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COMUNICADO AO MERCADO
Informações Adicionais referentes às Demonstrações Financeiras

Investimentos Bemge S.A. (“Investimentos Bemge”), em complemento às Demonstrações
Financeiras Anuais Completas referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011,
disponibilizadas em 15.03.2012, via sistema IPE, comunica, em atendimento à Instrução CVM nº
381/2003, que:

1) A política de contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos auditores
independentes adotada pela Investimentos Bemge S.A. (“Investimentos Bemge”) e por seu
controlador Itaú Unibanco Holding S.A. fundamenta-se na regulamentação aplicável e nos
princípios e padrões internacionais que preservam a independência do auditor. Tais princípios
consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer
funções gerenciais junto a seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses do seu
cliente.
2) No período de janeiro a dezembro de 2011, não foram prestados diretamente a Investimentos
Bemge serviços não relacionados à auditoria externa pelos auditores independentes e partes a eles
relacionadas.
3) Naquele mesmo período, não foram prestados às empresas do conglomerado ao qual pertence a
Investimentos Bemge, serviços não relacionados à auditoria externa em patamar superior a 5% do
total dos honorários relativos aos serviços de auditoria externa.
4) Os serviços prestados às empresas do conglomerado não relacionados à auditoria externa, e a
respectiva data de contratação foram os seguintes:
•

02.02.2011 – Contrato para prestação de serviços relacionados com a análise do
processo de registro contábil pela mesa flow da tesouraria do Conglomerado Financeiro
Itaú Unibanco - Itaú Unibanco Holding S.A – Brasil;

•
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17.03.2011 – Contrato para prestação de serviços de consultoria relacionados com os
efeitos tributários gerados no Banco Itaú Chile – Banco Itaú Chile S.A - Chile;

•

28.03.2011 – Participação em treinamento no curso QI/FATCA Módulo 3 Critical
Customer Grups – Banco Itaú Europa Luxembourg S.A - Luxemburgo;

•

05.04.2011 - Contrato de prestação de serviços profissionais relacionados com o
aperfeiçoamento dos conhecimentos dos nossos auditores internos nas práticas e
recomendações para o exercício da atividade de auditoria interna (THE IIA The
Institute of Internal Audit) – Redecard S.A – Brasil;

•

13.05.2011 – Participação em treinamento no curso Finanças: Consolidação de Contas
Contábeis – Banco Itaú BBA International S.A. – Portugal;

•

18.05.2011 – Contrato de prestação de serviços de consultoria no projeto da Asset
Management Internacional em obter a certificação GIPS (Global Investment
Performance Standards) para fundos de investimento – Itaú USA Asset Managament
Inc. – Estados Unidos da América;

•

09.06 e 11.07.2011 – Licenças para utilização de biblioteca eletrônica relativa às regras
internacionais de contabilidade (Comperio) – Banco Itaú Europa International –
Estados Unidos da América; Itaú Unibanco S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A.– Brasil;

•

01.08.2011 – Contrato para a aquisição de relatórios com projeções macroeconômicas e
apresentações sobre a evolução da economia nacional, regional e mundial oferecido
pelo Club Económico – Banco Itaú Paraguay S.A. – Paraguai;

•

11.08.2011 – Contrato para a extensão da prestação de serviços de revisão dos aspectos
relacionados ao Programa de Continuidade de Negócios do Banco Itaú BBA – Banco
Itaú BBA S.A. – Brasil;

•

06.09.2011 – Contrato de prestação de serviços relacionados com a revisão dos
documentos a serem encaminhados ao Financial Services Authority – FSA para
abertura de sua subsidiária no Reino Unido – Banco Itaú BBA International S.A. –
Portugal;

•
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15.09.2011 – Contrato de prestação de serviços relacionados com a avaliação dos
aspectos regulatórios da transferência da trading desk do Banco Itaú Suisse. – Banco
Itaú Suisse S.A. – Suiça;

•

03.10.2011 – Contrato de prestação de serviços relacionados com a avaliação dos
requerimentos para o Federal Branch Charter definidos pela Regulation K do Federal
Reserve e pelo Office of the Comptroller of the Currency. – Banco Itaú Europa
International – Miami;

•

10.02 e 01.12.2011 – Contrato para prestação de serviços relacionados à asseguração
limitada dos dados do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa – Itaú
Unibanco Holding S.A. – Brasil;

•

08.12.2011 – Contrato para a extensão da prestação de serviços relacionados com a
revisão dos documentos a serem encaminhados ao Financial Services Authority – FSA
para abertura de sua subsidiária no Reino Unido – Banco Itaú BBA International S.A. –
Portugal;

•

30.08 e 19.12.2011 – Participação em pesquisa salarial denominada Encuesta
Financiera de Remuneraciones y Beneficios – Banco Itaú Paraguay S.A. – Paraguai;
OCA S.A. – Uruguai.

5) A prestação de outros serviços profissionais não relacionados à auditoria externa, acima
descritos, não afeta a independência nem a objetividade na condução dos exames de auditoria
externa efetuados em relação a Investimentos Bemge ou a seu controlador, sendo que a política de
atuação na prestação de serviços não relacionados à auditoria externa, conforme já explicado,
consubstancia-se nos princípios que preservam a independência do Auditor Independente, todos
devidamente observados na prestação dos referidos serviços.
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