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ITEM 1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO  CONTEÚDO DO FORMULÁRIO  
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ITEM 2. AUDITORES 
 
Itens - 2.1 e 2.2 - Auditores

2010 2009 2008

Possui auditor? SIM SIM
Código CVM do auditor 2879 2100 2100

Tipo do auditor
Nome/Razão social do auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes BDO Auditores Independentes BDO Trevisan Auditores Independentes

CPF/CNPJ do auditor 61.562.112/0001-20 52.803.244/0001-06 52.803.244/0001-06

Data inicial da contratação do serviço 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2008
Data final da contratação do serviço 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

A remuneração dos auditores independentes relativa ao último exercício social, 
findo em 31.12.2010 corresponde ao montante de 52 (R$ mil) que refere-se aos 
serviços de auditoria das demonstrações financeiras.

Justificativa para substituição
Cumprimento da regra de rotatividade para a substituição do auditor 
independente.

não se aplica não se aplica

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

não se aplica não se aplica

Responsável técnico
Nome do responsável técnico Paulo Sérgio Miron Orlando Octávio de Freitas Junior Orlando Octávio de Freitas Junior

CPF do responsável técnico 076.444.278-30 084.911.468-78 084.911.468-78

Endereço
Logradouro Avenida Francisco Matarazzo, 1400 Rua Bela Cintra, 756 Rua Bela Cintra, 756
Complemento 09-10º, 13-17º andares 3º andar 3º andar

Bairro Água Branca Cerqueira César Cerqueira César

CEP 05001-100 01415-000 01415-000
DDD 11 11 11

Telefone 3674-3901 3138-5025 3138-5025
DDD Fax 36974-2030 3138-5182 3138-5182

E-mail paulo.miron@br.pwc.com orlando@bdobrazil.com.br orlando@bdobrazil.com.br

1. Contrato de prestação de serviços de auditoria das demonstrações 
financeiras;Descrição dos serviços contratados

1. Contrato de prestação de serviços de auditoria das demonstrações 
financeiras.

1. Contrato de prestação de serviços de auditoria das demonstrações 
financeiras;

 
 
2.3. Fornecer outras informações que o emissor julg ue relevantes 
 
Não há. 
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ITEM 3 - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS

2010 2009 2008

 Patrimônio líquido 132.571 124.694 120.902

 Ativo total  135.036 127.815 155.253

 Receita líquida 11.414 11.862 12.395

 Resultado bruto 11.414 11.862 12.471

 Resultado líquido  7.952 9.336 7.951

 Número de ações, ex-tesouraria 2.364 2.364 2.364

 Valor patrimonial da ação  52,75 52,75 51,14

 Resultado líquido por ação 3,36 3,95 3,36

 Outras informações contábeis 
selecionadas pelo emissor -                      -                      -                      

3.1. Com base nas demonstrações financeiras ou, quando o emissor estiver obrigado a
divulgar informações financeiras consolidadas, com base n as demonstrações financeiras
consolidadas, elaborar tabela informando:

 
 
3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do  último exercício social, ou deseje divulgar neste 
formulário medições não contábeis, como Lajida (luc ro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e impos to de renda), o emissor deve:  
 
a) Informar o valor das medições não contábeis 
 
Não se aplica a Companhia 
 
b) Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas 
 
Não se aplica a 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 a Companhia 
  
 
 
3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequ ente às últimas demonstrações financeiras de 
encerramento de exercício social que as altere subs tancialmente  
 

Não houve nenhum evento subseqüente às demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31.12.2010. 
 
 
3.4. Descrever a política de destinação dos resulta dos dos 3 últimos exercícios sociais, indicando: 
 
a) Regras sobre retenção de lucros 
 

Não houve alterações nas regras do Emissor sobre retenção de lucros nos últimos 03 exercícios 
sociais. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, nossos acionistas poderão deliberar, em Assembleia 
Geral e por proposta da administração, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em investimentos 
do Emissor. De fato, o Estatuto Social prevê especificamente a constituição de reserva estatutária para (i) 
equalização de dividendos e (ii) reforço do capital de giro. 
  

A Reserva para Equalização de Dividendos é a 60% do valor do capital social e tem por finalidade 
garantir recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de juros sobre o capital próprio, ou suas 
antecipações, visando manter o fluxo de remuneração aos acionistas. 
 

A Reserva para Reforço do Capital de Giro, por outro lado, é limitada a 60% do valor do capital social e 
tem por finalidade garantir meios financeiros para a operação e expansão do Emissor. 
 

Periodicamente, por proposta do Conselho de Administração, podem ser capitalizadas parcelas das 
reservas acima para que o montante nelas alocado não exceda o limite de 95% do capital social. O saldo das 
reservas, somado ao da Reserva Legal, não poderá ultrapassar 20% capital social. 
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b) Regras sobre distribuição de dividendos 
 

Não houve alterações nas regras do Emissor sobre distribuição de dividendos nos últimos 03 
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. A parte do dividendo obrigatório que tiver 
sido paga antecipadamente mediante dividendos intermediários à conta da “Reserva para Equalização de 
Dividendos” será creditada à mesma reserva. 
 

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, conforme alterada. 
 

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 
03 exercícios consecutivos. 
 
c) Periodicidade das distribuições de dividendos 
 

Nos exercícios de 2008 e 2009 foram distribuídos dividendos sob a forma de juros sob capital próprio. 
Com relação ao exercício de 2010, será efetuado pagamento anual de dividendos provisionados no balanço 
encerrado do exercício anterior, com base na posição acionária registrada na data de realização da Assembleia 
Geral Ordinária, no prazo legal. 
 
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. 

 

R$ Milhões
2010 2009 2008

 Lucro líquido ajustado para fins de dividendos 8 9 8

 Dividendo distribuído 75 mil 5 6

 Percentual de dividendo por lucro líquido ajustado 1,0% 55,6% 75,0%

 Dividendo distribuído por classe e espécie de ações: 

 Ações ordinárias 

 Juros sobre capital próprio - 2 2

 Dividendo mínimo obrigatório 25 mil - -

 Dividendo prioritário - - -

 Dividendo fixo - - -

 Ações preferenciais 

 Juros sobre capital próprio - 3 4

 Dividendo mínimo obrigatório 50 mil - -

 Dividendo prioritário - - -

 Dividendo fixo - - -

 Data de pagamento do dividendo 31/12/11 31/12/09 31/12/08

 Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido 6,0% 7,2% 6,6%

 Lucro líquido retido - - -

 Data da aprovação da retenção - - -

3.5. Em forma de tabela, indicar, para cada um dos 3 últimos exercícios sociais:
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  3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociai s, foram declarados dividendos a conta de lucros 
retidos ou reservas constituídas em exercícios soci ais anteriores  
 
(Em milhares de reais) 
 
Em 2008 não foram provisionados dividendos. 
 
Em 2009 não foram provisionados dividendos. 
 
Em 2010 foram provisionados dividendos da conta de lucros retidos no montante de R$ 75. 
 
 

2008 2009 2010

 Montante total de dívida, de qualquer natureza                   34.911                     3.612                     5.234 

 Índice de endividamento (passivo circulante mais o não-
circulante, dividido pelo patrimônio líquido) 

0,29 0,03 0,04

 Caso o emissor deseje, outro índice de endividamento*                            -                            -                            - 

3.7. Em forma de tabela, descrever o nível de endiv idamento do emissor, indicando:

 
 

Dívidas com 

garantia real

Dívidas com 

garantia flutuante

Dívidas 

quirografárias

 Inferior a 1 ano                               -                                 -                           3.050 

 Superior a 1 ano e inferior a 3 anos                               -                                 -                           2.184 

 Superior a 3 anos e inferior a 5 anos                               -                                 -                                 -   

 Superior a 5 anos                               -                                 -                                 -   

3.8. Em forma de tabela, separando por dívidas com garantia r eal, dívidas com garantia flutuante e
dívidas quirografárias, indicar o montante de obrigações d o emissor de acordo com o prazo de
vencimento:

 
 
3.9. Fornecer outras informações que o emissor julg ue relevantes 
 
Não há. 
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ITEM 4 - FATORES DE RISCO 

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenc iar a decisão de investimento, em especial, aqueles  
relacionados: 

Nota: os riscos descritos nas alíneas deste item 4.1 não são os únicos que enfrentamos. Nossos 
investidores e potenciais investidores deverão ler com atenção o presente formulário de referência, em sua 
totalidade. Nossos negócios, nossos resultados  ou nossa situação financeira poderão ser afetados de forma 
adversa se quaisquer desses riscos se materializarem e, em tal hipótese, os preços de negociação de nossos 
valores mobiliários poderão cair, e nossos investidores poderão perder todo ou parte do seu investimento.  

Nossos investidores e potenciais investidores devem observar que os riscos descritos nas alíneas 
deste item 4.1 não são os únicos riscos enfrentados ou relacionados a um investimento em nossos valores 
mobiliários. Esses são os riscos que consideramos que possam influenciar a decisão de investimento em 
nossos valores mobiliários. Pode haver riscos adicionais que atualmente consideramos irrelevantes ou que 
desconhecemos, e quaisquer desses riscos podem ter efeitos semelhantes aos descritos abaixo.  

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenc iar a decisão de investimento, em especial, 
aqueles relacionados: 

a) ao emissor 

Estamos expostos aos efeitos das turbulências e vol atilidades nos mercados financeiros 
globais e na economia do Brasil. 

Investimos parte significativa de nosso caixa em títulos emitidos por instituições financeiras. Em 31 de 
dezembro de 2010, 100% de nosso ativo estava destinado a investimentos em títulos de emissão de 
instituições financeiras controladas, direta ou indiretamente, por nosso controlador direto ou indireto.   

Os mercados financeiros globais deterioraram-se acentuadamente desde o final de 2007. Grandes 
instituições financeiras, incluindo alguns dos maiores bancos comerciais, bancos de investimentos e 
seguradoras globais, têm passado por dificuldades significativas, especialmente devido à falta de liquidez e 
depreciação dos ativos financeiros. Essas dificuldades restringiram a capacidade de grandes instituições 
financeiras globais continuarem realizando operações de empréstimo e causaram prejuízos. Além disso, as 
inadimplências de certas instituições financeiras, e até mesmo dúvidas sobre a solvência das mesmas e do 
setor de serviços financeiros, têm levado, de forma geral, a problemas de liquidez do mercado como um todo e 
poderiam levar a prejuízos ou inadimplências por parte de outras instituições e à falência das mesmas.  

Estamos expostos a turbulências e volatilidade dos mercados financeiros globais em virtude dos seus 
efeitos sobre o ambiente econômico e financeiro do Brasil, tais como o desaquecimento da economia, o 
aumento na taxa de desemprego, a redução no poder aquisitivo da população brasileira e a falta de 
disponibilidade de crédito.    

A crise financeira global teve consequências significativas para o Brasil, incluindo volatilidade no valor 
das ações, nos juros e no mercado de crédito, desaceleração econômica geral e taxas de câmbio voláteis que 
podem, direta ou indiretamente, afetar negativamente o preço de mercado de títulos brasileiros e terem um 
efeito adverso relevante em nossos negócios, nossa situação financeira e nossos resultados Além disso, falhas 
institucionais e as turbulências do mercado financeiro, no Brasil poderiam restringir o nosso acesso ao mercado 
de capitais. 

A continuidade ou a piora da turbulência ou da volatilidade nos mercados financeiros globais poderiam 
levar a outros efeitos negativos no ambiente econômico e financeiro brasileiro, o que poderia ter um efeito 
material adverso sobre nós. 

O desempenho de nossos investimentos nos mercados f inanceiro e de capitais podem nos 
afetar negativamente 

Dependemos da renda de nossas carteiras de investimentos para a obtenção de porção significativa de 
nossas receitas e lucros. Nossos investimentos estão sujeitos aos riscos e flutuações de mercado financeiro, 
bem como aos riscos inerentes a determinados valores mobiliários. Além disso, investimos parte de nossos 
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ativos em títulos de renda fixa emitidos principalmente pelo Governo Federal, cuja rentabilidade está sujeita a 
flutuações nas taxas de juros de mercado. As taxas de juros são altamente sensíveis a muitos fatores, 
incluindo políticas monetárias governamentais, a conjuntura política e econômica nacional e internacional, bem 
como a outros fatores. A ocorrência de eventuais perdas poderá forçar-nos a liquidar títulos e valores 
mobiliários em momento inoportuno, o que poderá fazer com que incorramos em perda de capital. Grandes 
perdas decorrentes de investimento poderão diminuir significativamente nossa base de ativos, afetando 
adversamente nossa situação financeira e nossos resultados. Não podemos garantir que não sofreremos 
declínio substancial na remuneração de nossos investimentos, o que poderá ter efeito adverso sobre nossos 
negócios, nossa situação financeira e nossos resultados. 

 
b) A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 

O acionista controlador tem o poder de direcionar n ossos negócios. 

Em 31 de dezembro de 2010 o Itaú Unibanco Holding S.A., nosso acionista controlador, detinha, de 
maneira indireta, 84,81% das nossas ações ordinárias e 86,33% do nosso capital total. Veja o item 8.2. 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 determinar o resultado de qualquer ato que exija a aprovação dos acionistas, entre 
eles as transações com partes relacionadas, as reorganizações societárias, o pagamento de dividendos e data 
de seu pagamento.    

 
c) A seus acionistas 
 
A relativa volatilidade e ausência de liquidez dos mercados brasileiros de títulos e valores 

mobiliários podem limitar, de forma significativa, a capacidade de nossos investidores de vender suas 
ações de nossa emissão pelo preço e na época em que  desejar. 

 
O investimento em títulos negociados em mercados emergentes envolve com frequência um risco 

maior que o investimento em títulos de emissores nos Estados Unidos da América ou em outros países, sendo 
que esses investimentos são geralmente considerados de natureza mais especulativa. O mercado brasileiro de 
títulos e valores mobiliários é significativamente menor, menos líquido, mais concentrado e pode ser mais 
volátil do que os principais mercados nos Estados Unidos da América ou em outros países.  

 
Além disso, as ações de nossa emissão têm pouca liquidez, são detidas, em sua quase totalidade, por 

apenas duas empresas e não integram índices da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros, ou BM&FBOVESPA. Dessa forma, a capacidade de nossos investidores de vender suas ações de 
nossa emissão pelo preço e na época em que desejarem pode ser substancialmente limitada. Existe também 
uma maior concentração, 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 outros países. Em 31 de 
dezembro de 2010, as 10 maiores companhias em termos de capitalização do mercado representavam 54,4% 
da capitalização total de mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, ou 
BM&FBOVESPA. As 10 principais ações em termos de volume de negociação representavam 53,1%, 44,8% e 
43,4% de todas as ações negociadas na BM&FBOVESPA em 2008, 2009 e 2010, respectivamente. 

 
Podemos não pagar dividendos ou juros sobre o capit al próprio aos acionistas titulares de 

nossas ações. 
 
De acordo com nosso Estatuto Social, devemos pagar aos nossos acionistas 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% (dez por cento) maiores que os atribuídos às ações ordinárias. Para mais 
informações, veja o Item 18.1(a). 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 nosso Conselho de Administração determine que a distribuição de 
dividendos é incompatível com a situação financeira naquele momento.   

 
É possível que precisemos aumentar o nosso capital social no futuro, o que poderá diluir a 

participação acionária. 
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É possível que precisemos obter recursos adicionais no futuro para execução de nossa estratégia de 
crescimento. Nesse sentido, poderemos precisar aumentar nosso capital social por meio de uma ou mais 
ofertas subsequentes de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. A oferta de uma quantidade 
significativa de nossas ações, que pode não prever o direito de preferência aos nossos então acionistas, nos 
termos do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações, poderá afetar adversamente o preço de mercado das 
nossas ações e diluir a participação de nossos acionistas no capital social da companhia. 

 
 

d) A suas controladas e coligadas 
 
Não há. 
 

 
e) A seus fornecedores 

 
Em 31 de dezembro de 2010 não exercíamos atividade operacional e, atualmente, continuamos não 

exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos, relacionados com fornecedores, que possam 
influenciar a decisão de investimento em nossos valores mobiliários.  

 
 

f) A seus clientes 
 

Em 31 de dezembro de 2010 não exercíamos 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 
 
Em 31 de dezembro de 2010 não exercíamos atividades operacionais, e, atualmente, continuamos não 

as exercendo. Desse modo, não estamos expostos a riscos relacionados a qualquer setor da economia.  
 
 

h) À regulação dos setores em que o emissor atue 
 
Alterações na regulamentação tributária podem afeta r negativamente os resultados de nossas 

operações . 
 
Para sustentar suas políticas fiscais, o governo brasileiro regularmente promove reformas ao regime 

tributário. Tais reformas incluem a criação de novos tributos ou sua majoração, mudança na base de cálculo ou 
nas alíquotas de tributação, incluindo as taxas aplicáveis somente ao mercado bancário e, ocasionalmente, a 
criação de tributos temporários, destinado a propósitos governamentais específicos. Por exemplo, em outubro 
de 2010, o governo brasileiro majorou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras ou “IOF” incidente 
sobre operações em moeda estrangeira feitas por investidores estrangeiros em investimentos nos mercados 
financeiros e de capitais brasileiro para 6,0%, e, em abril de 2011, majorou a alíquota do mesmo imposto 
incidente sobre as operações sobre as operações de crédito para pessoa física para 3,0%. Veja “Sistema 
Financeiro Brasileiro e Regulamentação Bancária – Tributação – Tributação em Transações Financeiras” Os 
efeitos dessas alterações e de quaisquer outras alterações que resultem da implementação de tributação 
adicional não foram e não podem ser quantificados. Essas mudanças, no entanto, podem reduzir o volume de 
nossas operações, aumentar os nossos custos ou limitar a nossa rentabilidade.  
 
 Futuras mudanças no regime tributário que podem afetar transações financeiras incluem a criação de 
novos tributos. Até 2007, transações financeiras específicas estavam sujeitas à CPMF (Contribuição Provisória 
sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira). 
Entretanto, existem incertezas quanto à reintrodução da CPMF, ou tributos de natureza similar, no futuro. Além 
disso, o Congresso Brasileiro pode vir a discutir uma reforma tributária para melhorar a alocação de recursos 
econômicos, como proposto pelo poder executivo do Governo Federal. Apesar de algumas discussões sobre 
uma significante reforma tributária, não podemos prever se tais reformas serão implantadas no futuro. O efeito 
dessas mudanças, se promulgadas, e quaisquer outras que decorram da promulgação de outras reformas 
tributárias não podem ser quantificadas.  
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i) Aos países estrangeiros onde o emissor atue 
 
Não temos atuação em países estrangeiros.  
 

 
4.2. Em relação a cada um dos riscos acima menciona dos, caso relevantes, comentar sobre eventuais 
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos.  

 

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.  

 
4.3. Descrever os processos judiciais, administrati vos ou arbitrais em que o emissor ou suas 
controladas sejam parte, discriminando entre trabal histas, tributários, cíveis e outros: (i) que não 
estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes par a os negócios do emissor ou de suas controladas, 
indicando: 
 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Emissora ou suas controladas sejam 
partes, que não estejam sob sigilo e sejam relevantes para os seus negócios.  
 
 
Processos Tributários 
 
 
 

a. juízo : 22ª Vara Cível Federal de Belo Horizonte/MG   

b. instância: Supremo Tribunal Federal – STF 

c. data de instauração:  12/04/1996  

d. partes no processo:  Investimentos Bemge S/A x Delegado da Receita Federal em Belo 
Horizonte 

e. valores, bens ou direitos envolvidos :  R$ 2.225.428,20 (Dez/10) 

f. principais fatos:  Trata-se de Mandado de Segurança impetrado objetivando afastar a 
majoração da alíquota da CSLL instituída pela EC 10/96. 

g. chance de perda : Provável 

h. análise do impacto em caso de perda do processo : perda do valor discutido. 

i. valor provisionado : R$ 2.225.428,20 (Dez/10) 

 
 
 
4.4. Descrever os processos judiciais, administrati vos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em qu e 
o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas p artes contrárias sejam administradores ou ex-
administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas 
controladas, informando: 
 

A Emissora ou suas controladas não são partes em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, 
que não estejam sob sigilo cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores 
ou ex-controladores ou investidores da Emissora ou suas controladas. 
 
 
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 
 

A Emissora ou suas controladas não são partes em processos considerados relevantes que estejam 
sob sigilo. 
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4.6. Descrever os processos judiciais, administrati vos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados e m 
fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estej am sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, 
em que o emissor ou suas controladas sejam parte, d iscriminando entre trabalhistas, tributários, cívei s 
e outros, e indicando:  
 

A Emissora ou suas controladas não são partes em 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. 
 
 
4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 
 

Não há. 
 
 
 
4.8. Em relação às regras do país de origem do emis sor estrangeiro e às regras do país no qual os 
valores mobiliários do emissor estrangeiro estão cu stodiados, se diferente do país de origem, 
identificar: 
 
a) Restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos 
 

Não se aplica, o Brasil é país de origem do emissor. 
 
b) Restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários 
 

Não se aplica, o Brasil é país de origem do emissor. 
 
c) Hipóteses de cancelamento de registro 
 

Não se aplica, o Brasil é país de origem do emissor. 
 
d) Outras questões do interesse dos investidores 
 

Não se aplica, o Brasil é país de origem do emissor. 
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ITEM 5 - RISCOS DE MERCADO 
 
5.1. 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  
 

Riscos de Mercado 

A gestão do risco de mercado é o processo pelo qual monitora-se e gerenciam-se os riscos potencias 
de variações nas cotações de mercado de instrumentos financeiros que podem, direta ou indiretamente, afetar 
o valor de nossos ativos, passivos e as posições não registradas no balanço patrimonial. 

 Seus principais objetivos são: administrar a exposição ao risco de mercado e otimizar a relação risco-
retorno através do uso de modelos e ferramentas de gestão avançadas. 

A gestão de risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes das carteiras das 
empresas pertencentes ao Itaú Unibanco Holding, assim como os processos relevantes e seus respectivos 
controles. 

Identificação do Risco 

Nossas transações de tesouraria são classificadas de acordo com os seguintes critérios: 

• Carteira de negociação (trading book): consiste em todas as operações com instrumentos 
financeiros e commodities, inclusive derivativos, detidas com a intenção de negociação ou 
destinadas à proteção (hedge) de outras posições da carteira de negociação e que não estão 
sujeitas a restrições de comercialização. As operações registradas na carteira de negociação 
são destinadas à revenda, visando à obtenção de lucros decorrentes das volatilidades nos 
preços, ou à arbitragem.  

• Carteira de não negociação (banking book ou gap estrutural): compreende todas as operações 
que não se enquadram na carteira de negociação. Consiste em operações estruturais e seus 
hedges, bem como em operações para administrar a carteira de não negociação. 

Monitora-se a carteira de negociação por meio da adoção de modelos de VaR (Value at Risk), cenários 
de estresse de VaR, limites de perda máxima (stop loss) e alertas de perda máxima nos cenários de estresse 
(alerta de stop loss).  Administra-se a carteira de não negociação por meio da adoção de modelos de VaR, 
cenários de estresse de VaR e simulações de lucro e prejuízo nos cenários de estresse. Esses modelos, 
cenários, limites e alertas estão discutidos abaixo. 

Medidas de Risco de Mercado 

As análises de risco são realizadas para cada fator de risco, estimando-se as perdas potenciais com 
base em modelos de VaR, em função de comportamento estatístico com um nível de confiança de 99% e 
considerando 1 dia como horizonte de tempo. A principal técnica empregada na quantificação do risco é a 
medida baseada nos parâmetros do mercado da redução (ou aumento) em potencial do valor justo do ativo (ou 
passivo) associada a uma mudança nos fatores de risco do mercado. 

 Os limites de risco são estabelecidos com base nas métricas abaixo: 

• O VaR é uma medida estatística que estima a perda econômica potencial máxima esperada 
em condições normais de mercado, considerando horizonte de tempo e nível de confiança 
definidos; 

• O estresse de VaR é uma técnica de simulação de cenário que avalia o desempenho dos 
ativos e passivos de uma carteira pressupondo diversos fatores financeiros em condições 
extremas de mercado (com base em cenários históricos e hipotéticos); 

• O stop loss é o montante máximo de prejuízo, mensurado com base nas normas de relevância 
para as nossas demonstrações contábeis que um único operador, um grupo de operadores ou 
uma mesa de negociação pode atingir; 

• O alerta de perda máxima é a perda real acrescida ao montante máximo de prejuízo nos 
cenários otimistas e pessimistas; 

• O retorno a realizar (RaR) é uma avaliação da diferença nos valores dos ativos que refletem o 
impacto da taxa de juros e das condições do mercado em um cenário normal e em um cenário 
de estresse, refletindo assimetrias contábeis em ambos os casos. 

Além disso, também se utilizam medidas que incluem uma análise de gap, que é uma análise do fluxo 
de caixa por fator de risco e por data de vencimento, e uma análise de sensibilidade, que calcula a 
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sensibilidade da carteira com base em uma variação de um ponto básico da taxa anual de uma curva de juros 
do respectivo fator de risco. 

Estrutura de Limites 

Os limites de risco de mercado estão estruturados de acordo com as diretrizes fornecidas pela CSRisc 
(descrita no item 5.2.f), avaliando-se os resultados projetados do balanço e o patrimônio e o perfil de risco de 
cada carteira com base nas medidas utilizadas para a gestão de risco. Esses limites são aprovados pela CSTI 
(descrita no item 5.2.f):  

• Os limites superiores são definidos pela CSTI, sendo que o controle diário é de 
responsabilidade das áreas de controle de risco de cada unidade de negócios. O 
monitoramento e a apresentação de relatórios a CSTI é responsabilidade da Área de Controle 
de Riscos de Mercado e Liquidez, nossa divisão de risco corporativo. Os limites superiores são 
estabelecidos para administrar os níveis de exposição ao risco de mercado e são aplicados às 
carteiras de negociação e de não negociação; e 

• Os limites internos são definidos pelas comissões locais de gestão de riscos para estratégias 
de investimento especificadas para carteiras de negociação e de não negociação individuais e 
são controlados diariamente pela divisão de controle de riscos de cada unidade de negócios. 
Os limites internos devem se enquadrar nos limites superiores para que a exposição ao risco 
seja mantida em níveis compatíveis com a capacidade da unidade de negócios de gerar 
ganhos e absorver prejuízos de acordo com estratégias internas específicas nas carteiras de 
negociação e de não negociação individuais. 

Esses limites são informados pelas áreas de controle de riscos de cada unidade de negócios que 
realiza a gestão diária de riscos e, periodicamente, fornece informações para a nossa área de risco corporativo.  
Nossa divisão de risco corporativo monitora a abrangência, a precisão e a qualidade dos nossos controles. 
Nosso comitê de avaliação do cenário macroeconômico estabelece as variáveis macroeconômicas para os 
cenários de estresse e essas variáveis, por sua vez, são utilizadas para ajudar a determinar as principais 
variáveis financeiras. O ciclo de controle de riscos é concluído com um relatório consolidado de risco para a 
CSTI, que é responsável pelo monitoramento de todas as estratégias e exposições e pelo entendimento e 
gestão do risco de mercado no nível corporativo consolidado. 

Operações  

Os principais fatores de risco analisados no processo de controle de risco de  mercado são: 

• renda fixa; 

• taxas flutuantes, principalmente a taxa referencial de juros (“TR”); 

• taxas de juros atrelada ao dólar dos Estados Unidos; 

• taxas de câmbio; 

• ações; 

• taxas de juros indexadas por índices de inflação, incluindo o Índice Geral de Preços – 
Mercado, ou “IGP-M”, e o Índice de Preços ao Consumidor – Amplo, ou “IPCA”; 

• risco soberano; 

• mercadorias (commodities); 

 

O Computo do efeito combinado de todos os fatores leva em consideração os efeitos de correlação e 
diversificação, que podem levar a uma redução do risco total quando comparado à soma das parcelas 
individuais. 

 

A exposição  às taxas de câmbio divulgada no item “taxa de câmbio” nas tabelas de VaR apresentadas 
a seguir,  representa a estimativa de perda l máxima resultante das variações nas taxas de câmbio calculadas 
segundo o VaR. 
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VaR Global 
 

O VaR Global demonstrado nas tabelas a seguir abrange o VaR consolidado das operações nacionais 
e internacionais do Itaú Unibanco Holding, incluindo as carteiras do Itaú Unibanco, Banco Itaú BBA 
International, Banco Itaú Argentina, Banco Itaú Chile, Banco Itaú Paraguay e Banco Itaú Uruguay. 

O Itaú Unibanco Holding busca manter uma política de operação dentro de limites relativamente baixos 
com relação a nossa base de capital. Observa-se que a diversificação do risco dentro de nossas unidades de 
negócios reduziu nosso VaR global de forma significativa. Em 2010, o VaR global médio era de R$ 109,4 
milhões ou 0,18% do patrimônio líquido total, comparado a R$ 160,8 milhões em 2009, ou 0,32% do patrimônio 
líquido total. 

VaR Global 2010 

  31 de dezembro Médio Mínimo Máximo 

 (em milhões de R$) 

Fator de risco     

Renda fixa (*) .........................................................................    77,8   65,2   26,5   102,4 

TR .........................................................................................    28,4   33,1   18,2   57,5 

Taxa de juros atrelada ao dólar dos Estados Unidos . .....    13,0   12,9   2,6   38,0 

Taxa de câmbio (*) — dólar dos Estados Unidos ...............    9,7   12,5   0,6   34,6 

Ações ............................................. ......................................    14,4   15,1   5,1   27,7 

Taxa de juros atrelada ao índice de inflação ...... ..............    18,6   17,1   6,4   30,0 

Títulos soberanos e privados ...................... ......................    4,3   5,5   1,1   12,8 

Taxa de juros internacional ....................... .........................    15,1   6,4   1,5   16,7 

Commodities ....................................... ................................    18,5   10,8   2,3   40,1 

Outros riscos cambiais internacionais ............. ................    5,7   8,5   0,4   23,4 

Outros ............................................ ......................................    2,4   4,8   1,1   31,2 

Banco Itaú Argentina .............................. ............................    1,6   1,0   0,4   2,3 

Banco Itaú Chile .................................. ................................    3,3   5,1   2,6   9,4 

Banco Itaú Uruguai ................................ .............................    0,2   0,4   0,2   0,8 

Banco Itaú BBA Internacional ...................... ......................    0,6   1,3   0,5   3,4 

Banco Itaú Paraguai ................................ ............................    0,9   0,6   0,2   1,6 

Efeito de diversificação ........................... ...........................    (82,8)   —   —   — 

Total.............................................. ........................................    131,9   109,4   61,6   181,8 

 

(*) Ajustado para refletir a diferença entre o tratamento fiscal brasileiro aos investimentos no exterior e aos investimentos no Brasil. 
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VaR Global 2009 

  31 de dezembro Médio Mínimo Máximo 

 (em milhões de R$) 

Fator de risco     

Renda fixa (*) .........................................................................    69,1   147,5   30,7   219,7 

TR .........................................................................................    11,7   16,0   8,8   23,4 

Taxa de juros atrelada ao dólar dos Estados Unidos . .....    11,3   8,8   2,6   18,8 

Taxa de câmbio (*) — dólar dos Estados Unidos ...............    13,7   21,7   1,2   35,1 

Ações ............................................. ......................................    7,4   15,1   6,2   31,5 

Taxa de juros atrelada ao índice de inflação ...... ..............    16,2   14,1   10,2   21,0 

Títulos soberanos e privados ...................... ......................    2,2   14,4   2,2   22,8 

Taxa de juros internacional ....................... .........................    1,8   8,6   1,7   20,5 

Commodities ....................................... ................................    3,1   2,0   0,7   4,4 

Outros riscos cambiais internacionais ............. ................    3,7   3,2   0,1   6,8 

Outros ............................................ ......................................    3,8   3,1   0,9   8,8 

Banco Itaú Argentina .............................. ............................    1,4   2,9   1,2   6,8 

Banco Itaú Chile .................................. ................................    0,8   1,2   0,4   3,4 

Banco Itaú Uruguai ................................ .............................    0,3   0,6   0,3   1,1 

Banco Itaú BBA Internacional ...................... ......................    1,7   2,7   0,5   6,3 

Efeito de diversificação ........................... ...........................    (62,9)   —   —   — 

Total.............................................. ........................................    87,2   160,8   60,9   241,6 

 

(*) Ajustado para refletir a diferença entre o tratamento fiscal brasileiro aos investimentos no exterior e aos investimentos no Brasil. 
 
 
 
5.2. Descrever a política de gerenciamento de risco s de mercado adotada pelo emissor, seus objetivos, 
estratégias e instrumentos, indicando: 
 
a) Riscos para os quais se busca proteção b) Estratégia de proteção patrimonial (hedge) c) Instrumentos 
utilizados para proteção patrimonial (hedge) d) Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos e) Se 
o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são 
esses objetivos g) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da 
política adotada 
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Gestão de Riscos de Mercado é o processo pelo qual a instituição administra e controla os riscos 
potenciais de variações nas cotações de mercado dos instrumentos financeiros.  Seus principais objetivos são: 
controlar a exposição ao risco de mercado e a otimização da relação risco-retorno através do uso de modelos e 
ferramentas de gestão avançadas. 

 
O controle do risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes das carteiras 

das empresas pertencentes ao Itaú Unibanco Holding S. A. e os processos e controles relevantes relacionados. 
 
A Política de Gerenciamento de Risco de Mercado do Itaú Unibanco Holding S. A. encontra-se em linha 

com os princípios da Resolução nº. 3.464 do Conselho Monetário Nacional.  
 
A Política constitui um conjunto de princípios que norteiam a estratégia da Instituição no controle e 

gerenciamento de risco de mercado de todas as Unidades de Negócio e Veículos Legais do Conglomerado. 
 

Estratégia de Gestão de Risco de Mercado do Itaú Un ibanco Holding S. A. 
 

O Itaú Unibanco Holding S. A. determina o uso abrangente e complementar de métodos, bem como de 
ferramentas quantitativas e qualitativas para estimar, monitorar e gerenciar riscos, baseando-se nas melhores 
práticas adotadas pelo mercado. 

 
A estratégia de gestão de risco de mercado da instituição é continuamente revisada, buscando a 

liderança em desempenho e o acompanhamento das melhores práticas nos mercados financeiros. 
 
O desenvolvimento de modelos de otimização de portfólio auxilia na determinação de qual carteira de 

ativos financeiros apresenta a melhor relação risco-retorno. 
 
A estratégia de gerenciamento de risco do Itaú Unibanco Holding S. A. visa balancear os objetivos de 

negócio da empresa com seu apetite a risco, considerando: 
 
• Conjuntura política, econômica e de mercado; 

• Portfólio de risco de mercado da instituição; 

• Expertise para atuar em mercados específicos. 

 
O Itaú Unibanco possui uma estrutura única responsável pelo controle do risco de mercado do 

conglomerado, normatizando e uniformizando as atividades de gestão e controle, conforme procedimentos 
aprovados. 

 
O gerenciamento das exposições com risco de mercado do Itaú Unibanco Holding S.A. está 

centralizado na Tesouraria Institucional. Dentro da estrutura de governança, as Tesourarias locais possuem 
alçadas e limites específicos, seguindo as políticas definidas no conglomerado. 

 
As tesourarias locais estão em bancos do grupo no exterior: Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e 

Portugal. Este último consolida a gestão e informação das unidades dos EUA, Luxemburgo e Suíça. 
 
Nessas unidades também existem estruturas específicas para controle de risco de mercado, inclusive 

com o objetivo de atender requisitos regulatórios específicos do país no qual está localizada. Referidas 
estruturas são segregadas das áreas de operações, sendo geridas por um “Chief Risk Officer” (CRO) local, o 
qual está subordinado administrativamente ao principal executivo da unidade e funcionalmente às diretorias 
independentes de controle de riscos. 

 
As particularidades de cada país são objeto das políticas das unidades externas referentes ao controle 

de risco de mercado, refletindo as exigências dos órgãos reguladores locais e observando a aderência aos 
temas descritos no presente documento. 

 
O processo de gestão e controle de risco de mercado é submetido a revisões periódicas, com objetivo 

de manter-se alinhado às melhores práticas de mercado e aderente aos processos de melhoria contínua no 
Itaú Unibanco Holding S. A. 
 
f) Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos 
 

Não se aplica, vide item acima. 
 
g) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada 
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A Política de Gerenciamento de Risco de Mercado do Itaú Unibanco Holding S.A. define tanto a 
abrangência quanto a estrutura operacional do gerenciamento do risco de mercado. Essa política, alinhada 
com as orientações do Bacen e os conceitos do Comitê de Basileia, constitui um conjunto de princípios que 
norteiam a estratégia da Instituição no controle e gerenciamento de risco de mercado de todas as Unidades de 
Negócio e Veículos Legais do Conglomerado. 

 
No que se refere à abrangência, a política define o controle do risco de mercado sobre todas as 

posições e instrumentos financeiros materialmente relevantes constantes das carteiras das empresas 
financeiras e não financeiras pertencentes ao Itaú Unibanco, assim como os processos e controles relevantes 
para o atendimento dos objetivos de negócios da instituição. O controle é realizado através de estrutura única. 
Nas unidades externas existem estruturas para controle de risco de mercado, que estão subordinadas 
administrativamente ao principal executivo da unidade e funcionalmente à diretoria independente de controle 
de risco de mercado e liquidez. 

 
As unidades de controle de risco, estabelecidas nos Veículos Legais, realizam o controle diário, 

efetuando a mensuração, avaliação e reporte das respectivas exposições. A área independente de controle de 
risco de mercado realiza o monitoramento, a avaliação e o reporte consolidado das exposições em risco, 
visando fornecer subsídios para acompanhamento das comissões superiores do Itaú Unibanco Holding e 
atendimento aos órgãos reguladores.  

 
O processo de gestão e controle de risco de mercado é submetido a revisões periódicas, com o 

objetivo de se manter alinhado às melhores práticas de mercado e aderente aos processos de melhoria 
contínua no Itaú Unibanco Holding. 

 
A verificação da aderência dos controles e do gerenciamento de risco de mercado às políticas e 

estratégias definidas pelas Comissões Superiores da Instituição, são realizados periodicamente pelas 
Diretorias de Controles Internos, subordinadas à Área de Risco Operacional e Eficiência (AROE). 

 
As Diretorias de Controles Internos são responsáveis pela avaliação periódica da qualidade dos 

controles internos e aderência dos processos às diretrizes da Alta Administração. 
 
A metodologia de controles internos baseia-se nas seguintes etapas: 
 
1) Mapeamento dos Processos, garantindo que o mesmo: 

 
• Permita o entendimento do processo; 
• Possua detalhamento de atividades e controles críticos; 
• Encontre-se atualizado. 

 
2) Elaboração da Matriz de Riscos e Controles, endereçando: 
• Principais riscos de cada etapa; 
• Controles adequados à mitigação dos riscos, incluindo o monitoramento em conformidade com as 

normas e políticas definidas. 
 

3) Análise e execução dos Testes, considerando se: 
 
• Os testes estabelecidos são adequados para avaliar a eficácia dos controles; 
• A documentação do procedimento de execução de testes é clara e possui detalhamento suficiente 

para permitir sua re-execução; 
• O resultado do teste demonstra efetivamente adequação/inadequação do controle. 

 
4) Apresentação das deficiências de controle aos gestores das áreas para a elaboração dos Planos de 
Ação.  
 
5) Acompanhamento da implantação planos de ação para correção das deficiências de controle 
identificadas. 

 
 
 
5.3. Informar se, em relação ao último exercício so cial, houve alterações significativas nos principai s 
riscos de mercado a que o emissor está exposto ou n a política de gerenciamento de riscos adotada 
 
Não há.  
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5.4. Fornecer outras informações que o emissor julg ue relevantes 
 
Não há. 
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ITEM 6 – HISTÓRICO DO EMISSOR 

 

 
6.3. Breve histórico do emissor 
 

A empresa foi fundada em 30.06.64 e em 19.01.65 foram arquivados na Junta Comercial do Estado de 
Goiás os documentos constitutivos da 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, havendo alteração da razão social para PROGOIÁS S/A – Crédito, Financiamento e 
Investimento. 

Em 07.10.74, a PROGOIÁS S.A. teve seu controle acionário transferido para o Banco do Estado de 
Minas Gerais S. A. e pela AGE de 23.10.74, 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 14.09.98, a Financeira Bemge passou a ser controlada indireta do Banco Itaú, que adquiriu o 
controle acionário do Banco do Estado de Minas Gerais – BEMGE (seu acionista majoritário) em leilão de 
privatização realizado nessa data. 

Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24.04.2001, homologada pelo Banco 
Central em 18.07.2001, foi aprovada a alteração do objeto social, transformando a sociedade 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. 

A Investimentos Bemge S.A. tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, por meio de: 
(i) estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das aludidas 
empresas; (ii) mobilização de recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital 
de risco; (iii) subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, para fortalecimento da respectiva 
posição no mercado de capitais; (iv) arrendamento de imóveis de que necessitarem; e (v) atividades correlatas 
ou subsidiárias de interesse das mencionadas sociedades, excetuadas as privativas de instituições financeiras. 

Em 29.04.2009 foi aprovado o capital social de R$ 62 milhões, representado por 2.363.936 ações 
escriturais, sem valor nominal, sendo 792.124 ordinárias e 1.571.812 preferenciais, estas sem direito a voto, 
mas com as seguintes vantagens:  prioridade na distribuição de dividendos, dividendos 10% maiores do que os 
atribuídos às ações ordinárias e prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação do 
Emissor. 

Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29.04.2010, foi aprovado o aumento do 
capital social, de R$ 62 milhões para R$ 67 milhões, sem emissão de ações, mediante capitalização de R$ 5 
milhões consignados no balanço de 31.12.2009 na conta  “Reservas de Lucros - Reserva para Reforço do 
Capital de Giro” relativo aos lucros apurados em 1999. 
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6.5. Descrever os principais eventos societários, t ais como incorporações, fusões, cisões, 
incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e alienações de 
ativos importantes, pelos quais tenham passado o em issor ou qualquer de suas controladas ou 
coligadas, indicando: 
 
Não há eventos societários relevantes. 
 
 
6.6. Indicar se houve pedido de falência, desde que  fundado em valor relevante, ou de recuperação 
judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado at ual de tais pedidos 
 
Não houve. 
 

 
6.7. Fornecer outras informações que o emissor julg ue relevantes 
 
Não há. 
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ITEM 7 - ATIVIDADES DO EMISSOR  
 
7.1. Descrever sumariamente as atividades desenvolv idas pelo emissor e suas controladas 
 

A Investimentos Bemge S.A. tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, através de 
estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das aludidas empresas, 
mobilizando recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco mediante 
subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, objetivando o fortalecimento da respectiva 
posição no mercado de capitais, e atividades correlatas ou subsidiárias de interesse das mencionadas 
sociedades, excetuadas as privativas de instituições financeiras. 
 
 
7.2. Em relação a cada segmento operacional que ten ha 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; b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita 
líquida do emissor; c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor. 
 

Não se aplica. 
 
 
 
7.3. Em relação aos produtos e serviços que corresp ondam aos segmentos operacionais divulgados no 
item 7.2, descrever: 
 
a) Características do processo de produção; b) Características do processo de distribuição; c) Características 
dos mercados de atuação, em especial: I - Participação em cada um dos mercados e, II - Condições de 
competição nos mercados; d) Eventual sazonalidade; 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 e, III - Eventual volatilidade em seus preços. 
 

Não se aplica. 
 
 
 
7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáv eis 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 receitas líquidas são oriundas basicamente de operações realizadas com o controlador Itaú 
Unibanco S.A. (ITAÚ UNIBANCO). Para maiores informações, ver o item “10.1. Os diretores devem comentar 
sobre.” 

 
 
 
7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação e statal 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 05.03.1964 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 parte do Conglomerado Itaú Unibanco, a Investimentos Bemge está, 
indiretamente, sujeita à regulamentação do Banco Central, que trata o Itaú Unibanco Holding S.A. e suas 
controladas e coligadas como uma única instituição financeira para fins normativos.  
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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 a Política de Sustentabilidade da empresa controladora Itaú Unibanco Holding 
S/A  (HF27). Para mais informações acesse o formulário da holding. 
 
 
 
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. 
 
 
 
7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obté m receitas relevantes, identificar : 
 
a) Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita líquida 
total do emissor 
 

Não se aplica. 
 
b) Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita líquida total 
do emissor 
 

Não se aplica. 
 
c) Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor 
 

Não se aplica. 
 
 
 
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. 
 
 
 
7.8. Descrever relações de longo prazo relevantes d o emissor que não figurem em outra parte deste 
formulário 
 

Todas as relações de longo prazo que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional 
já foram comentadas nos demais itens deste formulário. 
 
 
 
7.9. Fornecer outras informações que o emissor julg ue relevantes 
 

Todas as informações que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional já foram 
comentadas nos demais itens deste formulário. 
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ITEM 8 - GRUPO ECONÔMICO 

8.1. Descrever o grupo econômico em que se insere o  emissor, indicando: 

 
a) Controladores diretos e indiretos 

 
 
 
 
 



Investimentos Bemge S.A. 

23 
 

8.2. Caso o emissor deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere o emissor, 
desde que compatível com as informações apresentada s no item 8.1 
 

 

 
 
8.3. Descrever as operações de reestruturação, tais  como incorporações, fusões, cisões, incorporações 
de ações, alienações e aquisições de controle socie tário, aquisições e alienações de ativos 
importantes, ocorridas no grupo 
 
Não há eventos societários relevantes.  
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ITEM 9 - ATIVOS RELEVANTES 
 
9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante rele vantes 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. 

 
• Terreno Rural no Distrito de Quebradas no município de Salgado, estado de Sergipe, com 4,80 há, 

localizado ao Norte com a Estrada de Carlos Torres, ao sul e poente com a Estrada de Maninho de Tal. 

 
 
 
b) Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia, informando: 
 
I - Duração  
 
II - Território atingido 
 
III - Eventos que podem causar a perda dos direitos  relativos a tais ativos  
 
IV - Possíveis consequências da perda de tais direi tos para o emissor 
 

Vide item 7.5 “c” acima. 

 
 
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. 
 
 
9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue r elevantes 
 

Não há. 
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ITEM 10 - COMENTÁRIOS DOS DIRETORES 
 
10.1. Os diretores devem comentar sobre: 
 
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais; b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou 
quotas, indicando: I - Hipóteses de resgate e, II - Fórmula de cálculo do valor de resgate; c) Capacidade de 
pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos; d) Fontes de financiamento para capital de 
giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas; e) Fontes de financiamento para capital de giro e 
para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez; f) 
Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda: I - Contratos de empréstimo e 
financiamento relevantes, II - Outras relações de longo prazo com instituições financeiras, III - Grau de 
subordinação entre as dívidas e, 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; g) Limites de utilização dos 
financiamentos já contratados; h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras. 
 

A Investimentos Bemge S.A. tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar, através de 
estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das aludidas empresas, 
mobilizando recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de capital de risco mediante 
subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, objetivando o fortalecimento da respectiva 
posição no mercado de capitais, e atividades correlatas ou subsidiárias de interesse das mencionadas 
sociedades, excetuadas as privativas de instituições financeiras. 
 

Até 31 de dezembro de 2009, as demonstrações contábeis da INVESTIMENTOS BEMGE eram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP anterior”), com base nas 
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas expedidas pela CVM. Ao elaborar as 
demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2010, a administração alterou determinados métodos de 
contabilização e de avaliação das demonstrações contábeis em BRGAAP para conformidade com o novo 
padrão contábil internacional - International Financial Reporting Standards (“IFRS”). Como resultado as 
políticas contábeis da INVESTIMENTOS BEMGE foram modificadas em 1º de janeiro de 2009 com o objetivo 
de atender o IFRS em respeito às políticas contábeis aplicadas para fins de BRGAAP. 

 
 
2010 x 2009 
 

A Investimentos Bemge S.A. apresentou, em 31 de dezembro de 2010, lucro líquido de R$ 7.952 mil 
(R$ 9.336 mil em 31 de dezembro de 2009) e patrimônio líquido de R$ 132.571 mil (R$ 124.694 mil em 31 de 
dezembro de 2009). O lucro líquido por ação foi de R$ 3,36 em 2010, comparado a R$ 3,95 em 2009.  

 
Os ativos totais atingiram R$ 135.036 mil em 31 de dezembro de 2010 (R$ 127.815 mil em 31 de 

dezembro de 2009) e estavam compostos substancialmente por Ativos Financeiros Disponíveis para Venda, no 
valor de R$ 84.034 mil (R$ 811 mil em 31 de dezembro de 2009), e por Aplicações no Mercado Aberto, no 
valor de R$ 35.945 mil (R$ 111.995 mil em 31 de dezembro de 2009). 

 
Em 31 de dezembro de 2010 os outros ativos financeiros estavam compostos por Depósitos em 

Garantia de Obrigações Legais – Fiscais e Previdenciárias no montante de R$ 4.193 mil (R$ 4.064 mil em 31 
de dezembro de 2009).  

 
Os ativos fiscais totalizaram R$ 10.615 mil em 31 de dezembro de 2010 (R$ 10.717 mil em 31 de 

dezembro de 2009) e estavam compostos por Impostos a Compensar, no valor de R$ 9.773 mil (R$ 9.839 mil 
em 31 de dezembro de 2009) e Créditos Tributários, no valor de R$ 842 mil (R$ 878 mil em 31 de dezembro de 
2009). 

 
As provisões totalizaram R$ 2.191 mil em 31 de dezembro de 2010 (R$ 2.175 mil em 31 de dezembro 

de 2009).  
 
Os acionistas têm direito a receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não 

inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações. 
Em 31 de dezembro de 2010 foi provisionado o montante de R$ 75 mil à razão de R$ 0,02996 por ação 
ordinária e R$ 0,03296 por ação preferencial, equivalente ao dividendo mínimo obrigatório, registrado em 
Outros Passivos. 

 
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, da CVM. Essas operações são 
efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em 
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condições de comutatividade. Em 31 de dezembro de 2010, destacaram-se os Títulos e Valores Mobiliários – 
Carteira Própria, com vencimento até 30 dias, no valor de R$ 84.034 mil e resultado correspondente de R$ 34 
mil, e Aplicações no Mercado Aberto – Posição Bancada, com vencimento acima de 365 dias, no valor de R$ 
35.945 mil (R$ 111.995 mil em 31 de dezembro de 2009) e resultado correspondente de R$ 10.927 mil (R$ 
10.594 mil em 2009). 
 
 Além das operações acima discriminadas, a Investimentos Bemge, como parte integrante do Convênio 
de Rateio de Custos Comuns do Conglomerado Itaú Unibanco, registrou em Outras Despesas Administrativas 
R$ 16 mil (R$ 43 mil em 2009) em função da utilização da estrutura comum.  
 

Os honorários atribuídos aos Administradores da Investimentos Bemge foram pagos pelo controlador 
Itaú Unibanco Holding S.A. 

 
Em 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2009 não existiam posições em aberto no mercado 

de derivativos. 
 

Balanço de Abertura 
01/01/2009

DISPONIBILIDADES 45                    24                      24                                
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 35.945             111.995             106.932                       
ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 84.034             811                    738                              
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS 4.193               4.064                 34.487                         
ATIVOS FISCAIS 10.615             10.717               12.868                         

Impostos a Compensar 9.773               9.839                 10.969                         
Créditos Tributários 842                  878                    1.899                           

204                  204                    204                              
135.036           127.815             155.253                       

PROVISÕES 2.191               2.175                 33.106                         
OBRIGAÇÕES FISCAIS -                      744                    1.014                           

Outros -                      744                    1.014                           
274                  202                    231                              

TOTAL DO PASSIVO 2.465               3.121                 34.351                         
CAPITAL SOCIAL 67.000             62.000               60.200                         
RESERVAS INTEGRALIZADAS 65.571             62.694               60.702                         
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 132.571           124.694             120.902                       

135.036           127.815             155.253                       

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Balanço Patrimonial
(Em Milhares de Reais)

ATIVO

OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS 

31/12/2010 31/12/2009

TOTAL DO ATIVO 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PASSIVO

OUTROS PASSIVOS

 
 
 
2009 x 2008 
 

Para fins de comparabilidade, as demonstrações contábeis utilizadas para análise dos períodos de 
2009 e 2008 foram elaboradas utilizando-se a prática contábil brasileira anterior (“BRGAAP”). 

 
Os ativos totais atingiram R$ 128.306 mil em 31 de dezembro de 2009 (R$ 155.813 mil em 31 de 

dezembro de 2008) e estavam compostos substancialmente por Aplicações no Mercado Aberto, no valor de R$ 
111.995 mil (R$ 106.932 mil em 31 de dezembro de 2008). 

 
Os outros créditos totalizaram R$ 15.272 mil 31 de dezembro de 2009 (R$ 47.915 mil em 31 de 

dezembro de 2008) e estavam compostos basicamente por Depósitos em Garantia de Obrigações Legais – 
Fiscais e Previdenciárias no valor de R$ 4.064 mil (R$ 34.487 mil em 31 de dezembro de 2008) e Impostos e 
Contribuições a Compensar no valor de R$ 10.330 mil (R$ 11.530 mil em 31 de dezembro de 2008). 
 

Em 31 de dezembro de 2009, as obrigações fiscais e previdenciárias totalizaram R$ 3.402 mil (R$ 
34.672 mil em 31 de dezembro de 2008) e estavam compostas basicamente por Obrigações Legais – Fiscais e 
Previdenciárias, no valor de R$ 2.168 mil (R$ 33.100 mil em 31 de dezembro de 2008). A Investimentos Bemge 
S.A. aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais, instituído pela Lei n° 11.9 41, 
de 27 de maio de 2009. A tese inserida no programa refere-se à CSLL X Não Empregadores e foi liquidada 
basicamente pela conversão do depósito judicial, não gerando efeito no resultado. 
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Os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido, ajustado conforme 

disposto na Lei das Sociedades por Ações. As ações preferenciais têm direito à participação diferenciada na 
distribuição de lucros e dividendos. Conforme Reunião do Conselho de Administração em 14 de dezembro de 
2009, foi deliberado pagamento em 30 de dezembro de 2009 de Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 
2,1990 por ação ordinária (R$ 1,86915 líquido de IRF) e R$ 2,4189 por ação preferencial (R$ 2,056065 líquido 
de IRF). 
 

As operações realizadas entre partes relacionadas, basicamente com o controlador Itaú Unibanco S.A. 
(ITAÚ UNIBANCO), são divulgadas em atendimento à Deliberação nº 560, de 11 de dezembro de 2008, 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 2009 destacaram-se as 
Aplicações no Mercado Aberto – Posição Bancada com vencimento acima de 365 dias, no total de R$ 111.995 
mil (R$ 106.932 mil em 31 de dezembro de 2008) e resultado correspondente de R$ 10.594 mil (R$ 10.967 mil 
em 2008). 
 

Os honorários atribuídos aos Administradores da Investimentos Bemge S.A. são efetuados pelo 
controlador ITAÚ UNIBANCO. 

 
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008 não existiam posições em aberto no mercado de derivativos. 

 

13.900             44.982             -69,1%
Disponibilidades 24                    24                    -                  
Títulos e Valores Mobiliários 811                  -                      -                  
Outros Créditos 13.062             44.955             -70,9%
Outros Valores e Bens 3                      3                      -                  

114.406           110.831           3,2%

114.205           110.630           3,2%
Aplicações no Mercado Aberto 111.995           106.932           4,7%
Títulos e Valores Mobiliários -                      738                  -                  
Outros Créditos 2.210               2.960               -25,3%

201                  201                  -                  

128.306           155.813           -17,7%

3.395               32.760             -89,6%
Sociais e Estatutárias 162                  186                  -12,9%
Fiscais e Previdenciárias 3.185               32.521             -90,2%
Diversas 48                    53                    -9,4%

217                  2.151               -89,9%

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fiscais e Previdenciárias 217                  2.151               -89,9%

124.694           120.902           3,1%
Capital Social 62.000             60.200             3,0%
Reservas de Capital 182                  182                  -                  
Reservas de Lucros 62.512             60.520             3,3%

128.306           155.813           -17,7%

31/12/2009 x 
31/12/2008

31/12/2009 31/12/2008

INVESTIMENTOS - Outros Investimentos

TOTAL DO ATIVO 

INVESTIMENTOS BEMGE S.A.
Balanço Patrimonial
(Em Milhares de Reais)

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ATIVO

CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO

CIRCULANTE - OUTRAS OBRIGAÇÕES

NÃO CIRCULANTE

TOTAL DO PASSIVO  
 
 
 
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; b) 
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de 
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volumes e introdução de novos produtos e serviços; 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. 

 
2010 x 2009 

 
A Investimentos Bemge S.A. apresentou ao final de 2010 resultado operacional de R$ 11.414 mil (R$ 

11.862 mil de 01/01 a 31/12/2009) e lucro líquido de R$ 7.952 mil (R$ 9.336 mil de 01/01 a 31/12/2009).  
 

O lucro líquido por ação foi de R$ 3,36 em 31 de dezembro de 2010 (R$ 3,95 em 31/12/2009), 
enquanto o valor patrimonial por ação atingiu R$ 56,09 (R$ 52,75 em 31/12/2009). 
 

O capital social em 31 de dezembro de 2010 estava representado por 2.363.936 ações escriturais sem 
valor nominal, sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 preferenciais. 
 

11.782         12.315          -4,3%
Valores Mobiliários 11.674         12.090          -3,4%
Outras Receitas Operacionais 108              225               -52,0%

(368)             (453)              -18,8%
Administrativas (348)             (418)              -16,7%
Outras Despesas Operacionais (20)               (35)                -42,9%

11.414         11.862          -3,8%

11.414         11.862          -3,8%

(3.462)          (2.526)           37,1%
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes (3.427)          (1.571)           118,1%
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos (35)               (955)              -96,3%

7.952           9.336            -14,8%

2.363.936 2.363.936

Lucro básico/Diluído por ação - ordinária e preferencial 3,36             3,95              

2010 x 
2009

INVESTIMENTOS BEMGE S.A. 
Demonstração do Resultado
(Em Milhares de Reais)

LUCRO LÍQUIDO

DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTI CIPAÇÕES

IMPOSTO DE RENDA  E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

01/01 a 
31/12/2009

01/01 a 
31/12/2010

RECEITAS OPERACIONAIS

NÚMERO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO 

 
 
 
2009 x 2008 
 

Para fins de comparabilidade, as demonstrações contábeis utilizadas para análise dos períodos de 
2009 e 2008 foram elaboradas utilizando-se a prática contábil brasileira anterior (“BRGAAP”). 
 

A Investimentos Bemge S.A. apresentou ao final de 2009 resultado operacional de R$ 11.862 mil (R$ 
12.471 mil de 01/01 a 31/12/2008) e lucro líquido de R$ 9.336 mil (R$ 7.951 mil de 01/01 a 31/12/2008).  
 

O lucro líquido por ação foi de R$ 3,95 em 31 de dezembro de 2009 (R$ 3,36 em 31/12/2008), 
enquanto o valor patrimonial por ação atingiu R$ 52,75 (R$ 51,14 em 31/12/2008). 
 

O capital social em 31 de dezembro de 2009 estava representado por 2.363.936 ações escriturais sem 
valor nominal, sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 preferenciais. 
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12.315          12.861          -4,2%
Financeiras 12.090          12.699          -4,8%
Outras Receitas Operacionais 225               162               38,9%

(453)              (390)              16,2%
Outras Despesas Administrativas (418)              (352)              18,8%
Outras Despesas Operacionais (35)                (38)                -7,9%

11.862          12.471          -4,9%

11.862          12.471          -4,9%

(2.526)           (4.520)           -44,1%
Devidos Sobre Operações do Período (1.571)           (5.981)           -73,7%
Referentes a Diferenças Temporárias (955)              1.461            -165,4%

9.336            7.951            17,4%
2.363.936 2.363.936

3,95 3,36 17,4%
52,75 51,14 3,1%

Variação
01/01 a 

31/12/2008
01/01 a 

31/12/2009

RECEITAS OPERACIONAIS

Nº DE AÇÕES (Nota 4a)
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R$

INVESTIMENTOS BEMGE S.A. 
Demonstração do Resultado
(Em Milhares de Reais)

LUCRO LÍQUIDO

DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

IMPOSTO DE RENDA  E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 3f)

 

 

 
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos releva ntes que os eventos abaixo tenham causado ou se 
espera que venham a causar nas demonstrações financ eiras do emissor e em seus resultados: 
 
a) Introdução ou alienação de segmento operacional  
 

Não se aplica. 
 
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária  
 

Não se aplica. 
 
c) Eventos ou operações não usuais 
 

Não se aplica. 
 
 
10.4. Os diretores devem comentar: 
 
a) Mudanças significativas nas práticas contábeis  
 

Em 28/12/2007 foi sancionada a Lei nº 11.638 que altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976, e da Lei nº 6.385, de 07/12/1976 sobre práticas contábeis, elaboração e divulgação das 
demonstrações contábeis. 
 

Apresentamos a seguir as principais alterações promovidas pela Lei já contempladas nas 
demonstrações contábeis de 31/12/2008: 
 

• Divulgação da Demonstração do Fluxo de Caixa em substituição à Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos e da Demonstração do Valor Adicionado como partes integrantes do 
conjunto das demonstrações contábeis requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.  

 
• Ajuste a valor presente das operações ativas e passivas de longo prazo, sendo as demais 

ajustadas quando houver efeito relevante. 
 
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
 

Não houve efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
 
c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 
 

Não houve ressalva e ênfase nos pareceres do auditor para os anos de 2010, 2009 e 2008. 
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar polític as contábeis críticas adotadas pelo emissor, 
explorando, em especial, estimativas contábeis feit as 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-circulant es, 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 3 de nossas demonstrações contábeis 
para as datas-base de 31/12/2010, 31/12/2009 e 31/12/2008. A preparação das demonstrações contábeis 
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 freqüentemente 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 requer que façamos estimativas e utilizemos premissas 
que afetam os valores contabilizados dos ativos e passivos e a divulgação de ativos e passivos contingentes na 
data das demonstrações contábeis bem como os valores contabilizados de receitas e despesas durante esses 
mesmos períodos. Estimativas e premissas utilizadas são utilizadas, por exemplo, para a determinação da vida 
útil de certos ativos, para a determinação de que certo ativo ou um grupo de ativos apresenta perda no seu 
valor recuperável, para a determinação do valor de mercado de certos instrumentos financeiros e para a 
classificação e cálculo de passivos contingentes. As estimativas contábeis feitas nesses contextos requerem 
que façamos estimativas sobre assuntos que são altamente incertos. Em cada caso, se tivermos processado 
outras estimativas ou se mudanças nessas estimativas ocorrerem de um período para o outro, pode existir um 
impacto material na nossa condição financeira e no resultado das nossas operações. Sendo assim, os 
resultados reais podem diferir de nossas estimativas. 
 
Valor de Mercado de Instrumentos Financeiros 
 

Registramos alguns de nossos instrumentos financeiros pelo seu valor de mercado.  Os instrumentos 
financeiros registrados a valor de mercado em nosso balanço patrimonial são compostos basicamente pelos 
títulos e valores mobiliários classificados como títulos disponíveis para venda.   
 

Valor de mercado é definido como o valor no qual uma posição pode ser vendida ou liquidada em uma 
transação em condições normais de mercado. Estimamos esses valores utilizando cotações de mercado, 
quando disponíveis. Se essas não estiverem disponíveis, utilizamos uma variedade de fontes como cotações 
de corretores, modelos de precificação, preços cotados de instrumentos financeiros similares ou fluxos de caixa 
descontados. A determinação do valor de mercado quando não estiver disponível uma cotação de mercado 
envolve julgamento. Da mesma maneira, julgamentos devem ser utilizados ao estimarmos preços quando não 
existe nenhum parâmetro externo. Outros fatores que podem afetar as nossas estimativas são utilização de 
estimativas incorretas em nossos modelos e correlações inesperadas. Apesar de acreditarmos que nossos 
métodos de precificação são adequados e consistentes com os de outros participantes de mercado, o uso de 
diferentes metodologias e estimativas para determinar o valor de mercado de certos instrumentos pode resultar 
em valores de mercado diferentes na data do fechamento, o que pode afetar os valores de receitas ou perdas 
registrados para um determinado instrumento financeiro ativo ou passivo.  
 

Julgamentos também são requeridos para determinar se o declínio no valor de mercado abaixo do 
custo amortizado dos títulos disponíveis para venda ou mantidos até o vencimento é permanente, o que 
requereria a constituição de uma provisão com seus efeitos sendo reconhecidos no resultado do período. 
Utilizamos alguns fatores para determinar se uma perda é permanente, tais como o período de perda 
observado, o montante da perda e a expectativa de realização potencial do instrumento financeiro. 
 
Passivos Contingentes 
 

Somos parte em uma série de ações cíveis, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inerentes ao curso 
normal de nossas operações.  Registramos provisões para essas contingências baseados principalmente nos 
seguintes parâmetros: a) para os processos avaliados individualmente, na opinião de nossos assessores legais 
internos e externos da probabilidade de que recursos financeiros serão exigidos para a liquidação das 
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obrigações quando os valores de liquidação puderem ser estimados com suficiente certeza e b) para os 
processos avaliados de maneira massificada, na utilização de parâmetros estatísticos por grupo de ação, tipo 
de órgão legal (Juizado Especial Cível ou Justiça Comum) e reclamante. 

 
Classificamos os riscos de que tais contingências decorrentes das ações se materializarão em perdas 

efetivas para nós como prováveis, possíveis ou remotos. Reconhecemos provisões para essas contingências 
quando classificamos as perdas relativas a essas obrigações como prováveis. Apesar de não reconhecermos 
provisões para as contingências cujo risco consideramos como possíveis ou remotos, divulgamos em nossas 
demonstrações contábeis os valores das contingências cujo risco é considerado possível.  

 
Mensuramos os valores das contingências pela utilização de modelos e critérios que acreditamos 

estimarem da maneira mais aproximada possível esses valores, apesar do alto grau de incerteza na natureza 
dos termos e montantes dessas contingências.  

 
Apesar de acreditarmos que as contingências são refletidas adequadamente em nossas 

demonstrações contábeis, o seu desfecho pode resultar em obrigações de pagamento em valores mais altos 
do que a totalidade do que temos provisionado para todas as contingências, dadas as dificuldades inerentes 
em estimarmos valores exatos para essas ações. O Investimento BEMGE, com base na opinião de seus 
assessores legais, não está envolvida em processos administrativos ou judiciais que possam afetar 
significativamente os resultados de suas operações. 
 

 
10.6. Com relação aos controles internos adotados p ara assegurar a elaboração de demonstrações 
financeiras confiáveis, os diretores devem comentar : 
 
a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-
las  
 

A Administração da Investimentos Bemge 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 as praticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 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 as praticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 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 os sistemas determinados a serem efetivos podem 
apenas fornecer conforto razoável a respeito da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. 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 

Contábeis da companhia para 31 de dezembro de 2010 de acordo com os critérios definidos pelo COSO – 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission in Internal Control – Integrated 
Framework. A avaliação da Administração incluiu documentação, avaliação e teste do desenho e da efetividade 
dos controles internos relacionados às demonstrações contábeis. Com base nessa avaliação, a Administração 
concluiu que, para 31 de dezembro de 2010, os Controles Internos relacionados às Demonstrações Contábeis 
são efetivos. 

 
b) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente 
 

No relatório do auditor independente, não observamos nenhuma deficiência e recomendações sobre os 
controles internos que apresente risco de falha ou efeito material sobre as demonstrações financeiras.  
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No entanto, cabe destacar a maneira como a Investimentos Bemge executa o monitoramento dos 

apontamentos e planos de ação. As deficiências e recomendações das auditorias (interna e externa) são 
monitoradas mensalmente pelas Áreas Executivas, por meio de comitês multidisciplinares e com a presença de 
representantes da Auditoria Interna e de Risco Operacional.  

 
Adicionalmente, os resultados deste monitoramento são reportados de forma periódica ao Comitê 

Executivo da Instituição, bem como ao Comitê de Auditoria. 
 
 
10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os diretores 
devem comentar:  
 
a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 
 

Não se aplica. 
 
b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas 
nos prospectos da respectiva distribuição 
 

Não houve. 
 
c) Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 
 

Não houve. 
 

 
 
10.8. Os diretores devem descrever os itens relevan tes 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. 
 

 
 
10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciad os nas demonstrações financeiras indicados no 
item 10.8, 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 há. 
 
b) Natureza e o propósito da operação 
 

Não há. 
 
c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência 
da operação 
 

Não há. 
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10.10. Os diretores devem indicar e comentar os pri ncipais elementos do plano de negócios do 
emissor, explorando especificamente os seguintes tó picos: 
 
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 se aplica. 
 
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 se aplica. 
 
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 se aplica. 
 

 
10.11. Comentar sobre outros fatores que influencia ram 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. 
 
 
 
11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, duran te 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 emiss or, conforme estabelecido no seu estatuto social e 
regimento interno, identificando: 
 
a) Atribuições de cada órgão e comitê 
 

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. 

 
a.1 Conselho de Administração 
 

O Conselho de Administração, com atuação colegiada, é órgão obrigatório da companhia aberta. De 
acordo com o Estatuto Social do Emissor, referido órgão terá atribuições orientadoras, eletivas e fiscalizadoras, 
a ele competindo: 

 
• fixar a orientação geral dos negócios do Emissor; 
• eleger e destituir os Diretores do Emissor e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito 

dispuser seu Estatuto Social; 
• fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis do Emissor, solicitar 

informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; 
• convocar a Assembleia Geral; 
• manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 
• escolher e destituir os auditores independentes; 
• deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou 

de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; 
• deliberar sobre a aquisição das próprias ações, em caráter não permanente; e 
• deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. 

 
O Conselho de Administração é composto por acionistas do Emissor e pode ter de 03 a 09 membros. 

Na primeira reunião após a Assembleia Geral que o eleger, o Conselho escolherá, entre seus pares, os seus 
Presidente e Vice-Presidente. Os Conselheiros exercerão os mandatos pelo prazo de 01 ano, podendo 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 absoluta de seus membros em exercício. 
 
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) representar o Emissor, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, assumindo obrigações ou 
exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para o Emissor, 
inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) transigir e renunciar direitos, onerar e alienar bens 
do ativo permanente, independentemente de autorização do Conselho de Administração; (iii) decidir sobre a 
instalação, extinção e remanejamento de dependências; e (iv) constituir procuradores “ad negotia” ou “ad 
judicia”. Esse órgão deverá ter de 02 a 16 membros, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, 
Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, em conformidade com o que for estabelecido pelo 
Conselho de Administração ao prover esses cargos. 

 
A fim de promover a renovação dos membros da Diretoria e levando em consideração as melhores 

práticas de Governança Corporativa, em 29 de abril de 2009 o Estatuto Social do Emissor foi reformado de 
forma a reduzir a inelegibilidade para os cargos da Diretoria para pessoas que já tiverem completado 60 anos 
de idade na data da eleição. Pela regra anterior, a inelegibilidade era para pessoas que já tivessem completado 
62 anos na data da eleição.  

Os Diretores exercerão os mandatos pelo prazo de 01 ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão nos 
cargos até a posse dos substitutos. 

 
Poderão representar o Emissor o Diretor Presidente, os Diretores Vice-Presidentes e os Diretores 

Executivos, em conjunto de 02 (dois) quaisquer ou em conjunto com 01 Diretor. 
 
a.3. Conselho Fiscal  
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O Conselho Fiscal é órgão independente da administração, composto de 03 a 05 membros efetivos e 

igual número de suplentes, eleitos em Assembleia Geral para supervisionar as atividades da administração e 
dos auditores independentes.  

 
De acordo com o Estatuto Social do Emissor, o Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente e 

sua instalação, conforme a Lei das Sociedades por Ações, depende de deliberação da Assembleia Geral. O 
Conselho Fiscal não foi instalado no período que compreende os exercício s de 2008, 2009 e 2010. 
 
a.4 Comitês 
 
a.4.1. Comitê de Negociação 

 
Em 31.07.2002, foi aprovada pelo Conselho de Administração nossa Política de Negociação de Valores 

Mobiliários. A fim de viabilizar e garantir a implementação das novas regras de negociação, foi criado, por meio 
do próprio instrumento da política, o Comitê de Negociação. 

 
Cabe a esse Comitê: (i) assessorar o Diretor de Relações com Investidores; (ii) avaliar 

permanentemente a sua atualidade e propor as alterações pertinentes; (iii) deliberar sobre dúvidas de 
interpretação do seu texto; (iv) determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação; (v) 
regular as adesões; (vi) apurar e decidir casos de violação da política; (vii) analisar questionamentos oficiais 
dos órgãos reguladores e auto-reguladores e elaborar as respectivas respostas; e (viii) propor solução para 
casos omissos e excepcionais. 

 
Além do Diretor de Relações com Investidores, o Comitê de Negociação será composto por 01 membro 

do Conselho de Administração, indicado pelo próprio Conselho, e pelo Diretor de Relações com Investidores do 
Itaú Unibanco Holding S.A., e reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor de Relações com Investidores. 
 
a.4.2. Comitê de Divulgação 

 
Em 31.07.2002, foi aprovada pelo Conselho de Administração a Política de Divulgação de Ato ou Fato 

Relevante do Emissor. A fim de viabilizar e garantir a implementação das novas regras de divulgação, foi 
criado, por meio do próprio instrumento da política, o Comitê de Divulgação. 

 
Cabe a esse Comitê: (i) assessorar o Diretor de Relações com Investidores; (ii) avaliar 

permanentemente a sua atualidade e propor as alterações pertinentes; (iii) deliberar sobre dúvidas de 
interpretação do seu texto; (iv) determinar as ações necessárias para a sua divulgação e disseminação, 
inclusive junto ao corpo de funcionários do Emissor; (v) analisar previamente o conteúdo dos comunicados à 
imprensa (press releases), reuniões com investidores e analistas (road shows), teleconferências e 
apresentações públicas que contenham informações relevantes sobre o Emissor; (vi) regular as adesões; (vii) 
apurar e decidir casos de violação da política; (viii) analisar questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e 
auto-reguladores e elaborar as respectivas respostas; e (ix) propor solução para casos omissos e excepcionais. 

 
Além do Diretor de Relações com Investidores, o Comitê de Divulgação será composto por 01 membro 

do Conselho de Administração, indicado pelo próprio Conselho, e pelo Diretor de Relações com Investidores do 
Itaú Unibanco Holding S.A., e reunir-se-á sempre que convocado pelo Diretor de Relações com Investidores. 
 
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 no período que compreende os 

exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
 
Nosso Comitê de Negociação e nosso Comitê de Divulgação tiveram sua atual estrutura aprovada em 

Reunião do Conselho de Administração datada de 31 de novembro de 2002. 
 
c) Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê 

 
A avaliação de desempenho dos órgãos estatutários, bem como dos comitês, é desempenhada pelos 

comitês instaurados no Itaú Unibanco Holding S.A., posto que as estruturas administrativas do Emissor 
reportam-se ao seu controlador.  
 
d) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

 
Compete ao Diretor Presidente presidir as Assembleias Gerais, convocar e presidir as reuniões da 

Diretoria e supervisionar a atuação desta. Aos Diretores Vice-Presidentes competem a administração e a 
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representação do Emissor. Por fim, aos Diretores Executivos e Diretores compete coadjuvar os Vice-
Presidentes no desempenho de suas funções. 

 
Como mencionado no item a.2, poderão representar o Emissor o Diretor Presidente, os Diretores Vice-

Presidentes e os Diretores Executivos, em conjunto de 02 quaisquer ou em conjunto com 01 Diretor. 
 
e) Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da 
diretoria 

 
Vide item 12.1 “c”. 

 

 
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas rel ativas às assembleias gerais, indicando: 
 
a) Prazos de convocação 
 

De acordo com o artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, o prazo em primeira 
convocação é de 15 (quinze) dias de antecedência da realização da assembleia e 08 (oito) dias para a 
segunda convocação. 
 
 
b) Competências  
 

A Assembleia Geral tem as competências que lhe são atribuídas pela Lei nº 6.404/76, conforme 
alterada. 
 
 
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 na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
do Emissor, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Walther Moreira Salles, Piso Guajuviras, 
em São Paulo (SP) e no website do Emissor (www.investimentosbemge.com.br); bem como no website da 
CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br). Os acionistas também podem 
solicitar cópia dos referidos documentos pelo e-mail srcw-drinvest@itau-unibanco.com.br. 
 
 
d) Identificação e administração de conflitos de interesses  
 

De acordo com os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 115 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, 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, 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 (três) exercícios sociais. 
 
 
f) Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas, 
indicando se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 
 

Os acionistas podem, ainda, ser representados na Assembleia Geral por procurador, nos termos do 
Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, desde que o procurador esteja com seu documento de 
identidade e os seguintes documentos comprovando a validade de sua procuração (para documentos 
produzidos no exterior, a respectiva tradução deverá estar devidamente consularizada, traduzida, juramentada 
e registrada em Cartório de Títulos e Documentos): 
 

• Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do contrato/estatuto social da pessoa jurídica representada, 
documento que comprove a eleição dos administradores (dentre eles o signatário do mandato) e a 
correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório; 
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• Pessoas Físicas: a correspondente procuração, com firma reconhecida em cartório. 
 

De modo a facilitar os trabalhos da assembleia, o Emissor sugere aos  acionistas representados por 
procuradores que enviem, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, cópia dos documentos 
acima elencados por correio ou portador para: 
 

Investimentos Bemge S.A. – Departamento de Relação com Investidores 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 11º andar 
Parque Jabaquara, em São Paulo (SP) - CEP 04344-902 

 
ou para o número de fax (011) 5019-2302 ou, ainda, para o e-mail srcw-drinvest@itau-

unibanco.com.br. 
 
O Emissor ainda não possui um sistema de aceitação de procuração por meio eletrônico. 

 
g) Manutenção de 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. 
 
h) Transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias 
 

O Emissor não possui um sistema de transmissão ao vivo e/ou de áudio das Assembleias Gerais. 
 
i) Mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas 
 

Os acionistas podem entrar em contato com o Emissor para formular propostas à administração por  
meio do e-mail srcw-drinvest@itau-unibanco.com.br 
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12.4. Descrever as regras, políticas e práticas rel ativas ao conselho de administração, indicando: 
 
a) Frequência das reuniões 
 
O Conselho de Administração reúne-se sempre que necessário. Em 2009, o Conselho de Administração se 
reuniu 7 (sete) vezes. 
 
b) Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício 
do direito de voto de membros do conselho 
 
Não há. 
 
c) Regras de identificação e administração de conflitos de interesses 
 
Não há regras específicas de identificação e administração de conflitos de interesses no âmbito do Emissor.  
 

 
12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissór ia inserida no estatuto para a resolução dos 
conflitos entre acionistas e entre estes e o emisso r por meio de arbitragem 
 
Não há.  
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12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordo s, inclusive apólices de seguro, que prevejam o 
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pel os administradores, decorrentes da reparação 
de danos causados a terceiros ou ao emissor, de pen alidades impostas por agentes estatais, ou de 
acordos com o objetivo de encerrar processos admini strativos 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 garantir aos seus administradores, nos 
termos da apólice, o pagamento ou reembolso de despesas na hipótese de o patrimônio pessoal de tais 
administradores seja atingido por imputação de responsabilidade pessoal, solidária ou subsidiária em 
decorrência de processos judiciais, administrativos ou arbitrais, incluindo, mas não limitado, àqueles de 
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natureza cível, trabalhista, tributária, consumerista ou previdenciária, ou devido à desconsideração da 
personalidade jurídica, relacionados 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 normativos federais, estaduais e/ou municipais, ou normas 
estrangeiras ou ainda regulatórias ou de valores mobiliários. A atual apólice prevê limite máximo de 
indenização de U$150.000.000,00 (cento e cinqüenta bilhões de dólares norte-americanos), sujeito a sub-
limites e franquias específicas para cada cobertura contratada.  
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ITEM 13 - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 
 
13.1. Descrever a política ou prática de remuneraçã o 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 se guintes aspectos: 
 

Inicialmente, cumpre destacar que o Emissor não é uma empresa operacional.  

Em 2010, o Emissor não reconheceu em seu resultado nenhuma remuneração paga a seus 
administradores. É importante ressaltar, contudo, que os administradores do Emissor também integram os 
órgãos da administração de seu controlador (Itaú Unibanco Holding S.A., ou “Itaú Unibanco”) ou de empresas 
controladas por ele (em conjunto com Itaú Unibanco, Conglomerado Itaú Unibanco). Por essa razão, referidos 
administradores são remunerados apenas pelas funções que exercem em tais empresas e não receberam, no 
exercício de 2010, remuneração específica pelo fato de participarem de órgãos de administração do Emissor.  

Assim, os administradores do Emissor são remunerados pelo Conglomerado Itaú Unibanco de acordo 
com a política de remuneração aplicável aos administradores do 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 - 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. 
 

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 do 
Emissor também integram os órgãos da administração de seu controlador - Itaú Unibanco - ou de empresas 
controladas por ele, de modo que são remunerados apenas pelas funções que exercem nos órgãos da 
administração do Conglomerado Itaú Unibanco. 
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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. 

 
13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resul tado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista 
para o exercício social corrente do conselho de adm inistração, da diretoria estatutária e do conselho 

         Em consonância com faculdade da autarquia, incluímos dados referentes aos exercícios de 2009 e 2010.

         Conforme destacado acima, o Emissor não reconheceu no resultado dos 2 últimos exercícios sociais despesa relativa à remuneração de seus administradores.

         Não obstante, em 2009 e 2010, a assembleia geral ordinária do Emissor aprovou que o montante global 
máximo da remuneração a ser paga aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria fosse de R$ 

        Para 2011, a assembleia geral aprovou a manutenção da verba global anual destinada à remuneração 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria do Emissor em até R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que 
 
 

           Não aplicável.

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercí cios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do consel ho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:

 
 
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 
 

O Emissor 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. 
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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. 
 
n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de 
remuneração baseado em ações 
 

Não aplicável. 
 

 

Ordinárias Preferenciais Total Ordinárias Preferenciais Total

Emissor Investimentos Bemge S.A. 5                    3                    8                    3                    2                    5                    

Itaú Unibanco Holding S.A. -                 3.448.893      3.448.893      -                 694.218         694.218         

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. 47.156.878    8.183.256      55.340.134    15.393           -                 15.393           

Companhia ESA 47.156.878    -                 47.156.878    -                 -                 -                 

Controladoras 
Indiretas

Ações Ações

13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas diret a ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterio r, e outros valores mobiliários 
conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emiss or, seus controladores diretos ou indiretos, socied ades controladas ou sob controle 
comum, por membros do conselho de administração, da  diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrup ados por órgão, na data de 
encerramento do último exercício social

Empresas

Conselho de Administração Diretoria

 

           Não aplicável.

13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado do último exercício social e à prevista para o ex ercício
social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguin te conteúdo:

 
 

        Não aplicável.

13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de  administração e da diretoria estatutária ao 
final do último exercício social, elaborar tabela c om o seguinte conteúdo:

 
 

        Não aplicável.

13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relat ivas à remuneração baseada em ações
do conselho de administração e da diretoria estatutária, no s 3 últimos exercícios sociais, elaborar
tabela com o seguinte conteúdo:

 
 
13.9. Descrição sumária das informações necessárias  para a compreensão dos dados divulgados nos 
itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, 
indicando, no mínimo: 
 
a) Modelo de precificação 
 
Não aplicável 
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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 
 

 
13.10. Em relação aos planos de previdência em vigo r conferidos aos membros do conselho de 
administração e aos diretores estatutários, fornece r as seguintes informações em forma de tabela:

         Não aplicável.
 
 

          Não aplicável.

13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercíc ios sociais, em relação ao conselho de
administração, à diretoria estatutária e ao conselh o fiscal:

 
 
13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem 
mecanismos de remuneração ou indenização para os ad ministradores em caso de destituição do cargo 
ou de aposentadoria, indicando quais as consequênci as financeiras para o emissor   
 

Não há. 
 

 
 
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 sej am partes relacionadas aos controladores, diretos o u 
indiretos, conforme definido pelas regras contábeis  que tratam desse assunto 
 

Não aplicável. 
 

 
 
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 ass essoria prestados  
 

Não há. 
 

 
 
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 administ ração, da diretoria estatutária ou do conselho 
fiscal do emissor, agrupados por órgão, especifican do a que título tais valores foram atribuídos a tai s 
indivíduos  
 

Não há. 
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13.16. Fornecer outras informações que o emissor ju lgue relevantes 
 

Considerando que o Emissor 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 Itaú Unibanco”. Para mais informações sobre referido plano, consulte o 
Formulário de Referência do Itaú Unibanco. 
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ITEM 14 - RECURSOS HUMANOS  
 
14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, for necendo as seguintes informações:  
 
 
a) Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 
geográfica) 
 

A empresa Investimentos BEMGE não é operativa, ela não possui funcionários. Todos os seus custos 
são rateados entre outras empresas da Holding. 
 
 
b) Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 
geográfica) 
 

Não há, pois a empresa não possui funcionários em seu quadro. 
 
 
c) Índice de rotatividade 
 

Índice não disponível, uma vez que esta empresa não possui funcionários em seu quadro. 
 
 
d) Exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas  
 

Não há, pois a empresa não possui funcionários em seu quadro. 
 
 
14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrid a com relação aos números divulgados no item  14.1 
acima 
 

Não há. 
 
 
14.3. Descrever as políticas de remuneração dos emp regados 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 não-administradores, 
identificando: 
 
I - Grupos de beneficiários 
 

Não aplicável. 
 
II - Condições para exercício 
 

Não aplicável. 
 
III - Preços de exercício  
 

Não aplicável. 
 
IV - Prazos de exercício  
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Não aplicável. 

 
V - Quantidade de ações comprometidas pelo plano 
 

Não aplicável. 
 
 
14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindi catos 
 

A empresa Investimentos BEMGE não é operativa, ela não possui funcionários, portanto, não há 
relações com sindicatos. 
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ITEM 15. CONTROLE 
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Descrição da distribuição do capital social 29 de abril de 2011

Número de acionistas pessoas físicas 1.263

Número de acionistas pessoas jurídicas 126

Número de investidores institucionais 0

Número de ações ordinárias em circulação 15.925

Número de ações preferenciais em circulação 26.656

Total 42.581

15.3. Em forma de tabela, descrever a distribuição do capita l, conforme apurado na última
assembleia geral de acionistas:

Composição com base na Assembleia Geral Ordinária d e:

 
 
15.4. Caso o emissor deseje, inserir organograma do s acionistas do emissor, identificando todos os 
controladores diretos e indiretos bem como os acion istas com participação igual ou superior a 5% de 
uma classe ou espécie de ações, desde que compatíve l com as informações apresentadas nos itens 
15.1 e 15.2  
 
 

Não há. 
 
 
15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas a rquivado na sede do emissor ou do qual o 
controlador seja parte, regulando o exercício do di reito de voto ou a transferência de ações de emissã o 
do emissor, indicar: 
 
a) Partes 
 

Não há. 
 
b) Data de celebração 
 

Não há. 
 
c) Prazo de vigência 
 

Não há. 
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d) Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle 
 

Não há. 
 
e) Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 
 

Não há. 
 
f) Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las 
 

Não há. 
 
g) Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de 
administração 
 

Não há. 
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ITEM 16 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com parte s 
relacionadas, conforme definidas pelas regras contá beis que tratam desse assunto 
 

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. 
 
 
 
16.2. Informar, em relação às transações com partes  relacionadas que, segundo as normas contábeis, 
devam ser divulgadas nas demonstrações financeiras individuais ou consolidadas do emissor e que 
tenham sido celebradas nos 3 últimos exercícios soc iais ou estejam em vigor no exercício social 
corrente: 
 
a) Nome das partes relacionadas 
 

• Itaú Unibanco S.A. - Controladora 
 

b) Relação das partes com o emissor 
 

Vide item a); 
 
c) Data da transação 
 

Vide item e). 
 
d) Objeto do contrato 
 

• Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – Aplicações no Mercado Aberto – Posição Bancada; 
• Títulos e Valores Mobiliários; 

 
e) Montante envolvido no negócio 
 
e.1) Transações que apresentam saldo no exercício social corrente 
 

Data Base  Contraparte Nome Papel Vencimento Data Transação Saldo 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 10/01/2020 29/12/2010 0 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 01/04/2022 25/06/2010 1 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 01/04/2020 30/12/2010 1 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 01/04/2022 06/01/2009 1 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 01/04/2022 15/07/2008 4 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 01/11/2022 15/07/2008 8 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 01/06/2022 15/07/2008 21 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 01/11/2022 15/07/2008 0 

31/12/2010 Itaú Unibanco S.A. Títulos e Valores Mobiliários 03/01/2011 29/10/2010 84 

 
 
e.2) Transações encerradas celebradas nos 3 últimos exercícios sociais 
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Data Base  Contraparte Nome Papel Vencimento Data Transação Saldo 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 31/10/2022 15/07/2008 7 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 31/05/2022 15/07/2008 19 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 31/03/2022 30/06/2008 0 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 31/03/2022 15/07/2008 9 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 29/07/2016 15/07/2008 3 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 30/03/2022 14/12/2007 72 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 30/03/2022 06/01/2009 1 

31/12/2009 Itaú Unibanco S.A. Aplicações no Mercado Aberto - Posição Bancada 31/10/2022 15/07/2008 0 

 
 
f) Saldo existente 
 

Vide quadro no item e). 
 
g) Montante correspondente ao interesse de tal parte relacionada no negócio, se for possível aferir 
 

Não se aplica. 
 
h) Garantias e seguros relacionados 
 

Não se aplica. 
 
i) Duração 
 

Vide quadro no item e). 
 
j) Condições de rescisão ou extinção 
 

Não se aplica. 
 
k) Quando tal relação for um empréstimo ou outro tipo de dívida, informar ainda: 
I - Natureza e razões para a operação 
II - Taxa de juros cobrada 
 

Não se aplica. 
 
 
16.3. Em relação a cada uma das transações ou conju nto de transações mencionados no item 16.2 
acima ocorridas no último exercício social: (a) ide ntificar as medidas tomadas para tratar de conflito s 
de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritame nte comutativo das condições pactuadas ou o 
pagamento compensatório adequado 
 
(a) identificar as medidas tomadas para tratar de c onflitos de interesses  
 

As operações entre partes relacionadas são realizadas e divulgadas em atendimento à Deliberação nº 
642, de 07/10/2010, da CVM. 
 

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 



Investimentos Bemge S.A. 

71 
 

qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) ou valor igual ou 
superior a 1% (hum por cento) sobre o patrimônio líquido da INVESTIMENTOS BEMGE, considerando-se 
aquele que for maior. 
 
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo da s 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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ITEM 17. CAPITAL SOCIAL 
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ITEM 18 – VALORES MOBILIÁRIOS 
 
18.1. Descrever os direitos de cada classe e espéci e de ação emitida: 
 

O Estatuto Social do Emissor prevê 02 espécies de ações: ordinárias e preferenciais, ambas 
escriturais, sem valor nominal e de classe única. 
 
 
a) 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. 
 
b) Direito de voto 
 

As ações preferenciais não têm direito de voto. Cada ação ordinária corresponde um voto nas 
deliberações das Assembleias Gerais. 
 
c) Conversibilidade em outra classe ou espécie de ação, indicando: 
 
I – Condições e 
II – Efeitos sobre o capital social  
 

As ações, ordinárias ou preferenciais do Emissor, não são conversíveis. 
 
d) Direitos no 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. 
 
e) Direito a participação em oferta pública por alienação de controle 
 

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. 
 
f) Restrições à circulação 
 

Não há. 
 
g) 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. 
 
h) Outras características relevantes 
 

Não há. 
 
i) Emissores estrangeiros devem identificar as diferenças entre as características descritas nos itens “a” a “i” e 
aquelas normalmente atribuídas a valores mobiliários semelhantes emitidos por emissores nacionais, 
diferenciando quais são próprias do valor mobiliário descrito e quais são impostas por regras do país de origem 
do emissor ou do país em que seus valores mobiliários estão custodiados  
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Não há. 
 
 
18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutári as que limitem o direito de voto de acionistas 
significativos ou que os obriguem a realizar oferta  pública 
 
Não há. 
 
 
18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas re lativas a direitos patrimoniais ou políticos 
previstos no estatuto  
 
Não há. 
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FIGE4

Trimestre encerrado em Mínima Máxima Volume de Negocia ção (R$)
Março 2007 -              -              -                                                              

Junho 2007 -              -              -                                                              

Setembro 2007 -              -              -                                                              

Dezembro 2007 -              -              -                                                              

Março 2008 -              -              -                                                              

Junho 2008 -              -              -                                                              

Setembro 2008 -              -              -                                                              

Dezembro 2008 -              -              -                                                              

Março 2009 -              -              -                                                              

Junho 2009 -              -              -                                                              

Setembro 2009 -              -              -                                                              

Dezembro 2009 -              -              -                                                              

Março 2010 41,29          41,29          4.132,00                                                      

Junho 2010 -              -              -                                                              

Setembro 2010 -              -              -                                                              

Dezembro 2010 -              -              -                                                              

FIGE3

Trimestre encerrado em Mínima Máxima Volume de Negocia ção (R$)
Março 2007 -              -              -                                                              

Junho 2007 -              -              -                                                              

Setembro 2007 -              -              -                                                              

Dezembro 2007 -              -              -                                                              

Março 2008 -              -              -                                                              

Junho 2008 -              -              -                                                              

Setembro 2008 -              -              -                                                              

Dezembro 2008 -              -              -                                                              

Março 2009 -              -              -                                                              

Junho 2009 -              -              -                                                              

Setembro 2009 -              -              -                                                              

Dezembro 2009 -              -              -                                                              

Março 2010 -              -              -                                                              

Junho 2010 -              -              -                                                              

Setembro 2010 -              -              -                                                              

Dezembro 2010 -              -              -                                                              

18.4. Em forma de tabela, informar volume de negociações bem como maiores e menores cotações
dos valores mobiliários negociados em bolsa de valores ou me rcado de balcão organizado, em cada
um dos trimestres dos 3 últimos exercícios sociais

 
 
18.5. Descrever outros valores mobiliários emitidos  que não sejam ações, indicando: 
 
a) Identificação do valor mobiliário 
 
Não se aplica. 
 
b) Quantidade 
 
Não se aplica. 
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c) Valor 
 
Não se aplica. 
 
d) Data de emissão 
 
Não se aplica. 
 
e) Restrições à circulação 
 
Não se aplica. 
 
f) Conversibilidade em ações ou conferência de direito de subscrever ou comprar ações do emissor, 
informando: 
I - Condições 
II - Efeitos sobre o capital social  
 
Não se aplica. 
 
g) Possibilidade de resgate, indicando: 
I - Hipóteses de resgate  
II - Fórmula de cálculo do valor de resgate 
 
Não se aplica. 
 
h) Quando os valores mobiliários forem de dívida, indicar, quando aplicável:  
I - Vencimento, inclusive as condições de vencimento antecipado 
II - Juros 
III - Garantia e, se real, descrição do bem objeto 
IV - Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado 
V - Eventuais restrições impostas ao emissor em relação: 
• à distribuição de dividendos 
• à alienação de determinados ativos 
• à contratação de novas dívidas 
• à emissão de novos valores mobiliários 
VI - O agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato 
 
Não se aplica. 
 
i) Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários 
 
Não se aplica. 
 
j) Outras características relevantes 
 
Não se aplica. 
 
 
 

 
 
 
18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor m obiliário admitida à negociação em mercados 
estrangeiros, indicar: 
 
a) País 
 
Não se aplica. 
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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. 
 
 
 
18.8. 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. 
 
 
 
18.9. Descrever as ofertas públicas de aquisição fe itas pelo emissor relativas a ações de emissão de 
terceiro  
 

Não houve. 
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ITEM 19. PLANOS DE RECOMPRA E VALORES MOBILIÁRIOS E M TESOURARIA 
 

 
 

Tipo (classe e espécie) Quantidade

Saldo inicial (em 

R$)

Preço médio ponderado de 

aquisição (em R$) Aquisições Cancelamentos

Saldo final 

(em R$)

 Ações ordinárias 

 Ações preferenciais 

19.2. Em relação à movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria, em forma de tabela,
segregando por tipo, classe e espécie, indicar a quantidade , valor total e preço médio ponderado de
aquisição do que segue:

"NÃO HOUVE"

 
 

Tipo (classe e espécie) Quantidade

Preço médio ponderado de 

aquisição (em R$)

Data de 

aquisição

% em relação aos valores mobiliários em 

circulação da mesma classe e espécie

 Ações ordinárias 

 Ações preferenciais 

19.3. Em relação aos valores mobiliários mantidos em tesour aria na data de encerramento do último
exercício social, indicar, em forma de tabela, segr egando por tipo, classe e espécie:

 "NÃO HOUVE" 
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ITEM 20 - POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁ RIOS 
 
20.1. Indicar se o emissor adotou política de negoc iação de valores mobiliários de sua emissão pelos 
acionistas controladores, diretos ou indiretos, dir etores, membros do conselho de administração, do 
conselho fiscal e de qualquer órgão com funções téc nicas ou consultivas, criado por disposição 
estatutária, informando: 

O Emissor está sujeito às regras estabelecidas na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, quanto 
à negociação de valores mobiliários de sua emissão. Além disso, embora nunca tenha sido obrigatório, desde 
2002 decidiu-se adotar política nesse sentido, o que resultou em regras ainda mais restritivas do que as 
exigidas pelo próprio regulador. 

a) Data de aprovação  
 

A atual política de negociação de valores mobiliários do Emissor (“Política de Negociação”) foi 
aprovada em 31.07.2002, sendo que seus termos são constantemente revistos para garantir que estejam 
alinhados às melhores práticas de governança corporativa. A última alteração ocorreu em 27.06.2005. 
 
b) Pessoas vinculadas 
 

As pessoas vinculadas à Política de Negociação 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 ou quem quer que, em virtude de cargo, 
função ou posição no Emissor, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento de 
informação relevante; (ii) os administradores que se afastarem da administração do Emissor antes da 
divulgação pública de ato ou fato relevante iniciado no seu período de gestão, durante o prazo de 6 (seis) 
meses contados da data do afastamento ou até a divulgação daquele ato ou fato relevante, o que ocorrer 
primeiro; (iii) aqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com o Emissor, tais como 
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de 
distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores 
mobiliários de nossa emissão ou a eles referenciados; (iv) o cônjuge ou companheiro, o descendente e 
qualquer outro dependente incluído na declaração anual de imposto de renda das pessoas impedidas de 
negociar indicadas em (i) e (ii) acima; (v) os seus administradores de carteira e os fundos de investimento, 
sociedades ou outras instituições ou entidades de que  as pessoas impedidas de negociar sejam os únicos 
cotistas ou acionistas ou  nas quais possam influenciar as decisões de negociação; (vi) qualquer pessoa 
jurídica controlada direta ou indiretamente pelas pessoas impedidas de negociar; e (vii) qualquer pessoa que 
tenha tido acesso a informação relativa a ato ou fato relevante por intermédio de qualquer das pessoas 
impedidas de negociar. 
 
c) Principais características 

O escopo da Política de Negociação consiste no estabelecimento de diretrizes e procedimentos a 
serem observados pelo Emissor e pessoas a ele vinculadas, para a negociação de valores mobiliários de sua 
emissão, ou a eles referenciados, e para a divulgação das informações relevantes, assegurando transparência 
da negociação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. Para tanto, a Política 
de Negociação adotada traz o rol de pessoas impedidas de negociar, bem como define os direitos e deveres 
dessas pessoas. A Política de Negociação também é responsável por estabelecer a vedações à negociação e 
as respectivas divulgações de informações consideradas relevantes acerca das negociações e aquisições/ 
alienações desenvolvidas pelos administradores, controladores e acionistas. 

A Política de Negociação é administrada pelo Diretor de Relações com Investidores com o auxílio do 
Comitê de Negociação, cuja função primordial consiste em (i) assessorar o Diretor de Relações com 
Investidores; (ii) avaliar permanentemente a sua atualidade e propor as alterações pertinentes; (iii) deliberar 
sobre dúvidas de interpretação do seu texto; (iv) determinar as ações necessárias para a sua divulgação e 
disseminação; (v) regular as adesões; (vi) apurar e decidir casos de violação da política; (vii) analisar 
questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e auto-reguladores e elaborar as respectivas respostas; e 
(viii) propor solução para casos omissos e excepcionais. 
 
d) Previsão de períodos de vedação de negociações e descrição dos procedimentos adotados para fiscalizar a 
negociação em tais períodos 

Em linhas gerais, as pessoas vinculadas, adicionalmente às restrições da Instrução CVM nº 358/02, não 
poderão: 
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• negociar com valores mobiliários de própria emissão, ou a eles referenciados, desde a data da ciência 
até o dia da divulgação do ato ou fato relevante ao mercado; 

• negociar com valores mobiliários mencionados no item 1 acima durante períodos excepcionais de 
negociação vedada (black-out period), 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;  

• negociar com valores mobiliários de própria emissão, sempre que existir a intenção de promover 
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária do Emissor; 

• negociar com valores mobiliários de própria emissão no período de 15 (quinze) dias anterior à 
divulgação das informações trimestrais e anuais até o dia da divulgação, ou da publicação do edital 
que as colocar à disposição dos acionistas;e 

• negociar com valores mobiliários de própria emissão 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. 

Além das vedações supra referidas, os acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros 
do Conselho de Administração e de outros conselhos estatutários estarão ainda proibidos de: 

• comprar valores mobiliários de própria emissão, ou a eles referenciados, no mesmo dia em que o 
Emissor, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, vender ações em 
tesouraria, ou houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; 

• vender os mesmos valores no mesmo dia em que o Emissor, suas controladas, coligadas ou outra 
sociedade sob controle comum, comprar ações para tesouraria, ou houver sido outorgada opção ou 
mandato para o mesmo fim; e 

• negociar com valores mobiliários de própria emissão, antes de decorridos 180 (cento e oitenta) dias 
contados da aquisição ou alienação em bolsa ou em mercado de balcão. 

 
 
 
20.2.  Fornecer outras informações que o emissor ju lgue relevantes 

Todas as informações relevantes e pertinentes foram divulgadas no item 20.1. 
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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 

Em 31.07.2002 foi aprovada pelo Conselho de Administração a Política de Divulgação de Ato ou Fato 
Relevante, cuja última alteração foi feita em 27.06.2005 (“Política de Divulgação”). 

O Emissor conta com um Comitê de Divulgação, criado a partir da aprovação de nossa Política de 
Divulgação, o qual administra nossas políticas de divulgação. A administração e direção desse comitê, bem 
como a gestão das políticas de divulgação de atos e informações relevantes cabem primordialmente ao nosso 
Diretor de Relações com Investidores. 

Referido comitê tem como uma de suas atribuições assegurar que as informações a serem divulgadas 
publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva. Para isso, tem o 
dever de regular a adesão das pessoas vinculadas à nossa Política de Divulgação, a qual conta com 
mecanismos hábeis de cobrança de informações, bem como previsão de sanções graves na hipótese de 
descumprimento (ver item 21.2. para mais informações sobre nossa Política de Divulgação). 

De acordo com a Política de Divulgação, o procedimento para divulgação de ato ou fato relevante é 
composto por 2 (dois) 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, 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 órgão encarregado 
dos assuntos corporativos 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 de Relações 
com Investidores. 
 
 
 
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando os 
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acer ca de informações relevantes não divulgadas 

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. 

As pessoas vinculadas, para os fins de nossa Política de Divulgação, são: (i) os seus 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; (ii) as mesmas 
pessoas de sua controladora, controladas, estas sob efetiva gestão do Emissor, e coligadas, que tenham 
conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante; (iii) os funcionários do Emissor, ou de sua 
controladora, controladas, estas sob efetiva gestão do Emissor, e coligadas que, em razão do cargo, função ou 
posição que ocupam, tenham conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante; e (iv) qualquer outra 
pessoa que, por qualquer circunstância, possa ter conhecimento de informação relevante, tais como 
consultores, auditores independentes, analistas de empresas de rating e assessores. 

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. 

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.  
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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. 
 
 
21.3. Informar os administradores responsáveis pela  implementação, manutenção, avaliação e 
fiscalização da política de divulgação de informaçõ es 
 

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang, nosso 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, confiabilidade e comparabilidade, 
administrando o relacionamento com a CVM, o Banco Central e outras autoridades do governo referente a 
assuntos do mercado de capitais. 
 
 
 
21.4. Fornecer outras informações que o emissor jul gue relevantes 

Todas as informações relevantes foram tratadas nos itens acima. 
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ITEM 22 - NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS 
 
22.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação 
normal nos negócios do emissor  
 

Não houve. 
 
 
22.2. Indicar alterações significativas na forma de  condução dos negócios do emissor  
 

Não houve. 
 
 
 
22.3. Identificar os contratos relevantes celebrado s pelo emissor e suas controladas não diretamente 
relacionados  com suas atividades operacionais  
 

Não há. 
 
 
 
22.4. Fornecer outras informações que o emissor jul gue relevantes 
 

Não há. 
 
 
 


