controle e gestão do risco de crédito é centralizado e independente das
unidades de negócios, sendo responsável pela definição dos limites operacionais, mecanismos e
processos de mitigação de riscos e instrumentos para a mensuração, monitoramento e controle do
risco de crédito inerente a todos os produtos, de concentrações da carteira e de potenciais
mudanças no ambiente econômico. Nossa carteira, políticas e estratégicas são monitoradas de
forma permanente para garantir a observância das regulamentações e legislações vigentes em
todos os países em que atuamos.
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As principais atribuições das unidades de negócio são (i) monitorar as carteiras sob suas
responsabilidades, (ii) conceder crédito, levando em conta as alçadas vigentes, condições de
mercado, perspectivas macroeconômicas, mudanças nos mercados e produtos e os efeitos da
concentração setorial e geográfica, e (iii) gerenciar o risco de crédito de forma a proporcionar
sustentabilidade ao negócio.
Nossa política de crédito é definida com base em fatores internos, como: classificação de
clientes, desempenho e evolução de nossa carteira, níveis de inadimplência, taxas de retorno e o
capital econômico, entre outros, além de fatores externos, tais como: taxas de juros, indicadores
de inadimplência do mercado, inflação e variação no consumo, entre outros. O processo de
avaliação de políticas e produtos possibilita à nossa instituição identificar riscos potenciais visando
certificar-se de que as decisões de crédito fazem sentido por uma perspectiva econômica e de
risco.
Em relação a nossos clientes pessoas físicas e pequenas e médias empresas, a
classificação de crédito é atribuída com base em dois modelos estatísticos: (i) application (nos
estágios iniciais de nossa relação com o cliente) e (ii) behavior score (adotado para clientes com
os quais já temos um relacionamento). Excepcionalmente, também pode ser realizada uma análise
individualizada de casos específicos, em que a aprovação de crédito é submetida às alçadas
competentes.
A classificação de crédito para transações com grandes empresas é baseada em
informações como a situação econômica e financeira da contraparte, sua capacidade de gerar
caixa, o grupo econômico ao qual pertence, a situação atual e a perspectiva do mercado no qual
atua. As propostas de crédito são analisadas individualmente, por meio da governança de
aprovação.
Contamos com um processo estruturado para manutenção de uma carteira diversificada,
considerado adequado por nossa instituição. As concentrações são monitoradas de forma
permanente por setor econômico e maiores devedores, o que possibilita a tomada de medidas para
evitar que os limites estabelecidos sejam ultrapassados.
Classificamos os títulos públicos e outros instrumentos de dívida de acordo com
parâmetros de qualidade de crédito, visando administrar suas exposições.
Controlamos rigorosamente a nossa exposição ao risco de crédito de clientes e
contrapartes, atuando para reverter eventuais situações de violação de limites. Nesse sentido,
podemos adotar medidas contratualmente previstas, tais como a liquidação antecipada e a
requisição de garantias adicionais.
Para mensurar o risco de crédito, consideramos a probabilidade de inadimplência do
tomador, emissor ou contraparte, o valor estimado de exposição no caso de inadimplência,
prejuízos passados decorrentes da inadimplência e a concentração de tomadores de empréstimos.
Quantificar esses componentes de risco faz parte do processo de concessão de crédito, gestão da
carteira e definição de limites. São adotados modelos como ferramentas para quantificar esses
fatores, contribuindo para um processo mais preciso para a tomada de decisões.
Os modelos que adotamos são validados de forma independente, para garantir que as
bases de dados utilizadas na construção dos modelos sejam completas e precisas e que o método
de estimativa de parâmetros seja adequado, de forma a reduzir o risco de modelo e manter os
modelos calibrados para que reflitam de forma mais rigorosa os parâmetros de risco.
Dispomos de processos e de uma estrutura específica para garantir que o risco-país seja
gerido e controlado, inclusive: (i) definição de ratings para países; (ii) definição de limites para
países; e (iii) monitoramento de limites.
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Em consonância com os princípios da regulamentação do CMN, nossa estrutura de risco
de crédito e normativo institucional relacionado são aprovados pelo Conselho de Administração e
aplicáveis a todas as empresas e subsidiárias no Brasil e no exterior.
Gestão de Crises e Continuidade dos Negócios
Nosso Programa de Continuidade de Negócios tem por objetivo proteger os colaboradores,
assegurar a continuidade das funções críticas de nossas linhas de negócio, salvaguardar as
receitas e sustentar tanto a estabilidade dos mercados financeiros em que atuamos quanto a
confiança de nossos clientes e parceiros estratégicos no fornecimento de nossos produtos e
serviços.
O programa é composto pelos procedimentos para realocação e/ou recuperação de
operações em resposta a uma variedade de níveis de interrupção, e pode ser dividido em dois
elementos-chave:
Gestão de Crises: processos centralizados de comunicação e resposta cujo objetivo é
gerenciar eventos de interrupção de negócios e também quaisquer outros tipos de ameaças
à nossa imagem e reputação perante colaboradores, clientes, parceiros estratégicos e
reguladores. A estrutura conta com um comando central que monitora constantemente as
operações diárias, bem como canais de mídia em que formos citados. O êxito da gestão de
crises se dá por meio de agentes focais, que são representantes nomeados junto às áreas
de negócios e que atuam no monitoramento de potenciais problemas, na resolução de crises,
na retomada dos negócios, na melhoria dos processos e na busca por ações de prevenção;
e


•
Planos de Continuidade de Negócios (PCN): documentos com procedimentos e
informações desenvolvidos, consolidados e mantidos à disposição para utilização em
eventuais incidentes, possibilitando a retomada das atividades críticas em prazos e condições
aceitáveis. Para que a retomada ocorra de forma rápida e segura, definimos em nosso PCN
ações corporativas e customizadas para nossas linhas de negócio, por meio de:
•
Plano de Disaster Recovery: foco na recuperação do nosso data center primário,
assegurando a continuação do processamento de sistemas críticos dentro de períodos
mínimos pré-estabelecidos;
•
Plano de Contingência de Local de Trabalho: colaboradores responsáveis pela
execução de funções críticas contam com instalações alternativas, para conduzirem suas
atividades em caso de indisponibilidade dos prédios em que trabalham diariamente.
Existem aproximadamente duas mil posições de contingência dedicadas totalmente
equipadas para atender as necessidades das unidades de negócio críticas em situações
de emergência;
•
Plano de Emergência: procedimentos destinados a minimizar os efeitos de situações
emergenciais que possam ter impactos sobre nossas instalações, com foco preventivo;
•
Plano de Contingência de Processos: alternativas (Plano B) para execução de
processos críticos identificados nas áreas de negócio.
No intuito de manter as soluções de continuidade alinhadas aos requerimentos de
negócios, o programa prevê a aplicação das seguintes ferramentas para o entendimento da
instituição:
•
Análise de Impacto nos Negócios (BIA): avaliação da criticidade da recuperação dos
processos que suportam a entrega de produtos e serviços. Por meio desta análise, são
definidas as prioridades de retomada do ambiente de negócio; e
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•
Avaliação de Vulnerabilidades e Ameaças (AVA): identificação das ameaças às
localidades, onde os prédios que utilizamos estão localizados. A eficácia dos controles
existentes é avaliada em relação a potenciais ameaças para fins de identificação de
vulnerabilidades, de forma a ajustar ou implementar controles que fortaleçam a resiliência de
nossas instalações críticas.
Consulte:
http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/PoliticaCorporativadeContinuidadedeNegoci
os.pdf para mais informações sobre nossa Política Corporativa de Continuidade de Negócios.
Risco de Modelo
Nossa gestão de riscos já possui modelos proprietários para gestão de riscos que são
monitorados continuamente e revisados, quando necessário, visando a assegurar decisões
estratégicas e de negócio eficazes.
O risco de modelo é definido como o risco decorrente de modelos utilizados por nós não
refletirem corretamente as relações de variáveis de interesse, podendo acarretar resultados que
diferem sistematicamente daqueles obtidos. Esse risco pode se materializar em decorrência da
aplicação de modelos a situações que diferem daquelas modeladas originalmente devido a
inadequações metodológicas durante o seu desenvolvimento.
São utilizadas as melhores práticas de mercado para gerenciar os riscos de modelagem
a que a instituição está exposta durante todo o ciclo de vida de cada modelo utilizado. As
melhores práticas de mercado podem ser classificadas em quatro etapas principais:
desenvolvimento, implementação, validação e utilização. As melhores práticas usadas pela
instituição no que se refere ao controle do risco de modelo incluem: (i) certificação da qualidade
das bases de dados utilizadas; (ii) aplicação de uma lista de verificação das etapas essenciais a
serem cumpridas durante o desenvolvimento do modelo em questão; (iii) utilização de
estimativas conservadoras em modelos julgamentais; (iv) uso de benchmarks externos; (v)
homologação dos resultados gerados na implantação de modelos; (vi) validação técnica
independente de modelos; (vii) validação do uso de modelos; (viii) avaliação do impacto no uso
de modelos; (ix) monitoramento de desempenho de modelos; e (x) monitoramento da distribuição
das varáveis explicativas e do score final com relação a um modelo.
Risco País
Risco-país é definido como o risco de perdas resultantes do não cumprimento de
obrigações financeiras nos termos pactuados por tomadores, emissores, contrapartes ou
garantidores, em decorrência de ações realizadas pelo governo do país onde está o tomador, o
emissor, a contraparte ou o garantidor, ou de eventos políticos, econômicos e sociais relacionados
com esse país.
Atuamos em diversos países além do Brasil. Além das nossas unidades no exterior,
mantemos relacionamento com tomadores, emissores, contrapartes e garantidores de várias
partes do mundo, independentemente de termos ou não uma unidade no país onde está localizado
o tomador, o emissor, a contraparte ou o garantidor.
Dispomos de uma estrutura específica para a gestão e o controle do risco-país composta
por comissões e comitês, e equipes dedicadas com responsabilidades definidas em políticas. A
instituição segue um procedimento estruturado e consistente para gerenciar e controlar o riscopaís, que abrange: (i) definição de ratings para países; (ii) definição de limites para países
específicos; e (iii) monitoramento dos limites.
Risco de Negócio e Estratégia
Definimos o risco de negócio e estratégia como o risco de impacto negativo nos
resultados financeiros ou no capital em consequência de falhas no planejamento estratégico, da
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tomada de decisões estratégicas adversas, da incapacidade de implantar planos estratégicos
apropriados e/ou de mudanças em seu ambiente de negócio. Visto que o risco de negócio e
estratégia pode afetar diretamente o desempenho do banco, implantamos diversos mecanismos
que garantem que tomadas de decisão, tanto de negócio quanto estratégicas, sigam normas de
governança adequadas, tenham a participação ativa da diretoria e do Conselho de
Administração, sejam baseadas em informações de mercado, macroeconômicas e de risco e
visem a otimizar a relação risco-retorno. A tomada de decisões e a definição de diretrizes de
negócio e estratégicas contam com o pleno envolvimento do Comitê de Administração,
basicamente através do Comitê de Estratégia e dos executivos, por meio do Comitê Executivo.
Com o intuito de tratar o risco adequadamente, possuímos governança e processos que
envolvem a Área de Controle e Gestão de Riscos e Finanças nas decisões de negócio e
estratégicas, visando a garantir que o risco seja gerido e que as decisões sejam sustentáveis no
longo prazo. Entre eles, incluem-se: (i) as qualificações e os incentivos dos membros do conselho
e executivos; (ii) o processo orçamentário; (iii) a avaliação de produtos; (iv) a avaliação e
prospecção de fusões e aquisições proprietárias; e (v) um arcabouço de apetite de risco que
restringe, por exemplo, a concentração de crédito e exposição a riscos específicos e materiais.
b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver,
incluindo:
i. os riscos para os quais se busca proteção
O Itaú Unibanco mantém uma estrutura para gerenciamento de riscos que visa (i)
identificação dos riscos; (ii) análise da materialidade; (iii) mensuração dos riscos; (iv) resposta
aos riscos; (v) monitoramento dos riscos; e (vi) comunicação e reporte. Além do atendimento aos
requisitos regulatórios, o processo de identificação deve ser continuamente aprimorado. Dentre
os riscos para os quais se busca proteção, destacam-se:
Risco de Crédito
Risco de perdas decorrentes do não cumprimento pelo tomador, emissor ou contraparte
de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, da desvalorização de contrato
de crédito em consequência da deterioração na classificação de risco do tomador, do emissor
ou da contraparte, da redução de ganhos ou remunerações, das vantagens concedidas em
renegociações posteriores e dos custos de recuperação.
Para mais informações, consulte o documento “Gerenciamento de Riscos e Capital Pilar 3” no site www.itau.com.br/relacoes-com-investidores , Governança Corporativa.
ii. os instrumentos utilizados para proteção
Princípios de Gestão de Riscos
Assumir e gerenciar riscos é a essência das nossas atividades e, para isso, devemos ter
bem estabelecidos os objetivos para a gestão de riscos. Nesse contexto, o apetite de riscos
define a natureza e o nível dos riscos aceitáveis para a organização e a cultura de riscos orienta
as atitudes necessárias para gerenciá-los. Buscamos processos robustos de gerenciamento de
riscos, que permeiem toda a organização e sejam a base das decisões estratégicas para
assegurar a sustentabilidade de nossos negócios.
Os princípios abaixo fornecem os fundamentos do gerenciamento de riscos, do apetite
de risco e a forma como os nossos colaboradores atuam no dia a dia para a tomada de decisão:
1. Sustentabilidade e satisfação dos clientes: Queremos ser o banco líder em performance
sustentável e em satisfação dos clientes. Nos preocupamos em gerar valor compartilhado para
colaboradores, clientes, acionistas e sociedade, garantindo a perenidade do negócio. Faremos
apenas negócios que são bons para o cliente e para o banco.
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2. Cultura de Risco: Nossa cultura de risco vai além de políticas, procedimentos e processos e
fortalece a responsabilidade individual e coletiva de todos os colaboradores para que façam a
coisa certa, no momento certo e de maneira correta, respeitando nossa forma ética de fazer
negócios. Consulte o item Cultura de Risco a seguir para mais informações sobre nossa Cultura
de Risco.
3. Apreçamento do risco: Atuamos e assumimos riscos em negócios que conhecemos e
entendemos e evitamos riscos que não conhecemos ou nos quais não temos vantagem
competitiva, avaliando cuidadosamente a relação de risco e retorno.
4. Diversificação: Temos baixo apetite por volatilidade dos nossos resultados e por isso
atuamos em uma base diversificada de clientes, produtos e negócios, buscando a diversificação
dos riscos a que estamos expostos e priorizando os negócios de menor risco.
5. Excelência operacional: Queremos ser um banco ágil, com infraestrutura robusta e estável
de forma a oferecer um serviço de alta qualidade.
6. Ética e respeito à regulação: Para o Itaú Unibanco, ética é inegociável. Promovemos um
ambiente institucional íntegro, orientando os colaboradores a cultivar a ética nos relacionamentos
e nos negócios, e o respeito às normas, zelando pela nossa reputação.
Em 2016, revisamos nossa política de apetite de risco, estabelecida e aprovada pelo
Conselho de Administração, que direciona a nossa estratégia de negócios. Nosso apetite de risco
é fundamentado na seguinte declaração do Conselho de Administração:
“Somos um banco universal, operando predominantemente na América Latina. Apoiados em
nossa cultura de riscos, atuamos com rigoroso padrão ético e de cumprimento regulatório,
buscando resultados elevados e crescentes, com baixa volatilidade, mediante o relacionamento
duradouro com o cliente, apreçamento correto dos riscos, captação pulverizada de recursos e
adequada utilização do capital.”
A partir da declaração, foram definidas cinco dimensões, cada uma delas composta por
um conjunto de métricas associadas aos principais riscos envolvidos, combinando formas
complementares de mensuração, buscando uma visão abrangente das nossas exposições:


Dimensão de capitalização: estabelece que devemos ter capital suficiente para nos
proteger de uma grave recessão ou de um evento de estresse sem necessidade de
adequação da estrutura de capital em circunstâncias desfavoráveis. É monitorada
através do acompanhamento dos nossos índices de capital, em situação normal e em
estresse e dos nossos ratings de emissão de dívidas.



Dimensão de liquidez: estabelece que nossa liquidez deverá suportar longos períodos
de estresse. É monitorada através do acompanhamento dos nossos indicadores de
liquidez.



Dimensão de composição dos resultados: define que nossos negócios serão focados
principalmente na América Latina, onde teremos uma gama diversificada de clientes e
produtos, com baixo apetite por volatilidade de resultados e por risco elevado. Esta
dimensão compreende aspectos de negócios e rentabilidade, risco de mercado e crédito.
As métricas monitoradas buscam garantir, por meio de limites de concentração de
exposição como, por exemplo, setores de indústria, qualidade das contrapartes, países
e regiões geográficas e fatores de riscos, adequada composição das nossas carteiras,
visando à baixa volatilidade dos resultados e à sustentabilidade dos negócios.



Dimensão de risco operacional: foca no controle dos eventos de risco operacional que
possam impactar negativamente nossa estratégia de negócio e operação, realizado
através do monitoramento dos principais eventos de risco operacional e das perdas
incorridas.
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Dimensão de reputação: aborda riscos que possam impactar o valor da nossa marca e
da reputação junto a clientes, funcionários, reguladores, investidores e público geral. O
monitoramento dos riscos nesta dimensão é feito através do acompanhamento da
satisfação e insatisfação dos nossos clientes, da nossa exposição nas mídias, além da
observância da nossa conduta.

O Conselho de Administração é o responsável pela aprovação das diretrizes e limites do
apetite de risco, desempenhando suas responsabilidades com o apoio do Comitê de Gestão de
Risco & Capital (CGRC) e do nosso CRO (Chief Risk Officer).
O apetite de risco é monitorado, analisado e reportado regularmente aos níveis
executivos e ao CGRC. Caso o monitoramento de alguma métrica aponte para um nível acima
do apetite de risco, em situações normais ou projetadas, há uma governança pré-estabelecida
com alçadas de reporte, inclusive ao Conselho de Administração, que organiza as discussões
necessárias e ações a serem tomadas para retomar as exposições aos níveis desejados do
apetite de risco.
Cultura de Risco
Visando fortalecer nossos valores e alinhar o comportamento dos nossos colaboradores
com as diretrizes estabelecidas na gestão de risco, adotamos diversas iniciativas para
disseminar a cultura de risco. Nossa Cultura de Risco é baseada em quatro princípios básicos:


Tomamos riscos conscientemente;



Discutimos nossos riscos;



Agimos sobre os nossos riscos;



Somos todos gestores de riscos.

Esses princípios são nossa diretriz que visam ajudar nossos colaboradores a entender,
identificar, mensurar, gerenciar e mitigar os riscos de maneira consciente.
Além de políticas, procedimentos e processos, a cultura de risco fortalece a
responsabilidade individual e coletiva dos colaboradores na gestão de riscos inerentes às
atividades exercidas individualmente, respeitando de maneira ética a gestão dos negócios.
Promovemos a cultura de risco, enfatizando o comportamento que irá ajudar as pessoas
em qualquer nível da organização a assumir e gerenciar o risco conscientemente. Com esses
princípios disseminados pela instituição, há um incentivo para que o risco seja entendido e
discutido abertamente, mantendo-se dentro dos níveis determinados pelo apetite de risco e
assumindo a responsabilidade individual por cada colaborador do Itaú Unibanco,
independentemente de sua posição, área ou função.
Também disponibilizamos canais para comunicar falhas operacionais, fraude interna ou
externa, conflitos no ambiente de trabalho ou casos que podem ocasionar transtornos e/ou
prejuízo para nós ou lesar os clientes. Todos os colaboradores ou terceiros têm a
responsabilidade de comunicar os problemas imediatamente, assim que tomarem conhecimento
da situação.
iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
Governança de Risco e Capital
O Comitê de Gestão de Risco & Capital (CGRC) é responsável por apoiar o Conselho
de Administração no desempenho de atribuições relacionadas à nossa gestão de risco e de
capital. No nível executivo, estabelecemos órgãos colegiados, presididos pelo nosso CEO, que
são responsáveis pela gestão de risco e capital e se reportam diretamente ao Comitê de Gestão
de Risco e Capital. O Conselho de Administração é o órgão principal para decisões de gestão
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de risco e capital. Os comitês a seguir são parte de nossa estrutura de governança de gestão de
riscos e capital:

Conselho de
Administração
Comitê de Gestão
de Risco & Capital
(CGRC)

Comitê de
Auditoria

Comitê Executivo

Comissão Superior
de Risco de
Mercado e Liquidez
(CSRML)

Comissão Superior
de Risco
Operacional
(CSRO)

Comissão Superior
de Produtos
(CSP)

Comissão Superior
de Crédito
(CSC)

Comissão Superior
de Crédito e
Cobrança Varejo
(CSCCV)

Comissão Superior
de Crédito e
Cobrança Atacado
(CSCCA)

Comitê de Gestão de Risco & Capital (CGRC): apoia o Conselho de Administração no
desempenho de suas responsabilidades relacionadas à nossa gestão de risco e capital, reunindose, no mínimo, 4 vezes ao ano, e submetendo relatórios e recomendações para deliberação do
Conselho de Administração para tomada de decisões relacionadas à:








Definição do apetite de risco da instituição nas dimensões de capital, liquidez, resultados,
risco operacional e reputação, garantindo o alinhamento com nossa estratégia e
incluindo: níveis aceitáveis de capital e liquidez; tipos de risco a que poderemos estar
expostos, bem como limites agregados para cada tipo de risco; tolerâncias à volatilidade
de resultados e a concentrações de risco; e diretrizes gerais sobre tolerância a riscos
que possam ter impacto sobre o valor da nossa marca (ex.: risco de imagem);
Supervisão das nossas atividades de gestão e controle de risco, visando a assegurar
sua adequação aos níveis de risco assumidos e à complexidade das operações, bem
como o atendimento aos requisitos regulatórios;
Revisão e aprovação de políticas e estratégias para a gestão de capital, que
estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível
com os riscos incorridos por nós;
Definição do nosso retorno mínimo esperado sobre o capital como um todo e de nossas
linhas de negócio, bem como monitorar o desempenho;
Supervisão das nossas estruturas de incentivos, inclusive de remuneração, visando a
assegurar seu alinhamento aos objetivos de controle de risco e criação de valor; e
Promoção do aperfeiçoamento da nossa Cultura de Risco.

Consulte o item 12. Assembleia Geral e Administração para mais informações sobre as
responsabilidades do Comitê de Auditoria e para informações complementares sobre o CGRC.
Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez (CSRML): reúne-se mensalmente e é
responsável por estabelecer as diretrizes e governança de investimentos e de riscos de mercado
e liquidez associados as nossas posições consolidadas e linhas de negócios.
Comissão Superior de Risco Operacional (CSRO): reúne-se bimestralmente e é responsável
por conhecer os riscos dos nossos processos e negócios, definir as diretrizes para gestão dos
riscos operacionais e avaliar os resultados decorrentes do funcionamento do Sistema Itaú
Unibanco de Controles Internos e Compliance.
Comissão Superior de Produtos (CSP): reúne-se semanalmente e é responsável por avaliar
produtos, operações, serviços e processos que estão fora da alçada de decisão dos Comitês de
Produtos subordinados à ela ou que envolvam risco de imagem para nós.
Comissão Superior de Crédito (CSC): reúne-se semanalmente e é responsável por avaliar,
decidir sobre propostas de crédito que excedam as alçadas das Comissões de Crédito que se
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reportam a ela e analisar decisões que não foram tomadas devido à falta de consenso na
comissão imediatamente subordinada a ela ou casos que, por sua relevância ou por
características especiais, essa comissão decidir por bem submeter à sua apreciação.
Comissão Superior de Crédito e Cobrança Varejo (CSCCV): reúne-se mensalmente e é
responsável pela aprovação das políticas de crédito e avaliação da performance das carteiras e
estratégias de Crédito e Cobrança no Varejo.
Comissão Superior de Crédito e Cobrança Atacado (CSCCA): reúne-se mensalmente e é
responsável pela aprovação das políticas de crédito e avaliação da performance das carteiras e
estratégias de Crédito e Cobrança do Atacado.
Adicionalmente, possuímos órgãos colegiados, presididos por nosso CRO & CFO, que
também são responsáveis pela gestão de risco e capital. Esses órgãos colegiados se reportam
diretamente ao Comitê de Gestão de Risco e Capital ou aos órgãos colegiados mencionados acima.
Para dar suporte a essa estrutura, dispomos da Área de Controle e Gestão de Riscos &
Finanças, estruturada com diretorias especializadas e subordinadas ao nosso CRO & CFO, com o
objetivo de assegurar de forma independente e centralizada que os riscos e o capital da instituição
sejam administrados de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos.

c) A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação
da efetividade da política adotada
A gestão integrada de risco operacional, controles internos e compliance está estruturada
em 3 linhas de defesa:






1ª linha: representada pelas áreas de negócios e suporte, tendo como responsabilidade
identificar, mensurar, avaliar, entender e gerenciar os eventos de risco operacional,
assim como manter um efetivo ambiente de controles (incluindo o cumprimento de
normas internas e externas).
2ª linha: representada pela área de controles internos / validação independente, tendo
como responsabilidades, entre outras, divulgar e garantir a aplicação das decisões,
políticas e estratégias para o gerenciamento do risco operacional, assim como validar,
de forma independente, políticas e processos.
3ª linha: representada pela área de auditoria interna, tendo como responsabilidades,
entre outras, verificar de forma independente e periódica, a adequação dos processos e
procedimentos de identificação e gerenciamento dos riscos.

A atividade da 2ª linha de defesa é realizada pela área de Controles Internos, Compliance e
Risco Operacional a qual está matricialmente apartada das áreas de negócio e suporte,
garantindo assim a sua independência.
No que tange a atuação, a 2ª linha de defesa realiza validação do processo com foco na
identificação, mensuração, avaliação, monitoramento e resposta aos riscos operacionais da
organização, garantindo assim que as perdas e os riscos estejam dentro dos limites
estabelecidos pela instituição.
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5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
A estratégia de gerenciamento de risco do Itaú Unibanco busca balancear seus objetivos
de negócio, considerando, dentre outros:
 Conjuntura política, econômica e de mercado;
 Carteira de risco de mercado do Itaú Unibanco; e
 Capacidade de atuar em mercados específicos.
A gestão de riscos do Emissor busca as melhores práticas de governança corporativa
recomendadas por organismos internacionais e pelo Acordo de Basileia.
A política institucional de gerenciamento de risco de mercado é um conjunto de princípios
contidos em regulamentação CMN (Conselho Monetáro Nacional) e aplicável a todas as
unidades de negócio e entidades organizacionais do Itaú Unibanco.
a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em
caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
Nossa política institucional de gerenciamento de risco de mercado é um conjunto de
princípios contidos em regulamentação CMN (Conselho Monetário Nacional), e aplicável a todas
as unidades de negócio e entidades organizacionais do Grupo Itaú Unibanco.
Nossa estratégia de gerenciamento de risco busca balancear nossos objetivos de negócio,
considerando, dentre outros:




Conjuntura política, econômica e de mercado;
Carteira de risco de mercado e
Capacidade de atuar em mercados específicos.

Nosso processo de gerenciamento de risco de mercado ocorre dentro da governança e
hierarquia de Comissões e limites aprovados especificamente para este fim, sensibilizando
diferentes níveis (exemplo: Carteira de Não Negociação, Carteira de Negociação e Mesa de
Ações) e classes de risco de mercado (como risco de taxa de juros, risco de variação cambial,
entre outros). Relatórios diários de risco, utilizados pelas áreas de negócios e de controle, são
emitidos para os executivos. Além disso, o processo de gestão e controle de risco de mercado é
submetido a revisões periódicas. Nossa estrutura de controle de risco de mercado tem a função
de:






Proporcionar visibilidade e conforto para todos os níveis executivos de que a assunção
de riscos de mercado está em linha com os nossos objetivos de risco-retorno;
Promover o diálogo disciplinado e bem informado sobre o perfil de risco global e sua
evolução no tempo;
Aumentar a transparência sobre o modo como o negócio busca a otimização dos
resultados;
Fornecer mecanismos de alerta antecipado para facilitar a gestão eficaz dos riscos, sem
obstruir os objetivos de negócio; e
Monitorar e evitar a concentração de riscos.

O controle de risco de mercado é realizado por área independente das unidades de
negócio e responsável por executar as atividades diárias de: (i) mensuração e avaliação de risco;
(ii) monitoramento de cenários de estresse, limites e alertas; (iii) aplicação, análise e testes de
cenários de estresse; (iv) reporte de resultados de risco para os responsáveis individuais dentro
das unidades de negócios de acordo com a nossa governança; (v) monitoramento de ações
necessárias para o reajuste de posições e/ou níveis de risco para fazê-los viáveis; e (vi)
providência de apoio para o lançamento de novos produtos financeiros. Para isso, contamos com
um processo estruturado de comunicação e fluxo de informações que fornece subsídios para o
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acompanhamento das Comissões Superiores, assim como para o atendimento aos órgãos
reguladores no Brasil e agentes regulatórios no exterior.
Nossa estrutura de limites e alertas segue as diretrizes do Conselho de Administração e
é aprovada pela Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez (CSRML) ou alçada
competente, que se reúne no mínimo mensalmente. Essa estrutura de limites e alertas promove
a eficácia e a cobertura do controle e é revisada, no mínimo, anualmente. O arcabouço de limites
e alertas cobre desde o acompanhamento de indicadores agregados de risco (nível de carteira)
até limites granulares (nível de mesas individuais) entre outros. A estrutura de limites de risco de
mercado estende-se ao nível de fator de risco, com limites específicos que visam melhorar o
processo de acompanhamento e compreensão dos riscos, bem como evitar sua concentração.
Esses limites são dimensionados avaliando-se os resultados projetados do balanço, tamanho do
patrimônio, liquidez, complexidade e volatilidades dos mercados e nosso apetite de risco. O
processo de definição dos níveis de limite e os relatórios de violações seguem a governança de
aprovação dos normativos institucionais do conglomerado financeiro. O fluxo de informações
estabelecido visa dar ciência aos diversos níveis executivos da instituição, inclusive aos
membros do Conselho de Administração por intermédio da CGRC, que se reúne mensalmente.
Os limites são monitorados diariamente e os excessos e violações potenciais de limites são
reportados e discutidos nas alçadas competentes:



Em um dia útil, para a gestão das unidades de negócios responsável e executivos da
área de controle de risco e das áreas de negócios; e
Em um mês, para a Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez (CSRML)
quando seja a alçada competente.

A política que rege o gerenciamento de limites do conglomerado é a GR-51 –
Gerenciamento de Limites de Risco de Mercado, com última data de publicação em 27 de
Janeiro de 2017.
b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando
houver, incluindo:
i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção
Busca-se proteção primordialmente para os riscos de taxas de juros, inflação e variação
cambial.
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
A estratégia de proteção objetiva equalizar os resultados de variação cambial pós–
impostos dos investimentos no exterior (visão contábil) e seus hedges. O Hedge Econômico é
composto de posições com o intuito de proteger o resultado advindo de variação cambial do
Investimento no Exterior. Os Hedges Econômicos podem ser realizados através do mercado de
derivativos de Bolsa ou Balcão e também por meio de passivos em moedas estrangeiras.
O gerenciamento de riscos de mercado objetiva mapear e controlar os riscos de
descasamentos. A Diretoria de Controle de Risco de Mercado e Liquidez é responsável por
mapear, calcular e informar os riscos de mercado e os descasamentos de prazos, moeda e
indexadores, bem como o consumo de limites aprovados pelos comitês ou alçadas competentes.
A tesouraria executa hedge com a finalidade de mitigar e gerenciar os riscos de
descasamentos, respeitando os limites de exposição e de riscos aprovados pelos comitês ou
alçadas competentes. Para tal gestão, analisam-se as informações recebidas e os dados
econômicos para executar eventuais proteções (hedges).
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Os derivativos classificados como “hedge accounting” são monitorados de acordo com
sua efetividade e impactos contábeis.
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Quando necessário, o Emissor realiza operações com instrumentos financeiros
derivativos no mercado.
O Banco utiliza diversos instrumentos financeiros para gestão dos riscos, os quais
incluem títulos e derivativos de bolsa ou balcão. Os derivativos incluem principalmente:





Contratos futuros de taxas de juros e de câmbio;
Contratos a Termo de Moeda – Non-Deliverable Forward – NDF;
Contratos de Swap de taxas de juros e taxas de câmbio; e
Opções.

As operações com instrumentos financeiros derivativos são classificados de acordo com a
sua característica; gestão de risco ou hedge fluxo de caixa.
iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Os parâmetros usados pelo Emissor consistem do uso de métricas de risco de mercado,
tais como:








Valor em Risco (VaR): medida estatística que quantifica a perda econômica
potencial esperada em condições normais de mercado, considerando um
determinado horizonte de tempo e intervalo de confiança;
Perdas em Cenários de Estresse (Teste de Estresse): técnica de simulação para
avaliação do comportamento dos ativos, passivos e derivativos da carteira
quando diversos fatores de risco são levados a situações extremas de mercado
(baseadas em cenários prospectivos e históricos);
Stop Loss: métrica que tem por objetivo a revisão das posições, caso as perdas
acumuladas em um dado período atinjam um determinado valor;
Concentração: exposição acumulada de determinado instrumento financeiro ou
fator de risco, calculada a valor de mercado (MtM – Mark to Market); e
VaR Estressado: métrica estatística derivada do cálculo de VaR, que objetiva
capturar o maior risco em simulações da carteira atual, levando-se em
consideração retornos observáveis em cenários históricos de extrema
volatilidade.

Adicionalmente, são analisadas medidas de sensibilidade e de controle de perdas. Entre
elas, incluem-se:


Análise de Descasamentos (GAPS): exposição acumulada dos fluxos de caixa,
por fator de risco, expressos a valor de mercado, alocados nas datas de
vencimento;



Sensibilidade (DV01 – Delta Variation): impacto no valor de mercado dos fluxos
de caixa quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros
atuais ou na taxa do indexador; e Sensibilidades aos Diversos Fatores de Risco
(Gregas) – derivadas parciais de uma carteira de opções em relação aos preços
dos ativos-objetos, às volatilidades implícitas, às taxas de juros e ao tempo.

O Itaú Unibanco faz o gerenciamento de sua exposição pelo líquido dos hedges e dos
objetos de hedge. Os controles que utilizam os limites net de exposição são feitos de acordo com
o apetite de risco definido pelo banco.
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v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
O Emissor realiza hedge de operações de clientes e de posições proprietárias com o
objetivo de aproveitar oportunidades de mercado, buscando mitigar os riscos derivados das
oscilações dos preços de fatores de risco de mercado e descasamentos, bem como a
manutenção do enquadramento das operações nos limites de exposição vigentes aprovados em
comitês/alçadas competentes.
Os instrumentos derivativos são utilizados para a execução destas atividades de hedges
e para operações proprietárias de tesouraria. Nas situações em que essas operações são “hedge
accounting”, há um acompanhamento de sua efetividade e impactos contábeis. Os
procedimentos de hedge contábil e econômico são regidos por normativos institucionais.
vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Risco de Mercado
O envolvimento direto da alta administração na gestão de risco dá-se numa base
permanente através da realização regular de reuniões de comissões e comitês, com o objetivo
de que a avaliação dos riscos e seu impacto no capital tenha uma efetiva influência na tomada
de decisão em todas as instâncias, sejam elas referentes aos produtos, às atividades, aos
processos e aos sistemas do Itaú Unibanco.
A figura 1 apresenta a administração superior do Itaú Unibanco no âmbito da governança
de riscos, que compreende, como órgão máximo de gerenciamento de riscos e capital do Itaú
Holding, o Conselho de Administração. Diretamente relacionados ao Conselho de Administração,
encontram-se os seguintes comitês, que auxiliam o Conselho no exercício de suas atividades de
gestão de risco e capital, bem como nas atividades de supervisão dos processos de controle e
administração de riscos, e compõem a atual governança de riscos:

Comitê de Gestão de Riscos e Capital

Comitê de Auditoria
As informações referentes ao funcionamento e às atribuições do Conselho de
Administração encontram-se disponíveis no Estatuto Social Itaú Unibanco Holding e Política de
Governança Corporativa, disponíveis para consulta no portal de Relações com Investidores do
Itaú Unibanco.
No que tange ao funcionamento e às atribuições dos comitês diretamente relacionados
ao Conselho de Administração, as informações baseiam-se em normativo institucional [HF-24],
que consolida os princípios e práticas de Governança Corporativa adotados pelo Itaú Unibanco
Holding, bem como em Regimento Interno de cada um dos comitês, disponíveis para consulta
no portal de Relações com Investidores do Itaú Unibanco.
A nível executivo, o Itaú Unibanco conta com comissões executivas que auxiliam na
coordenação da ação administrativa e, no âmbito da gestão de riscos e capital, listamos as
comissões superiores que compõem a atual governança de riscos. As comissões superiores
contam com a presença do Presidente do Itaú Unibanco, com alçada de decisão para os
assuntos de gerenciamento de riscos e capital. As regras e informações sobre o funcionamento
e atribuições das comissões superiores serão explicitadas no decorrer deste capítulo, refletindo
a governança atual e baseadas no normativo interno [AG-2]:

Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez (CSRML)

Comissão Superior de Risco Operacional (CSRO)

Comissão Superior de Produtos (CSP)

Comissão Superior de Crédito e Cobrança Varejo (CSCCV)

Comissão Superior Crédito e Cobrança Atacado (CSCCA)

Comissão Superior de Crédito (CSC)
Adicionalmente aos comitês diretamente relacionados ao Conselho de Administração e
Comissões Superiores componentes da atual governança de riscos, apresentamos os demais
colegiados envolvidos e relevantes no exercício das atividades de gestão de riscos e capital,
também apresentados na figura 1.
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Figura 1 – Governança de Risco de Mercado

Comitê de Gestão de Riscos e Capital (CGRC)
Compete ao Comitê de Gestão de Risco e de Capital apoiar o Conselho de
Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos e capital
da Companhia, submetendo relatórios e recomendações sobre estes temas à deliberação do
Conselho, no que diz respeito a:

definição do apetite de risco da Companhia, nas dimensões de capital, liquidez,
resultados e franchise, garantindo o alinhamento com a estratégia, incluindo: níveis aceitáveis
de capital e liquidez para a Companhia, tipos de risco a que a Companhia poderá estar exposta,
bem como limites agregados para cada tipo de risco, tolerâncias à volatilidade de resultados e a
concentrações de risco e diretrizes gerais sobre tolerância a riscos que possam ter impacto sobre
o valor do franchise da Companhia (ex.: risco de imagem);

supervisão das atividades de gestão e controle de risco da Companhia, visando a
assegurar sua adequação aos níveis de risco assumidos e à complexidade das operações, bem
como o atendimento aos requisitos regulatórios;

revisão e aprovação de políticas e estratégias para a gestão de capital, que estabeleçam
mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível com os riscos incorridos
pela instituição;

definição do retorno mínimo esperado sobre o capital da Companhia como um todo e de
suas linhas de negócio, bem como monitoramento do desempenho;

supervisão das estruturas de incentivos, inclusive de remuneração, visando a assegurar
seu alinhamento aos objetivos de controle de risco e criação de valor; e

promoção do aperfeiçoamento da cultura de risco da Companhia.
O Comitê de Gestão de Risco e de Capital será composto por no mínimo 3 (três) e no
máximo 10 (dez) membros, eleitos anualmente pelo Conselho de Administração entre seus
membros e profissionais de comprovado conhecimento na área.
Frequência das reuniões: no mínimo 4 vezes ao ano.
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Comissão Superior de Risco de Mercado e Liquidez (CSRML)
A CSRML tem como objetivo estabelecer diretrizes e governança de investimentos e de
risco de mercado e liquidez para as posições do consolidado do banco e suas linhas de negócio.
Ademais, as principais atribuições da CSRML são as seguintes:

Gestão estratégica de risco de mercado e liquidez;

Análise dos níveis de liquidez corrente e futuro, e adoção de ações destinadas a
promover um andamento seguro e eficiente para os fluxos financeiros da Holding;

Discutir e definir limites adicionais de risco de liquidez e risco de mercado, dentro
da alçada delegada pelo Comitê de Gestão de Riscos e Capital (CGRC), e:
o
as diretrizes de atuação e poderes de decisão delegados ao CGRML (Comitê
Gestor de Risco de Mercado e Liquidez);
o
os períodos de retenção dos principais tipos de risco, inclusive aqueles
complementares aos delegados pelo CGRC;
o
assuntos e limites relacionados ao risco operacional de tesouraria;
o
política de stop loss;
o
políticas de incentivo;
o
os níveis máximos de descasamento de liquidez (GAP) para os diversos prazos
e moedas, níveis mínimos de reserva em moeda nacional e estrangeira, subordinados aos
definidos pelo CGRC, podendo inclusive estabelecer controles e limites adicionais ou
complementares, caso necessário;
o
a política de captação e aplicação no mercado financeiro nacional e
internacional;
o
critérios e regras para definição de preços de transferência internos de recursos
nas empresas do conglomerado;
o
estratégias para o financiamento das carteiras do grupo;
o
critérios e modelos para avaliação do risco de liquidez;
o
planos de contingência de liquidez;

Estabelecer diretrizes e a governança de risco de mercado e liquidez para a
gestão dos recursos provenientes das Reservas Técnicas e do patrimônio de Seguros,
Previdência e Capitalização;

Acompanhar o adequado balanceamento entre ativos e passivos (ALM) das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Fundações) ligadas ao grupo Itaú Unibanco;

Acompanhar a adequação da gestão aos objetivos e governança de
investimentos e de risco definidos.
Os membros da comissão são:

Presidente Itaú Unibanco Holding;

Diretor Geral do Atacado;

Diretor Geral do Varejo;

Diretor Geral de Tecnologia e Operações;

Vice-Presidente da Área de Controle e Gestão de Riscos e Finanças (ACGRF);

Vice-Presidente da Área Jurídica, Ouvidoria, Pessoas, Relações
Governamentais e Comunicações Corporativas;

Vice-Presidentes da Tesouraria Institucional;

Vice-Presidente do Banco de Investimentos;

Diretores de Risco;

Diretores de Finanças;

Diretores de Tesouraria Institucional;

Economista-chefe.
Frequência das reuniões: mensal.
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Comitê Gestor de Risco de Mercado e Liquidez (CGRML)
Tem como principais atribuições:

Discutir propostas de mudanças de limites de alçadas superiores;

Definir e monitorar limites de sua alçada;

Monitorar os impactos das mudanças regulatórias na liquidez e no risco de
mercado do grupo.
Composição:

Vice-Presidente Tesouraria Institucional;

Vice-Presidente da Área de Controle e Gestão de Riscos e Finanças (ACGRF);

Diretor Trading

Diretor Banking

Diretor Controle de Riscos de Mercado e Liquidez;

Diretor Mesas, Produtos e Planejamento

Diretor de Gestão de Capital
Frequência das reuniões: mensal.
Comissão de Normativos de Riscos e Finanças (CNRF)
A CNRF visa aprimorar a governança e a revisão de políticas de riscos e capital.
As principais atribuições desta Comissão são:

revisar e aprovar por consenso, as circulares e anexos que estão sob a gestão
da Área de Controle e Gestão de Riscos e Finanças (ACGRF);

validar, para aprovação final do Conselho de Administração, as políticas HF que
estão sob gestão da ACGRF;

ratificar os anexos aprovados por alçadas específicas.
Composição:

Diretor de Controles Internos, Compliance e Risco Operacional (Presidente
Secretário)

Diretor de Risco de Crédito e Modelagem

Diretor de Controle de Risco de Mercado e Liquidez;

Diretor de Controle Corporativo

Diretor de Segurança Corporativa

Diretor Executivo de Finanças

Diretor de Planejamento Financeiro e Controle Gerencial

Diretor de Controle Financeiro

Diretor de Gestão de Capital

Diretores das demais áreas envolvidas nos normativos;

Convidado Permanente: Diretor de Auditoria Interna
Quórum mínimo exigido:o quórum mínimo é composto por 3 diretores, sendo pelo menos
um de riscos e um de finanças. O diretor proponente deve obrigatoriamente estar presente. Na
ausência do diretor proponente, este pode ser representado por um diretor da mesma área
executiva.
Frequência das reuniões: no mínimo 5 vezes ao ano.
Comissão Técnica de Avaliação de Modelos de Mercado (CTAM Mercado)
A Comissão Técnica de Avaliação de Modelos de Mercado (CTAM Mercado) tem como
objetivo a aprovação de modelos de risco de mercado, apreçamento e liquidez, baseado no
parecer independente da área de validação de modelos, bem como sugerir e acompanhar planos
de ação para os modelos validados. Suas principais atribuições são:

aprovar modelos relacionados ao cálculo de risco de mercado, apreçamento e
liquidez;

decidir pelo uso ou não de modelos de risco de mercado, apreçamento e liquidez;
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aprovar, recomendar, sugerir e monitorar os planos de ação propostos para os
modelos validados;

acompanhar o desempenho dos modelos de risco de mercado ao longo do
tempo, determinando novos desenvolvimentos, caso necessário.
São membros desse comitê:

Diretor de Controle de Risco de Mercado e Liquidez;

Diretor de Controles Internos, Compliance e Risco Operacional;

Superintendente de Controles Internos e Compliance de Riscos e Finanças;

Superintendente de Atendimento Especializado

Superintendente de Risco de Mercado e Liquidez

Superintendente de Infraestrutura de Riscos

Superintendente Planejamento Tesouraria
Delegação: No caso de ausência do Diretor de Controle de Risco de Mercado e Liquidez,
este pode delegar poder de decisão aos seus respectivos superintendentes.
O Diretor de Controles Internos, Compliance e Risco Operacional não pode delegar
poder de decisão.
Quórum mínimo: Diretor de Controle de Risco de Mercado e Liquidez e Diretor de
Controles Internos, Compliance e Risco Operacional, com ciencia das decisões pelo CRO.
Frequência das reuniões: bimestral ou sob demanda.
Reporte: Caso necessário, é realizado reporte das principais decisões/discussões na
CCRO de Riscos.
As estruturas de controle, especialmente relacionadas às áreas de Controles Internos e
Compliance são detalhadas no capítulo 5.c.
Informações referentes ao Comitê de Auditoria, Auditoria Interna e Controles Internos
estão descritas no item 5.1b.
Auditoria Interna
A Auditoria Interna subordina-se administrativamente à Presidência do Conselho de
Administração do Itaú Unibanco Holding S.A. Suas atividades são supervisionadas pelo Comitê
de Auditoria do Itaú Unibanco Holding S.A. e acompanhadas pela CSRO - Comissão Superior
de Risco Operacional.
As representações da Auditoria Interna localizadas em Unidades no Exterior se reportam
tecnicamente à Diretoria Executiva de Auditoria do Itaú Unibanco S.A. e as suas atividades são
supervisionadas pelo Comitê de Auditoria do Itaú Unibanco Holding S.A. e também pelos
Comitês de Auditoria locais.
Anualmente, a Auditoria Interna confirma à Presidência do Conselho de Administração
sua independência profissional.
Impedimentos reais ou aparentes à independência ou objetividade são comunicados à
Presidência do Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria.
A execução de trabalhos de auditoria interna e o uso da denominação "auditoria interna"
no Conglomerado são exclusivos da Diretoria Executiva de Auditoria do Itaú Unibanco.
O objetivo da Auditoria Interna é promover a avaliação das atividades desenvolvidas no
Conglomerado, por meio de técnicas de auditoria, permitindo à administração aferir a adequação
dos controles, a efetividade do gerenciamento dos riscos, a confiabilidade das demonstrações
contábeis e o cumprimento das normas e regulamentos.
A Auditoria Interna mantém uma agenda de interação com a Governança, que contempla
reuniões com o Comitê de Auditoria, Comitê Executivo, Presidente do Conselho e Conselho de
Administração.
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Controles Internos
A administração do Itaú Unibanco Holding S.A é responsável por estabelecer e manter
Controles Internos relacionados às Demonstrações Contábeis Consolidadas da companhia.
O controle interno relacionado às demonstrações contábeis é um processo desenvolvido
para fornecer conforto razoável em relação à confiabilidade das informações contábeis e à
elaboração das demonstrações contábeis divulgadas de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos. Os controles internos relacionados às demonstrações contábeis incluem as
políticas e procedimentos que: (i) se relacionam à manutenção dos registros que, em detalhe
razoável, reflete precisa e adequadamente as transações e baixas dos ativos da companhia; (ii)
fornecem conforto razoável de que as transações são registradas conforme necessário para
permitir a elaboração das demonstrações contábeis de acordo com o padrão contábil
(“BRGAAP”), e que os recebimentos e pagamentos da companhia estão sendo feitos somente
de acordo com autorizações da administração e dos diretores da companhia; e (iii) fornecem
conforto razoável em relação à prevenção ou detecção oportuna de aquisição, uso ou destinação
não autorizados dos ativos da companhia que poderiam ter um efeito relevante nas
demonstrações contábeis.
Devido às suas limitações inerentes, os controles internos relacionados às
demonstrações contábeis podem não evitar ou detectar erros. Portanto, mesmo esses controles,
que foram concebidos para serem efetivos, podem ser incapazes de prevenir ou detectar erros.
Ademais, as projeções de qualquer avaliação de efetividade de períodos futuros estão sujeitas
ao risco de que os controles possam se tornar inadequados devido a mudanças nas condições
ou de que o grau de conformidade com as políticas ou procedimentos possa decair.
A nossa administração avaliou a efetividade de nossos controles internos relacionados
às demonstrações contábeis de 31 de Dezembro de 2016. Nessa avaliação, adotou os critérios
estabelecidos pela Estrutura Integrada de Controle Interno (2013) do Comitê das Organizações
Patrocinadoras (COSO - Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission).
Com base nessa avaliação e critérios, a nossa administração concluiu que os nossos controles
internos relacionados às demonstrações contábeis de 31 de Dezembro de 2016 são efetivos.
c) A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
A gestão integrada de risco operacional, controles internos e compliance está
estruturada em 3 linhas de defesa:
 1ª linha: representada pelas áreas de negócios e suporte, tendo como
responsabilidade identificar, mensurar, avaliar, entender e gerenciar os eventos de
risco operacional, assim como manter um efetivo ambiente de controles (incluindo o
cumprimento de normas internas e externas).
 2ª linha: representada pela área de controles internos / validação independente, tendo
como responsabilidades, entre outras, divulgar e garantir a aplicação das decisões,
políticas e estratégias para o gerenciamento do risco operacional, assim como validar,
de forma independente, políticas e processos.
 3ª linha: representada pela área de auditoria interna, tendo como responsabilidades,
entre outras, verificar de forma independente e periódica, a adequação dos processos
e procedimentos de identificação e gerenciamento dos riscos.
A atividade da 2ª linha de defesa é realizada pela área de Controles Internos, Compliance
e Risco Operacional a qual está matricialmente apartada das áreas de negócio e suporte,
garantindo assim a sua independência.
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No que tange a atuação, a 2ª linha de defesa realiza validação do processo com foco na
identificação, mensuração, avaliação, monitoramento e resposta aos riscos operacionais da
organização, garantindo assim que as perdas e os riscos estejam dentro dos limites
estabelecidos pela instituição.

Processo de validação independente
A metodologia de validação de modelos de risco de crédito e mercado definida em
política interna específica e inclui as etapas abaixo:





Verificação do desenvolvimento das variáveis explicativas e avaliação de performance;
Análise qualitativa e quantitativa dos modelos, incluindo a replicabilidade dos códigos
disponibilizados e performance do modelo;
Comparação do modelo proposto com benchmarks, quando aplicável;
Backtest histórico do modelo, verificando sua aderência aos dados realizados;

Adicionalmente, a área de validação avalia também a classificação de porte dos modelos
proposta pela área de modelagem, que é utilizada para priorização das validações.
A atuação da área de validação independente e as validações de processos são
avaliadas pela Auditoria Interna e submetida a comitês específicos, compostos por membros da
alta administração: o Comitê de Compliance e Riscos Operacionais (CCRO) e a Comissão
Técnica de Avaliação de Modelos de Risco de Mercado (CTAM). As oportunidades de melhoria
encontradas ao longo do processo de validação independente são constantemente revisadas
pela auditoria e endereçadas por meio de planos de ação.
A estrutura de controles internos e a atividade de validação independente são
compatíveis com o modelo de negócio, complexidade dos produtos, serviços, sistemas e
processos da instituição, garantindo um grau de confiança adequado da eficiência e eficácia dos
recursos, das informações financeiras, modelos usados na gestão e o cumprimento das leis e
normas estabelecidas.
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5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de
demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles,
indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.
A Administração do Itaú Unibanco é responsável por estabelecer e manter Controles
Internos relacionados às Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia.
O controle interno relacionado às demonstrações financeiras é um processo
desenvolvido para fornecer conforto razoável em relação à confiabilidade das informações
contábeis e à elaboração das demonstrações financeiras divulgadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo
BACEN. Os controles internos relacionados às demonstrações financeiras incluem as políticas e
procedimentos que: (i) se relacionam à manutenção dos registros que, em detalhe razoável,
reflete precisa e adequadamente as transações e baixas dos ativos da Companhia; (ii) fornecem
conforto razoável de que as transações são registradas conforme necessário para permitir a
elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, e que os
recebimentos e pagamentos da Companhia estão sendo feitos somente de acordo com
autorizações da administração e dos diretores da Companhia; e (iii) fornecem conforto razoável
em relação à prevenção ou detecção oportuna de aquisição, uso ou destinação não autorizados
dos ativos da Companhia que poderiam ter um efeito relevante nas demonstrações financeiras.
Devido às suas limitações inerentes, os controles internos relacionados às
demonstrações financeiras podem não evitar ou detectar erros. Portanto, mesmo os sistemas
determinados a serem efetivos podem apenas fornecer conforto razoável a respeito da
elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Da mesma forma, projeções de
qualquer avaliação sobre sua efetividade para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os
controles possam se tornar inadequados devido a mudanças nas condições, ou ocorrer
deterioração no nível de conformidade com as práticas ou procedimentos.
A Administração avaliou a efetividade dos Controles Internos relacionados às
Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia para 31 de dezembro de 2016 de
acordo com os critérios definidos pelo COSO – Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission in Internal Control – Integrated Framework (2013). A avaliação da
Administração incluiu documentação, avaliação e teste do desenho e da efetividade dos
controles internos relacionados às demonstrações financeiras. Com base nessa avaliação, a
Administração concluiu que, para 31 de dezembro de 2016, os Controles Internos relacionados
às Demonstrações Financeiras Consolidadas são efetivos.
b) as estruturas organizacionais envolvidas
A estrutura de gestão e controles internos da Investimentos Bemge S.A. está alinhada
às definições mantidas pelos órgãos internacionais Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) (2013) (COSO - Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework) e Information Systems Audit and Control Association (ISACA) (Control
Objectives for Information and Related Technology (COBIT)). Também é aderente às
recomendações sugeridas pelo Comitê da Basileia e às determinações dos órgãos reguladores
nacionais e internacionais bem como está alinhada à política interna (HF-19 - Política de
Gerenciamento Integrado de Risco Operacional, Controles Internos e Compliance) como meio
primário para operacionalizar sua estrutura de gerenciamento de Risco Operacional, Controles
Internos e Compliance e assegurar o cumprimento das diretrizes definidas, por meio de uma
abordagem integrada.
Nessa estrutura a Diretoria Executiva de Controles Internos, Riscos Operacionais e
Compliance é, por princípio, independente no exercício de suas funções, possui comunicação
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direta com qualquer administrador ou colaborador, acesso a quaisquer informações necessárias
no âmbito de suas responsabilidades e irrestrito à Alta Administração para reporte de situações
que possam gerar riscos para o Conglomerado. De forma a garantir esta independência, é
vedada a esta Diretoria realizar a gestão de qualquer negócio do Conglomerado.
c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do
emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Com o intuito de assegurar que o processo de gestão de riscos seja divulgado e
reportado à alta administração da instituição, juntamente com os respectivos status dos planos
de ação, a Diretoria Executiva de Controles Internos, Riscos Operacionais e Compliance
participam da Comissão Superior de Risco Operacional (CSRO) com participação do Presidente,
Diretores Gerais e Vice Presidentes da Instituição.
d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos
termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da
atividade de auditoria independente
No relatório do auditor independente, não observamos deficiências significativas de
controles interno relacionados as demonstrações financeiras.
e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado
preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas
No relatório do auditor independente não foram observados deficiências significativas de
controles internos.
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5.4. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos
principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos
adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição
do emissor a tais riscos
Risco de Crédito
A diversificação de nossos negócios reflete-se na mudança da composição da nossa
carteira de crédito nos últimos anos, focando a originação em produtos de menor risco e com
mais garantias atreladas, e em nosso processo de internacionalização das operações do banco.
Acreditamos que já começamos a vislumbrar uma lenta recuperação da economia que, de
alguma forma, impulsionará a demanda de crédito.
Riscos de Mercado
Objetivando o contínuo aprimoramento do gerenciamento dos riscos de mercado do Itaú
Unibanco, realizamos ao longo de 2016 a consolidação de 100% do risco de mercado do Itau
Corpbanca nos processos da Holding, garantindo a padronização e centralização dos modelos,
processos e controles. Adicionalmente, migramos a abordagem de capital de risco de mercado
da carteira de negociação do modelo padronizado (BACEN) para o modelo interno para as
carteiras da Tesouraria Brasil. No que diz respeito ao apetite de risco, em 2016 tivemos a
inclusão dos limites Nível 0, observando o impacto contábil potencial, do Consolidado Banco na
declaração de apetite de risco aprovado pelo CA; esta métrica consiste em um limite global de
risco de mercado o qual incorpora a perda potencial em alguns cenários de stress nas visões
Lucros e Perdas, Patrimônio e Econômica.
Como expectativa para 2017, temos a aprovação junto ao Banco Central do Brasil para
utilização de modelos internos em unidades externas com materialidade de risco nas carteiras
de negociação.
Riscos Operacionais
No ano de 2016, foi priorizado 1 novo risco operacional na instituição, relacionado a
cartões. O risco de tratamento de ações cíveis e trabalhistas foi desmembrado em 2, totalizando
26 riscos priorizados, monitorados e reportados devidamente em fóruns e órgãos colegiados.
Com relação ao ambiente de controles houve a melhora do risco de cadastro de clientes e a
depreciação do risco de falhas operacionais no processo de cobrança. Adicionalmente, foram
definidos prazos previstos para migração dos riscos priorizados.
Riscos de Liquidez
Para o período reportado, houve um avanço no cálculo e controle do indicador LCR. Este
indicador passou a ser calculado diariamente de modo sistêmico, para garantir o atendimento à
Carta Circular 3.812 que define o novo preenchimento para remessa do Documento de código
2160 - Demonstrativo de Risco de Liquidez (DRL).
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5.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Com o objetivo de reforçar nossos valores e alinhar o comportamento dos nossos
colaboradores às diretrizes estabelecidas no gerenciamento de riscos, dispomos de diversas
iniciativas a fim de estimular a cultura de riscos. Além de políticas, procedimentos e processos,
a cultura de riscos fortalece a responsabilidade individual e coletiva dos colaboradores no
gerenciamento de riscos inerentes às atividades executadas individualmente, respeitando a
forma ética de gerir o negócio.
Promovemos a cultura de riscos, destacando comportamentos que ajudarão a assumir
e gerenciar riscos de forma consciente, em todos os níveis da instituição. Os princípios da
cultura de risco são: a tomada consciente de riscos, a discussão e a ação sobre os riscos da
instituição e a resposabilidade de todos pela gestão de riscos.
Difundindo esses princípios por toda a instituição, incentiva-se que os riscos sejam
conhecidos e abertamente debatidos , mantenham-se nos níveis estabelecidos pelo apetite de
risco e sejam entendidos como responsabilidade de cada um dos nossos colaboradores,
independentemente de cargo, área ou função.
O processo de gerenciamento de risco de mercado do Itaú Unibanco Holding S.A. ocorre
dentro da governança e hierarquia de órgãos colegiados e de uma estrutura de e limites e alertas
aprovada especificamente para este fim, sensibilizando diferentes níveis e classes de risco de
mercado (como risco de taxa de juros, risco de variação cambial, entre outros). Relatórios diários
de risco, utilizados pelas áreas de negócios e de controle, são emitidos para os executivos. Além
disso, o processo de gestão e controle de risco de mercado é submetido a revisões periódicas,
com o objetivo de manter-se alinhado às melhores práticas de mercado e aderente aos
processos de melhoria contíunua na intituição.
O arcabouço de limites e alertas cobre desde o acompanhamento de indicadores
agregados de risco (nível de carteira) até limites granulares (nível de mesas individuais). A
estrutura de limites de risco de mercado estende-se ao nível de fator de risco, com limites
específicos que visam a melhorar o processo de acompanhamento e compreensão dos riscos,
bem como evitar a concentração de riscos. Estes limites são dimensionados avaliando-se os
resultados projetados do balanço, tamanho do patrimônio, a liquidez, a complexidade e as
volatilidades dos mercados, bem como nosso apetite de risco.
Saiba mais sobre o gerenciamento de risco no site de Relações com Investidores
www.itau.com.br/relacoes-com-investidores > Governança Corporativa >> Gerenciamento de
Riscos e Capital– Pilar 3.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

05/03/1964

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

20/07/1977
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6.3. Breve histórico do emissor
O Emissor foi fundado em 5.3.1964 e, em 19.1.1965, foram arquivados na Junta Comercial
do Estado de Goiás os atos constitutivos da então denominada COMPANHIA PROGRESSO –
GOIÁS – Crédito, Financiamento e Investimento, com sede na cidade de Goiânia-GO, com
capital social de CR$ 50.000,00.
Em abril de 1971, um grupo mineiro adquiriu o controle acionário da empresa, abrindo uma
filial em Belo Horizonte-MG, havendo alteração da razão social para PROGOIÁS S/A – Crédito,
Financiamento e Investimento.
Em 7.10.1974, a PROGOIÁS S.A. teve seu controle acionário transferido para o Banco do
Estado de Minas Gerais S.A. e pela AGE de 23.10.1974, deliberou-se a transferência da sede
social de Goiânia para Belo Horizonte-MG e a mudança da razão social para FINANCEIRA
BEMGE S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.
Em 14.9.1998, a Financeira Bemge passou a ser controlada indireta do Itau Unibanco S.A.,
que adquiriu o controle acionário do Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE (seu acionista
majoritário) em leilão de privatização realizado nessa data.
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24.4.2001, homologada pelo
Banco Central em 18.7.2001, foi aprovada a alteração do objeto social, transformando o Emissor
em empresa de investimentos acionários e imobiliários, bem como sua denominação social de
Financeira Bemge S.A. Crédito, Financiamento e Investimento para Investimentos Bemge S.A.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.5. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de
recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos
Não houve.
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6.6 - Outras informações relevantes

6.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

ITEM 7. ATIVIDADES DO EMISSOR
7.1. Descrever sumariamente as atividades principais desenvolvidas pelo emissor e suas
controladas
O Emissor tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, através de (a)
estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das
aludidas empresas; (b) mobilização de recursos para o atendimento das respectivas
necessidades adicionais de capital de risco; (c) subscrição ou aquisição de valores mobiliários
que emitirem, para fortalecimento da respectiva posição no mercado de capitais; (d)
arrendamento de imóveis de que necessitarem; e (e) atividades correlatas ou subsidiárias de
interesse das mencionadas sociedades, excetuadas as privativas de instituições financeiras.

PÁGINA: 61 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas
demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações:
a) Produtos e serviços comercializados.
Não há.
b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor.
Não há.
c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor.
Não há.
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7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais
divulgados no item 7.2, descrever:
a) Características do processo de produção
Não se aplica, pois não há atividades operacionais.
b) Características do processo de distribuição
Não se aplica, pois não há atividades operacionais.
c) Características dos mercados de atuação, em especial:
I - Participação em cada um dos mercados
II - Condições de competição nos mercados
Não se aplica, pois não há atividades operacionais.
d) Eventual sazonalidade;
Não se aplica, pois não há atividades operacionais.
e) Principais insumos e matérias primas, informando:
I - Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
II - Eventual dependência de poucos fornecedores
III - Eventual volatilidade em seus preços
Não se aplica, pois não há atividades operacionais.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida
total do emissor, informando:
a) Montante total de receitas provenientes do cliente; b) Segmentos operacionais afetados
pelas receitas provenientes do cliente.
As operações da Investimentos Bemge são conduzidas no contexto de um conjunto de
instituições que atuam integradamente no mercado financeiro, lideradas pelo Itaú Unibanco
Holding S.A. Para mais informações, ver o item “10. Comentários dos diretores.”
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades

7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do emissor,
comentando especificamente:
a) Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Constituída em Assembleia Geral de 5.3.1964, sob a denominação de Companhia Progresso
de Goiás - Progoiás - Crédito, Financiamento e Investimento, teve suas ações admitidas à
negociação na BM&FBOVESPA em julho de 1977.
Como companhia aberta, o Emissor é regulado pela CVM, órgão responsável por normatizar,
sancionar e fiscalizar o mercado brasileiro de valores mobiliários (que, no Brasil, inclui
derivativos) e de seus participantes, bem como supervisionar os mercados de bolsa e de balcão
organizado.
Como o Emissor é controlado indiretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A., eventualmente
algumas exigências regulamentares do Banco Central podem ser a ele aplicáveis.

b) Política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
A empresa se submete à Política de Sustentabilidade da empresa controladora Itaú
Unibanco Holding S.A. (HF27). Para mais informações acesse o Formulário de Referência do
Itaú Unibanco Holding S.A..
c) Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
O Emissor não é titular de marcas ou patentes no Brasil ou no exterior.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:
a) Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação
na receita líquida total do emissor
Não há.
b) Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total do emissor
Não há.
c) Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida
total do emissor
Não há.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida
o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os
negócios do emissor
Não se aplica, pois o emissor não possui atividades no exterior.
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7.8 - Políticas socioambientais
7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar:
A Sustentabilidade é um conjunto de ações e práticas que as organizações (devem adotar
ou adotam) com relação aos aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa. Neste
cenário, as práticas de sustentabilidade da Investimentos Bemge S.A., são as mesmas de seu
controlador, o Itaú Unibanco Holding S.A., descritas abaixo.
a) Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em outra
parte deste formulários e se o emissor divulga informações sociais e ambientais
Bancos interagem com todos os setores da economia e, portanto, têm um poder
significativo de influenciar mudanças positivas na sociedade. Nós do Itaú, cuja missão é ser um
líder em performance sustentável, integramos questões ambientais e sociais em nossos
negócios, levando em conta as necessidades dos nossos clientes e colaboradores, sociedade
civil e órgãos reguladores.
Nos últimos 16 anos, temos desenvolvido e participado em várias iniciativas para reduzir
os riscos e aproveitar as oportunidades ambientais e sociais. Nós criamos estratégias, rotinas,
processos e produtos, adotamos políticas específicas e aderimos compromissos voluntários,
como PRI (Princípios para o Investimento Responsável), EP (Princípios do Equador), CDP
(Carbon Disclosure Project) e o Pacto Global, que orientam nossos negócios e práticas
institucionais.
Nós publicamos o Relatório Anual Consolidado, que segue os princípios da GRI e AA100
para engajamento de stakeholders. Todas as informações relevantes sobre a gestão de
Sustentabilidade e os principais resultados de cada ano estão contidos nesse documento.
Para acessar as informações referentes ao ano de 2016, acesse www.itau.com.br/relatorioanual.
b) A metodologia seguida na elaboração dessas informações
Para criação do Relatório Anual Consolidado seguimos os princípios da Global Reporting
Initiative (GRI) e AA100 para engajamento de stakeholders.
O projeto é conduzido por um grupo de trabalho, composto pelas áreas de Comunicação
Corporativa, Finanças, Marketing Relações com Investidores e Sustentabilidade. Ele é
responsável por conduzir o processo de criação da Materialidade do banco e encaminhar para
as alçadas necessárias aprovarem.
A matéria Risco Socioambiental faz parte do tema material “Gestão de Riscos e Capital”,
considerado prioritário pelo banco.
Nossa gestão de riscos socioambientais tem a finalidade de identificação, medição,
mitigação e monitorização de riscos. Nós consideramos os riscos socioambientais como um
componente dos outros tipos de riscos a que o nosso negócio está sujeito, como o crédito, de
reputação e de riscos legais. Para mitigar esses riscos, temos iniciativas de envolvimento com
as áreas que estão envolvidas no processo, tais como sessões de formação, workshops e
palestras. Além disso, temos medidas para melhorar o controle baseado em resultados de testes
de aderência reportados periodicamente ao nosso Comitê de Risco Socioambiental, que faz
parte de nossa Governança de Sustentabilidade.
Em 2014, a Normativa CVM nº. 4.327 exigiu o desenvolvimento de Políticas de
Responsabilidade Socioambiental para todas as instituições financeiras, que devem incluir
medidas de gestão de riscos, governança e de relacionamento das partes interessadas.
A nossa Política de Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental ratifica as
diretrizes e princípios de inclusão de questões de ambientais, sociais e de governança em
nossas práticas de negócios, atividades e operações (da sede para as filiais e centros de dados).
Temos também políticas socioambientais específicas para cada negócio, como o crédito
(Corporate, Middle Market, Retail, Crédito Imobiliário e Financiamento de Veículos), seguros e
investimentos, sempre com base nos princípios da relevância e da proporcionalidade. Para
difundir as diretrizes da política, realizamos treinamentos nestas áreas para todos os
colaboradores
envolvidos.
Para
visualizar
a
política,
acesse:
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/DOC_RI_POLITICA_DE_SUSTENTABILID
ADE_DEZ_2016.pdf?title=Pol%C3%ADtica%20de%20Sustentabilidade%20e%20Responsabili
dade%20Socioambiental
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7.8 - Políticas socioambientais
Como uma parte do processo de acompanhamento das análises de riscos, nossas áreas
passam por uma Auditoria Interna. Estas auditorias são conduzidas por uma equipe que avalia,
entre outras questões, a observância à Política de Sustentabilidade e Responsabilidade
Socioambiental e os compromissos e acordos voluntários que assumimos, como Princípios do
Equador, associados ao Project Finance.
Todas as nossas linhas de negócios são guiadas por uma lista de atividades restritas,
uma lista de atividades proibidas, a conformidade com o licenciamento ambiental, a inclusão de
cláusulas contratuais socioambientais e regras específicas para a prestação de garantias
imobiliárias.
Mais informações sobre nossa experiência com a gestão do tema estão presentes em
nosso paper de Riscos e Oportunidades Socioambientais
(http://itau.com.br/_arquivosestaticos/Itau/PDF/Sustentabilidade/Posicionamento-ItauROSA.pdf).
As informações contidas na seção de Risco Socioambiental, do nosso relatório anual
consolidado, são consideradas prioritárias e, portanto, são asseguradas pela consultoria
independente PricewaterhouseCoopers.
c) Se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
Nós publicamos o Relatório Anual Consolidado, que segue os princípios da GRI e AA100
para engajamento de stakeholders. Todas as informações relevantes sobre a gestão de
Sustentabilidade e os principais resultados de cada ano estão contidos nesse documento.
Os principais dados e fatos elegidos pela auditoria externa e pela área de
sustentabilidade são assegurados pela consultoria independente PricewaterhouseCoopers.
d) A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
Para acessar as informações do Relatório Anual Consolidado referentes ao ano de 2016,
acesse www.itau.com.br/relatorio-anual.
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7.9 - Outras informações relevantes

7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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8.1 - Negócios extraordinários

ITEM 8. NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS

8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre
como operação normal nos negócios do emissor
Não houve.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não
diretamente relacionados com suas atividades operacionais
Não há.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

ITEM 9. ATIVOS RELEVANTES
9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das
atividades do emissor, indicando em especial:
a) Ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando
a sua localização
Gleba de terreno Rural no Distrito de Carlos Torres no município de Salgado, estado de
Sergipe, com 60,60 hectares, localizado: Partindo de Aracaju, a capital do estado, percorre-se
35 km em direção á Itaporanga D’ajuda. Desta cidade segue-se até as proximidades de Salgado.
A área de terras encontra-se á esquerda da rodovia (a 1 km) que vai para Salgado, povoado
Carlos Torres, a 5 km de Salgado.

b) ativos intangíveis, tais como Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e
contratos de transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de
computadores, informando:
I - Duração
II - Eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos
III - Possíveis consequências da perda de tais direitos para o emissor
O Emissor não é titular de marcas ou patentes no Brasil ou no exterior.
c) As sociedades em que o emissor tenha participação e a respeito delas informar:
I - Denominação social
II - Sede
III - Atividades desenvolvidas
IV - Participação do emissor
V - Se a sociedade é controlada ou coligada
VI - Se possui registro na CVM
VII - Valor contábil da participação
VIII - Valor de mercado da participação conforme a cotação das ações na data de encerramento
do exercício social, quando tais ações forem negociadas em mercados organizados de valores
mobiliários
IX - Valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo
com o valor contábil
X - Valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo
com o valor de mercado, conforme as cotações das ações na data de encerramento de cada
exercício social, quando tais ações forem negociadas em mercados organizados
XI - Montante de dividendos recebidos nos 3 últimos exercícios sociais
XII - Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Abaixo apresentamos os subitens:
Os subitens do item 9.1.C não se aplicam. O emissor não tem e não teve participação em
outras sociedades.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Gleba de terreno Rural no Distrito de Carlos Torres, com 60,60 hectares

Brasil

SE

Salgado

Própria
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Vide item 7.5 “c” acima.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Os subitens do item 9.1.C não se aplicam. O emissor não tem e não teve participação em outras sociedades.
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9.2 - Outras informações relevantes

9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

10.1. Os diretores devem comentar sobre:
As demonstrações financeiras da Investimentos Bemge S.A. estão em conformidade com o
padrão contábil internacional - International Financial Reporting Standards (“IFRS”).
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Investimentos Bemge apresentou em 31 de dezembro de 2016 lucro líquido de R$
15.715 mil (R$ 14.241 mil em 31 de dezembro de 2015 e R$ 10.799 mil em 31 de dezembro de
2014) e patrimônio líquido de R$ 197.607 mil (R$ 182.041 mil em 31 de dezembro de 2015 e R$
167.935 mil em 31 de dezembro de 2014). O lucro líquido por ação foi de R$ 6,65 em 31 de
dezembro de 2016 (R$ 6,02 em 31 de dezembro de 2015 e R$ R$ 4,57 em 31 de dezembro de
2014), enquanto o valor patrimonial por ação atingiu R$ 83,59 (R$ 77,01 em 31 de dezembro de
2015 e R$ 71,04 em 31 de dezembro de 2014).
Os ativos totais atingiram R$ 203.645 mil em 31 de dezembro de 2016 (R$ 187.911 mil
em 31 de dezembro de 2015 e R$ 171.180 mil em 31 de dezembro de 2014). Em 31 de dezembro
de 2016, os principais ativos eram representados por Ativos Financeiros Mantidos para
Negociação no valor de R$ 122.194 mil (R$ 106.881 mil em 31 de dezembro de 2015 e R$ 93.931
mil em 31 de dezembro de 2014) e por Aplicações no Mercado Aberto no valor de R$ 77.332 mil
(R$ 77.004 mil em 31 de dezembro de 2015 e R$ 72.602 mil em 31 de dezembro de 2014).
Nossos Diretores acreditam que nossas condições financeiras e patrimoniais são
suficientes para mantermos nosso plano de negócios, desenvolvermos nossas atividades e
cumprirmos com nossas obrigações de curto e médio prazos.
b) Estrutura de capital

O capital social está representado por 2.363.936 ações escriturais sem valor
nominal, sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 preferenciais.
Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo obrigatório, em cada
exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme
disposto no Estatuto Social. Em 31 de dezembro de 2016 foram provisionados dividendos no
montante de R$ 149 mil à razão de R$ 0,06 por ação. Em 31 de dezembro de 2015 foram
provisionados dividendos no montante de R$ 135 mil à razão de R$ 0,054 por ação ordinária e
R$ 0,059 por ação preferencial. Em 31 de dezembro de 2014 foi provisionado o montante de R$
103 mil à razão de R$ 0,041 por ação ordinária e R$ 0,045 por ação preferencial.
No Conglomerado Itaú Unibanco, os fatores de risco são controlados e geridos de forma
consolidada. Dessa forma, a Investimentos Bemge, por intermédio da instituição líder, Itaú
Unibanco Holding, julga adequado o atual nível do índice de Basileia (19,1% e 17,8% com base
no Consolidado Prudencial, respectivamente, em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro
de 2015 e 16,9% com base no Consolidado Operacional em 31 de dezembro de 2014) no
conglomerado econômico-financeiro.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Investimentos Bemge possui operações de compra com compromisso de revenda
(operações compromissadas) de ativos financeiros.
Os ativos financeiros mantidos para negociação são os ativos adquiridos principalmente
com o intuito de venda no curto prazo. Os ativos incluídos nesta categoria são reconhecidos
inicialmente e subsequentemente pelo seu valor justo. Os custos de transação são registrados
diretamente na Demonstração do Resultado. Os ganhos e perdas oriundos de alterações no
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valor justo e as receitas de juros e rendimentos dessas operações são incluídos diretamente na
Demonstração do Resultado na rubrica Receitas Financeiras.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Em 31/12/2016, 31/12/2015 e 31/12/2014 o capital próprio foi a fonte de financiamento
para capital de giro e investimentos em ativos não circulantes. Além disso, nesses períodos, não
existiam posições em aberto no mercado de derivativos nos períodos apresentados.
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Em 31 de dezembro de 2016, a Investimentos Bemge não possuía deficiências de
liquidez. Na hipótese da necessidade de liquidez, a companhia poderá recorrer a instrumentos
já utilizados, porém não se limitando somente a eles, para adequação de sua liquidez.
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
I - Contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Não houve.
II - Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Em 31 de dezembro de 2016, a Investimentos Bemge não possuía em seu Passivo
nenhuma outra operação de longo prazo com instituições financeiras. No entanto, buscamos
sempre desenvolver boas relações comerciais com os principais agentes financeiros no
mercado, visando o pronto acesso a linhas de crédito para financiamento de investimentos e
eventuais demandas de capital de giro.
III - Grau de subordinação entre as dívidas
Não existe grau de subordinação contratual entre nossas dívidas.
IV - Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como
se o emissor vem cumprindo essas restrições
Não possuímos outras restrições em relação a limites de endividamento e contratação
de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário.
g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Não aplicável.
h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras.
2016 x 2015 x 2014
As tabelas abaixo apresentam os valores relativos às demonstrações financeiras dos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2015 e 31 de
dezembro de 2014.
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INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Balanço Patrimonial
(Em Milhares de Reais)

ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação
Outros Ativos Financeiros

31/12/2016

31/12/2015

2016 X 2015

107.130

94.208

14

11

15

122.194

106.881

93.931

598

4

Ativos Fiscais - Outras
Outros Ativos

31/12/2014

123.041

1

-

28

2015 X 2014

14,9%
27,3%

13,7%
(26,7%)

14,3%
14850,0%

13,8%
(100,0%)

-

234

234

234

NÃO CIRCULANTE

80.604

80.781

76.972

-0,2%

4,9%

Aplicações no Mercado Aberto

77.332

77.004

72.602

3.272

3.740

3.812

0,4%
(12,5%)

6,1%
(1,9%)

Outros Ativos Financeiros

-

-

37

558

(100,0%)

(93,4%)

203.645

187.911

171.180

8,4%

9,8%

3.709

2.738

151

35,5%

1713,2%

2

2

2

Obrigações Sociais

197

181

149

Obrigações Fiscais

3.510

2.555

2.530

2.451
-

-

Ativos Fiscais - Outras
TOTAL DO ATIVO

-

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Provisões

Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos
Outras

877

-

-

8,8%

21,5%

-

37,4%

-

-

3,2%

-

-

-

103

104

-

-1,0%

NÃO CIRCULANTE

2.329

3.132

3.094

-25,6%

1,2%

Provisões

2.329

2.283

2.244

849

850

2,0%
(100,0%)

-0,1%

Obrigações Fiscais - Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos
Total do Passivo

-

1,7%

6.038

5.870

3.245

2,9%

80,9%

123.144

123.144

79.000

74.281

58.715

88.753

26,5%

55,9%
(33,8%)

182

182

182

Total do Patrimônio Líquido

197.607

182.041

167.935

8,6%

8,4%

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

203.645

187.911

171.180

8,4%

9,8%

Capital Social
Reservas Integralizadas
Reservas a Integralizar

-

-

A Investimentos Bemge apresentou ao final de 2016, lucro líquido de R$ 15.715 mil, o
que representou um crescimento de 10,4% em relação ao ano de 2015. Mais informações sobre
os resultados dos anos de 2016, 2015 e 2014 estão descritas no item 10.2 deste relatório.
O patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016 atingiu R$ 197.607 mil (R$ 182.041
mil no ano de 2015 e R$ 167.935 mil no ano de 2014).
Os ativos totais atingiram R$ 203.645 mil em 31 de dezembro de 2016 (R$ 187.911 mil
em 31 de dezembro de 2015 e R$ 171.180 mil em 31 de dezembro de 2014). Em 31 de dezembro
de 2016, os principais ativos eram representados por Ativos Financeiros Mantidos para
Negociação no valor de R$ 122.194 mil (106.881 mil em 31 de dezembro de 2015 e R$ R$ 93.931
mil em 31 de dezembro de 2014) e por Aplicações no Mercado Aberto no valor de R$ 77.332 mil
(R$ 77.004 mil em 31 de dezembro de 2015 e R$ 72.602 mil em 31 de dezembro de 2014).
Em 31 de dezembro de 2016 os outros ativos financeiros estavam compostos por
Depósitos em Garantia no montante de R$ 3.870 mil (R$ 3.744 mil em 31 de dezembro de 2015
e R$ 3.812 mil em 31 de dezembro de 2014).
Os ativos fiscais totalizaram R$ 1 mil em 31 de dezembro de 2016 (R$ 37 mil em 31 de
dezembro de 2015 e R$ 586 mil em 31 de dezembro de 2014).
As provisões totalizaram R$ 2.331 mil em 31 de dezembro de 2016 (R$ 2.285 mil em 31
de dezembro de 2015 e R$ 2.246 mil em 31 de dezembro de 2014) e estavam compostas por
provisões – fiscais e previdenciárias no valor de R$ 2.329 mil (R$ 2.283 mil em 31 de dezembro
de 2015 e R$ 2.243 mil em 31 de dezembro de 2014).
As operações realizadas entre partes relacionadas, basicamente com o controlador Itaú
Unibanco S.A, são divulgadas em atendimento à Deliberação nº 642, de 7 de outubro de 2010,
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da CVM. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado,
vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade. Em 31 de dezembro de 2016,
destacaram-se as Aplicações no Mercado Aberto – Posição Bancada, com vencimento acima de
365 dias, no valor de R$ 77.332 mil (R$ 77.004 mil em 31 de dezembro de 2015 e R$ 72.602 mil
em 31 de dezembro de 2014).
Os administradores da Investimentos Bemge também integram os órgãos de
administração de seu controlador indireto, Itaú Unibanco Holding, ou de empresas controladas
por ele. Por essa razão, referidos administradores são remunerados apenas pelas funções que
exercem em tais empresas e não receberam, nos exercícios de 2016, 2015 e 2014, remuneração
específica pelo fato de participarem de órgãos de administração da companhia.
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10.2. Os diretores devem comentar:
a) Resultados das operações do emissor, em especial:
I - Descrição de quaisquer componentes importantes da receita; e
II - Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Demonstração do Resultado
(Em Milhares de Reais)

Exercício
2016
DESPESAS OPERACIONAIS

Exercício
2015

Exercício
2014

2015 X 2014

Despesas Gerais e Administrativas

(1.689)
(428)

(1.049)
(434)

Despesas Tributárias

(1.260)

(610)

(1)

(5)

RESULTADO OPERACIONAL

(1.689)

(1.049)

(989)

61,0%

6,1%

RESULTADO FINANCEIRO - Receitas Financeiras

25.475

22.470

17.416

13,4%

29,0%

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

23.786

21.421

16.427

(8.044)

(7.181)

(5.732)

Outras Despesas Operacionais

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes

(989)
(414)

2016 X 2015
61,0%
-1,4%

6,1%
4,8%

(14)

106,6%

4257,1%

(561)

(80,0%)

(99,1%)

11,0%

30,4%
25,3%
(99,0%)
31,9%

1

104

12,0%
(2800,0%)

15.715

14.241

10.799

10,4%

2.363.936

2.363.936

2.363.936

-

LUCRO POR AÇÃO - R$

6,65

6,02

4,57

10,4%

31,9%

VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R$

83,59

77,01

71,04

8,5%

8,4%

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
LUCRO LÍQUIDO
Nº DE AÇÕES

(27)

-

2016 x 2015
A Investimentos Bemge apresentou ao final de 2016 resultado antes do imposto de renda e
contribuição social de R$ 23.786 mil (R$ 21.421 mil no ano de 2015) e lucro líquido de R$ 15.715
mil (R$ 14.241 mil no ano de 2015). O lucro líquido por ação foi de R$ 6,65 em 31 de dezembro
de 2016 (R$ 6,02 em 31 de dezembro de 2015), enquanto o valor patrimonial por ação atingiu
R$ 83,59 (R$ 77,01 em 31 de dezembro de 2015).
As receitas referem-se basicamente à remuneração das aplicações financeiras, que totalizaram
R$ 25.475 mil no ano de 2016 (R$ 22.470 mil no ano de 2015).
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 428 mil no ano de 2016 (R$ 434 mil no ano
de 2015) e estão compostas, principalmente, por serviços do sistema financeiro no montante de
R$ 129 mil no ano de 2016 (R$ 160 mil no ano de 2015), por serviços de terceiros no montante
de R$ 145 mil no ano de 2016 (R$ 129 mil no ano de 2015) e por contribuição sindical no
montante de R$ 94 mil no ano de 2016 (R$ 78 mil no ano de 2015).
2015 x 2014
A Investimentos Bemge apresentou ao final de 2015 resultado antes do imposto de renda e
contribuição social de R$ 21.421 mil (R$ 16.427 mil no ano de 2014) e lucro líquido de R$ 14.241
mil
(R$ 10.799 mil no ano de 2014). O lucro líquido por ação foi de R$ 6,02 em 31 de dezembro de
2015 (R$ 4,57 em 31 de dezembro de 2014), enquanto o valor patrimonial por ação atingiu
R$ 77,01 (R$ 71,04 em 31 de dezembro de 2014).
As receitas referem-se basicamente à remuneração das aplicações financeiras, que totalizaram
R$ 22.470 mil no ano de 2015 (R$ 17.416 mil no ano de 2014).
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 434 mil no ano de 2015 (R$ 414 mil no ano
de 2014) e estão compostas, principalmente, por serviços do sistema financeiro no montante de
R$ 160 mil no ano de 2015 (R$ 167 mil no ano de 2014), por serviços de terceiros no montante
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de R$ 129 mil no ano de 2015 (R$ 98 mil no ano de 2014) e por contribuição sindical no montante
de R$ 78 mil no ano de 2015 (R$ 75 mil no ano de 2014).
Em 14 de maio de 2014 foi publicada a Lei nº 12.973, conversão da Medida Provisória nº 627,
que alterou a legislação tributária federal sobre IRPJ, CSL, PIS e COFINS, cujos efeitos iniciaram
a partir de 01/01/2015, resultando na variação das linhas de despesas tributárias e de imposto
de renda e contribuição social. Adicionalmente, em 2014, houve a adesão ao programa de
parcelamento de tributos federais pela Lei nº 11.941, com impacto em outras despesas
operacionais.
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços; e
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor,
quando relevante.
Não houve variações significativas no resultado nos anos de 2016, 2015 e 2014. Destacamos
que as principais variações no resultado foram explicadas no item 10.2a deste Manual.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras

10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham
causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e
em seus resultados:
a) Introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve.
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não houve.
c) Eventos ou operações não usuais
Não houve.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor

10.4. Os diretores devem comentar:
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis
Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve efeitos decorrentes de alterações em práticas contábeis.
c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não houve ressalva e ênfase nos relatórios do auditor para os anos de 2014, 2015 e 2016.
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo
emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre
questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados,
que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências,
reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos
não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos
de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros
Geral
Nossas principais práticas contábeis estão descritas na Nota 2 de nossas demonstrações
financeiras para as datas-base de 31/12/2016, 31/12/2015 e 31/12/2014. A preparação das
demonstrações financeiras envolve certas estimativas e premissas derivadas de nossa
experiência histórica e de vários outros fatores que consideramos razoáveis e relevantes. Apesar
de revisarmos continuamente essas estimativas e premissas no curso normal de nossos
negócios, a apresentação da nossa condição financeira e do resultado de nossas operações
frequentemente exige que façamos julgamentos em assuntos que são inerentemente incertos.
Os pontos abaixo descrevem as áreas que exigem a maioria dos julgamentos ou que envolvem
um alto grau de complexidade na aplicação das políticas contábeis que afetam atualmente a
nossa condição financeira e o resultado de nossas operações.
Uso de Estimativas e Premissas
A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com os Pronunciamentos
Contábeis (CPCs) exige que a Administração realize estimativas e utilize premissas que afetam
os saldos de ativos e passivos e passivos contingentes divulgados na data das Demonstrações
Contábeis, bem como os montantes divulgados de receitas, despesas, ganhos e perdas durante
os exercícios apresentados e em exercícios subsequentes, pois os resultados efetivos podem
ser diferentes daqueles apurados de acordo com tais estimativas e premissas.Todas as
estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão de acordo com os CPCs e são
as melhores estimativas atuais realizadas em conformidade com as normas aplicáveis. As
estimativas e os julgamentos são avaliados em base contínua, considerando a experiência
passada e outros fatores.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente em relação às diferenças
temporárias na medida em que se considera provável a geração de lucro tributável futuro para
sua utilização, conforme descrito na Nota 2.4e de nossas demonstrações financeiras.
Valor Justo de Instrumentos Financeiros
Classificamos as mensurações de valor justo usando a hierarquia de valor justo que
reflete a significância dos inputs usados no processo de mensuração. Há três grandes níveis
referentes à hierarquia de valor justo que estão detalhados na Nota 6 de nossas demonstrações
financeiras. Acreditamos que as metodologias adotadas são apropriadas e consistentes com os
participantes do mercado que independentemente disso, a adoção de outras metodologias ou o
uso de pressupostos diferentes para apurar o valor justo pode resultar em estimativas diferentes
dos valores justos. As metodologias usadas para avaliar o valor justo de determinados
Instrumentos Financeiros estão descritas em detalhes na Nota 6 de nossas demonstrações
financeiras.
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Passivos Contingentes
As contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da Administração,
levando-se em consideração o parecer de assessores legais quando houver probabilidade que
recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações
possa ser razoavelmente estimado, sendo periodicamente revisadas.
As contingências classificadas como Perdas Prováveis são reconhecidas no Balanço
Patrimonial na rubrica de Provisões.
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10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem
no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
I - Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
II - Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
III - Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
IV - Contratos de construção não terminada
V - Contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Em relação ao subitem “a-II” não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a
entidade mantenha riscos e responsabilidades. Quanto aos demais subitens não constam na
instituição.
b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não há.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Não aplicável.
b) Natureza e o propósito da operação
Não aplicável.
c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
Não aplicável.
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10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios
do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a) Investimentos, incluindo:
I - Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
II - Fontes de financiamento dos investimentos
III - Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não aplicável, pois não há atividades operacionais.
b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não aplicável, pois não há atividades operacionais.
c) Novos produtos e serviços, indicando:
I - Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
II - Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos
ou serviços
III - Projetos em desenvolvimento já divulgados
IV - Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não aplicável, pois não há atividades operacionais
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais
itens desta seção
Todos os fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional já
foram comentados nos demais itens desta seção.
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ITEM 11. PROJEÇÕES
11.1. As projeções devem identificar:
a) Objeto da projeção
Não há.
b) Período projetado e o prazo de validade da projeção
Não há.
c) Premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle
Não há.
d) Valores dos indicadores que são objeto da previsão
Não há.

PÁGINA: 94 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais,
projeções sobre a evolução de seus indicadores:
a) Informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e
quais delas estão sendo repetidas no formulário
Não há.
b) Quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados
projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões
que levaram a desvios nas projeções
Não há.
c) Quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções
permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por
que elas foram abandonadas ou substituídas
Não há.
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ITEM 12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu
estatuto social e regimento interno, identificando:
a) Atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno
próprio
O Emissor é administrado por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
havendo ainda a previsão de instauração de um Conselho Fiscal de funcionamento não
permanente. Esses órgãos não possuem regimento interno próprio.
a.1 Conselho de Administração
O Conselho de Administração, órgão com atuação colegiada, é obrigatório nas
companhias abertas e nas companhias com capital autorizado. De acordo com a legislação e o
Estatuto Social do Emissor, referido órgão terá atribuições orientadoras, eletivas e fiscalizadoras,
a ele competindo privativamente, além das matérias previstas em lei: (i) deliberar sobre a
proposta de declaração e distribuição de dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre
o capital próprio formulada pela Diretoria; (ii) eleger os diretores do Emissor e fixar-lhes as
respectivas atribuições; (iii) fixar a remuneração individual dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria, observado o montante global da verba remuneratória aprovado
pela Assembleia Geral; e (iv) deliberar sobre a aquisição das próprias ações do Emissor.
O Conselho de Administração é composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo, 9 (nove)
membros, acionistas ou não do Emissor. O Conselho escolherá, entre seus pares, o seu
Presidente. Os conselheiros possuirão mandato trienal, poderão ser reeleitos e permanecerão
nos cargos até a posse dos substitutos.
O Conselho de Administração, convocado pelo Presidente, reunir-se-á sempre que
necessário, deliberando validamente com a presença, no mínimo, da maioria de seus membros.
a.2 Diretoria
As funções operacionais e executivas do Emissor competem à Diretoria, observadas as
diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
A Diretoria é o órgão responsável pela administração e representação do Emissor, com
poderes para (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações do Conselho de
Administração e da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades do Emissor; (iii)
transigir e renunciar direitos, onerar e alienar bens do ativo permanente, independentemente de
autorização do Conselho de Administração; e (iv) representar o Emissor e administrar seus
negócios.
A Diretoria será composta de, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 20 (vinte) membros,
acionistas ou não, sendo um deles o Diretor Presidente. Os Diretores possuirão mandato trienal,
poderão ser reeleitos e permanecerão nos cargos até a posse dos substitutos.
Poderão representar o Emissor dois Diretores em conjunto; um Diretor em conjunto com
um procurador; ou dois procuradores em conjunto.
Excepcionalmente, o Emissor pode ser representado por apenas um procurador: (i)
perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem
a assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula “ad judicia”; e
(iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de
investimento nos quais o Emissor participe.
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a.3. Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é órgão independente da administração e é composto de 3 (três) a 5
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos em Assembleia Geral para exercer
as atribuições previstas na Lei das Sociedades por Ações. A eleição dos membros, instalação e
funcionamento do referido Conselho, conforme a Lei das Sociedades por Ações, depende de
deliberação da Assembleia Geral. Nos termos do Estatuto Social do Emissor, o Conselho Fiscal
possui funcionamento não permanente e não foi instalado nos anos de 2014, 2015 e 2016.

b) Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos
comitês
O Conselho Fiscal, conforme mencionado no item a.3, não foi instalado nos exercícios
de 2014, 2015 e 2016.
c) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros,
identificando o método utilizado
A avaliação de desempenho dos órgãos estatutários, bem como dos comitês, é
desempenhada pelos comitês instaurados no Itaú Unibanco Holding, posto que as estruturas
administrativas do Emissor reportam-se ao seu controlador.
Vale destacar ainda que nossos diretores passam por uma rigorosa e abrangente
avaliação, na qual são considerados os seguintes indicadores de desempenho: financeiro,
processos, satisfação de clientes, gestão de pessoas e metas cruzadas com outras áreas.
d) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Compete ao Diretor Presidente: (i) supervisionar a atuação da Diretoria; (ii) estruturar as
atividades do Emissor; (iii) submeter ao Conselho de Administração os assuntos que entender
necessários, inclusive proposta da Diretoria sobre a declaração e distribuição de dividendos
intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio; e (iv) estabelecer normas internas
e operacionais.
Aos Diretores compete o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas pelo Diretor
Presidente em áreas específicas do Emissor.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a) Prazos de convocação
De acordo com o artigo 124, inciso II da Lei das Sociedades por Ações, o prazo para
convocação da assembleia geral de companhias abertas é de 15 dias de antecedência em primeira
convocação e de 8 dias de antecedência em segunda convocação.

b) Competências
Compete à Assembleia Geral:











alterar o estatuto social;
nomear, eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração;
nomear os membros do conselho fiscal;
deliberar sobre as demonstrações financeiras, a distribuição e a aplicação dos lucros;
deliberar sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
fixar a remuneração global e anual dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria;
alterar o capital social, ressalvada a competência atribuída ao Conselho de Administração de
alteração do capital social até o limite do capital autorizado, independentemente de reforma
estatutária;
deliberar sobre fusão, incorporação, cisão ou de quaisquer outras formas de reorganização
societária;
deliberar sobre a retenção de lucros ou a constituição de reservas; e
deliberar sobre planos de outorga de opções de compra de ações de emissão do Emissor ou
de suas controladas.

c) Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise
Os documentos a serem analisados nas assembleias são disponibilizados aos acionistas na
sede do Emissor, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 7º andar, em
São Paulo (SP), no Sistema de Informações Periódicas (IPE) da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (www.cvm.gov.br) e no website da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).

d) Identificação e administração de conflitos de interesses
De acordo com os parágrafos 1º e 4º do artigo 115 da Lei da Sociedade por Ações, os
acionistas não poderão votar em assembleias que deliberem sobre laudo de avaliação de bens que
concorram para formação do capital, aprovação de suas contas como administradores ou qualquer
outra deliberação que possa beneficiá-los de modo particular, ou em que tiverem interesse conflitante
com o do Emissor, sob pena de (i) a deliberação ser anulada; (ii) responderem por danos causados; e
(iii) serem obrigados a transferir ao Emissor as vantagens auferidas.

e) Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
Não houve solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
nos últimos 3 exercícios sociais.

f) Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por
acionistas por meio eletrônico
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
Os acionistas podem ser representados nas Assembleias Gerais por procurador, nos termos
do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, desde que o procurador esteja com seu documento
de identidade e os documentos listados abaixo comprovando a validade de sua procuração
(solicitamos que documentos produzidos no exterior sejam consularizados ou apostilados e
acompanhados da respectiva tradução juramentada ). Esclarecemos que o representante do
acionista Pessoa Jurídica não precisará ser acionista, administrador do Emissor ou advogado.


Pessoas Jurídicas no Brasil: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica
representada, comprovante de eleição dos administradores e a correspondente procuração, com
firma reconhecida em cartório; e



Pessoas Físicas no Brasil: a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório.
De modo a facilitar os trabalhos, o Emissor sugere aos acionistas representados por
procuradores que enviem, com antecedência mínima de 48 horas da respectiva Assembléia Geral,
cópia dos documentos acima elencados por correio ou portador para:
Investimentos Bemge S.A. – Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, lado azul
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902
ou para o e-mail drinvest@itau-unibanco.com.br.
g) Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá fazê-lo diretamente à
Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos:
(i)

(ii)

via física do boletim de voto devidamente preenchido, rubricado e assinado (não há
necessidade de consularização ou tradução juramentada para documento em língua
estrangeira); e
documento de identificação - para Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do
contrato/estatuto social, comprovante de eleição dos administradores e cópia autenticada
do documento de identidade destes representantes; e para Pessoas Físicas: cópia
autenticada do documento de identidade com foto do Acionista. O Emissor solicita que
documentos produzidos no exterior sejam consularizados ou apostilados e
acompanhados da respectiva tradução juramentada.

Se preferir, o Acionista poderá enviar as vias digitalizadas dos documentos referidos em (i) e (ii) para
o e-mail drinvest@itau-unibanco.com.br, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da
via original do boletim de voto e da cópia autenticada dos demais documentos requeridos até 07
(sete) dias antes da Assembleia para:
Itaú Unibanco - Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, lado azul
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902
Uma vez recebidos os documentos referidos em (i) e (ii) acima, o Emissor avisará o acionista, em até
3 (três dias), acerca de seu recebimento e de sua aceitação, nos termos da Instrução CVM 481/09.
Tal informação será enviada ao acionista por meio do endereço eletrônico indicado no boletim de
voto.
Encerrado o prazo de votação, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas. Será
considerada no mapa de votação do Emissor a última instrução de voto apresentada pelo acionista.
h) Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
O acionista pode enviar as vias digitalizadas do boletim de voto a distância e demais documentos
requeridos para o e-mail drinvest@itau-unibanco.com.br, mas, nesse caso, também será necessário
o envio da via original do boletim de voto e da cópia autenticada dos demais documentos requeridos
até 07 (sete) dias antes da Assembleia para:
Itaú Unibanco - Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, lado azul
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902
i) Instruções para que o acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação,
chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no
boletim de voto a distância
Os acionistas que representem os percentuais mínimos estabelecidos nos Anexos 21-L-I e 21-L-II da
Instrução CVM 481/09 poderão solicitar a inclusão no boletim de voto a distância, respectivamente,
de (i) candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal ou (ii) propostas de deliberação
para as assembleias gerais ordinárias do Emissor.
As propostas devem ser enviadas, observados os prazos previstos no artigo 21-L da
Instrução CVM 481/09, para:
Itaú Unibanco - Gerência Paralegal de Assuntos Corporativos
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, 3º andar, lado azul - Parque Jabaquara
São Paulo (SP) - CEP 04344-902
Ou, ainda, para o e-mail: drinvest@itau-unibanco.com.br
Os acionistas que pretendam indicar candidatos para compor o Conselho de Administração ou o
Conselho Fiscal deverão apresentar os comprovantes necessários de atendimento dos requisitos
mínimos de elegibilidade aplicáveis ao cargo, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e
na Instrução CVM 367/02.
O Emissor dará um retorno aos acionistas em até 3 (três) dias úteis do recebimento da solicitação de
inclusão, nos termos do artigo 21-N da Instrução CVM 481/09.
j) Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados
a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias
O Emissor não mantém fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
k) Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto
a distância.
Todas as informações necessárias aos acionistas para exercer o voto a distância constam do Manual
da Assembleia, corroborando com o compromisso do Emissor de promover melhores práticas de
governança corporativa, incentivando o exercício de voto a todos os acionistas e a transparência com
o mercado.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração

12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração,
indicando:
a) número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre
número de reuniões ordinárias e extraordinárias
O Conselho de Administração reúne-se sempre que necessário. Em 2016, realizou 6
reuniões.
b) Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do Conselho de Administração
O Emissor não possui acordo de acionistas.
c) Regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Não há regras de identificação e administração de conflitos de interesses específicas no
âmbito do Emissor. Suas estruturas administrativas reportam-se ao seu controlador indireto
Itaú Unibanco Holding, que, por sua vez, possui regras para identificação e administração de
conflitos de interesse descritas no item 12.3c, de seu Formulário de Referência.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem

12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem
Não há.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Alexsandro Broedel Lopes

05/10/1974

Pertence apenas à Diretoria

29/04/2016

Trienal

3

031.212.717-09

Contador

19 - Outros Diretores

29/04/2016

Não

0.00%

Diretor de Relações com Investidores

Diretor

Andre Balestrin Cestare

08/06/1978

Pertence apenas à Diretoria

02/08/2017

Trienal

0

213.634.648-25

Engenheiro

19 - Outros Diretores

02/08/2017

Não

0.00%

Não há

Diretor

Caio Ibrahim David

20/01/1968

Pertence apenas ao Conselho de Administração

29/04/2016

Trienal

3

101.398.578-85

Engenheiro

29 - Outros Conselheiros

29/04/2016

Não

100.00%

Não há

Conselheiro

Christian George Egan

02/11/1974

Pertence apenas ao Conselho de Administração

28/04/2017

Trienal

0

151.686.338-03

Bancário

29 - Outros Conselheiros

28/04/2017

Não

0.00%

Não há

Conselheiro

Marcelo Kopel

05/11/1964

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

29/04/2016

Trienal

2

059.369.658-13

Administrador

30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente

29/04/2016

Não

100.00%

Diretor Presidente
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Alexsandro Broedel Lopes - 031.212.717-09
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Itaú Unibanco Holding S.A.: Diretor Executivo desde abril de 2015, tendo sido Diretor de agosto de 2012 a março de 2015; Diretor de Relações com Investidores desde outubro de 2017; membro do Comitê de
Divulgação e Negociação desde outubro de 2013, sendo Presidente desde outubro de 2017, exercendo ainda administração de outras sociedades controladas do conglomerado Itaú Unibanco.
Atividade principal da empresa: Holding.
Itaú Unibanco S.A.: Diretor Executivo desde março de 2015; Diretor de maio de 2012 a março de 2015.
Atividades principais das empresas: Banco múltiplo, com carteira comercial.
Investimentos Bemge S.A.: Diretor desde junho de 2012; Diretor de Relações com Investidores desde outubro de 2017.
Atividade principal da empresa: Apoio as empresas em que participe inclusive mediante realização de estudos e disponibilização de recursos.
Itauseg Participações S.A.: Diretor desde junho de 2012.
Atividade principal da empresa: Holding de instituições não-financeiras.
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil: Diretor desde agosto de 2012; Diretor de Relações com Investidores desde outubro de 2017.
Atividade principal da empresa: Arrendamento Mercantil.
Universidade de São Paulo: Professor titular de Contabilidade e Finanças desde 2002, lecionando disciplinas nos cursos de graduação, mestrado e doutorado nas áreas de finanças e contabilidade.
Atividade principal: Instituição de Ensino.
Comissão de Valores Mobiliários: Diretor de 2010 a 2012.
Atividade principal da empresa: Administração pública em geral.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Consultor de 2008 a 2009.
Atividade principal da empresa: Advocacia.
BM&F Bovespa S.A.: Membro do Comitê de Auditoria em 2012.
Atividade principal da empresa: Órgão Regulador.
CETIP S.A. - Mercados Organizados: Membro do Conselho de Administração de maio de 2013 a março de 2017.
Atividade principal da empresa: Sociedade administradora de mercados de balcão organizados.
International Accounting Standards Board (IASB): Membro desde 2010.
IRB Brasil Resseguros: Membro do Conselho de Administração desde 2015.
International Integrated Reporting Committee – IIRC: Membro desde 2014.
FEA-USP: Professor titular.
EAESP-FGV: Professor de 2001 a 2002.
Manchester Business School: Professor em 2005.
London School of Economics: Professor convidado.
Formação Acadêmica: PhD in Accounting and Finance – Manchester Business School (2008); Doutor em Controladoria e Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (USP) (2001); Bacharel em Ciências
Contábeis (1997) pela Universidade de São Paulo (USP); e Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) em 2012.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. condenação criminal; ii. condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: nada consta.
Andre Balestrin Cestare - 213.634.648-25
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Investimentos Bemge S.A.: Diretor desde agosto de 2017.
Atividade principal da empresa: Apoio às empresas em que participe inclusive mediante realização de estudos e disponibilização de recursos.
Itaú Unibanco S.A.: Diretor desde agosto de 2017.
- Superintendente de Finanças de abril de 2016 a julho de 2017, responsável pelo planejamento financeiro do Banco de Varejo; Análise e divulgação dos resultados e das variações em relação ao orçado;
Orçamento e acompanhamento de desempenho de produtos sob gestão do Varejo.
- Superintendente de Finanças de junho de 2015 a abril de 2016, responsável pela Gestão Contábil de Operações de Crédito; Atendimento a órgãos reguladores, incluindo o envio de informações regulatórias da
carteira de crédito; Apuração e controle da Provisão para Devedores Duvidosos.
- Superintendente de Finanças de junho de 2014 a junho de 2015, responsável pela elaboração, análise e divulgação do orçamento gerencial. Apuração do resultado gerencial por produto, por canal de
comercialização e por operação. Apuração do modelo de custeio.
- Superintendente de Finanças de junho de 2012 a junho de 2014, responsável pela elaboração, análise e divulgação do orçamento gerencial.
- Superintendente de Finanças de junho de 2010 a junho de 2012, responsável pela apuração do resultado gerencial de Tesouraria. Suporte à gestão das posições estruturais e proprietárias. Suporte ao orçamento
do resultado de Tesouraria.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial.
Formação Acadêmica: Graduado em Engenharia Mecânica pela Politécnica/USP em 2000; CEAG – Pós Graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas em 2002; Mestrado Profissional
em Finanças e Economia pela Fundação Getúlio Vargas em 2007; Programa de Formação Executiva pela Fundação Dom Cabral em 2016.Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos: i. condenação criminal; ii. condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: nada consta.
Caio Ibrahim David - 101.398.578-85
Itaú Unibanco Holding S.A.: Diretor Vice-Presidente desde janeiro de 2017; Diretor Executivo de junho de 2010 a abril de 2015; membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde julho de 2010.
Atividade principal da empresa: Holding.
Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente desde julho de 2013; Diretor Executivo de agosto de 2010 a julho de 2013; responsável pela Área de Finanças. Ingressou no grupo em 1987 como trainee, atuando nas
áreas de controladoria e controle de riscos de mercado e liquidez.
Atividades principais das empresas: Banco múltiplo, com carteira comercial.
Investimentos Bemge S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2012 e Diretor Vice-Presidente de outubro de 2010 a abril de 2013.
Atividade principal da empresa: Apoio às empresas em que participe inclusive mediante realização de estudos e disponibilização de recursos.
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil: Membro do Conselho de Administração desde julho de 2010.
Atividade principal da empresa: Arrendamento Mercantil.
Itauseg Participações S.A.: Diretor Executivo de abril de 2010 a abril de 2013 e Diretor Presidente de maio de 2013 a março de 2015.
Atividade principal da empresa: Holding.
Redecard S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração de junho de 2010 a dezembro de 2012 e Membro do Conselho de Administração de maio de 2010 a dezembro de 2012.
Atividade principal da empresa: Prestadora de serviços de meio de pagamento.
Formação Acadêmica: Engenheiro formado pela Universidade Mackenzie (1986 a 1990), com pós-graduação em Economia e Finanças (1992 a 1993) pela Universidade de São Paulo e mestrado em Controladoria
também pela Universidade de São Paulo (1994 a 1997) e MBA pela New York University (1997 a 1999) com especialização em Finance, Accounting e International Business.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. condenação criminal; ii. condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: nada consta.
Christian George Egan - 151.686.338-03
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Investimentos Bemge S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2017.
Atividade principal da empresa: Apoio às empresas em que participe inclusive mediante realização de estudos e disponibilização de recursos.
Dibens Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil: Membro do Conselho de Administração desde abril de 2017.
Atividade principal da empresa: Arrendamento Mercantil.
Itaú Unibanco S.A.: Diretor Executivo desde janeiro de 2014.
Atividade principal da empresa: Holding.
Banco Itaú BBA S.A.: Diretor Executivo desde janeiro de 2014.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira de investimento.
Itaú Corretora de Valores S.A.: Diretor Presidente de dezembro de 2009 a abril de 2016.
Atividade principal da empresa: Corretoras de títulos e valores mobiliários.
Credit Suisse – NY: Managing Director – Head of International Sales Trading: responsável pela distribuição e trading de equities de todos os mercados internacionais incluindo Canadá, América Latina, Ásia e
Europa. Responsável por trading e sales trading de Latin American Equities e o gerenciamento das operações no México. (2005 a 2009); Director – Latin American Equities – Head of Latin American Equities Sales
Trading & Trading: responsável pelo gerenciamento da mesa de operações de Latin Equities em NY, com um time de 2 traders e 4 sales traders. O grupo era responsável pela cobertura de todos os clientes nãobrasileiros (americanos, europeus, asiáticos) operando ações Latino-Americanas. Responsável pela abertura do broker-dealer do CS no México (2003 a 2005); Vice-President – Latin American Equities – Latin
American Sales & Trading: responsável pela cobertura dos maiores hedge funds e fundos mútuos americanos e europeus operando ações em diversos mercados Latino-Americanos, incluindo Brasil, México,
Argentina, Chile, Peru e Bolívia (1999 a 2002).
Banco Pactual RJ/NY: Sales Trader: responsável pela cobertura dos maiores hedge funds e fundo mútuos americanos e europeus operando ações no mercado brasileiro (1997 a 1999).
Fonte Corretora/Banco Fonte Cindam: ocupou várias funções, tendo começado na mesa de open-market em 1993, operando títulos públicos (BBC, LTN, etc), passando pela carteira própria de renda variável e por
último passando os últimos 2 anos (1996-1997) em NY dando apoio a abertura do broker-dealer da Fonte Cindam (1993 a 1997).
Formação Acadêmica: Cursou Economia no período de (1993 a 1995) na FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado e Business pela New York Institute of Technology (NY) (1996 a 1997). Descrição de qualquer
dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. condenação criminal; ii. condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: nada consta.
Marcelo Kopel - 059.369.658-13
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Itaú Unibanco Holding S.A.: Diretor desde junho de 2014; Diretor de Relações com Investidores de fevereiro de 2015 a outubro de 2017; membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde janeiro de 2014,
tendo sido Presidente de fevereiro de 2015 a outubro de 2017.
Atividade principal da empresa: Holding.
Itaú Unibanco S.A.: Diretor desde julho de 2014.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial.
Investimentos Bemge S.A.: Presidente do Conselho de Administração; Diretor Presidente desde abril de 2014; Diretor de Relações com Investidores de abril de 2014 a outubro de 2017.
Atividade principal da empresa: Apoio às empresas em que participe inclusive mediante realização de estudos e disponibilização de recursos.
Dibens Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil: Presidente do Conselho de Administração desde abril de 2015; Diretor desde junho de 2014; Diretor de Relações com Investidores de junho de 2014 a outubro de
2017.
Atividade principal da empresa: Arrendamento Mercantil.
Redecard S.A.: Diretor Executivo (CFO) de maio de 2010 a julho de 2014.
Atividade principal da empresa: Prestadora de serviços de meio de pagamento.
Banco Credicard S.A.: Diretor de novembro de 2004 a fevereiro de 2010 e Membro do Conselho de Administração de fevereiro de 2010 a abril de 2010.
Atividade principal da empresa: Bancos múltiplos, sem carteira comercial.
Banco Citibank S.A.: Diretor de Finanças (CFO) de 2006 a 2010.
Atividade principal da empresa: Banco comercial, com carteira de investimento.
Banco ING no Brasil: Diretor de Finanças(CFO) de 1992 a 1998 no Brasil, e de 1998 a 2002 para a América Latina.
Atividade principal da empresa: Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira.
Bank of America: Diretor de Finanças (CFO) acumulando o cargo de Diretor de Operações (COO) de 2002 a 2003.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial.
Formação Acadêmica: Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. condenação criminal; ii. condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; iii. condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: nada consta.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
O item 12.13 deste Formulário de Referência contém as informações relacionadas a Relações Familiares.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
O item 12.13 deste Formulário de Referência contém as informações relacionadas a Relações de Subordinação.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
Os administradores do Emissor estão abrangidos pelo seguro de responsabilidade civil de
administradores (D&O) do Itaú Unibanco Holding, que tem por objetivo indenizar os seus
administradores e os de suas subsidiárias, nos termos da apólice, nas hipóteses de imputação
de responsabilidade pessoal, solidária ou subsidiária, em decorrência de processos judiciais,
administrativos ou arbitrais, ou devido à desconsideração da personalidade jurídica, relacionadas
às atividades do emissor ou de suas subsidiárias, assim como em decorrência de qualquer
reivindicação escrita ou processo judicial cível, administrativo, regulatório ou arbitral relacionado
ao descumprimento de leis ou normas. Configuram risco excluído do seguro as reclamações
decorrentes de atos dolosos ou culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo administrador,
ou por qualquer terceiro em benefício desse administrador. A atual apólice prevê limite máximo
de indenização de US$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos),
sujeito a sub limites e franquias específicas para cada cobertura contratada. O valor do prêmio
do seguro de responsabilidade civil para os administradores, pago em janeiro de 2017 com
vigência até novembro de 2017, foi de R$ 7.473.164,79 (sete milhões, quatrocentos e setenta e
três mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos), incluído o IOF.
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2 (3)
100%
4
não

Número de mandatos consecutivos

Percentual de participação nas reuniões (4)

Número de Reuniões

Membro independente (1)

2 (3)

Número de mandatos consecutivos

3 (2)

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

não

4

100%

3 (2)

CAIO IBRAHIM DAVID

0

ANDRE BALESTRIN CESTARE

não

0

0

0

CHRISTIAN GEORGE EGAN

Não há cômputo de percentual de participação em reuniões no caso dos membros da Diretoria, sendo que o percentual aparece zerado em razão de o campo para
preenchimento do Sistema Empresas‐Net estar inabilitado.

(1) caracteriza‐se como independente o Conselheiro que não tem relação comercial nem de qualquer outra natureza com a Companhia, com empresa sob o mesmo controle, com o
acionista controlador ou com membro de órgão de administração que possa (i) originar conflito de interesses; ou (ii) prejudicar sua capacidade e isenção de análise e apreciação;
(2) para o mandato consecutivo foi considerada a contagem a partir da data da posse dos eleitos, ocorrida em 29.04.2013;
(3) para o mandato consecutivo foi considerada a contagem a partir da data da posse do eleito, ocorrida em 30.04.2014;
(4) para o cômputo do percentual de participação em reuniões foram consideradas as reuniões ocorridas desde a data da última posse (29.04.2016) até 10.02.2017;

MARCELO KOPEL

Nome

Diretoria

MARCELO KOPEL

Nome

Conselho de Administração

A - TOTAL DAS REUNIÕES REALIZADAS POR ÓRGÃO, MANDATOS CONSECUTIVO E PERCENTUAL DE
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
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Não há

d) (I) Administradores do emissor e (II) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Não há

c) (I) Administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (II) controladores diretos ou indiretos do emissor

Não há

b) (I) Administradores do emissor e (II) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor

Não há

a) Administradores do emissor

Com relação aos membros do Conselho de Administração do emissor, segue a relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre:

12.13 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ITEM 12.9
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
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Os administradores Marcelo Kopel, Caio Ibrahim David e Christian George Egan fazem parte do Conglomerado Itaú Unibanco.
Os administradores Marcelo Kopel, Caio Ibrahim David e Christian George Egan integram a administração do controlador indireto Itaú Unibanco S.A.
Os administradores Marcelo Kopel e Caio Ibrahim David integram a administração do controlador indireto Itaú Unibanco Holding S.A.

Não há

c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas





b) Controlador direto ou indireto do emissor

Não há

a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social

Com relação aos membros do Conselho de Administração do emissor, seguem as relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre eles e:

12.13 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ITEM 12.10
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
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12.13 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS ITENS 12.5/6

A - TOTAL DAS REUNIÕES REALIZADAS POR ÓRGÃO, MANDATOS CONSECUTIVO E PERCENTUAL DE
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES

Conselho de Administração
Nome

MARCELO KOPEL

CAIO IBRAHIM DAVID

CHRISTIAN GEORGE EGAN

Número de mandatos consecutivos

2 (3)

3 (2)

0

Percentual de participação nas reuniões (4)

100%

100%

0

Número de Reuniões

4

4

0

Membro independente (1)

não

não

não

Nome

MARCELO KOPEL

ALEXSANDRO BROEDEL LOPES

ANDRE BALESTRIN CESTARE

Número de mandatos consecutivos

2 (3)

3 (2)

0

Diretoria

(1) caracteriza-se como independente o Conselheiro que não tem relação comercial nem de qualquer outra natureza com a Companhia, com empresa sob o mesmo controle, com o
acionista controlador ou com membro de órgão de administração que possa (i) originar conflito de interesses; ou (ii) prejudicar sua capacidade e isenção de análise e apreciação;
(2) para o mandato consecutivo foi considerada a contagem a partir da data da posse dos eleitos, ocorrida em 29.04.2013;
(3) para o mandato consecutivo foi considerada a contagem a partir da data da posse do eleito, ocorrida em 30.04.2014;
(4) para o cômputo do percentual de participação em reuniões foram consideradas as reuniões ocorridas desde a data da última posse (29.04.2016) até 10.02.2017;
Não há cômputo de percentual de participação em reuniões no caso dos membros da Diretoria, sendo que o percentual aparece zerado em razão de o campo para
preenchimento do Sistema Empresas-Net estar inabilitado.
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12.13 - Outras informações relevantes

12.13 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ITEM 12.9
Com relação aos membros do Conselho de Administração do emissor, segue a relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre:
a) Administradores do emissor
Não há
b) (I) Administradores do emissor e (II) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor
Não há
c) (I) Administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (II) controladores diretos ou indiretos do emissor
Não há
d) (I) Administradores do emissor e (II) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor
Não há
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12.13 - Outras informações relevantes

12.13 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ITEM 12.10
Com relação aos membros do Conselho de Administração do emissor, seguem as relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre eles e:
a) Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social
Não há
b) Controlador direto ou indireto do emissor




Os administradores Marcelo Kopel, Caio Ibrahim David e Christian George Egan fazem parte do Conglomerado Itaú Unibanco.
Os administradores Marcelo Kopel, Caio Ibrahim David e Christian George Egan integram a administração do controlador indireto Itaú Unibanco S.A.
Os administradores Marcelo Kopel e Caio Ibrahim David integram a administração do controlador indireto Itaú Unibanco Holding S.A.

c) Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas
Não há
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da
diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes
aspectos:
Inicialmente, destacamos que a Companhia não é uma empresa operacional.
Em relação ao exercício social de 2016, a Companhia não reconheceu em seu resultado
nenhuma remuneração paga a seus administradores. Esclarecemos que os administradores da
Companhia também integram os órgãos da administração de seu controlador indireto, Itaú
Unibanco Holding, ou de empresas controladas por ele (“Conglomerado Itaú Unibanco”). Por
essa razão, referidos administradores são remunerados apenas pelas funções que exercem em
tais empresas e não receberam, nos últimos três exercícios sociais, remuneração específica pelo
fato de participarem de órgãos de administração da Companhia.
Assim, os administradores da Companhia são remunerados de acordo com a política de
remuneração aplicável aos administradores do Conglomerado Itaú Unibanco.
a) Objetivos da política ou prática de remuneração
Não aplicável.
b) Composição da remuneração, indicando:
I - Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Não aplicável.
II - em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total
Não aplicável.
III - Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Não aplicável.
IV - Razões que justificam a composição da remuneração
Não aplicável.
V. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Conforme destacado acima, os membros que integram o Conselho de Administração e
a Diretoria da Companhia também integram os órgãos da administração de seu controlador
indireto, Itaú Unibanco Holding, ou de empresas controladas por ele, de modo que são
remunerados apenas pelas funções que exercem nos demais órgãos da administração do
Conglomerado Itaú Unibanco.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração
Não aplicável.
d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Não aplicável.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto,
médio e longo prazo
Não aplicável.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos
ou indiretos
Conforme destacado acima, os membros que integram o Conselho de Administração e
a Diretoria da Companhia também integram os órgãos da administração de seu controlador
indireto, Itaú Unibanco Holding, ou de empresas controladas por ele, de modo que são
remunerados apenas pelas funções que exercem nos demais órgãos da administração do
Conglomerado Itaú Unibanco. Para maiores informações, acessar o item 13.15.
g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Conforme destacado acima, a Companhia não reconheceu no resultado dos 3 últimos exercícios sociais despesa relativa à
remuneração de seus administradores. Para o exercício social de 2017, a Assembleia Geral Ordinária aprovou a
manutenção do montante global da remuneração de até R$ 120.000,00 para os órgãos da administração, de forma a
garantir flexibilidade à Companhia. O valor para remuneração aprovado poderá ser pago em moeda corrente nacional, em
ações do Itaú Unibanco Holding ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

PÁGINA: 120 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para
o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do
conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto
para o exercício social corrente, descrever:
a) Termos e condições gerais
A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.
b) Principais objetivos do plano
Não aplicável.
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
Não aplicável.
d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
Não aplicável.
e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo
prazo
Não aplicável.
f) Número máximo de ações abrangidas
Não aplicável.
g) Número máximo de opções a serem outorgadas
Não aplicável.
h) Condições de aquisição de ações
Não aplicável.
i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não aplicável.
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Não aplicável.
k) Forma de liquidação
Não aplicável.
l) Restrições à transferência das ações
Não aplicável.
m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção
do plano
Não aplicável.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações
Não aplicável.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios
sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor
das ações e das opções, indicando, no mínimo:
a) Modelo de precificação
Não aplicável
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado
das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos
esperados e a taxa de juros livre de risco
Não aplicável
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não aplicável
d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável
e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil
ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos
pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob
controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou
do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício
social
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes
informações em forma de tabela:
Não aplicável.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2016

31/12/2015

Conselho de Administração
31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

Conselho Fiscal

31/12/2014

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Nº de membros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº de membros
remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2016

Não se aplica.

31/12/2015

Não se aplica.

31/12/2014

Não aplicável.

Conselho de Administração
31/12/2016

Não se aplica.

31/12/2015

Não Aplicável

31/12/2014

Não aplicável.

Conselho Fiscal
31/12/2016

Não se aplica.

31/12/2015

Não se aplica.

31/12/2014

Não aplicável.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências
financeiras para o emissor
Não há.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração
total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes
relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto
Não aplicável
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que
não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados
Não há
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Os membros que integram o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia
também integram os órgãos da administração de seu controlador indireto, Itaú Unibanco Holding,
ou de empresas controladas por ele, de modo que são remunerados apenas pelas funções que
exercem nos demais órgãos da administração do Conglomerado Itaú Unibanco.
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Considerando que a Companhia é empresa integrante do Conglomerado Itaú Unibanco,
seus administradores e colaboradores podem ser beneficiados com opções outorgadas no
âmbito do Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding. Para mais
informações sobre referido plano, consulte o Formulário de Referência do Itaú Unibanco Holding
no seu site de Relações com Investidores (https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores).
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

ITEM 14. RECURSOS HUMANOS
14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
a) Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
A empresa não possui funcionários em seu quadro.
b) Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Não há.
c) Índice de rotatividade
Índice não disponível, uma vez que esta empresa não possui funcionários em seu quadro.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima
Não há.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
O Emissor não possui empregados. Contudo, por fazer parte do Conglomerado Itaú
Unibanco, ele utiliza a estrutura de tal grupo, compartilhando os custos através de um convênio
de rateio de custos. As informações sobre a política de remuneração aplicável aos empregados
do Conglomerado Itaú Unibanco estão disponíveis no Formulário de Referência do Itaú
Unibanco.
a) Política de salários e remuneração variável
Não aplicável.
b) Política de benefícios
Não aplicável.
c) Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando:
I - Grupos de beneficiários
Não aplicável.
II - Condições para exercício
Não aplicável.
III - Preços de exercício
Não aplicável.
IV - Prazos de exercício
Não aplicável.
V - Quantidade de ações comprometidas pelo plano
Não aplicável.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações
e greves nos 3 últimos exercícios sociais
A empresa Investimentos Bemge não é operativa, ela não possui funcionários, portanto, não
há relações com sindicatos.
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14.5 - Outras informações relevantes

14.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Banco Itauleasing S.A.
49.925.225/0001-48

Não

Sim

29/04/2013

Não
675.541
Classe ação

85,282229%

1.376.635

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

TOTAL

87,582675%

2.052.176

86,811826%

12,417325%

311.760

13,188174%

OUTROS
116.583

14,717771%

195.177

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

792.124

100,000000%

1.571.812

100,000000%

2.363.936

100,000000%

Classe ação
TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Banco Itauleasing S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

49.925.225/0001-48

Itaú BBA Participações S.A.
58.851.775/0001-50

Brasileira-SP

Não

Não

21/01/2015

1,703565

865.275

1,814693

1.930.952

Não

Sim

21/01/2015

46.816.349

98,185307

108.306.359

98,248368

Não
1.065.677
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,751632

Itaú Unibanco S.A.
60.701.190/0001-04

Brasileira-SP

Não
61.490.010

98,296435

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

62.555.687

100,000000

47.681.624

100,000000

110.237.311

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaú BBA Participações S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

58.851.775/0001-50

Itaú Unibanco Holding S.A.
60.872.504/0001-23

Brasileira-SP

Não

Sim

30/03/2015

100,000000

1.097.907

100,000000

1.646.861

100,000000

Não
548.954
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

548.954

100,000000

1.097.907

100,000000

1.646.861

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaú Unibanco S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.190/0001-04

Itaú Unibanco Holding S.A.
60.872.504/0001-23

Brasileira-SP

Não

Não

Sim

17/11/2016

2.320.862.580

100,000000

4.717.210.452

100,000000

Luiz Alberto Fiore

2.396.347.872

100,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

00.052.113/2568-00

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

2.396.347.872

100,000000

2.320.862.580

100,000000

4.717.210.452

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaú Unibanco Holding S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.872.504/0001-23

Ações em tesouraria
Não

Não

30/06/2017

83.661.320

2,589682

83.664.394

Não

Não

21/10/2016

233.283.398

7,221137

233.283.398

Sim

Sim

21/10/2016

112.882

0,003494

1.296.050.600

Não
3.074

0,000090

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,271050

BlackRock,INC
Estrangeira
Não
0

0,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

3,544098

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
61.532.644/0001-15

Brasileira-SP

Não
1.295.937.718

38,664580

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

19,689913
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaú Unibanco Holding S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.872.504/0001-23

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.
04.676.564/0001-08

Brasileira-SP

Sim

Sim

21/10/2016

51,000000

0

0,000000

1.709.389.603

25,969458

Não
1.709.389.603
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

346.413.822

10,335330

2.913.505.726

90,185687

3.259.919.548

49,525481

3.351.744.217

100,000000

3.230.563.326

100,000000

6.582.307.543

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaú Unibanco Holding S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.872.504/0001-23

OUTROS

3.351.744.217

100,000000

3.230.563.326

100,000000

6.582.307.543

100,000000

3.351.744.217

100,000000

3.230.563.326

100,000000

6.582.307.543

100,000000

TOTAL

PÁGINA: 147 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Ações em tesouraria
Não

Não

30/06/2017

0

0,000000

50.970.229

Sim

Sim

30/06/2017

190.012.375

4,086159

536.043.451

Sim

Sim

30/06/2017

0

0,000000

1.952

Não
50.970.229

1,773214

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,677381

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
066.530.838-88

Brasileira-SP

Não
346.031.076

12,038150

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

7,123880

Alfredo Egydio Nugent Setubal
407.919.708-09

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000068

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

3,373046

27.157.563

0,584015

124.114.204

Sim

Sim

30/06/2017

177.146.351

3,809479

523.177.402

Sim

Sim

30/06/2017

80

0,000002

2.645.734

Não
96.956.641
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,649446

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
066.530.828-06

Brasileira-SP

Não
346.031.051

12,038149

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

6,952893

Beatriz de Mattos Setubal da Fonseca
316.394.318-70

Brasileira-SP

Não
2.645.654

0,092040

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,035161
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Bruno Rizzo Setubal
299.133.368-56

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

0,000068

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

30/06/2017

1.947

0,000042

3.900

Sim

Sim

30/06/2017

0

0,000000

1.952

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Camila Setubal Lenz Cesar
350.572.098-41

Brasileira-SP

Não
1.953

0,000068

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000052

Carolina Marinho Lutz Setubal
077.540.228-18

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000068

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Companhia ESA
52.117.397/0001-08

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

3,087544

25.439

0,000547

88.775.482

Sim

Sim

30/06/2017

0

0,000000

1.952

Não

Não

30/06/2017

6.701.241

0,144108

336.547.197

Não
88.750.043
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,179803

Fernando Setubal Souza e Silva
311.798.878-59

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000068

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Fundação Itaú Social
59.573.030/0001-30

Brasileira-SP

Não
329.845.956

11,475082

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

4,472626
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
34.053.942/0001-50

Brasileira-SP

Não

Não

30/06/2017

15,000160

0

0,000000

431.172.693

Sim

Sim

30/06/2017

80

0,000002

2.645.734

Sim

Sim

30/06/2017

154.056

0,003313

156.109

Não
431.172.693
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,730174

Gabriel de Mattos Setubal
348.338.808-73

Brasileira-SP

Não
2.645.654

0,092040

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,035161

Guilherme Setubal Souza e Silva
269.253.728-92

Brasileira-SP

Não
2.053

0,000071

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,002075
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

3,095526

25.454.028

0,547381

114.433.495

Sim

Sim

30/06/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

30/06/2017

7.938

0,000171

9.894

Não
88.979.467
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,520792

Julia Guidon Setubal
336.694.358-08

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000068

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Luiza Rizzo Setubal Kairalla
323.461.948-40

Brasileira-SP

Não
1.956

0,000068

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000131
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Marcelo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.378-21

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

0,000069

46.745

0,001005

48.727

Sim

Sim

30/06/2017

35.857.917

0,771114

95.914.533

Sim

Sim

30/06/2017

0

0,000000

1.952

Não
1.982
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000648

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasileira-SP

Não
60.056.616

2,089323

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,274679

Mariana Lucas Setubal
227.809.998-10

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000068

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Marina Nugent Setubal
384.422.518-80

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

0,000068

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

30/06/2017

0

0,000000

6

Sim

Sim

30/06/2017

80

0,000002

2.645.734

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

O. E. Setubal S.A.
61.074.456/0001-90

Brasileira-SP

Não
6

0,000001

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Olavo Egydio Mutarelli Setubal
394.635.348-73

Brasileira-SP

Não
2.645.654

0,092040

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,035161
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

3,401758

28.027.409

0,602721

125.809.390

1,671974

9,615508

3.854.687.396

82,893898

4.131.080.753

54,901000

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

0,000069

46.745

0,001005

48.727

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

0,000068

0

0,000000

1.952

Não
97.781.981
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

276.393.357

Patricia Ribeiro do Valle Setubal
230.936.328-62
Não
1.982
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000648

Paula Lucas Setubal
295.243.528-69
Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Paulo Egydio Setubal
336.694.318-10

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

0,000068

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

30/06/2017

25.304.251

0,544160

135.770.132

Sim

Sim

30/06/2017

27.926.668

0,600555

124.838.904

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000026

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72

Brasileira-SP

Não
110.465.881

3,843021

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,804350

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99

Brasileira-SP

Não
96.912.236

3,371501

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,659077
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Ricardo Villela Marino
252.398.288-90

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

2,134866

37.161.345

0,799144

98.527.072

Sim

Sim

30/06/2017

29.373.250

0,631663

126.776.565

Sim

Sim

30/06/2017

37.235.970

0,800748

98.653.108

Não
61.365.727
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,309399

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasileira-SP

Não
97.403.315

3,388585

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,684828

Rodolfo Villela Marino
271.943.018-81

Brasileira-SP

Não
61.417.138

2,136654

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

1,311074
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.298-02

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/06/2017

0,000069

46.745

0,001005

48.727

Sim

Sim

30/06/2017

147.158.174

3,164592

373.109.912

Sim

Sim

30/06/2017

612.356

0,013169

614.720

0,008169

4.650.146.149

100,000000

7.524.600.102

100,000000

Não
1.982
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

0,000648

Rudric ITH S.A.
67.569.061/0001-45

Brasileira-SP

Não
225.951.738

7,860684

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

4,958535

Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
296.682.978-81

Brasileira-SP

Não
2.364

0,000082

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

TOTAL

2.874.453.953

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.676.564/0001-08

Cia. E. Johnston de Participações
04.679.283/0001-09

Brasileira-SP

Sim

Sim

27/02/2009

50,000000

0

0,000000

355.227.092

Sim

Sim

27/02/2009

350.942.273

100,000000

706.169.365

66,532101

Não
355.227.092
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

33,467899

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
61.532.644/0001-15

Brasileira-SP

Não
355.227.092

50,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

710.454.184

100,000000

350.942.273

100,000000

1.061.396.457

100,000000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cia. E. Johnston de Participações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.679.283/0001-09

Fernando Roberto Moreira Salles
002.938.068-53

Brasileira-SP

Sim

Sim

29/04/2016

25,000000

2.760

25,000000

4.140

Sim

Sim

29/04/2016

2.760

25,000000

4.140

25,000000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasileira-SP

Sim

Sim

29/04/2016

25,000000

2.760

25,000000

4.140

Não
1.380
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

25,000000

João Moreira Salles
667.197.397-00

Brasileira-SP

Não
1.380

25,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

0

Pedro Moreira Salles
551.222.567-72
Não
1.380
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

25,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cia. E. Johnston de Participações

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.679.283/0001-09

TOTAL

5.520

100,000000

11.040

100,000000

16.560

Brasileira-SP

Sim

Sim

29/04/2016

25,000000

2.760

25,000000

4.140

100,000000

Walther Moreira Salles Júnior
406.935.467-00
Não
1.380
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

25,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
066.530.838-88

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

20,386887

0

0,000000

346.031.076

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

96.956.641

Não
346.031.076
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

20,386887

Alfredo Egydio Nugent Setubal
407.919.708-09

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07

Brasileira-SP

Não
96.956.641

5,712332

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,712332
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
066.530.828-06

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

20,386886

0

0,000000

346.031.051

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.645.654

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
346.031.051
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

20,386886

Beatriz de Mattos Setubal da Fonseca
316.394.318-70

Brasileira-SP

Não
2.645.654

0,155872

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,155872

Bruno Rizzo Setubal
299.133.368-56

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Camila Setubal Lenz Cesar
350.572.098-41

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

0,000115

0

0,000000

1.953

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
1.953
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Carolina Marinho Lutz Setubal
077.540.228-18

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Fernando Setubal Souza e Silva
311.798.878-59

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Gabriel de Mattos Setubal
348.338.808-73

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

0,155872

0

0,000000

2.645.654

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.053

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

88.979.467

Não
2.645.654
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,155872

Guilherme Setubal Souza e Silva
269.253.728-92

Brasileira-SP

Não
2.053

0,000121

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000121

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasileira-SP

Não
88.979.467

5,242346

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,242346
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Julia Guidon Setubal
336.694.358-08

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

0,000115

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.956

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.982

Não
1.952
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Luiza Rizzo Setubal Kairalla
323.461.948-40

Brasileira-SP

Não
1.956

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Marcelo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.378-21

Brasileira-SP

Não
1.982

0,000117

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000117
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

3,538317

0

0,000000

60.056.616

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
60.056.616
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

3,538317

Mariana Lucas Setubal
227.809.998-10

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Marina Nugent Setubal
384.422.518-80

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

O.E.Setubal S.A.
61.074.456/0001-90

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

0,000001

0

0,000000

6

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.645.654

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

97.781.981

5,760958

0

0,000000

0

0,000000

Não
6
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000001

Olavo Egydio Mutarelli Setubal
394.635.348-73

Brasileira-SP

Não
2.645.654

0,155872

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,155872

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasileira-SP

Não
97.781.981

5,760958

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Patricia Ribeiro do Valle Setubal
230.936.328-62

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

0,000117

0

0,000000

1.982

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.952

Não
1.982
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000117

Paula Lucas Setubal
295.243.528-69

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115

Paulo Egydio Setubal
336.694.318-10

Brasileira-SP

Não
1.952

0,000115

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000115
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

6,508247

0

0,000000

110.465.881

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

96.912.236

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

61.365.727

Não
110.465.881
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

6,508247

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99

Brasileira-SP

Não
96.912.236

5,709715

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,709715

Ricardo Villela Marino
252.398.288-90

Brasileira-SP

Não
61.365.727

3,615445

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

3,615445
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

5,738648

0

0,000000

97.403.315

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

61.417.138

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

1.982

Não
97.403.315
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

5,738648

Rodolfo Villela Marino
271.943.018-81

Brasileira-SP

Não
61.417.138

3,618474

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

3,618474

Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal
230.936.298-02

Brasileira-SP

Não
1.982

0,000117

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,000117
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Companhia ESA

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

52.117.397/0001-08

Rudric ITH S.A.
67.569.061/0001-45

Brasileira-SP

Sim

Sim

25/05/2017

13,312252

0

0,000000

225.951.738

Sim

Sim

25/05/2017

0

0,000000

2.364

0,000139

0

0,000000

1.697.321.675

100,000000

Não
225.951.738
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

13,312252

Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
296.682.978-81

Brasileira-SP

Não
2.364

0,000139

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

1.697.321.675

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O. E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Alfredo Egydio Setubal
014.414.218-07

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/04/2013

14,285714

0

0,000000

100.000

Sim

Sim

30/04/2013

0

0,000000

100.000

Sim

Sim

30/04/2013

0

0,000000

100.000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714

José Luiz Egydio Setubal
011.785.508-18

Brasileira-SP

Não
100.000

14,285714

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714

Maria Alice Setubal
570.405.408-00

Brasileira-SP

Não
100.000

14,285714

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O. E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Olavo Egydio Setubal Júnior
006.447.048-29

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/04/2013

14,285714

0

0,000000

100.000

14,285714

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/04/2013

14,285716

0

0,000000

100.000

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/04/2013

14,285714

0

0,000000

100.000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Paulo Setubal Neto
638.097.888-72
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285716

Ricardo Egydio Setubal
033.033.518-99
Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

14,285714
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O. E. Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

Roberto Egydio Setubal
007.738.228-52

Brasileira-SP

Sim

Sim

30/04/2013

14,285714

0

0,000000

100.000

14,285714

0

0,000000

700.000

100,000000

Não
100.000
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

700.000

100,000000
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

Maria de Lourdes Egydio Villela
007.446.978-91

Brasileira-SP

Sim

Sim

26/05/2017

0,000002

0

0,000000

2

0,000002

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasileira-SP

Sim

Sim

26/05/2017

49,999999

0

0,000000

458.896.903

Brasileira-SP

Sim

Sim

26/05/2017

49,999999

0

0,000000

458.896.903

Não
2
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Ricardo Villela Marino
252.398.288-90
Não
458.896.903
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

49,999999

Rodolfo Villela Marino
271.943.018-81
Não
458.896.903
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

49,999999
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

TOTAL

917.793.808

100,000000

0

0,000000

917.793.808

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.532.644/0001-15

OUTROS

2.874.453.953

100,000000

4.650.146.149

100,000000

7.524.600.102

100,000000

2.874.453.953

100,000000

4.650.146.149

100,000000

7.524.600.102

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

O.E.Setubal S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.074.456/0001-90

OUTROS

700.000

100,000000

0

0,000000

700.000

100,000000

700.000

100,000000

0

0,000000

700.000

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Rudric ITH S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

67.569.061/0001-45

OUTROS

917.793.808

100,000000

0

0,000000

917.793.808

100,000000

917.793.808

100,000000

0

0,000000

917.793.808

100,000000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

28/04/2017

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1.254

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

124

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

3

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

15.919

2,009700%

Quantidade preferenciais (Unidades)

26.651

1,695600%

Total

42.570

1,800810%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
15.4. Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere,
indicando:
a. todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com participação
igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações
b. principais controladas e coligadas do emissor
c. participações do emissor em sociedades do grupo
d. participações de sociedades do grupo no emissor
e. principais sociedades sob controle comum

a) Controladores diretos e indiretos

Controladores Diretos
Banco Itauleasing S.A.

Controladores Indiretos
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho
Alfredo Egydio Nugent Setubal
Alfredo Egydio Setubal
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela
Beatriz de Mattos Setubal da Fonseca
Bruno Rizzo Setubal
Camila Setubal Lenz Cesar
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
Carolina Marinho Lutz Setubal
Cia. E.Jonhston de Participações
Companhia ESA
Fernando Roberto Moreira Salles
Fernando Setubal Souza e Silva
Gabriel de Mattos Setubal
Guilherme Setubal Souza e Silva
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.
IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.
Itaú Unibanco Holding S.A.
Itaú Unibanco S.A.
João Moreira Salles
José Luiz Egydio Setubal
Julia Guidon Setubal
Luiza Rizzo Setubal Kairalla
Marcelo Ribeiro do Valle Setubal
Maria Alice Setubal
Maria de Lourdes Egydio Villela
Mariana Lucas Setubal
Marina Nugent Setubal
O.E. Setubal S.A.
Olavo Egydio Mutarelli Setubal
Olavo Egydio Setubal Júnior
Patrícia Ribeiro do Valle Setubal
Paula Lucas Setubal
Paulo Egydio Setubal
Paulo Setubal Neto
Pedro Moreira Salles
Ricardo Egydio Setubal
Ricardo Villela Marino
Roberto Egydio Setubal
Rodolfo Villela Marino
Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal
Rudric ITH S.A.
Tide Setubal Souza e Silva Nogueira
Walther Moreira Salles Júnior
b) Controladas e coligadas
Não há
c) Participações do emissor em sociedades do grupo
Não há
d) Participações de sociedades do grupo no emissor
Não há
e) Sociedades sob controle comum
Não há
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do
qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência
de ações de emissão do emissor, indicar:
a. partes
b. data de celebração
c. prazo de vigência
d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores ou membros de comitês
estatutários
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho
de administração

O Emissor e seu controlador direto não possuem acordo de acionistas.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6. Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor.
Não houve até 31.12.2016 alterações relevantes nas participações dos membros do
grupo de controle e administradores do emissor.
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15.7 - Principais operações societárias
15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido
efeito relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações
de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de
ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas
controladas ou coligadas:
Não houve operações societárias no grupo que tenham tido efeito relevante para o
Emissor.
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15.8 Outras Informações relevantes
Informações Adicionais dos itens 15.1/15.2
a) Com relação à posição acionária do acionista BlackRock, Inc. (“BlackRock”) no Itaú Unibanco
Holding, a companhia informa que recebeu em 30/03/2011 a informação, conforme estabelece
o Artigo 12, ICVM 358/2002, alterada pela ICVM 568/2015, que a BlackRock na qualidade de
administradora de investimentos de alguns de seus clientes, adquiriu 159.335.737 ações
preferenciais de emissão da companhia.
Considerando os diversos eventos societários ocorridos na companhia desde a data da
aquisição da participação, segue abaixo o demonstrativo da evolução acionária da BlackRock
no Itaú Unibanco Holding, que representa 7,221137% das ações preferenciais e 3,544098% do
capital social.
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ACIONÁRIA DA BLACKROCK

DATA
30/3/2011
1/11/2011
19/4/2013
11/6/2014
31/7/2015
21/10/2016

EVENTO
SALDO INICIAL
Saldo
inicial
em
30.03.2011,
conforme
159.335.737
correspondência da BlackRock (*)
Grupamento/Desdobramento de ações, cf. CM de
01.09.2011
159.335.737
Bonificação de 10% em ações (AGO de 19.04.2013)
159.335.700
Bonificação de 10% em ações (AGO de 23.04.2014)
175.269.270
Bonificação de 10% em ações (AGO de 29.04.2015)
192.796.197
Bonificação de 10% em ações (AGO de 14.09.2016)
212.075.817

EVENTO
159.335.700
15.933.570
17.526.927
19.279.620
21.207.581

SALDO FINAL
159.335.737
159.335.700
175.269.270
192.796.197
212.075.817
233.283.398

(*) Participação acionária na data-base de 19.08.2010 fornecida pelo acionista em 30.03.2011

Informações Adicionais do item 15.3

A quantidade de acionistas pessoas física e jurídica informada no item 15.3 deste Formulário
refere-se a data-base de 31.12.2016.
A quantidade de ações em circulação informada no item 15.3 deste Formulário refere-se a database de 30.06.2017.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

ITEM 16. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que
tratam desse assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo
emissor, os locais em que ela pode ser consultada
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à
Deliberação CVM nº 642, de 07.10.2010. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e
taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de
comutatividade.
O Itaú Unibanco Holding, nosso controlador, adotou a política para transações com
partes relacionadas (“Política de Partes Relacionadas”), para assegurar o alinhamento do
Conglomerado Itaú Unibanco com as melhores práticas de governança corporativa. Essa política
abrange, por exemplo, transações entre o Emissor e o Itaú Unibanco Holding e demais empresas
controladas ou coligadas por este.
A Política de Partes Relacionadas, dentre outras coisas, determina que essas transações
devem ser celebradas por escrito, especificando-se suas principais características e condições,
sempre em condições de mercado, observando-se a igualdade e a transparência, e ainda, em
consonância com as demais práticas adotadas pela administração do Itaú Unibanco Holding (tais
como as diretrizes de seu Código de Ética). Para mais informações acesse o formulário de
referência do Itaú Unibanco Holding.
Além disso, consulte
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI/pdf/pt/Politica_para_Transacoes_de_Partes_Rel
acionadas_Port.pdf?title=Política para Transações com Partes Relacionadas para acesso à
Política para Transações com Partes Relacionadas do Itaú Unibanco Holding.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Itaú Unibanco S.A

20/12/2013

77.320.545,03

77.320.545,03

Não se aplica

31/05/2021

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Não se aplica

Não se aplica

27/11/2026

NÃO

0,000000

Não se aplica

31/12/2016

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Itaú Unibanco S.A

31/12/2010

11.195,25

11.195.25

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Não se aplica

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Itaú Unibanco S.A

31/12/2016

56.146,16

Relação com o emissor

Parte Relacionada

Objeto contrato

Despesas de Prestação de Serviços

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Não se aplica

56.146,16
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no
item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas
para tratar de conflitos de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo
das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado
(a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses
As operações entre partes relacionadas são realizadas e divulgadas em atendimento à
Deliberação nº 642, de 07.10.2010, da CVM conforme nota 10.
Adicionalmente, a Investimentos Bemge conforme regulamento da BM&FBOVESPA, relativo
às práticas diferenciadas de Governança Corporativa e do Novo Mercado, deve divulgar
informações sobre todos e quaisquer contratos celebrados com suas controladas e coligadas,
seus administradores, seu acionista controlador e, ainda, entre sociedades controladas e
coligadas dos administradores e do acionista controlador, assim como com outras sociedades
que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, sempre que
for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem mesmo fim, em
qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$ 200.000,00 ou valor igual ou superior
a 1% sobre o patrimônio líquido da Investimentos Bemge, considerando-se aquele que for maior.
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento à
Deliberação nº 642, de 07.10.2010, da CVM. Essas operações são efetuadas a valores, prazos
e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de
comutatividade.
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16.4 - Outras informações relevantes

16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
30/04/2015
Tipo de capital
30/04/2015
Tipo de capital
30/04/2015

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

792.124

1.571.812

2.363.936

792.124

1.571.812

2.363.936

792.124

1.571.812

2.363.936

Capital Emitido
123.144.439,42
Capital Subscrito
123.144.439,42
Capital Integralizado
123.144.439,42
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17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Vide item 17.5 - Outras informações relevantes.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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17.5 - Outras informações relevantes
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Os acionistas têm direito a receber, como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não
inferior a 1% do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo
dos valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 Lei das Sociedades por
Ações, e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
As ações preferenciais conferem aos seus titulares a prioridade na distribuição de dividendos, os
quais serão 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação, após o pagamento de todas as obrigações do Emissor, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital, na proporção de suas participações no
capital social, hipótese em que os titulares de ações preferenciais terão prioridade no reembolso,
sem prêmio.
Além disso, nos termos dos artigos 45 e 137 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas
dissidentes de deliberações tomadas em Assembleia Geral poderão se retirar do Emissor, mediante
reembolso do valor de suas ações, e nesses casos, o reembolso terá como base o valor patrimonial
da ação na data base fixada pela administração. Em eventual alienação de controle, as ações com
direito a voto serão incluídas na oferta pública de aquisição de ações, de modo que lhes será
assegurado preço igual a 80% do valor pago por ação integrante do bloco de controle.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há requisitos no Estatuto Social adicionais aos existentes em lei para que sejam alterados os
direitos assegurados pelos valores mobiliários emitidos pelo Emissor.

Outras características
relevantes

Não há.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Os acionistas têm direito a receber, como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não
inferior a 1% do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo
dos valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 Lei das Sociedades por
Ações, e observados os incisos II e III do mesmo dispositivo legal.
As ações preferenciais conferem aos seus titulares a prioridade na distribuição de dividendos, os
quais serão 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim
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18.1 - Direitos das ações

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação, após o pagamento de todas as obrigações do Emissor, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital, na proporção de suas participações no
capital social, hipótese em que os titulares de ações preferenciais terão prioridade no reembolso,
sem prêmio.
Além disso, nos termos dos artigos 45 e 137 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas
dissidentes de deliberações tomadas em Assembleia Geral poderão se retirar do Emissor, mediante
reembolso do valor de suas ações, e nesses casos, o reembolso terá como base o valor patrimonial
da ação na data base fixada pela administração.
Em eventual alienação de controle, as ações com direito a voto serão incluídas na oferta pública de
aquisição de ações, de modo que lhes será assegurado preço igual a 80% do valor pago por ação
integrante do bloco de controle.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Fórmula de cálculo do valor de resgate: não há disposições específicas no Estatuto Social sobre a
fórmula de cálculo do valor de resgate.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há requisitos no Estatuto Social adicionais aos existentes em lei para que sejam alterados os
direitos assegurados pelos valores mobiliários emitidos pelo Emissor.

Outras características
relevantes

Não há.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não há.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto

18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Não há.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2016

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/12/2016

Ações

31/12/2016

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

30/06/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

30/06/2016

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

30/03/2016

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.801

38,01

38,01 R$ por Unidade

38,01

30/03/2016

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.300

43,00

43,00 R$ por Unidade

43,00

Exercício social

31/12/2015

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/12/2015

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

31/12/2015

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

31/03/2015

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

31/03/2015

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

30/06/2015

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

30/06/2015

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

30/09/2015

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

30/09/2015

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

0

0,00

0,00 R$ por Unidade

0,00

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Preferencial

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2016

Ações

30/09/2016

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social

31/12/2014

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/12/2014

Ações

30/06/2014
31/12/2014

Classe

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.000

40,00

40,00 R$ por Unidade

0,00

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.900

49,00

49,00 R$ por Unidade

0,00

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.000

40,00

40,00 R$ por Unidade

0,00

Mercado

Entidade administrativa

Preferencial

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

Ações

Ordinária

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação

18.6 – Mercados Brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
As ações da Investimentos Bemge foram admitidas à negociação na BM&FBOVESPA
em 20 de julho de 1977.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros, indicar:
a) País
Não se aplica, pois não há valores mobiliários admitidos em mercados estrangeiros.
b) Mercado
Não se aplica.
c) Entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à
negociação
Não se aplica.
d) Data de admissão à negociação
Não se aplica.
e) Se houver, indicar o segmento de negociação
Não se aplica.
f) Data de início de listagem no segmento de negociação
Não se aplica.
g) Percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de
negociações de cada classe e espécie no último exercício
Não se aplica.
h) Se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe
e espécie de ações
Não se aplica.
i) Se houver, banco depositário
Não se aplica.
j) Se houver, instituição custodiante
Não se aplica.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.

PÁGINA: 208 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor
Não há.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários,
indicar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não houve.

PÁGINA: 210 de 225

Formulário de Referência - 2017 - INVESTIMENTOS BEMGE S.A.

Versão : 4

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiro
Não houve.
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18.12 - Outras infomações relevantes

18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
Não há.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

19.3 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

27/10/2016

Cargo e/ou função

(i) os acionistas controladores, diretos ou indiretos, seja através de controle exclusivo ou
compartilhado, e os diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, do
Emissor;
(ii) os membros de órgãos estatutários de empresas nas quais sejamos o único controlador,
desde que a empresa em questão não possua política de negociação de valores mobiliários
própria;
(iii) quem quer que, em virtude de cargo, função ou posição no próprio Emissor, em nosso
controlador ou em nossas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de informação
relevante;
(iv) o cônjuge ou companheiro(a) e qualquer outro dependente incluído na declaração anual de
imposto de renda das pessoas vinculadas indicadas nos itens (i) e (ii), inclusive durante o prazo
de seis meses contados da data do afastamento dessas pessoas;
(v) as pessoas mencionadas nos itens (i), (ii) e (iii) deste subitem que se afastarem do Emissor ou
de empresas nas quais sejamos o único controlador, durante o prazo de seis meses contados da
data do afastamento;
(vi) aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança conosco, tais como
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes
do sistema de distribuição; e
(vii) os nossos ex-administradores ou os ex-administradores de nossas controladas que tenham
sido expatriados, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros(as), e quaisquer outros
dependentes incluídos na declaração anual de imposto de renda.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação é administrada pelo Diretor de Relações com Investidores, auxiliado pelo Comitê de Divulgação e Negociação,
cuja atuação abrange uma série de ações internas destinadas a melhorar o fluxo de informações e zelar pela conduta ética de seus
administradores e colaboradores signatários das políticas. É de competência do Comitê, no que tange às Políticas de Divulgação e de
Negociação: i. aconselhar o Diretor de Relações com Investidores; ii. revisá-las, recomendando ao Conselho de Administração as
alterações pertinentes; iii. Deliberar sobre eventuais dúvidas de interpretação de seus textos; iv. determinar as ações necessárias para a
suas divulgações e disseminações, inclusive junto ao corpo de colaboradores do Emissor; v. auxiliar o Diretor de Relações com
Investidores a apurar e decidir os casos de violação, levando infrações ao conhecimento do Comitê de Integridade e Ética e do Conselho
de Administração, conforme aplicável; vi. analisar o conteúdo das respostas referentes a questionamentos oficiais dos órgãos
reguladores e autorreguladores; e vii. propor solução ao Diretor de Relações com Investidores para os casos omissos e excepcionais.
A Política de Negociação pode ser consultada na sede social da companhia, bem como no Sistema de Informações Periódicas (IPE) da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br)
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Períodos de vedação e descrição
As pessoas vinculadas não poderão:
dos procedimentos de fiscalização
1) Negociar com valores mobiliários de emissão de qualquer empresa do Conglomerado Itaú
Unibanco, ou a eles referenciados, desde a data da ciência até o dia da divulgação do ato ou fato
relevante
2) Negociar com valores mobiliários mencionados no item 1 acima durante períodos excepcionais
de negociação vedada, os quais podem ser estipulados pelo Diretor de Relações com
Investidores, independentemente de justificação ou da existência de ato ou fato relevante ainda
não divulgado.
3) Negociar, no período compreendido entre a decisão, tomada pelo órgão social competente, de
aumentar o capital social, distribuir dividendos, bonificação em ações ou seus derivativos ou
aprovar desdobramento, e a publicação dos respectivos editais ou anúncios.
4) Alienar valores mobiliários de qualquer empresa do Conglomerado Itaú Unibanco antes de
decorridos 180 dias da sua aquisição ou alienação (exceto se no âmbito de programa de outorga
de opções de compra de ações, de programa de remuneração em ações, de programa de
reinvestimento em dividendos, ao exercício do direito de preferência de subscrição relativo a
ações anteriormente adquiridas e às negociações privadas entre as pessoas impedidas).
5) Negociar com valores mobiliários de emissão das companhias abertas do Conglomerado Itaú
Unibanco, incluindo o Emissor, por outros intermediários que não as corretoras de valores
mobiliários do Conglomerado Itaú Unibanco.
6) Fazer aluguel das nossas ações ou de qualquer outro valor mobiliário, ou a ele referenciado.
O controle para que tais operações não infrinjam a Política de Negociação é feito pelas corretoras
de valores mobiliários do Conglomerado Itaú Unibanco, conforme o caso, sendo também
monitorado por equipes de compliance.
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20.2 - Outras informações relevantes

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes foram divulgadas no item 20.1
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações

ITEM 21. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor
para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas,
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
O Emissor conta com um Comitê de Divulgação e Negociação, constituído na instituição líder
do Conglomerado, Itaú Unibanco Holding, o qual administra nossas Políticas de Divulgação de
Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários.
Caberá ao Comitê de Divulgação e Negociação, no que tange à Política de Divulgação: a)
aconselhar o Diretor de Relações com Investidores; b) revisá-la, recomendando ao Conselho de
Administração as alterações pertinentes; c) deliberar sobre dúvidas de interpretação do seu
texto; d) determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação, inclusive junto
ao corpo de funcionários da companhia; e) analisar o conteúdo dos materiais das reuniões com
investidores e analistas (road shows), teleconferências e apresentações públicas que contenham
informações sobre a companhia; f) auxiliar o Diretor de Relações com Investidores a apurar e
decidir casos de violação, levando infrações ao conhecimento do Comitê de Ética e do Conselho
de Administração, conforme aplicável; g) analisar questionamentos oficiais dos órgãos
reguladores e autorreguladores e opinar, quando necessário, no conteúdo das respostas; e h)
propor solução para o Diretor de Relações com Investidores para casos omissos e excepcionais.
De acordo com a Política de Divulgação, o procedimento para divulgação de ato ou fato
relevante é composto por 2 momentos: o procedimento de elaboração e o procedimento de
divulgação. Dessa forma, o documento de divulgação de ato ou fato relevante será, em um
primeiro momento, elaborado pelo Comitê de Divulgação e Negociação, o qual poderá solicitar
a participação das Diretorias envolvidas na operação ou negócio que deu origem ao ato ou fato
relevante.
Ato contínuo à elaboração do documento de divulgação de ato ou fato relevante, o Emissor
divulgará, sob supervisão do Diretor de Relações com Investidores, o ato ou fato relevante,
prioritária e simultaneamente: a) à CVM, por meio do seu site, à BM&FBOVESPA e às demais
bolsas de valores e às entidades do mercado de balcão organizado; e b) ao mercado em geral,
por intermédio da publicação em jornais de grande circulação utilizados habitualmente pelo
Emissor e no Diário Oficial do Estado.
Após essa divulgação, o Diretor de Relações com Investidores, ou pessoa por ele indicada,
poderá divulgar ao mercado o ato ou fato relevante por correio eletrônico e disponibilizá-lo no
website do Emissor.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas

21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor,
indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar informações
sobre atos e fatos relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca
de informações relevantes não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada
A Política de Divulgação pode ser consultada no website CVM (https://www.cvm.gov.br).
O canal de comunicação utilizado para disseminar informações sobre atos e fatos
relevantes será a publicação em jornais de grande circulação utilizados habitualmente.
As pessoas vinculadas deverão manter sigilo das informações relativas a ato ou fato
relevante até a sua divulgação ao mercado, bem como zelar pela manutenção desse sigilo,
abordando o assunto tão somente com pessoas que tenham estrita necessidade de conhecêlas.
As pessoas vinculadas, para os fins de nossa Política de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante, são: (i) os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas criados por disposição estatutária do Emissor; (ii) os membros de órgãos estatutários
de empresas na qual o Itaú Unibanco Holding seja o único controlador; (iii) quem quer que, em
virtude de cargo, função ou posição na Companhia, sua controladora, suas controladas ou
coligadas, tenha conhecimento de informação relevante; (iv) o cônjuge ou companheiro(a) e
qualquer outro dependente incluído na declaração anual de imposto de renda das pessoas
indicadas em (i) e (ii); (v) as pessoas mencionadas em (i), (ii) e (iii) que se afastarem do Emissor
ou das empresas na qual seja o único controlador, durante o prazo de seis meses contados da
data do afastamento; e (vi) aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança
com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários,
consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição.
As pessoas vinculadas deverão manter seguro o meio em que as informações relevantes
são armazenadas e transmitidas (e-mails, arquivos, etc.), impedindo qualquer tipo de acesso não
autorizado, bem como restringir o envio de informações a terceiros de forma não adequadamente
protegida.
Caso a pessoa vinculada venha a se desligar do Emissor ou deixe de participar do negócio
ou do projeto a que se referirem as informações relevantes, continuará sujeita ao dever de sigilo
até que tais informações sejam divulgadas aos órgãos competentes e ao mercado.
As pessoas vinculadas deverão manter sigilo das informações relativas a ato ou fato
relevante, até a sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros
de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de
descumprimento.
A pessoa vinculada que comunicar, inadvertidamente, ato ou fato relevante a qualquer
pessoa não vinculada, antes de sua divulgação ao mercado, informará, de imediato, ao Diretor
de Relações com Investidores a comunicação indevida, para que este tome as providências
cabíveis.
O Emissor não se manifestará sobre rumores existentes no mercado a seu respeito, exceto
se influenciarem de modo ponderável a cotação de seus valores mobiliários.
Para mais informações, consultar o item 21.1 do Formulário de Referência do Itaú Unibanco
Holding.
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21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O Diretor de Relações com Investidores é o responsável maior pela comunicação com o mercado
de capitais, buscando sempre ampliar a transparência das informações financeiras e estratégicas com
qualidade, relevância, tempestividade e confiabilidade, administrando o relacionamento com a CVM, o
Banco Central e outras autoridades do governo referente a assuntos do mercado de capitais.
Desde 5.10.2017, o cargo de Diretor de Relações com Investidores do Emissor passou a ser
ocupado por Alexsandro Broedel Lopes.
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21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes a serem tratadas.
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INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Relatório do auditor independente
Formulário de Referência (Instrução CVM nº 552/14)
Em 31 de dezembro de 2016

JRS/BP/TM/JSR

1126/17
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE O FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA (INSTRUÇÃO CVM Nº 552/14)

Aos
Administradores e Acionistas
Investimentos Bemge S.A.
Introdução
Em conexão com nossos exames das demonstrações contábeis da Investimentos Bemge S.A. em 31
de dezembro de 2016, cujo relatório dos auditores independentes foi emitido, sem modificação,
datado de 09 de fevereiro de 2017, procedemos à revisão das informações contábeis incluídas no
Formulário de Referência da Investimentos Bemge S.A.
Alcance da Revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com a NBC TA 720 - “Responsabilidade do Auditor em Relação
a Outras Informações Incluídas em Documentos que Contenham Demonstrações Contábeis
Auditadas” que estabelece os procedimentos a serem aplicados para trabalhos desta natureza.
Nossos procedimentos compreenderam, principalmente, em: (a) indagação e discussão com os
administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da Investimentos
Bemge S.A. quanto aos principais critérios adotados na elaboração das informações contábeis
contidas no Formulário de Referência e (b) leitura das informações contábeis relevantes incluídas
no Formulário de Referência para avaliar sua consistência em relação às demonstrações contábeis
auditadas. As informações contábeis incluídas no Formulário de Referência são apresentadas pela
Administração com o objetivo de atender a Instrução CVM 552/14, contudo não fazem parte das
demonstrações contábeis.
Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante que deva
ser procedida nas informações contábeis contidas no Formulário de Referência acima referido, para
que elas estejam apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em relação às
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016, tomadas em conjunto.
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Revisão dos valores correspondentes aos exercícios anteriores
Os valores correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013, apresentados para
fins de comparação, foram anteriormente revisados por outros auditores independentes que emitiram
relatório, datado de 29 de maio de 2015, sem modificação.

São Paulo, 31 de maio de 2017

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Jairo da Rocha Soares
Contador CRC 1 SP 120458/O-6

3
PÁGINA: 225 de 225

