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1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Paulo Henrique Brant de Araujo

Cargo do responsável Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Paulo Henrique Brant de Araujo

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com
Investidores

 
 

1.3 – Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

 

Nome do responsável pelo conteúdo do 

Formulário 

Paulo Henrique Brant de Araujo 

Cargo do responsável Diretor-Presidente  

  

Nome do responsável pelo conteúdo do 

Formulário 

Paulo Henrique Brant de Araujo 

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores 
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2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração

Possui auditor? SIM

Código CVM 287-9

Tipo auditor Nacional

Nome/Razão social PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ 61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço 19/03/2008

Descrição do serviço contratado Em 2019: Auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2019 e revisão das informações trimestrais de 31/03, 30/06 e 
30/09/2019.

Em 2018: Auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2018 e revisão das informações trimestrais de 31/03, 30/06 e 
30/09/2018.

Em 2017: Auditoria das demonstrações financeiras de 31/12/2017 e revisão das informações trimestrais de 31/03, 30/06 e 
30/09/2017. 

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os auditores independentes receberam honorários que 
totalizaram o valor de R$ 125 mil, referentes aos serviços de Auditoria das Demonstrações Financeiras da Companhia.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os auditores independentes receberam honorários que 
totalizaram o valor de R$ 125 mil, referentes aos serviços de Auditoria das Demonstrações Financeiras da Companhia.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, os auditores independentes receberam honorários que 
totalizaram o valor de R$ 120 mil, referentes aos serviços de Auditoria das Demonstrações Financeiras da Companhia.

Justificativa da substituição Não houve substituição dos auditores independentes.

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

Não houve substituição dos auditores independentes.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Luis Carlos Matias Ramos 23/03/2013 a 23/03/2017 103.007.048-28 Avenida Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino, 9º andar, Agua Branca, São Paulo, SP, Brasil, 
CEP 05001-903, Telefone (11) 36742458, Fax (11) 36742030, e-mail: luis.ramos@br.pwc.com

Carlos Augusto da Silva 24/03/2017 507.225.816-53 Avenida Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Centro, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05001-903, 
Telefone (11) 36743901, Fax (11) 36742030, e-mail: carlos_augusto.silva@br.pwc.com
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

2.3 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

A política de atuação da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa junto aos seus 

auditores independentes se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor independente. 

Estes princípios consistem, de acordo com princípios internacionalmente aceitos, em: (a) o auditor não deve auditar 

o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente; e (c) o auditor não deve 

promover os interesses de seu cliente. 

 

Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, a Companhia e o Banco Mercantil do Brasil S.A., 

seu controlador, informam que os auditores externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, prestam 

ao Grupo Mercantil do Brasil exclusivamente serviços de auditoria externa.  

 

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes presta serviços de auditoria para o controlador da Companhia 

e demais sociedades que compõem o Grupo Mercantil do Brasil. 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras - Consolidado

(Reais Unidade) Exercício social (31/12/2019) Exercício social (31/12/2018) Exercício social (31/12/2017)

Patrimônio Líquido 123.075.963,63 119.039.181,62 56.152.782,31

Ativo Total 176.937.211,49 166.425.001,60 103.232.013,36

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

13.094.687,04 14.632.025,29 19.085.615,74

Resultado Bruto 10.130.829,07 11.622.162,03 15.905.234,51

Resultado Líquido 2.226.638,38 4.126.069,86 -12.930.505,41

Número de Ações, Ex-Tesouraria 4.825.000 4.825.000 1.825.200

Valor Patrimonial da Ação (Reais 
Unidade) 

25,507972 24,671333 30,765276

Resultado Básico por Ação 0,461460 0,855110 -7,084432
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

 

 

3.2 – Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste 

formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 

ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve: 

 

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente 

ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras individuais para os exercícios encerrados em 31 

de dezembro de 2019, 2018 e 2017. 

 

No decorrer dos últimos exercícios, a Companhia informou certas medições não contábeis, como Índice de Basileia 

(BIS) e outros, para melhor orientar o mercado sobre sua performance. A seguir, apresentamos as principais 

medições não contábeis utilizadas pela administração.  

 

a. Informar o calor das medições não contábeis 

 

Medições Não Contábeis 2019 2018 2017 

Índice de Basileia (BIS) (Consolidado) 16,69% 15,91% 14,94% 

Operações de créditos (bruta de provisão para devedores duvidosos) 

como % do total do ativo 
18,0% 42,5% 59,3% 

Depósitos como % do total do ativo 23,7% 17,0% 17,7% 

 

b. Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras 

auditadas 

 

b.i) Índice de Basileia: o Grupo Mercantil do Brasil calcula o Índice de Basileia consolidado abrangendo todas as 

empresas financeiras do Grupo. Dessa forma, segue abaixo a memória de cálculo relativa aos exercícios de 2019, 

2018 e 2017. 

 

Descrição 31/12/2019 31/12/2018 

a) Patrimônio de Referência - PR (a = b + c) 934.923 966.858 

b) Patrimônio de Referência Nível I 686.972 628.549 

b.1) Capital Principal – CP 655.049 627.227 

b.2) Capital Complementar - CC 31.923 1.322 

- LFs Subordinadas 30.990 317 

- Ajuste Participações de não controladores Nível I 933 1.005 

c) Patrimônio de Referência Nível II 247.951 338.309 

c.1) Dívidas Subordinadas/LFs Subordinadas 246.707 336.969 

c.2) Ajuste Participações de não controladores do Nível II 1.244 1.340 

d) Ativos Ponderados por Risco (RWA) 5.601.800 6.077.526 

d.1) RWA Para Risco de Crédito por Abordagem Padronizada - RWAcpad 4.461.193 4.922.712 

d.2) RWA Para Risco de Mercado - RWAmpad 10.559 7.833 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

 

 

d.3) RWA Para Risco Operacional por Abordagem Padronizada - RWAopad 1.130.048 1.146.981 

e) Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA (e = d x 

8,625% até dezembro de 2018 e 8,000% a partir de janeiro 2019) 
448.144 524.187 

f) Margem Sobre o Patrimônio de Referência Requerido  

(f = a - e) 
486.779 442.671 

g) Patrimônio de Referência Nível I Mínimo Requerido para o RWA (g = d 

x 6,0% desde janeiro de 2015) 
336.108 364.652 

h) Margem sobre o Patrimônio de Referência Nível I Requerido (h = b - g) 350.864 263.897 

i) Capital Principal Mínimo Requerido para o RWA  

ii) (i = d x 4,5%) 
252.081 273.489 

j) Margem sobre o Capital Principal Requerido  

(j = b.1 - i) 
402.968 353.738 

k) Valor Correspondente ao Rban 57.771 30.229 

l) Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA e para Rban 

(l = e + k) 
505.915 554.416 

m) Margem sobre o PR Considerando a Rban (m = a - l) 429.008 412.442 

n) Valor requerido de adicional de capital principal  

(n = d x 1,875% no ano de 2018 e 2,500% a partir de janeiro de 2019) 
140.045 113.954 

o) Índice de Basileia (o = a/d x 100) 16,69 15,91 

p) Capital de Nível I (p = b/d x 100) 12,26 10,34 

q) Capital Principal (q = b.1/d x 100) 11,69 10,32 

*A apuração das informações em dezembro de 2019, 2018 e 2017 são baseadas no Conglomerado Prudencial. 

 

Descrição 31/12/2017 

a) Patrimônio de Referência - PR (a = b + c) 980.021 

b) Patrimônio de Referência Nível I 589.624 

b. 1) Capital Principal - CP 588.372 

b.1.1) Patrimônio líquido - 

b.1.2) (*) Ajuste Prudenciais (Res. 4.192/13) - 

b.2) Capital Complementar - CC (Res. 4.192/13) - 

b.3) Ajuste Participações de não controladores Nível I 1.252 

c) Patrimônio de Referência Nível II¹ 390.397 

c.l) Dívidas Subordinadas 388.728 

c.2) Ajuste Participações de não controladores do Nível II 1.669 

d) Ativos Ponderados por Risco (RWA) 6.557.717 

d. 1) RWA Para Risco do Crédito por Abordagem Padronizada - 

RWAcpad 
5.447.023 

d.2) RWA Para Risco de Mercado - RWAcpad 1.354 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

 

 

d.3) RWA Para Risco Operacional Por Abordagem Padronizada - 

RWAcpad 
1.109.340 

e) Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o RWA (e = 

d x 11%) 
606.589 

f) Margem Sobre o Patrimônio de Referência Requerido (1 = a - e) 373.432 

g) Patrimônio de Referência Nível I Mínimo Requerido para o 

RWA (g = d x 5.5%) 
393.463 

h) Margem sobre o Patrimônio de Referência Nível I Requerido (h 

= b - g) 
196.161 

i) Capital Principal Mínimo Requerido para o Rwa (i = d x 4,5%) 295.097 

j) Margem sobre o Capital Principal Requerido (j = b.1 - i) 293.275 

k) Valor Correspondente ao Rban 26.696 

1) Patrimônio de Referência Mínimo Requerido para o Rwa e para 

Rban (l = e + k) 
633.285 

m) Margem sobre o PR Considerando a Rban (m = a - l) 346.736 

n) Índice de Basileia (n = a/d x 100) 81.971 

o) Capital de Nível I (o = b/d x 100) 14,94 

p) Capital Principal (p = b.1/d x 100) 8,99 

q) Capital Principal (q = b.1/d x 100) 8,97 

 

b.ii) Carteira de Crédito como % do Ativo Total 

 

 2019 2018 2017 

Operações de Créditos (Bruta de provisão para 

devedores duvidosos) 
31.803 70.690 61.221 

Total do ativo 176.937 166.425 103.232 

Operações de Créditos (Bruta de provisão para 

devedores duvidosos) como % do ativo total 
18,0% 42,5% 59,3% 

 

b.iii) Depósitos como % do Ativo Total 

 

 2019 2018 2017 

Depósitos 42.012 28.284 18.271 

Total do ativo 176.937 166.425 103.232 

Depósitos como % do ativo total 23,7% 17,0% 17,7% 

 

c. Explicar o motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada para a correta 

compreensão da condição financeira e do resultado das operações da Companhia 

 

O BIS – Índice de Basileia é uma medida de solvência das instituições financeiras de reconhecimento universal e 

para o qual o Banco Central do Brasil exige um limite mínimo de capital comparado ao nível de alavancagem 

operacional de cada instituição.  
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

 

 

 

O percentual da carteira de crédito em relação ao ativo total da instituição mede o quanto do ativo total está alocado 

em operações de crédito ou o nível de exposição em operações de crédito em um determinado momento. 

 

O percentual dos depósitos a prazo e interfinanceiros em relação ao ativo total da instituição indica o quanto dos 

bens e direitos do ativo estão suportados por depósitos de terceiros em relação ao capital próprio. 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.3 - Eventos subsequentes às DFs

3.3 – Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de 

encerramento de exercício social que as altere substancialmente. 

 

Não ocorreram eventos subsequentes ao exercício social encerrado em 31 dezembro de 2019. 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados 

3.4 – Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios 

sociais, indicando: 

 

 2019 2018 2017 

Regras sobre a 

retenção de lucros 

 

Conforme determinações 

contidas no artigo 40 do 

Estatuto Social da 

Companhia, o lucro 

líquido do exercício 

deverá obedecer à 

seguinte regra de 

destinação: (i) 5% para 

incorporação à reserva 

legal, até perfazer 20% do 

capital social; (ii) até 70% 

para reserva de aumento 

de capital, a qual não 

poderá ultrapassar 80% 

do capital social; e (iii) 

até 6% para reserva 

destinada a pagamento de 

dividendo futuro, a qual 

não poderá ultrapassar 

12% do capital do social. 

Conforme determinações 

contidas no artigo 39 do 

Estatuto Social da 

Companhia, o lucro 

líquido do exercício 

deverá obedecer à 

seguinte regra de 

destinação: (i) 5% para 

incorporação à reserva 

legal, até perfazer 20% do 

capital social; (ii) até 70% 

para reserva de aumento 

de capital, a qual não 

poderá ultrapassar 80% 

do capital social; e (iii) 

até 6% para reserva 

destinada a pagamento de 

dividendo futuro, a qual 

não poderá ultrapassar 

12% do capital do social. 

Conforme determinações 

contidas no artigo 39 do 

Estatuto Social da 

Companhia, o lucro 

líquido do exercício 

deverá obedecer à 

seguinte regra de 

destinação: (i) 5% para 

incorporação à reserva 

legal, até perfazer 20% do 

capital social; (ii) até 70% 

para reserva de aumento 

de capital, a qual não 

poderá ultrapassar 80% 

do capital social; e (iii) 

até 6% para reserva 

destinada a pagamento de 

dividendo futuro, a qual 

não poderá ultrapassar 

12% do capital do social. 

Valores das retenções 

de lucros 

No exercício de 2019, 

foram retidos 

R$ 1.233 mil, sendo (i) 

R$ 112 mil, destinados à 

reserva legal, (ii) R$ 987 

mil, destinados à aumento 

de capital. (iii) R$ 134 

mil, destinados à reserva 

para dividendos futuros. 

No exercício de 2019, 

foram retidos 

R$ 2.969 mil, sendo (i) 

R$ 206 mil, destinados à 

reserva legal, (ii) R$ 

2.515 mil, destinados à 

aumento de capital. (iii) 

R$ 248 mil, destinados à 

reserva para dividendos 

futuros. 

 

No exercício de 2017, 

não foram retidos valores 

destinados à reserva 

legal, à reserva de capital 

e/ou distribuição. 

Regras sobre a 

distribuição de 

dividendos 

 

O artigo 40 do Estatuto 

Social da Companhia 

prevê pagamento de 

dividendo obrigatório aos 

acionistas de, no mínimo, 

25% do lucro líquido de 

O artigo 39 do Estatuto 

Social da Companhia 

prevê pagamento de 

dividendo obrigatório aos 

acionistas de, no mínimo, 

25% do lucro líquido de 

O artigo 39 do Estatuto 

Social da Companhia 

prevê pagamento de 

dividendo obrigatório aos 

acionistas de, no mínimo, 

25% do lucro líquido de 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados 

cada exercício social. O 

saldo do lucro líquido 

remanescente e os 

eventuais valores de 

reservas revertidas no 

período, após as 

distribuições previstas 

acima, por proposta dos 

Diretores, com a 

aprovação do Conselho 

de Administração, terão o 

destino que for 

deliberado pela 

Assembleia Geral.  

É assegurado aos titulares 

das ações preferenciais o 

direito ao recebimento de 

dividendo, por ação 

preferencial, 10% maior 

do que o atribuído a cada 

ação ordinária ou o 

direito ao recebimento de 

dividendos mínimos 

anuais não cumulativos 

de 7% sobre o valor 

nominal da ação, sendo 

efetivamente pago o 

dividendo que, dentre 

essas duas alternativas, 

represente o de maior 

valor. 

 

cada exercício social. O 

saldo do lucro líquido 

remanescente e os 

eventuais valores de 

reservas revertidas no 

período, após as 

distribuições previstas 

acima, por proposta dos 

Diretores, com a 

aprovação do Conselho 

de Administração, terão o 

destino que for 

deliberado pela 

Assembleia Geral.  

É assegurado aos titulares 

das ações preferenciais o 

direito ao recebimento de 

dividendo, por ação 

preferencial, 10% maior 

do que o atribuído a cada 

ação ordinária ou o 

direito ao recebimento de 

dividendos mínimos 

anuais não cumulativos 

de 7% sobre o valor 

nominal da ação, sendo 

efetivamente pago o 

dividendo que, dentre 

essas duas alternativas, 

represente o de maior 

valor. 

 

cada exercício social. O 

saldo do lucro líquido 

remanescente e os 

eventuais valores de 

reservas revertidas no 

período, após as 

distribuições previstas 

acima, por proposta dos 

Diretores, com a 

aprovação do Conselho 

de Administração, terão o 

destino que for 

deliberado pela 

Assembleia Geral.  

É assegurado aos titulares 

das ações preferenciais o 

direito ao recebimento de 

dividendo, por ação 

preferencial, 10% maior 

do que o atribuído a cada 

ação ordinária ou o 

direito ao recebimento de 

dividendos mínimos 

anuais não cumulativos 

de 7% sobre o valor 

nominal da ação, sendo 

efetivamente pago o 

dividendo que, dentre 

essas duas alternativas, 

represente o de maior 

valor. 

 

Periodicidade das 

distribuições de 

dividendos 

 

Anual.  Anual.  Anual.  

Eventuais restrições à 

distribuição de 

dividendos impostas 

por legislação ou por 

regulamentação 

especial aplicável à 

Não existe restrição para 

distribuição de 

dividendos. 

 

 

Não existe restrição para 

distribuição de 

dividendos. 

 

 

Não existe restrição para 

distribuição de 

dividendos. 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados 

Companhia, por 

contratos, decisões 

judiciais, 

administrativas ou 

arbitrais 

Se o emissor possui 

uma política de 

destinação de 

resultados 

formalmente 

aprovada, 

informando órgão 

responsável pela 

aprovação, data da 

aprovação e, caso o 

emissor divulgue a 

política, locais na 

rede mundial de 

computadores onde o 

documento pode ser 

consultado 

Não há uma Política de 

Destinação dos 

Resultados formalmente 

aprovada. A Destinação 

do Resultado apurado no 

exercício observa as 

premissas contidas na Lei 

6.404/76 e as normas 

constantes do Estatuto 

Social. 

Não há uma Política de 

Destinação dos 

Resultados formalmente 

aprovada. A Destinação 

do Resultado apurado no 

exercício observa as 

premissas contidas na Lei 

6.404/76 e as normas 

constantes do Estatuto 

Social. 

Não há uma Política de 

Destinação dos 

Resultados formalmente 

aprovada. A Destinação 

do Resultado apurado no 

exercício observa as 

premissas contidas na Lei 

6.404/76 e as normas 

constantes do Estatuto 

Social. 
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3. Informações financ. selecionadas / 3.5 - Distribuição de dividendos

(Reais Unidade) Últ. Inf. Contábil 31/12/2020 Exercício social 31/12/2019 Exercício social 31/12/2018 Exercício social 31/12/2017

Lucro líquido ajustado 2.226.638,38 4.126.069,86 -12.930.505,41

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 
(%)

44,650277 28,047762 0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 
(%)

1,809158 3,466144 0,000000

Dividendo distribuído total 994.200,20 1.157.270,25 845.070,17

Lucro líquido retido 1.232.438,18 2.968.799,61 0,00

Data da aprovação da retenção 03/03/2020 06/03/2019

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio

Preferencial 994.200,20 24/03/2020 994.200,20 02/04/2019

Ordinária 163.070,05 02/04/2019

Dividendo Prioritário Mínimo

Preferencial 845.070,17 27/03/2018
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3. Informações financ. selecionadas / 3.6 - Dividendos-Lucros Retidos/Reservas

 
 

3.6 – Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou 

reservas constituídas em exercícios sociais anteriores 

 

         Nos exercícios de 2019 e 2018, os dividendos e/ou juros sobre capital Próprio foram pagos com o lucro do 

respectivo exercício. No exercício de 2017, foram declarados R$845,0 mil em dividendos, que, em sua totalidade, 

foram pagos como reversão de reservas estatutárias para pagamento de dividendos.  
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3. Informações financ. selecionadas / 3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Soma do Passivo 
Circulante e Não 

Circulante

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice

31/12/2019 53.861.247,86 Índice de Endividamento 0,43762605
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3. Informações financ. selecionadas / 3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2019)

Tipo de Obrigação Tipo de Garantia Descrever outras 
garantias ou privilégios

Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total

Títulos de dívida Quirografárias 6.681.226,47 41.231.961,43 5.947.303,80 0,00 53.860.491,70

Total 6.681.226,47 41.231.961,43 5.947.303,80 0,00 53.860.491,70

Observação
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3. Informações financ. selecionadas / 3.9 - Outras inf. relev. - Inf. Financeiras

3.9 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

CROSS DEFAULT 

 

Nos contratos de dívidas da Companhia não existem cláusulas de inadimplemento cruzado, que são condições 

padrão em instrumentos de financiamento em geral, cujo descumprimento pelo devedor pode resultar na declaração 

de vencimento antecipado do saldo em aberto de determinada dívida, que, por sua vez, poderá constituir hipótese 

de vencimento antecipado de outras dívidas.  

 

OUTRAS INFORMAÇÕES  

Todas informações consideradas relevantes pela Companhia relativas a este item “3” foram descritas acima.   
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4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em 

especial, aqueles relacionados:  

 

Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de 

maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, 

incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou 

“efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, 

incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios 

da Companhia, sua situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez 

e/ou negócios futuros, bem como no preço dos valores mobiliários por ela emitidos. 

Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem ser 

compreendidas nesse contexto.  

 

Riscos adicionais que, na data deste Formulário de Referência, não são do conhecimento 

da Companhia podem ter um efeito adverso para a Companhia.  

 

Ademais, não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco” e da seção “5. 

Riscos de Mercado”, determinados fatores de risco que estejam em um item podem 

também se aplicar a outros itens desta seção “4. Fatores de Risco”.  

 

a) ao emissor:  

 

Condições adversas nos mercados de crédito e capitais podem afetar adversamente 

a capacidade da Companhia de acessar recursos oportunamente e a custos 

reduzidos.  

 

A volatilidade e as incertezas nos mercados de crédito e capitais tendem a reduzir a 

liquidez geral do mercado, resultando em custos elevados de captação para instituições 

financeiras e não financeiras. Tais condições podem impactar material e adversamente a 

capacidade da Companhia em substituir, oportunamente e a custos reduzidos, as 

obrigações vincendas e/ou o acesso a recursos para executar sua estratégia de 

crescimento.  

 

Condições econômicas e de mercado desfavoráveis ou incertas podem ser causadas por: 

(i) reduções no crescimento econômico, nos negócios ou na confiança do investidor, das 

famílias ou das empresas; (ii) limitações da disponibilidade ou aumentos dos custos de 

crédito e de capital; (iii) aumentos da inflação, taxas de juros, volatilidade da taxa de 

câmbio, juros moratórios ou do preço de commodities básicas; (iv) eclosões de 

hostilidades ou outra instabilidade geopolítica; (v) escândalos corporativos, políticos ou 

de outra natureza que reduzam a confiança do investidor nos mercados de capitais; ou 

(vi) por uma combinação desses ou de outros fatores.  
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4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

As receitas sob a forma de comissões de consultoria financeira e de coordenação 

(underwriting), são diretamente relacionadas ao número e ao volume das operações nas 

quais a Companhia participa. Condições financeiras ou econômicas desfavoráveis, tanto 

no Brasil quanto no exterior, podem reduzir a quantidade e o volume das operações nas 

quais a Companhia venha a prestar serviços de coordenação (underwriting), consultoria 

em fusões e aquisições (M&A) e outros serviços. Sendo assim, uma retração contínua do 

mercado, pode resultar em impactos materiais adversos nos resultados operacionais e nos 

negócios da Companhia.  

 

Adicionalmente, condições econômicas adversas como desaquecimentos prolongados na 

economia brasileira podem afetar as operações de crédito conduzidas pela Companhia. 

Neste contexto, é possível que a expansão do portfólio de crédito da Companhia venha a 

ser adversamente afetada.  

 

O ambiente cada vez mais competitivo nos segmentos bancários, de serviços e 

assessoria financeiros do Brasil pode afetar negativamente as perspectivas de 

negócios da Companhia.  

 

Os mercados para serviços e assessoria financeiros e bancários, no Brasil, são altamente 

competitivos. A Companhia enfrenta significativa competição de outros grandes bancos 

brasileiros e estrangeiros, públicos e privados, em todas as suas principais áreas de 

atuação. A concorrência intensificou-se como resultado das consolidações entre as 

instituições financeiras no Brasil e das regulamentações do Conselho Monetário Nacional 

(“CMN”), que tornaram mais fácil para os clientes trocarem de bancos.  

 

Parcela significativa desses mercados no Brasil está concentrada no Estado de São Paulo, 

onde atuam os principais bancos de investimento do país, que servem empresas de outras 

praças, inclusive aquelas sediadas ou com operações no Estado de Minas Gerais.  

 

Além disso, algumas instituições financeiras, inclusive aquelas focadas no mercado de 

middle market, celebram com seus respectivos clientes contratos em caráter exclusivo, 

não só tendo por objeto operações ou projetos específicos relacionados às atividades de 

investment banking, como concessão de crédito de longo prazo, tornando o mercado de 

atuação da Companhia ainda mais competitivo. Soma-se a esse fato, a atuação crescente 

de boutiques de investimentos especializadas em serviços de assessoria em fusões e 

aquisições (M&A), que atuam, principalmente, junto a instituições de pequeno e médio 

portes.  

 

A competição elevada pode limitar a habilidade da Companhia em reter e aumentar sua 

base atual de clientes, em expandir suas operações, reduzir suas margens de lucro sobre 

produtos bancários e outros produtos e serviços que a Companhia oferece, ou venha a 

oferecer, limitando suas oportunidades de investimento, o que pode afetar material e 

adversamente os planos de negócio da Companhia, sua receita e sua estratégia de 

expansão.  
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A contratação da Companhia para a prestação de consultoria em atividades de 

Investment Banking não implica necessariamente em contratações subsequentes.  

 

Os clientes da Companhia em geral poderão contratá-la em caráter não exclusivo, em 

operações de curto prazo e para projetos específicos, relacionados às atividades de 

investment banking, ao invés de celebrar contratos exclusivos de longo prazo, em especial 

no que tange aos mandatos para vender a totalidade ou uma parcela significativa dos 

negócios de um cliente. Como as contratações e acordos não necessariamente conduzem 

a futuras contratações, a Companhia precisa buscar constantemente novas contratações, 

principalmente quando os atuais contratos são concluídos com êxito ou encerrados.  

 

Consequentemente, altos níveis de atividades em qualquer período não são 

necessariamente indicativos da continuidade dos altos níveis de atividades no período 

imediatamente seguinte ou em qualquer outro período. Ademais, quando uma contratação 

é encerrada, seja em função do cancelamento da operação por razões de condições de 

mercado ou por outro motivo, a Companhia pode auferir comissões limitadas ou não 

auferir comissão alguma, não sendo capaz de recuperar os custos incorridos antes do 

encerramento, tendo um impacto negativo nos seus negócios e em suas receitas.  

 

A incapacidade de obter financiamento ou alienar ativos pode prejudicar a liquidez 

da Companhia.  

 

A Companhia depende do acesso contínuo ao mercado para financiar suas operações 

cotidianas. A impossibilidade de captar recursos nos mercados de dívida de longo ou de 

curto prazos ou de contratar operações de recompra ou empréstimos de valores 

mobiliários pode causar efeito adverso relevante sobre a liquidez da Companhia. O acesso 

a financiamentos em valores adequados para prover recursos às atividades da Companhia 

pode ser prejudicado por fatores que o afetem especificamente ou que afetem o setor de 

serviços financeiros em geral, tais como severas instabilidades dos mercados financeiros 

ou visões negativas sobre as perspectivas dos setores de investment banking, valores 

mobiliários ou a indústria de serviços financeiros de modo geral.  

 

Adicionalmente, a Companhia depende de depósitos interfinanceiros como sua principal 

fonte de financiamento de curto prazo para suas operações. A liquidez da Companhia 

depende fundamentalmente da sua capacidade de renovar essas captações. Os bancos que 

detêm depósitos interfinanceiros junto à Companhia não têm qualquer obrigação de 

renovar esses depósitos interfinanceiros nos seus vencimentos. Se a Companhia for 

incapaz de renovar essas captações de curto prazo, a Companhia poderá ser adversamente 

afetada.  

PÁGINA: 25 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

Em determinados ambientes de mercado, com incertezas e volatilidade, a liquidez geral 

do mercado pode ser reduzida. Caso a Companhia seja incapaz de captar recursos para 

honrar com suas obrigações, a Companhia poderá se ver obrigada a alienar ativos. A 

capacidade da Companhia de alienar seus ativos pode ser afetada por outros participantes 

do mercado que busquem vender ativos similares ao mesmo tempo no mercado, assim 

como pelo nível de atividade econômica no país e pela atratividade dos ativos a serem 

alienados. Em tempos de liquidez reduzida, a Companhia poderá ser incapaz de vender 

alguns de seus ativos, ou poderá ter que vender ativos a preços depreciados, o que poderia 

afetar adversamente suas receitas e sua imagem.  

 

A redução das classificações de créditos (ratings) da Companhia pode prejudicar sua 

liquidez e sua competitividade, bem como aumentar seus custos de captação de 

empréstimo.  

 

Os custos de obtenção de empréstimo e o acesso ao mercado de capitais de dívida da 

Companhia dependem de forma significativa de suas classificações de crédito (ratings).  

 

Essas classificações são atribuídas por agências privadas de classificação de crédito que 

podem reduzir ou retirar as classificações atribuídas à Companhia ou, ainda, colocá-las 

sob observação (credit watch) com implicações negativas a qualquer tempo. As 

classificações de crédito são também importantes para a Companhia quando concorre em 

certos mercados e quando busca empreender operações de prazo mais longo, inclusive 

derivativos em mercado de balcão. Uma redução das classificações de crédito da 

Companhia pode aumentar seus custos de captação de empréstimo e limitar seu acesso 

aos mercados de capitais. Isto, por sua vez, pode reduzir as receitas e prejudicar a liquidez 

da Companhia.  

 

As políticas, procedimentos e métodos de gestão de riscos de mercado, de crédito e 

operacional da Companhia poderão não ser totalmente eficazes para mitigar a 

exposição a riscos não identificados ou não previstos pela Companhia.  

 

As técnicas e estratégias de gestão de riscos de mercado e de crédito da Companhia, 

incluindo o uso de valor sujeito a risco (“VaR”), e outras ferramentas de modelagem 

estatística poderão não ser totalmente eficazes na mitigação da exposição a risco da 

Companhia em todos os ambientes de mercado econômico ou contra todos os tipos de 

risco, inclusive riscos não identificados ou previstos pela Companhia.  

 

Algumas das ferramentas e métricas qualitativas para gestão de risco da Companhia 

tomam por base a observação do comportamento histórico do mercado. A Companhia 

aplica ferramentas estatísticas e algumas outras com observações similares para chegar a 

quantificações de suas exposições a risco. Essas ferramentas e métricas qualitativas 

poderão falhar com relação às previsões de exposições a riscos futuros, as quais podem 

decorrer de fatores que não foram previstos ou avaliados corretamente nos modelos 

estatísticos da Companhia.  
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O risco de inadimplemento poderá decorrer, ainda, de eventos ou circunstâncias difíceis 

de se detectar, tais como fraude, bem como setores econômicos, países e outras regiões 

específicas que a Companhia acredite que possam apresentar preocupações com relação 

a crédito. A Companhia também pode deixar de receber informações completas quanto 

aos riscos de negociação de contrapartes. Ademais, nos casos em que tenha concedido 

crédito contra garantia, a Companhia pode vir a estar sub-garantida, por exemplo, em 

decorrência de reduções repentinas dos valores de mercado que diminuam o valor da 

garantia.  

 

Ademais, a modelagem quantificada da Companhia não leva em conta todos os riscos. A 

abordagem mais qualitativa para gerenciar tais riscos pode se revelar insuficiente, 

expondo a Companhia a prejuízos significativos não previstos. Caso os clientes existentes 

ou em potencial acreditem que a gestão de risco da Companhia seja inadequada, eles 

poderão levar seus negócios a concorrentes da Companhia. Outros métodos de gestão de 

risco dependem da avaliação de informações sobre mercados, clientes ou outras questões 

que sejam públicas ou que sejam de outra forma acessíveis à Companhia. Essas 

informações poderão não ser, em todos os casos, exatas, completas, atualizadas ou 

adequadamente avaliadas. Os fatores acima citados podem limitar a capacidade da 

Companhia de gerir os riscos a que está exposta, gerando prejuízos maiores que os 

antecipados, tendo efeito material sobre a reputação da Companhia, suas receitas e lucros.  

 

Para informações sobre a política de gerenciamento de riscos da Companhia, veja a seção 

5 deste Formulário de Referência.  

 

A Companhia está sujeita a diversos riscos operacionais inerentes ao seu negócio.  

 

Os negócios da Companhia dependem da capacidade do Grupo Mercantil do Brasil de 

processar e monitorar, diariamente, de forma eficiente e exata um grande número de 

operações financeiras, em diversos mercados. Essas operações, bem como os serviços de 

tecnologia da informação que a Companhia presta aos seus clientes, devem observar as 

legislações e diretrizes das jurisdições de seus clientes (incluindo normas legais, fiscais e 

regulatórias). A administração de riscos operacional, legal, fiscal e regulatório da 

Companhia exige políticas e procedimentos para registrar adequadamente e verificar um 

grande número de operações e eventos. Caso a infraestrutura que dá suporte aos negócios 

da Companhia sofra qualquer problema (interrupção de serviços elétricos, de 

comunicação, internet, transporte, sistemas de segurança e de informática, etc) ou não 

operem de maneira adequada ou forem desabilitados, a Companhia poderá incorrer em 

prejuízo financeiro, interrupção dos seus negócios, responsabilidade perante clientes, 

intervenção regulatória e danos à sua reputação e imagem.  

 

Também poderão advir prejuízos em decorrência de pessoal inadequado, processos e 

sistemas de controle interno equivocados ou falhos, falhas dos sistemas de informação ou 

eventos externos que interrompam as operações comerciais normais, tais como atos 

terroristas, desastres naturais ou sabotagem. Adicionalmente, a estrutura de controles e 
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procedimentos de mitigação de risco operacional da Companhia pode ser burlada, se 

revelar inadequada ou incapaz de absorver novos negócios.  

 

As consolidações ocorridas no setor também aumentam o risco de falha operacional uma 

vez que sistemas complexos incompatíveis precisam ser integrados, geralmente de forma 

acelerada. A interconectividade de múltiplas instituições financeiras com agentes, bolsas 

de valores e câmaras de compensação centrais aumentam o risco de que uma falha 

operacional em uma instituição possa causar uma falha operacional em todo o setor.  

 

Qualquer falha operacional nos sistemas da Companhia, decorrentes ou não dos motivos 

supracitados, podem ter impacto material adverso sobre a Companhia, sua imagem, 

negócios e receitas.  

 

Qualquer desequilíbrio entre a carteira de crédito e as fontes de recursos da 

Companhia poderá afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia 

e a capacidade de ampliar suas operações de crédito.  

 

A Companhia está exposta a determinados desequilíbrios entre taxas de juros e prazos de 

vencimento de seus créditos e obrigações. Qualquer descasamento entre o vencimento 

das operações de crédito da Companhia e de suas fontes de recursos gera um risco de 

liquidez, caso a Companhia não tenha uma captação de recursos contínua e/ou suficiente 

para o cumprimento de suas obrigações e operações. Adicionalmente, um aumento no 

custo total de fontes de captação poderá implicar em aumento nas taxas de juros que a 

Companhia cobra sobre os créditos que concede, podendo, portanto, afetar sua capacidade 

de atrair novos clientes. Ambos os desequilíbrios citados acima podem ter impacto 

material adverso nos negócios da Companhia, na sua atratividade junto aos clientes, na 

sua capacidade de expansão e nas suas receitas.  

 

As carteiras de crédito e investimentos da Companhia estão sujeitas ao risco de 

pagamento antecipado, o que pode ter um efeito adverso relevante sobre a 

Companhia.  

 

Os empréstimos e carteiras de investimentos da Companhia estão sujeitos ao risco de 

pagamento antecipado, resultantes da capacidade do tomador ou emitente de pagar a 

obrigação da dívida antes do vencimento. Em geral, em um ambiente de taxa de juros em 

queda, a atividade de pagamento antecipado aumenta, reduzindo os prazos médios 

ponderados de ativos remunerados. A Companhia seria, ainda, exigida a amortizar os 

prêmios líquidos sobre o rendimento em um período de tempo menor, dessa forma 

reduzindo o correspondente retorno do ativo e receita de juros líquida. O risco de 

pagamento antecipado para a atividade comercial da Companhia e um aumento nos 

pagamentos antecipados poderá ter um efeito material adverso sobre a Companhia, seu 

planejamento e negócios.  
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Danos à reputação da Companhia poderiam prejudicar seus negócios, atuais e 

futuros.  

 

Manter uma reputação positiva é crucial para atrair e manter os clientes da Companhia, 

investidores e empregados. Danos à reputação da Companhia poderão, dessa forma, 

prejudicar significativamente os negócios e expectativas da Companhia. Os danos à 

reputação da Companhia poderão provir de inúmeras fontes, incluindo, entre outras, 

comportamento indevido de empregados, litígios, não entrega de padrões mínimos de 

serviço e qualidade, inobservância das normas aplicáveis, comportamento antiético e de 

atividades de clientes e contrapartes. Ademais, publicidade negativa relativa à 

Companhia, verdadeira ou não, poderá acabar prejudicando os negócios da Companhia e 

sua capacidade de buscar novos clientes/negócios.  

 

As ações dos participantes do setor de serviços financeiros em geral, assim como a 

percepção da população de referido setor, também poderão afetar a reputação da 

Companhia. Qualquer falha em estabelecer ou preservar reputação favorável entre os 

clientes da Companhia e no mercado em geral poderia ter efeito adverso relevante sobre 

o negócio da Companhia, sua situação financeira e seus resultados operacionais.  

 

A Companhia planeja continuar a ampliar suas operações e pode não ser capaz de 

implementar sua estratégia de crescimento de forma eficaz, o que pode ter impacto 

adverso sobre a lucratividade da Companhia.  

 

A Companhia pretende captar recursos por meio de suas próprias operações. Contudo, a 

mesma não pode garantir que será capaz, em todos os casos, de administrar o seu 

crescimento de forma eficaz ou atingir seus objetivos estratégicos. Os desafios que 

poderão resultar das decisões de crescimento estratégico incluem a capacidade da 

Companhia de:  

 

 conseguir captar novos recursos por meio do aumento do seu capital social;  

 administrar de maneira eficaz as operações e funcionários de negócios em 

expansão;  

 manter ou aumentar a base de clientes existente;  

 avaliar o valor, pontos fortes e fracos de candidatos a investimento ou aquisição;  

 integrar totalmente investimentos estratégicos, entidades ou aquisições recém-

estabelecidas, de forma compatível com a estratégia da Companhia;  

 alinhar adequadamente os atuais sistemas de tecnologia da informação da 

Companhia com os de um grupo maior;  

 aplicar eficientemente a política de gestão de risco da Companhia a um grupo mais 

amplo; e  

 administrar um número crescente de entidades sem sobrecarregar a administração 

ou perder pessoal chave.  

 

A capacidade de a Companhia implementar sua estratégia de crescimento está sujeita a 

uma série de incertezas, inclusive condições adversas de mercado ou econômicas, a 
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concorrência de outros bancos e a capacidade de identificar e negociar oportunidades com 

contrapartes. Qualquer falha na administração eficiente do crescimento, incluindo com 

relação a todos ou quaisquer dos desafios acima mencionados, associados aos planos de 

crescimento da Companhia, poderia ter efeito adverso relevante sobre os resultados 

operacionais da Companhia, situação financeira e negócios.  

 

Riscos legais e regulatórios são inerentes e substanciais aos negócios da Companhia.  

 

A Companhia enfrenta riscos legais significativos em seus negócios. Esses riscos incluem 

responsabilidade potencial em função de declarações falsas ou enganosas prestadas no 

âmbito das operações com valores mobiliários e outras operações, responsabilidade em 

potencial pelos “pareceres de regularidade” (fairness opinions) e outros tipos de 

assessoria que a Companhia presta a participantes em operações corporativas e disputas 

em relação a termos e condições de acordos comerciais complexos.  

 

A Companhia também enfrenta a possibilidade das contrapartes em operações comerciais 

complexas ou de alto risco alegarem que a Companhia deixou de lhes comunicar os riscos, 

ou que não tinham autorização nem permissão para celebrar essas operações com a 

Companhia ou ainda que suas obrigações perante a Companhia não são exequíveis. A 

Companhia está cada vez mais exposta a reclamações em função de suas recomendações 

de investimentos que possam ser consideradas incompatíveis com os objetivos de 

investimento de um cliente ou em função de negociação não autorizada ou excessiva.  

 

Uma responsabilização legal ou uma medida regulatória contra a Companhia pode 

acarretar danos significativos à sua reputação ou prejudicá-la de outra forma, o que, por 

sua vez, pode causar sérios prejuízos às perspectivas comerciais da Companhia e a sua 

imagem. Para informações sobre a política de gerenciamento de riscos da Companhia, 

veja a seção 5 deste Formulário de Referência.  

 

A conduta ilícita de um empregado pode prejudicar a Companhia. Tais condutas 

são difíceis de serem detectadas e impedidas.  

 

Foram amplamente divulgados vários casos envolvendo fraude ou outras condutas ilícitas 

por parte de empregados do setor de serviços financeiros nos últimos anos e a Companhia 

está sujeita a que tais condutas ilícitas possam ser cometidas e prejudiquem os seus 

negócios. Condutas ilícitas podem ser cometidas no futuro por indivíduos contratados 

pela Companhia.  

 

Essas condutas podem vincular à Companhia a operações que excedam os limites 

autorizados ou apresentem riscos inaceitáveis, ou ainda a atividades não autorizadas pela 

administração da Companhia, o que, em qualquer dos casos, pode vir a acarretar riscos 

ou prejuízos desconhecidos e não gerenciados. Esses riscos podem incluir violações dos 

atuais processos e procedimentos regulatórios, fiscais e administrativos ou procedimentos 

e processos adicionais relacionados a companhias abertas. Tais condutas ilícitas podem 
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também envolver o uso ou a divulgação inadequada de informações privilegiadas, o que 

poderia resultar em sanções e sérios danos financeiros ou reputacionais à Companhia.  

 

Qualquer quebra da confiança dos clientes da Companhia em decorrência de uma conduta 

ilícita de um empregado poderá prejudicar a capacidade da Companhia de atrair e manter 

clientes. Não é sempre possível impedir a conduta ilícita de um empregado e as 

precauções que a Companhia adota para identificar e impedir esta atividade poderão não 

ser eficazes em todos os casos.  

 

O aumento dos depósitos compulsórios e capital mínimo poderão afetar de maneira 

adversa os negócios da Companhia, condições financeiras e resultados operacionais.  

 

O Banco Central do Brasil (“BACEN”) tem alterado periodicamente o nível dos depósitos 

compulsórios que as instituições financeiras no Brasil devem manter, também 

determinando exigências de alocação de compulsórios para financiar programas do 

governo. O BACEN poderá futuramente aumentar a exigência de depósitos compulsórios 

ou ainda impor novas exigências. Os aumentos dessas exigências reduzem a liquidez da 

Companhia, reduzindo o montante disponível para financiar as operações de créditos e 

outros investimentos e, consequentemente, poderão gerar efeito adverso relevante sobre 

o negócio, situação financeira e as operações da Companhia.  

 

Os depósitos compulsórios e alocações em geral não dão o mesmo retorno dos outros 

investimentos e depósitos, pois uma parcela dos depósitos compulsórios e alocações:  

 devem ser mantidos em títulos do governo brasileiro; e  

 devem ser utilizados no financiamento de programas do governo, inclusive 

programa federal de moradia e subsídios para o setor rural.  

 

A partir de 2013, o BACEN publicou diversas regras para a implementação da norma 

Basileia III no país. Esse novo conjunto de regulamentações cobre a definição de capital, 

exigências de capital, adicional de capital principal, ajustes na avaliação do crédito, 

exposições a contrapartes centrais, índices de cobertura de alavancagem e de liquidez.  

 

Nenhuma garantia pode ser oferecida no sentido de que as normas Basileia III serão 

adotadas, cumpridas ou interpretadas de um modo a não causar um impacto negativo 

relevante sobre a Companhia.  

 

A Companhia pode não ser capaz de detectar ou prevenir lavagem de dinheiro e 

outras atividades criminosas integralmente ou tempestivamente, o que pode expor a 

Companhia a responsabilidades adicionais e ter um efeito material adverso sobre a 

mesma.  

 

A Companhia é obrigada a cumprir com as regras aplicáveis à prevenção à lavagem de 

dinheiro (“PLD”), antiterrorismo, sanções e outras leis e regulamentos nas jurisdições em 

que opera. Essas leis e regulamentos exigem, entre outras coisas, a condução de uma 

plena investigação sobre os clientes da Companhia com relação a sanções e triagem de 
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pessoas politicamente expostas, a manutenção de informações atualizadas sobre os 

clientes, contas e operações e a implementação de políticas eficazes para prevenção de 

crimes financeiros e de procedimentos que especifiquem o que é exigido dos 

responsáveis. Essas exigências também incluem treinamento para os funcionários da 

Companhia, e comunicação de transações e atividades suspeitas às autoridades 

reguladoras competentes.  

 

Os crimes financeiros tornaram-se objeto de aprimorada fiscalização e supervisão 

regulatória por reguladores em todo o mundo. Sanções, leis e regulamentações estão cada 

vez mais complexas e detalhadas, estando sujeitas a uma fiscalização regulatória 

reforçada, exigindo sistemas aprimorados, monitoramento sofisticado e equipe 

qualificada.  

 

O Grupo Mercantil do Brasil, incluindo a Companhia, desenvolve políticas e 

procedimentos que visam detectar e prevenir o uso de rede bancária para lavagem de 

dinheiro ou outras atividades relacionadas com os crimes financeiros. Isso exige a 

aplicação e incorporação, dentro dos controles e monitoramentos de negócios da 

Companhia, de políticas e procedimentos sempre atualizados e aptos a identificar e 

combater crimes sofisticados, o que, por sua vez, requer mudanças contínuas nos sistemas 

e atividades operacionais. Além disso, a Companhia depende fortemente dos funcionários 

para lhe auxiliar, por meio da identificação de tais atividades e da revelação desses em 

canais de denúncia. Quando a Companhia terceiriza qualquer uma das atividades de 

investigação de clientes, triagem de clientes ou operações contra crimes financeiros, 

continua responsável pelo cumprimento integral e por quaisquer violações. Mesmo nos 

casos em que a Companhia for capaz de aplicar o escrutínio e supervisão necessários, 

ainda há um risco de inobservância da regulação.  

 

Se a Companhia não for capaz de cumprir integralmente com as leis, regulamentações e 

expectativas aplicáveis, os seus reguladores e agências responsáveis pela aplicação da lei 

possuem capacidade e autoridade para impor multas e outras sanções significativas sobre 

a Companhia, podendo, inclusive, exigir a revisão completa dos sistemas de negócios, 

fiscalização das rotinas diárias por consultores externos e, em última análise, a revogação 

de licenças da Companhia.  

 

O dano reputacional ao negócio e marca global seria severo no caso da Companhia ser 

julgada culpada por violação às regras de PLD, antiterrorismo ou requisitos de sanções.  

 

A sua reputação também pode sofrer se a Companhia não for capaz de proteger os seus 

clientes ou seus negócios contra utilização por criminosos para fins ilegais ou impróprios. 

Quaisquer desses riscos poderiam ter um efeito material adverso sobre os resultados 

operacionais da Companhia, sua condição financeira, imagem e perspectivas de novos 

negócios.  
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A concentração geográfica de atuação da Companhia no Estado de Minas Gerais e 

seu foco em clientes de médio porte podem gerar impacto adverso relevante sobre 

seus negócios.  

Devido à expressiva concentração de clientes no Estado de Minas Gerais, as atividades e 

os resultados da Companhia são dependentes, em grande escala, do desempenho da 

economia do Estado. Portanto, a redução na atividade econômica regional, entre outros 

efeitos, poderia reduzir a procura por crédito e pelos serviços bancários ofertados, 

aumentar o nível de inadimplência no crédito, aumentar o volume de saques e, 

consequentemente, limitar as opções para a expansão dos negócios da Companhia. A 

combinação destes eventos, ou cada um deles individualmente, podem comprometer a 

estratégia de crescimento e a geração de resultados da Companhia, refletindo no valor de 

mercado das ações da Companhia. Qualquer desaceleração da economia no Estado de 

Minas Gerais pode ter impacto adverso nos negócios da Companhia, sua carteira de 

clientes e operações.  

 

O Estado de Minas Gerais poderá apresentar desaceleração econômica mesmo em um 

cenário onde o Brasil como um todo não apresente desaceleração, impactando 

negativamente os resultados da Companhia devido à expressiva concentração de clientes 

no Estado de Minas Gerais.  

 

Além disso, a atuação da Companhia voltada para empresas de médio porte, tendo como 

público alvo instituições do segmento de middle market, tornam as atividades e resultados 

da Companhia dependentes da performance desse setor. Qualquer desaceleração na 

atividade econômica dessas empresas pode impactar negativamente os negócios da 

Companhia e as operações por ela assessoradas.  

 

Decisões adversas em processos judiciais e administrativos podem ter um efeito 

adverso sobre a Companhia.  

 

A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos, envolvendo questões 

legais e regulatórias incluindo, mas não se limitando a, processos fiscais. Uma ou mais 

decisões desfavoráveis à Companhia em qualquer processo judicial ou administrativo 

poderá ter um considerável efeito negativo sobre seus resultados e imagem. Por fim, além 

das provisões financeiras e dos custos com honorários advocatícios para a assessoria 

dessas causas, a Companhia pode se ver obrigada a oferecer garantias em juízo 

relacionadas a tais processos, o que pode vir a afetar adversamente sua capacidade 

financeira.  

 

A capacidade da Companhia de implementar seu plano de negócios de forma eficaz 

pode depender da sua capacidade de atrair e manter profissionais-chave.  

 

Os profissionais da Companhia são um ativo importante para a Companhia, e o seu 

sucesso contínuo (incluindo sua capacidade de competir de forma eficaz em seus 

negócios) é dependente dos esforços de todos os seus profissionais. Consequentemente, 

o crescimento e o sucesso da Companhia dependem em amplo grau da sua capacidade de 
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manter e motivar os seus profissionais-chave e de contratar, manter e motivar de forma 

estratégica novos talentos. No entanto, a Companhia pode não ser bem-sucedida em seus 

esforços em contratar, manter e motivar os profissionais pretendidos, na medida em que 

o mercado para profissionais qualificados do mercado financeiro é extremamente 

competitivo.  

 

Além disso, desde 1º de janeiro de 2012, instituições financeiras e outras instituições 

autorizadas a funcionar pelo BACEN são obrigadas a cumprir com certas regras editadas 

pelo BACEN a respeito da remuneração de seus administradores em conformidade com 

a Resolução CMN nº 3.921. A capacidade da Companhia de atrair, manter e motivar estas 

pessoas depende da sua capacidade de oferecer oportunidades de incentivos altamente 

atrativas. Os incentivos que a Companhia fornece ou oferece para estas pessoas podem 

não ser eficazes para atrair, manter e motivar estas pessoas.  

 

A perda de membros da alta administração da Companhia, ou sua incapacidade de 

atrair e manter pessoal adicional para integrar seus quadros, pode ter um efeito 

adverso relevante sobre suas atividades, situação financeira e resultados 

operacionais.  

 

A capacidade da Companhia em se manter competitiva depende, em larga escala, dos 

serviços e desempenho de sua alta administração. A Companhia não pode garantir que 

terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar sua alta administração e 

acompanhar o ritmo de seu crescimento. A perda dos serviços de qualquer dos membros 

da alta administração ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-

la, pode causar um efeito adverso relevante nas suas atividades, situação financeira e 

resultados operacionais.  

 

Para informações acerca dos riscos de mercado a que a Companhia está exposta, 

vide item 5.1 deste Formulário de Referência.  

 

b) ao controlador direto ou indireto ou grupo de controle da Companhia  

 

A Companhia poderá enfrentar conflitos de interesse em negociações com partes 

relacionadas  

 

Na data deste Formulário de Referência, o Banco Mercantil do Brasil S.A. 

(“Controlador”) detém 97,97% do capital votante da Companhia, 54,25% das ações 

preferenciais e 91,53% do capital total. Certas decisões referentes às operações ou 

estrutura financeira da Companhia podem apresentar conflitos de interesses entre o 

Controlador, outros acionistas, diretores, executivos e os investidores. A Companhia não 

pode garantir que seus conselheiros e diretores, alguns dos quais que inclusive integram 

o conselho de administração e a diretoria do Controlador, serão capazes de resolver estes 

conflitos de interesses ou de outros de uma maneira imparcial.  
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Atualmente, a Companhia possui (i) operações de depósitos interfinanceiros, (ii) 

operações de venda com compromisso de recompra; (iii) operações de depósitos à vista; 

e (iv) obrigações com juros sobre capital próprio e valores a pagar com o Controlador. 

Além disso, a Companhia celebra e espera celebrar, de tempos em tempos, transações 

comerciais e financeiras com seus acionistas ou suas afiliadas. As transações comerciais 

e as transações financeiras entre a Companhia e suas partes relacionadas pode criar ou 

resultar em conflitos de interesses, impactando negativamente a implantação de negócios 

entre a Companhia e as demais companhias do grupo.  

 

O Controlador é capaz de adotar diversas medidas corporativas sem a aprovação 

dos acionistas minoritários e seus interesses poderão divergir dos interesses da 

Companhia.  

 

O Controlador tem poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do 

Conselho de Administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija 

aprovação de acionistas, desde que não haja conflito de interesses para o exercício de seu 

voto, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, 

alienações, parcerias e a época do pagamento de quaisquer dividendos futuros, 

observadas as exigências de pagamento do dividendo mínimo obrigatório impostas pela 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 

Ações”). Sendo assim, o Controlador possui poderes para determinar de forma geral o 

resultado da maioria das deliberações que requeiram a aprovação dos acionistas.  

 

O Controlador pode ter interesses conflitantes com os interesses da Companhia, que pode 

não ser capaz de resolver um potencial conflito nesse sentido e, mesmo que o faça, a 

solução pode ser (i) menos favorável a Companhia do que aos acionistas e/ou (ii) 

alcançada com certo atraso, prejudicando os negócios da Companhia e sua rápida tomada 

de decisão.  

 

A Companhia poderá ter seus resultados afetados por falhas e interrupções nos 

processos operacionais do Controlador, assim como vir a responder de forma 

solidária ou subsidiária com o Controlador.  

 

A Companhia e o Controlador celebraram, em 02 de janeiro de 2011, o “Instrumento 

Particular de Remuneração pela Administração de Recursos Financeiros e Pela 

Utilização de Estrutura Administrativa”, por meio do qual as partes formalizaram, por 

prazo indeterminado, a utilização da estrutura física e operacional do Controlador pela 

Companhia, incluindo serviços de administração de recursos financeiros, tesouraria, 

controladoria, jurídico-societária, administração de folha de pagamento, recursos 

humanos, marketing, tecnologia, infraestrutura administrativa e demais áreas 

administrativas envolvidas no desenvolvimento das atividades da Companhia.  

 

A estrutura física e operacional do Controlador está sujeita à manutenção de atividades 

que envolvem serviços de caráter acessório ou complementar ao seu funcionamento 

regular, atividades estas que são prestadas por pessoas ou empresas terceirizadas. Dado o 
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compartilhamento existente entre as estruturas da Companhia e do Controlador, e, 

portanto, a dependência da Companhia em relação ao Controlador, caso haja qualquer 

interrupção das atividades prestadas por terceirizados ao Controlador, principalmente 

aquelas relacionadas à tecnologia, a manutenção da estrutura do Controlador e, 

consequentemente, as realizações dos negócios relacionados aos produtos da Companhia 

poderão ser adversamente afetadas.  

 

Considerando a utilização das estruturas físicas e operacionais do Controlador pela 

Companhia, assim como o fato de que a Companhia integra o Grupo Mercantil do Brasil, 

é possível que a Companhia venha a responder de forma solidária ou subsidiária com o 

Controlador, em processos judiciais, administrativos ou arbitrais de naturezas diversas.  

 

Caso a Companhia seja chamada a responder de forma solidária ou subsidiária com o 

Controlador em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, os resultados e a 

situação financeira da Companhia, bem como sua imagem, poderão ser adversamente 

afetados.  

 

Ademais, caso a Companhia não seja mais controlada pelo seu Controlador ou ocorram 

alterações relevantes na sua composição acionária, as atividades e operações da 

Companhia poderão ser adversamente afetadas. Nessa hipótese, a Companhia poderá ter 

que celebrar novos contratos com prestadores de serviços para a manutenção de sua 

estrutura física e operacional, o que pode ocasionar impactos adversos nos resultados e 

na situação financeira futura da Companhia.  

 

A Companhia pode precisar de recursos adicionais no futuro, os quais podem ser 

obtidos por meio de aumentos no capital da Companhia; tais aumentos de capital 

podem diluir a participação dos investidores no capital social da Companhia.  

 

A Companhia pode necessitar de recursos adicionais no futuro e pode não ser capaz de 

obter recursos, quer em condições atraentes ou não. Se a Companhia não for capaz de 

obter fundos adequados para satisfazer suas exigências de capital, a Companhia pode 

precisar aumentar seu capital social. A captação de recursos adicionais por meio da 

emissão de ações ou de títulos conversíveis em ações poderá, nos termos da Lei das 

Sociedades por Ações, ser feita com exclusão do direito de preferência dos acionistas da 

Companhia, inclusive dos investidores em suas ações, e poderá, portanto, diluir a 

participação acionária de tais investidores em ações de emissão da Companhia.  

 

A relativa volatilidade e falta de liquidez dos valores mobiliários de companhias 

brasileiras poderá limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender 

os valores mobiliários da Companhia no momento e pelo preço desejado.  

 

Investir em valores mobiliários de companhias de mercados emergentes, tais como o 

Brasil, envolve um risco maior do que investir em valores mobiliários de companhias de 

países mais desenvolvidos, e tais investimentos são geralmente considerados 

especulativos por natureza. Investimentos no Brasil, tais como os investimentos nos 
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valores mobiliários da Companhia, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos, que 

incluem, entre outros: (i) mudanças nos cenários regulatório, tributário, econômico e 

político que podem afetar a capacidade de os investidores receberem pagamentos, no todo 

ou em parte, relativos aos seus investimentos; e (ii) restrições aos investimentos 

estrangeiros e ao repatriamento do capital investido.  

 

Os mercados brasileiros de capitais são substancialmente menores, menos líquidos, mais 

concentrados e mais voláteis do que os principais mercados de capitais norte-americanos 

e europeus, e não são tão rigorosamente regulamentados e supervisionados quanto esses 

mercados. A falta de liquidez relativa e capitalização de mercado menor dos mercados 

acionários brasileiros podem limitar substancialmente a capacidade dos investidores de 

vender seus valores mobiliários pelo preço e no momento em que desejarem.  

 

c) a seus acionistas:  

 

Nos termos da legislação societária do Brasil, os detentores de ações preferenciais 

têm direitos limitados de voto.  

 

Segundo a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e o Estatuto Social 

da Companhia, os detentores das ações preferenciais da Companhia não têm direito a voto 

nas assembleias gerais de acionistas, exceto em certas circunstâncias limitadas. Isso 

significa que, ao contrário dos detentores de ações ordinárias, detentores de ações 

preferenciais não terão direito a voto nas operações societárias, inclusive qualquer fusão 

ou consolidação proposta com outras empresas, entre outras matérias.  

 

Os detentores das ações preferenciais e ordinárias podem não receber dividendos ou 

juros sobre o capital próprio.  

 

Embora, de acordo com o Estatuto Social atual da Companhia, ela seja obrigada a pagar 

aos acionistas, no mínimo, 25% do lucro líquido anual ajustado, o Conselho de 

Administração poderá entender que a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital 

próprio não é compatível com a situação financeira da Companhia. Nem o Estatuto Social 

nem a lei brasileira especificam as circunstâncias nas quais a distribuição não seria 

compatível com a situação financeira. Entretanto, a legislação brasileira prevê que uma 

Companhia não precisa pagar dividendos se tal pagamento ameaçar a existência da 

Companhia, ou prejudicar o curso normal de suas operações.  

 

Ademais, em 1º de março de 2013, o CMN emitiu a Resolução nº 4.193/13, em razão de 

implementação de Basileia III no Brasil. De acordo com estas regras, uma restrição do 

pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio pode ser imposta pelo BACEN, 

na hipótese de as exigências de capital adicional definidas pelo BACEN não serem 

cumpridas.  
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Poderá não se desenvolver um mercado ativo e líquido para as ações da Companhia, 

o que pode limitar a capacidade dos acionistas de vender as ações da Companhia no 

momento e pelo preço desejados.  

 

A Companhia não pode prever até que ponto o interesse dos investidores em ações de sua 

emissão poderá levar ao desenvolvimento de mercados de negociação para as ações da 

Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e o quão líquido este mercado pode se 

tornar. Consequentemente, a Companhia não pode assegurar se os investidores serão 

capazes de vender suas ações quando desejarem, se serão capazes de vendê-las, ou 

garantir os preços que os investidores poderão obter pelas ações.  

 

d) a suas controladas e coligadas:  

 

Não há empresas controladas ou coligadas da Companhia.  

 

e) a seus fornecedores:  

 

Não há fatores de risco relacionados aos fornecedores da Companhia.  

 

f) a seus clientes:  

 

Riscos relativos às operações de crédito pelos clientes da Companhia  

 

As operações de crédito da Companhia correspondem, em 31 de dezembro de 2019, a 

18,09% do seu ativo total e são direcionadas às pessoas jurídicas. Essas operações estão 

sujeitas ao risco de não recebimento dos valores, ou o não recebimento no devido prazo 

de vencimento.  

 

Caso haja um aumento significativo da inadimplência de clientes, o resultado operacional 

da Companhia poderá ser afetado negativamente.  

 

Restrições legais aos clientes da Companhia poderão reduzir a demanda pelos 

serviços da Companhia.  

Novas leis ou regulamentos ou, ainda, alterações da exequibilidade das leis ou 

regulamentos existentes que sejam aplicáveis aos clientes da Companhia poderão também 

prejudicar os negócios da Companhia. Por exemplo, alterações na exequibilidade de leis 

de defesa da concorrência podem afetar o nível das atividades de M&A e alterações na 

regulamentação podem restringir as atividades dos clientes da Companhia e, por 

conseguinte, os serviços prestados a eles. Qualquer restrição aplicável aos clientes da 

Companhia ou às atividades por eles desenvolvidas, pode ter impacto adverso nos 

negócios da Companhia, suas receitas e busca por novas operações.  
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A Companhia pode sofrer prejuízos significativos em função de suas exposições de 

crédito.  

 

A Companhia está exposta ao risco de que terceiros que lhe devem recursos em dinheiro, 

valores mobiliários ou outros ativos não cumpram suas obrigações. Nesses terceiros estão 

incluídas contrapartes de negociação, clientes, agentes de compensação, bolsas de 

valores, câmaras de compensação e outros intermediários financeiros, bem como os 

emissores cujos valores mobiliários são detidos pela Companhia. Essas partes poderão 

inadimplir suas obrigações perante à Companhia em função de falência, falta de liquidez, 

falha operacional, dentre outras. Esse risco pode advir, por exemplo, (i) da manutenção 

de valores mobiliários de terceiros; (ii) da celebração de contratos de swap ou outros 

contratos de derivativos nos termos dos quais as contrapartes tenham obrigações de longo 

prazo de efetuar pagamentos à Companhia; (iii) da realização de negócios tendo por 

objeto valores mobiliários, futuros, moeda ou commodities que não sejam liquidados na 

ocasião exigida em função da falta de entrega pela contraparte ou de falha dos sistemas 

por parte dos agentes de compensação, bolsas de valores, câmaras de compensação ou 

demais intermediários financeiros; e (iv) da concessão de crédito a clientes da Companhia 

por meio de empréstimos-ponte, empréstimos de margem ou outros acordos.  

 

A capacidade dos tomadores de cumprir suas obrigações tempestivamente está 

diretamente relacionada ao seu desempenho operacional e financeiro. Uma crise 

econômica, como a crise financeira mundial em 2008 e a crise da dívida soberana 

europeia em 2010 e 2012, ou baixo desempenho econômico, poderá também aumentar o 

número de tomadores inadimplentes. Um aumento do número de tomadores 

inadimplentes dentro da carteira de crédito da Companhia poderá aumentar os prejuízos 

decorrentes dos empréstimos e afetar adversamente a Companhia, suas receitas e imagem.  

 

g) aos setores da economia nos quais o emissor atue:  

 

Mudanças das taxas básicas de juros pelo Banco Central podem prejudicar a 

Companhia.  

 

Os negócios da Companhia são conduzidos em sua totalidade no Brasil, onde o Comitê 

de Política Monetária do BACEN - COPOM estabelece a meta da taxa básica de juros 

para o sistema bancário brasileiro e realiza mudanças nesta taxa como um instrumento de 

política monetária. A taxa básica de juros é a taxa de juros de referência devida aos 

detentores de alguns valores mobiliários emitidos pelo governo brasileiro e negociados 

no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. Nos últimos anos, a taxa básica 

de juros, ou a taxa SELIC, tem flutuado e, o BACEN tem feito ajustes frequentes nesta.  

 

Alterações na taxa básica de juros podem acarretar retrações nas margens financeiras da 

Companhia, como pode ser observado por meio da redução da taxa de juros das linhas de 

crédito. Por outro lado, essas alterações podem, também, beneficiar a Companhia, 

propiciando, por exemplo, um aumento da demanda por produtos de crédito e 

PÁGINA: 39 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

investimento, bem como uma redução do custo de captação e do risco de inadimplemento 

dos clientes da Companhia.  

 

Riscos relacionados ao financiamento de capital de giro.  

 

A Companhia é um banco que atua no financiamento de capital de giro de médio e longo 

prazos direcionados ao setor produtivo de bens e serviços. As receitas provenientes das 

operações de crédito, em 2019, representaram 48,73% das receitas da intermediação 

financeira. As receitas com títulos e valores mobiliários decorrentes das aplicações das 

disponibilidades da Companhia, 34,5%. O resultado das aplicações compulsórias 

representa, por fim, 8,0%. Em um cenário econômico desfavorável, há uma tendência 

natural de redução na demanda por crédito e concomitante aumento da inadimplência, 

variações nas taxas de juros e câmbio, entre outros. Essa conjugação de fatores pode 

reduzir os resultados operacionais da Companhia com efeitos materiais adversos sobre o 

valor de suas ações negociadas em bolsa de valores, seus negócios e suas receitas.  

 

A Companhia enfrenta maiores riscos à medida que novas iniciativas de negócios 

levam a Companhia a negociar com uma maior variedade de clientes e contrapartes 

e a se expor a novas classes de ativos e a novos mercados.  

 

Aquisições estratégicas e novas iniciativas de negócios podem colocar a Companhia em 

contato, direta ou indiretamente, com indivíduos e instituições que não estão entre seus 

tradicionais clientes e contrapartes, expondo-a a novas classes de ativos e a novos 

mercados. Tais atividades podem expor a Companhia a novos e maiores riscos, incluindo 

riscos associados à negociação junto a órgãos governamentais, à preocupação em relação 

à reputação em decorrência de negociações com contrapartes e investidores menos 

sofisticados, à forma pela qual os ativos estão sendo operados ou mantidos, à maior 

sujeição regulatória sobre as atividades, e ao aumento dos riscos de crédito, soberano e 

operacional.  

 

Inadimplementos por parte de outras instituições financeiras podem prejudicar os 

mercados financeiros de modo geral e a Companhia especificamente.  

 

A solidez comercial de muitas instituições financeiras pode estar inter-relacionada em 

decorrência das relações de crédito, negociação, compensação ou outras relações entre as 

instituições. Em decorrência deste fato, preocupações sobre o inadimplemento de uma 

instituição poderiam ocasionar problemas de liquidez significativos, ou prejuízos para, ou 

inadimplementos por outras instituições. Esse “risco sistêmico” pode prejudicar os 

intermediários financeiros, tais como agências de compensação, câmaras de 

compensação, bancos, empresas de valores mobiliários e bolsas de valores, com os quais 

a Companhia interage diariamente, podendo ter impacto material adverso sobre os 

negócios da Companhia.  
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A Companhia enfrenta um aumento da concorrência em função da tendência à 

consolidação.  

 

O tamanho dos concorrentes da Companhia tem crescido nos últimos anos em decorrência 

de um processo de consolidação substancial das empresas do setor de banco de 

investimento. Ademais, tanto no Brasil quanto em outros países, uma quantidade 

expressiva de bancos comerciais de porte e outras grandes empresas prestadoras de 

serviços financeiros amplos estabeleceram ou adquiriram empresas de consultoria 

financeira e corretoras de valores mobiliários ou foram incorporadas ou incorporaram 

outras instituições financeiras e/ou gestoras de ativos e fortunas. Essas empresas têm a 

capacidade de oferecer uma ampla gama de produtos, que variam de empréstimos, 

depósitos e seguros a serviços de corretagem, gestão de ativos e de fortunas, bem como 

serviços de banco de investimento, o que pode incrementar sua posição competitiva.  

 

Essas empresas também têm capacidade de dar suporte aos serviços de banco de 

investimento com as receitas de serviços de banco comercial, seguro e outros serviços 

financeiros em um esforço para ganhar participação de mercado, o que poderia resultar 

em pressão sobre os preços dos negócios da Companhia, entre outros. Em especial, a 

capacidade de prestação de serviços financeiros e de consultoria tornou-se uma vantagem 

importante para alguns dos maiores concorrentes da Companhia. Um aumento das 

condições de concorrência poderá prejudicar a Companhia, como resultado, entre outros 

fatores, da dificuldade em aumentar a sua base de clientes e expandir suas operações, 

redução das margens de lucro decorrentes de suas atividades e do aumento da 

competitividade por oportunidades de investimento, afetando adversamente os negócios 

da Companhia.  

 

A atual fragilidade das condições macroeconômicas brasileiras e a percepção de 

certos riscos e incertezas relativas ao Brasil podem ter um efeito adverso 

significativo sobre a situação financeira e resultado das operações da Companhia.  

 

A Companhia conduz as suas operações no Brasil e, consequentemente, o resultado de 

suas operações são impactados significativamente pelas condições macroeconômicas no 

Brasil, além da percepção de que riscos e incertezas que permeiam o Brasil também 

podem afetar adversamente os negócios da Companhia.  

 

Acontecimentos e a percepção de risco no Brasil e em outros países, especialmente os 

emergentes, podem afetar, de maneira negativa, o valor de mercado dos títulos brasileiros, 

incluindo as ações preferenciais e ordinárias da Companhia.  

 

O valor de mercado de títulos emitidos por empresas brasileiras é afetado, em diferentes 

níveis, pelas condições econômicas e de mercado em outros países, incluindo outros 

países latino-americanos e países emergentes. Embora as condições econômicas nesses 

países possam diferir de maneira significativa das condições econômicas no Brasil, a 

reação dos investidores a acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso 

no valor de mercado dos títulos de emissores brasileiros. Crises em outros países 
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emergentes podem reduzir o interesse dos investidores por títulos de emissores 

brasileiros, incluindo os da Companhia, o que pode vir a afetar negativamente o valor de 

mercado das ações preferenciais e ordinárias da Companhia.  

 

 

h) à regulação dos setores em que o emissor atue:  

 

A extensa regulamentação dos negócios da Companhia poderá limitar as suas 

atividades e a afetar de forma negativa.  

 

O setor de serviços financeiros está sujeito à extensa regulamentação, tanto no Brasil 

como no exterior e, em diversas jurisdições, ao aumento da supervisão por parte das 

autoridades e legisladores fiscais. A Companhia está sujeita à regulamentação por parte 

de organizações governamentais e autorreguladoras brasileiras. As exigências impostas 

pelos reguladores se destinam a assegurar a integridade dos mercados financeiros e 

proteger os clientes e terceiros, não sendo destinadas a proteger especificamente titulares 

das ações da Companhia. Consequentemente, esses regulamentos frequentemente servem 

para limitar as atividades da Companhia, inclusive por meio de exigências de capital 

líquido, proteção de clientes e condução de mercado. A Companhia corre o risco de 

intervenção significativa por parte de autoridades regulatórias, inclusive atividade de 

fiscalização e de auditoria, adoção de novos regulamentos mais onerosos ou restritivos e 

ainda processos judiciais ou administrativos que poderão acarretar sanções substanciais.  

 

Entre outras coisas, a Companhia poderia ser multada ou ficar proibida de empreender 

algumas de suas atividades comerciais. Ademais, recentes retrações do mercado levaram 

a diversas propostas de regulamentação adicional do setor de serviços financeiros. Essa 

regulamentação poderia limitar ainda mais as atividades comerciais da Companhia, 

aumentando os custos para sua observância e, na medida em que os regulamentos 

controlem estritamente as atividades das empresas de serviços financeiros, a Companhia 

teria mais dificuldade para se distinguir de seus concorrentes.  

 

O mercado financeiro brasileiro, em especial, está sujeito a extensa e contínua regulação 

por parte do governo brasileiro, principalmente pelo BACEN e por entidades 

autorreguladoras. A Companhia não tem controle algum sobre essas leis e regulamentos, 

que regulamentam todos os aspectos das suas operações, inclusive regulamentos que 

impõem:  

 

 requisitos de capital mínimo;  

 requisitos de depósito e/ou reservas compulsórias;  

 requisitos de investimentos em ativos de renda fixa;  

 limites de empréstimo e outras restrições de crédito, inclusive alocações 

compulsórias;  

 requisitos quanto a lavagem de dinheiro, manutenção de registros e questões 

éticas;  

 limites e outras restrições de taxas e comissões faturadas ou outras matérias;  
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 limites do período para capitalização de juros;  

 requisitos contábeis e estatísticos; e  

 outros requisitos ou limitações impostos no contexto da crise financeira global.  

 

A não observância pela Companhia da regulamentação aplicável, pode ter impacto 

material adverso em suas atividades, sua imagem e sua receita.  

 

Mudanças na regulamentação de atividades realizadas por bancos brasileiros 

podem afetar adversamente a Companhia.  

 

Os bancos brasileiros estão sujeitos a uma abrangente regulamentação brasileira, a qual é 

continuamente atualizada pelo governo brasileiro. A regulamentação bancária é 

regularmente editada pelo Conselho Monetário Nacional e BACEN como forma de 

controlar a disponibilidade de crédito e reduzir a demanda crescente no mercado. Alguns 

desses controles são em sua essência provisórios e podem mudar de acordo com a política 

de crédito adotada pelo governo brasileiro, conforme o caso, assim como de acordo com 

políticas dos órgãos reguladores. A Companhia não possui qualquer controle sobre tais 

regulamentações governamentais, as quais determinam diversos aspectos de suas 

atividades, incluindo a imposição de:  

 exigências de capital mínimo;  

 exigências de reservas compulsórias;  

 limitações de exposição de risco e outras restrições de crédito;  

 controles de fluxo cambial; e  

 exigências contábeis e estatísticas.  

 

A estrutura regulatória aplicável aos bancos brasileiros está em constante modificação.  

 

As leis e regulamentos existentes podem ser alterados, a forma como tais leis e 

regulamentos são interpretados ou aplicados pode mudar e novas leis e regulamentos 

podem ser adotados. Caso a Companhia seja obrigada a proceder de maneira 

substancialmente diferente daquela estabelecida em qualquer de seus planos de negócios, 

seu planejamento, investimentos e plano de negócios podem ser afetados adversamente.  

 

Alterações na regulamentação referente a reservas de capital e depósitos 

compulsórios podem afetar adversamente a Companhia.  

 

O BACEN tem periodicamente alterado o valor das reservas que as instituições 

financeiras brasileiras devem manter junto ao BACEN. Por exemplo, em setembro de 

2008, o BACEN revogou e modificou diversas exigências de depósitos compulsórios, 

com o objetivo de diminuir o impacto da crise global do mercado financeiro e, 

considerando a gradual recuperação do mercado global, o BACEN vem gradualmente 

restabelecendo as exigências de depósitos compulsórios. O BACEN pode aumentar tais 

exigências de reservas de depósitos compulsórios no futuro ou estabelecer novas 

exigências de reservas e depósitos compulsórios.  
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A Companhia pode sofrer um impacto adverso relevante em decorrência de tais 

mudanças, uma vez que os valores retidos a título de reservas e depósitos compulsórios 

geralmente não são remunerados às mesmas taxas que remuneram os seus outros 

investimentos e depósitos, em razão de:  

 a Companhia ser obrigada a manter parte de seus depósitos compulsórios 

investidos em valores mobiliários emitidos pelo governo brasileiro, os quais 

podem render taxas de juros inferiores; e  

 

 a Companhia ter de destinar parte dos depósitos compulsórios para financiar tanto 

um programa federal de moradia, transações de microcrédito quanto o setor rural.  

 

As exigências de reserva foram utilizadas pelo BACEN para o controle de liquidez, como 

parte da política monetária no passado, e a Companhia não tem controle sobre tais 

determinações. Qualquer aumento das exigências de depósitos compulsórios pode reduzir 

a capacidade de obter recursos e realizar investimentos e, como resultado, pode afetar 

adversamente suas atividades e planejamento.  

 

Requisitos de adequação de capital mínimo impostos à Companhia em decorrência 

da implementação do Acordo da Basileia III podem ter impacto negativo em seus 

resultados e condições financeiras  

 

Em junho de 2004, o Comitê da Basileia de Supervisão Bancária aprovou uma nova 

estrutura de adequação de capital (baseada em risco), normalmente chamada de “Acordo 

da Basileia II”. O Acordo da Basileia II determina às instituições financeiras a adoção de 

requisitos de adequação de capital mínimo mais sensíveis a riscos.  

 

Em setembro de 2010, o Grupo de Presidentes de Bancos Centrais e Chefes de 

Supervisão, órgão de controle do Comitê da Basileia de Supervisão Bancária, anunciou 

um substancial fortalecimento das exigências de capital então existentes, além de ratificar 

acordos anteriores, lançando as estruturas de um pacote de reformas referentes a capital 

e liquidez, o Acordo de Basileia III, o qual foi homologado na reunião de cúpula do G-20 

em Seul, em novembro de 2010. O Acordo de Basileia III aumentou a exigência de capital 

mínimo e pode vir a requerer que os bancos mantenham uma reserva de liquidez e uma 

reserva contra cíclica de 2,5% para suportar períodos críticos e controlar “riscos 

sistêmicos”.  

 

Em 1º de março de 2013, o CMN e o BACEN emitiram um novo marco regulatório para 

a implementação do Acordo de Basileia III no Brasil. Assim, a Resolução CMN n º 4.192 

e Resolução CMN n º 4.193 determinaram, entre outras coisas, que as instituições 

financeiras brasileiras devem cumprir com as novas exigências de capital mínimo e 

estabeleceu novas regras para o cálculo do patrimônio de referência.  

 

Entre as mudanças introduzidas por este novo conjunto de regras, é importante destacar: 

(i) a introdução do conceito de instituições assemelhadas, (ii) a necessidade de 

consolidação das demonstrações financeiras dessas instituições assemelhadas, (iii) a 
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emissão de novas regras para o cálculo dos componentes do patrimônio de referência 

(incluindo capital principal e capital complementar como nível I e instrumentos de dívida 

no nível II). Essas mudanças têm sido implementadas desde 1° de outubro de 2013 e 

devem continuar gradualmente exigidas até 1 de janeiro de 2022.  

 

Os requerimentos regulatórios de capital do Acordo da Basileia III foram aumentados 

gradualmente, pelo BACEN, até 2019. Além disso, devido às mudanças nas regras 

relativas à adequação de capital ou devido a mudanças no desempenho da economia 

brasileira como um todo, a Companhia pode não ser capaz de cumprir os requisitos 

mínimos de adequação de capital exigidos pelo BACEN. A Companhia também pode ser 

compelida a limitar suas operações de crédito, alienar seus ativos e/ou tomar outras 

medidas que podem afetá-la adversamente.  

 

Como resultado da crise financeira na Europa, muitos governos e organizações 

propuseram e, em certos casos, adotaram mudanças significantes em regulações 

bancárias. Algumas delas, como o Acordo de Basileia III e a Regulação de Requisitos de 

Capital (Capital Requirement Regulation ou CRR), estão sob contínua discussão e podem 

resultar em requisitos de capital em maior volume no futuro.  

 

Tetos ou limites a taxas de juros praticadas em empréstimos bancários podem ter 

impacto negativo nas atividades, condição financeira, e no resultado das operações 

da Companhia.  

 

A Constituição Federal do Brasil estabelecia um teto de 12% às taxas de juros praticadas 

em empréstimos tomados junto a instituições financeiras. Em 2003, contudo, a Emenda 

Constitucional nº 40 extinguiu essa limitação. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

conforme alterada (“Código Civil”) e o Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, 

conforme alterado (conhecido como a Lei da Usura) determinam um teto para esses juros.  

 

Contudo, a Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que regulamenta o Sistema 

Financeiro Nacional (conhecida como a Lei Bancária), conjuntamente com certas 

decisões judiciais, excluíram as instituições financeiras da aplicabilidade dessa limitação.  

 

 

 

Mudanças na interpretação de tribunais brasileiros ou novas legislações e regulamentos 

impondo tetos ou limitando as taxas de juros praticadas em empréstimos bancários podem 

ter impacto negativo nas atividades, condição financeira e no resultado de operações da 

Companhia.  

 

Mudanças nos impostos e outros lançamentos fiscais podem afetar negativamente a  

Companhia.  

 

O governo brasileiro promulga regularmente reformas para regimes fiscais e outros 

lançamentos que afetam a Companhia e seus clientes. Essas reformas incluem mudanças 

PÁGINA: 45 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

na alíquota de incidência e, ocasionalmente, a promulgação de tributos temporários, cujos 

rendimentos são destinados para fins governamentais. Os efeitos dessas mudanças e 

outras mudanças que resultam da promulgação de reformas tributárias adicionais não 

foram, e não podem ser, quantificados, e não há garantias de que essas reformas, uma vez 

implementadas, não possam ter um efeito negativo sobre os negócios da Companhia.  

 

Além disso, tais mudanças podem ocasionar incertezas no sistema financeiro, 

aumentando o custo de empréstimos e contribuindo para o aumento da carteira de 

empréstimos e adiantamentos vencidos, impactando adversamente os negócios da 

Companhia.  

 

i) aos países estrangeiros onde o emissor atue:  

 

A Companhia atua somente no mercado brasileiro.  

 

j) a questões socioambientais:  

 

Risco socioambiental  

 

O risco socioambiental pode ser entendido como a possibilidade de não observância de 

critérios sociais e ambientais para a gestão e concessão de recursos financeiros nas 

operações da Companhia. Clientes ou prestadores de serviço da Companhia podem ser 

responsáveis por referida inobservância, tendo impacto adverso na Companhia e sua 

imagem.  

 

A carteira de crédito do BMI não apresentou operações destinadas às atividades 

caracterizadas como de alta exposição ao risco socioambiental ao final de 2019. 
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4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que 

o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxa de juros.  

 

O Mercantil do Brasil possui uma unidade centralizada e dedicada à administração do Risco 

de Mercado de todo o Conglomerado Prudencial. Sendo assim, os principais riscos de 

mercado aos quais o Mercantil do Brasil está exposto consistem em: 

 Taxas de juros prefixadas no ativo, principalmente, operações de crédito; 

 Taxas pós-fixadas (indexadas ao CDI e à SELIC) no passivo, devido às captações em 

depósitos a prazo e swaps (Dólar x % CDI). 

Conglomerado Prudencial 

Tipo Exposição 
Exposição 

Líquida (MTM) 
Valor Exposto 

Carteira Trading 1.850.742.669 89.627.442,65 

Carteira Banking 3.568.222.864,56 961.258.052,84 

Prefixado 3.059.674.446,58 993.285.458,07 

CDI 6.055.379.699,33 - 

SELIC -115.114.032,58 - 

Dólar -486.658.870,5 -61.282.696,5 

Taxa Referencial (TR) -144.965.345,68 -144.965.345,68 

IPCA 19.363.714,25 19.363.714,25 

IGPM 154.856.922,7 154.856.922,7 

Sem Risco de Mercado 90.645.640,45 - 

                     

Obs.:    1) Exposição liquida é a diferença entre as posições ativas e as passivas. 

             2) Sem riscos de mercado são as operações que não estão sujeitas às variações das                                             

taxas de juros. 
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O Mercantil do Brasil utiliza-se da contratação de swaps para neutralizar suas posições em 

moeda estrangeira, provenientes de suas captações externas, as quais representam o fator de 

risco com maior volatilidade de mercado ao qual está exposto. O resultado desta estratégia é 

um risco de mercado reduzido, exigindo pouca alocação de capital para a proteção contra 

perdas não esperadas. 
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4.3 – Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou 

suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e 

outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do 

emissor ou de suas controladas, indicando: 

 

Consideramos relevantes para os negócios da Instituição, as ações judiciais e os processos 

administrativos que, individualmente, apresentem contingências superiores a 0,5% do 

Patrimônio de Referência do emissor (R$ 934,9 milhões), ou seja, processos cuja contingência 

supera o valor de R$ 4,67 milhões. 

 

(i) Processos Tributários 

 

A Instituição questiona judicialmente a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos, 

cujos valores envolvidos estão integralmente provisionados por tratar-se de obrigação legal, 

independentemente de haver expectativa de perda remota. Tal provisão é mantida até o desfecho 

final da ação, representado por decisões judiciais transitadas em julgado.  

 

As provisões para contingências, relacionadas aos processos que não representem obrigação 

legal, são constituídas sempre que expectativa de perda é avaliada como Provável.  

 

Os processos tributários possuem um acompanhamento regular quanto à evolução dos seus 

trâmites, posicionamento dos Tribunais Superiores e opinião dos assessores jurídicos a fim de 

reavaliar constantemente a classificação de risco de perda e, consequentemente, a reversão da 

provisão em decorrência de desfecho favorável à Instituição ou a constituição de novas 

provisões. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Instituição era parte nos seguintes processos judiciais e 

administrativos de natureza tributária, considerados relevantes de acordo com o critério de 

relevância acima citado: 
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(ii) Processos Trabalhistas 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o Mercantil do Brasil era parte em 1.615 processos judiciais 

trabalhistas. A maioria destes processos versa sobre questões frequentemente reclamadas por 

empregados, como horas extras, verbas rescisórias e equiparações salariais. As provisões eram 

de R$ 149.766 mil para processos trabalhistas. 

 

A provisão trabalhista é registrada de acordo com estudos técnicos realizados pelos Assessores 

Legais, cuja metodologia aplicada resulta em uma melhor avaliação destas contingências. Em 

síntese, os referidos estudos apuram o valor médio de perda dos processos encerrados nos 

últimos três anos que é aplicado nas causas vigentes, sendo que, na efetivação de um depósito 

judicial a provisão passa a seguir este valor. A provisão decorrente de processos trabalhistas é 

considerada suficiente pela Administração para cobrir perdas prováveis. 

 

 

 

 

Número do Processo:
Mandado de Segurança nº 94.0012958-0 - Numeração nova 0013892-50.1996.4.01.0000 (Carta Cobrança nº  

10680.144.742/2003-31 e Execução Fiscal nº 0022407-85.2017.4.01.3800)

a. juízo Federal

b. instância Supremo Tribunal Federal

c. data de instauração 13/06/1994

d. partes no processo
Pólo Ativo: Banco Mercantil de Investimentos S.A.

Pólo Passivo: União Federal

e. valores, bens ou 

direitos envolvidos
R$ 15.820.442,90

f. principais fatos

Plano Verão - IPC/89 - Mandado de Segurança impetrado para assegurar o direito à dedução fiscal (na base de cálculo do IRPJ

e da CSLL) da diferença de Correção Monetária de Balanço de 1989, computando-se a variação do IPC de janeiro de 1989 de

70,28%, substituindo-se a OTN de NCz$ 6,92 pela NCz$ 10,51, a qual espelha a inflação real do período (segundo o IBGE),

como se fosse ajuste de exercícios anteriores (art. 186, § 1º, da Lei 6.404/76 e arts. 154 e 171 do RIR/80), com todos os efeitos 

daí decorrentes, tais como os de depreciação e amortização sobre a mais valia dos bens do seu ativo permanente.

A discussão judicial da tese foi decidida favoravelmente aos contribuintes em 2013, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a

sistemática da repercussão geral, no paradigma nº RE 242.689. Contrariando a determinação anterior do STF, de aplicar a

referida decisão do leading case a todas as ações judiciais individuais, a Presidência do Eg. TRF 1, ao analisar o recurso

extraordinário da empresa, sobrestado em função de cautelar anteriormente intentada, ao invés de aplicar o entendimento

vinculante firmado pelo STF, equivocadamente considerou o recurso extraordinário prejudicado,por compreender que, no caso

concreto, a discussão teria sido encerrada no STJ, quando do julgamento de Recurso Especial da União.

Nesse contexto,o BMI apresentou Reclamação perante o STF (nº 24.810), em face do descumprimento do que fora determinado

pela Corte Suprema e pleiteou a cassação da decisão do TRF que julgou prejudicado seu recurso extraordinário. A Reclamação

foi julgada procedente pelo Min. Celso de Mello, para determinar que o TRF-1 aplicasse o precedente da repercussão geral do

IPC/89 favorável aos contribuintes. No âmbito do MS, aguarda-se o juízo de retratação do Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª

Região. No âmbito da Reclamação, aguarada julgamento de Agravo Interno da União, redistribuído à 01ª Turma do STF.

A execução fiscal foi devidamente garantida, por seguro garantia, sendo, via de consequência, suspensa. Os embargos à

execução estão autuados sob número 25322-10.2017.4.01.3800 e possuem avaliação de risco de perda remota por consultores

jurídicos externos, na forma do item 86 do CPC 25, aprovado pela Deliberação CVM nº 594/09 e Resolução CMN nº 3.823/09.

g. chance de perda 

(provável, possível ou 

remota)

Remota

h. análise do impacto 

em caso de perda/ 

Razões da relevância 

do processo para a 

Companhia

Na remota hipótese de perda da discussão na esfera judicial, o valor envolvido será pago.

i. valor provisionado 

(se houver)
Não há provisão para contingência, uma vez que a probabilidade de perda do processo é remota.

PÁGINA: 50 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



4. Fatores de risco / 4.3 - Processos não sigilosos relevantes

Segue abaixo os dados relativos à ação considerada relevante pelo Mercantil do Brasil em razão 

da relevância do valor envolvido, sem prejuízo da análise acerca da respectiva chance de perda. 

As demais ações trabalhistas em que o Mercantil do Brasil é parte não são consideradas 

relevantes, seja em razão do valor ou da matéria envolvida. 

 

TRABALHISTA – Atualizada para a data base 31/12/2019 

 
Processo 02195198500105000 

Juízo 01 Vara do Trabalho de Salvador, BA 

Instância TST 

Data de instauração 26/6/1985 

Partes no processo EURIPEDES PINTO DE MORAIS contra BMB 

Valores, bens ou direitos envolvidos R$ 37.211.669,18 

Principais fatos 
O depósito garante os cálculos homologados pelo Juiz de 1ª instância, sendo que o valor total se encontra 

depositado na CEF (em torno de R$ 37.211 mil). 

Chance de perda é: Remota 

Análise do impacto em caso de perda do processo 
A ação rescisória impetrada pelo Banco logrou êxito parcial, o que reduziu consideravelmente os valores ora 

discutidos. Desta forma foi entendeu-se necessária o ajuste do valor para provisão.  

Valor provisionado                       R$6.442.580,77 

 

No quadro abaixo estão representados os processos judiciais trabalhistas dos quais as empresas 

Mercantil do Brasil são partes integrantes: 
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         Em R$      

Data base 

BMI 

(1) 

MBD 

(2) 

MBF 

(3) 

MBL 

(4) 

MBC 

(5) 

Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor Qtde 

31/12/2009 63.090,18 1 63.090,18 1 1.451.074,07 23 126.180,35 2 0 0 

31/12/2010 62.600,51 1 62.600,51 1 1.815.414,75 28 62.600,51 1 0 0 

31/12/2011 74.222,79 1 0 0 1.707.124,06 23 74.222,79 1 74.222,79 1 

31/12/2012 0 0 0 0 2.389.650,61 21 161.692,51 2 46.272,01 1 

31/12/2013 0 0 0 0 2.189.530,25 18 90.353,45 1 51.458,67 1 

31/12/2014 0 0 0 0 1.908.955,27 16 83.592,31 1 57.898,19 1 

31/12/2015 0 0 0 0 2.204.728,37 23 71.836,32 1 65.783,93 1 

31/12/2016 0 0 0 0 2.060.510,08 13 61.494,74 1 136.466,37 
2 

 

 

 

31/12/2017 0 0 0 0 1.873.950,92 16 0 0 64.697,83 1 

31/12/2018 0 0 0 0 1.983.283,22 14 0 0 0 0 

31/12/2019 0 0 0 0 2.991.002,39 13 0 0 0 0 

 
1 – Banco Mercantil de Investimentos S.A. 

2 – Mercantil do Brasil Distribuidora S.A.Títulos e Valores Mobiliários 

3 – Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento 

 

(iii) Processos Cíveis 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o Mercantil do Brasil é parte em vários processos cíveis, sendo a 

maior parte relacionada a ações indenizatórias, medidas cautelares, ações declaratórias, ações 

condenatórias, ações de reparação de danos, ações revisionais, ações de obrigação de fazer, 

ações de desconstituição de contrato, ações de execução de título extrajudicial e embargos à 

execução. As provisões eram de R$ 29.444 mil para os processos cíveis.  

 

A provisão para processos cíveis é registrada de acordo com estudos técnicos realizados pelos 

Assessores Legais, cuja metodologia aplicada resulta numa melhor avaliação destas 

contingências. Em síntese, os referidos estudos apuram o valor médio das perdas dos processos 

encerrados nos últimos dois anos, através de método estatístico, que é aplicado nas causas 

vigentes, bem como a análise, em separado, de ações com valores superiores a R$100 mil. A 

provisão decorrente de processos cíveis é considerada suficiente pela Administração para cobrir 

perdas prováveis. 

 

4 – Mercantil do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil 

5 – Mercantil do Brasil Corretora S.A. – Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 
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No quadro abaixo estão representados os processos cíveis dos quais as empresas Mercantil do 

Brasil são partes integrantes: 

 

Em R$ 

Data base 

BMI 

(1) 

MBD 

(2) 

MBF 

(3) 

MBL 

(4) 

MBC 

(5) 

Valor Qdte Valor Qdte Valor Qdte Valor Qdte Valor Qdte 

31/12/2009 22.926,49 13 15.482,93 4 1.942.159,84 378 27.459,11 18 3.356,18 1 

31/12/2010 20.361,46 17 2.990,39 2 2.131.576,68 548 26.389,19 17 3.554,40 1 

31/12/2011 241.406,62 17 5.735,82 3 1.097.047,69 625 19.676,24 13 6.218,29 2 

31/12/2012 246.598,87 12 10.675,83 4 1.038.366,47 652 7.959,70 8 5.088,82 2 

31/12/2013 255.480,55 11 6.897,69 3 1.406.924,69 733 6.124,53 7 1.943,59 1 

31/12/2014 275.194,97 11 7.471,94 3 2.188.226,39 975 25.369,32 16 3.834,51 2 

31/12/2015 24.147,17 10 8.880,74 3 4.066.142,99 1.439 14.408,30 8 3.786,82 1 

31/12/2016 28.343,87 11 3.855,63 2 4.773.278,65 1.779 7.333,85 5 3.288,06 1 

31/12/2017 2.748,16 4 0 0 5.441.781,33 2.483 0 0 831,14 1 

31/12/2018 3.556,42 4 0 0 4.771.619,96 2885 0 0 2.903,94 2 

31/12/2019 4.800,91 4 0 0 5.709.058,30 3012 0 0 8.443,04 4 

  

1– Banco Mercantil de Investimentos S.A. 

2 – Mercantil do Brasil Distribuidora S.A.Títulos e Valores Mobiliários 

3 – Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento 

4 – Mercantil do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil 

5 – Mercantil do Brasil Corretora S.A. – Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 

 

O Mercantil do Brasil não possui ação cível, isoladamente, considerada relevante. 

 

(iv) Outros 

 

Além dos citados acima, em 31 de dezembro de 2019, a Instituição era parte no seguinte 

processo: 
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Juízo Administrativo 

Instância 1º Grau 

Data de instauração Julho/2019 

Partes no processo Banco Mercantil de Investimentos S.A. e CVM 

Valores, bens ou direitos envolvidos Valores a serem definidos 

Principais fatos 

Suposta violação ao art. 10, caput e 2º da Instrução CVM n. 476, posto que, conforme 

entendimento da Comissão de Valores Mobiliários de que o BMI, na qualidade de emissor, 

supostamente não teria não teria divulgado de forma abrangente, equitativa e simultânea para todo 

o mercado, as informações referentes à oferta primária com esforço restritos. 

Chance de perda é: Remota 

Análise do impacto em caso de perda do 

processo 
Não há impacto relevante 

Valor provisionado Não há provisão constituída 

 

 

Todos os processos que possam ser considerados individualmente relevantes em que a 

Companhia figurava como parte em, 31 de dezembro de 2019, foram descritos nos subitens “i”, 

“ii”, “iii” e “iv” acima.  
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4.4 – Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o 

emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-

administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas controladas, 

informando: 

 

a. juízo 

b. instância 

c. data de instauração 

d. partes no processo  

e. valores, bens ou direitos envolvidos 

f. principais fatos 

g. se a chance de perda é: 

(i) provável 

(ii) possível 

(iii) remota 

h. análise do impacto em caso de perda do processo 

 

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4 

 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas 

controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou 

ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas controladas. 

Não há provisão. 
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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 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não era parte em processos sigilosos relevantes.  
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4.6 – Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos 

e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que o 

emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e 

indicando: 

 

a. valores envolvidos 

b. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não era parte em processos judiciais, administrativos e arbitrais 

repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em 

conjunto sejam relevantes, além dos processos judiciais ou administrativos mencionados nos itens anteriores. 

 

4.6.1 – Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.6 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não era parte em processos judiciais, administrativos e arbitrais 

repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em 

conjunto sejam relevantes e, dessa forma, não possuía provisão relacionada aos processos indicados no item 4.6 

acima. 
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4.7 - Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

 

Não há outras informações relevantes que não tenham sido divulgadas nos outros itens da seção 4 deste 

Formulário de Referência. 
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4.8 - Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores 

mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar: 

 

a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos 

b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários 

c. hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores mobiliários nessa 

situação 

d. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na subscrição de 

ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das 

respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, 

caso aplicável 

e. outras questões do interesse dos investidores 

 

Não aplicável, pois a Companhia tem sede no Brasil e os valores mobiliários da Companhia são todos custodiados 

neste país. 

 
 

PÁGINA: 59 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.  Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos 

 

5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar: 

 

 Com relação aos riscos indicados no item 4.1 deste Formulário de Referência, a 

Companhia adota as seguintes políticas de gerenciamento de riscos: (i) Política 

Institucional de Gerenciamento de Crédito, (ii) Política Institucional de Gerenciamento 

de Risco de Liquidez, (iii) Política Institucional de Gerenciamento de Risco de 

Mercado (iv) Política Institucional de Gerenciamento do Risco Operacional e (v) 

Política Institucional de Responsabilidade Socioambiental. As informações de 

referidas políticas de gerenciamento de riscos estão indicadas abaixo: 

 

a) se o emissor possuir política formalizada de gerenciamento de riscos, 

destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua 

aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou 

uma política 

 

• A Política Institucional de Gerenciamento do Risco de Crédito, foi aprovada 

no mês de fevereiro de 2020, pelo Conselho de Administração e Diretoria da 

Companhia. 

 

• A Política Institucional de Gerenciamento do Risco de Liquidez, foi aprovada 

em Agosto de 2019, pelo Conselho de Administração e Diretoria da Companhia. 

 

• A Política Institucional de Gerenciamento do Risco de Mercado, foi aprovada 

no mês de fevereiro de 2020, pelo Conselho de Administração e Diretoria da 

Companhia. 

 

• A Política Institucional de Gerenciamento do Risco Operacional, foi aprovada 

no mês de fevereiro de 2020, pelo Conselho de Administração e Diretoria da 

Companhia. 
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• A Política Institucional de Responsabilidade Socioambiental, foi aprovada no 

mês de setembro de 2020, pelo Conselho de Administração e Diretoria da 

Companhia.  

 

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamentos de riscos, quando 

houver, incluindo: 

    i.  os riscos para os quais se busca proteção 

    ii. os instrumentos utilizados para proteção 

    iii.  a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos 

  

A atividade de gerenciamento dos riscos é parte integrante e fundamental nas atividades da 

Instituição, principalmente nos processos de tomada de decisão, visando obter a melhor 

relação risco/retorno, através da otimização do uso do capital, bem como para a seleção das 

melhores oportunidades de negócios. 

 

A gestão dos riscos de Crédito, Liquidez, Mercado, Operacional e Socioambiental está 

subordinada à Diretoria de Gestão da Estratégia, Compliance e Riscos.  A gestão de todos os 

riscos do Mercantil do Brasil engloba não apenas os dados do banco múltiplo, mas também 

das demais empresas que compõem o conglomerado prudencial. Essa centralização é adotada 

ao longo da estrutura do Mercantil do Brasil, resultando em maior agilidade e assertividade 

na tomada de decisões. 

 

Risco de Crédito: 

 

Por risco de crédito, entende-se como a possibilidade de não cumprimento total ou parcial, 

por determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam 

a negociação de ativos financeiros.  
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A gestão do risco de crédito compreende a identificação, mensuração, controle e mitigação 

dos riscos relativos às ocorrências de perdas esperadas e não esperadas na atividade de 

crédito, objetivando otimizar a eficiência de seu capital econômico. 

 

O Mercantil do Brasil investe, de forma estruturada, no aperfeiçoamento contínuo dos 

processos e das práticas de controle e gestão de risco de crédito, seguindo padrões de mercado 

e atendendo as exigências dos órgãos reguladores.  

 

A Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito Mercantil do Brasil conta com o apoio de 

diferentes níveis hierárquicos: Conselho de Administração, Corpo Diretivo e Executivo e 

todas as demais áreas envolvidas no processo de concessão e gestão de crédito.  

 

A segregação das atividades é um pilar importante e contempla a originação, análise, decisão, 

a formalística, o acompanhamento, controle, a gestão de risco, a cobrança e a recuperação. 

Estas atividades estão distribuídas entre Diretorias Executivas de forma a não haver conflitos 

de interesse, atuando segundo as diretrizes estratégicas e a política de crédito.  

 

Todo o processo é suportado por modernos sistemas de tecnologia, alta integração e 

disponibilizam informações gerenciais a todos os envolvidos nesta atividade, tornando 

transparentes e integrados os resultados de cada ciclo. 

 

O processo de análise visa concluir sobre o risco de crédito do cliente adotando aspectos 

quantitativos baseados na situação econômica, financeira e patrimonial, e qualitativos tais 

como dados cadastrais e comportamentais. A análise da operação de crédito além de ter como 

base a classificação de risco do cliente, incorpora os aspectos da estruturação do negócio, 

inclusive quanto à liquidez e suficiência das garantias apresentadas. Todo o processo é 

centralizado e as decisões são tomadas de forma colegiada e dentro da alçada de cada nível. 

 

Em particular, a concessão de crédito massificado de varejo é realizada de forma 

automatizada e padronizada, através de modelos quantitativos, desenvolvidos por uma equipe 
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técnica capacitada e em constante desenvolvimento, mediante utilização de ferramentas que 

asseguram maior qualidade dos créditos concedidos. 

 

O cuidado com a qualidade dos ativos financeiros do Banco é concomitante ao processo de 

concessão de crédito e vai até a liquidação dos contratos. Esta atividade está sob a 

responsabilidade direta da Diretoria Executiva de Crédito e Gestão de Crédito, que possui 

todas as suas diretrizes fundamentadas na Política de Crédito da instituição.  

 

Dentro deste contexto, a gestão do risco de crédito no Mercantil do Brasil contempla fatores 

internos como a análise da evolução da carteira, seus níveis de inadimplência, rentabilidade 

dos produtos, qualidade da carteira e adequação do capital econômico alocado; além de 

fatores externos como acompanhamento do ambiente macroeconômico e dos setores 

econômicos, taxas de juros, indicadores de inadimplência do mercado, condicionantes de 

consumo, etc. Desta forma, as variações das exposições aos riscos que o Mercantil do Brasil 

está sujeito, são acompanhadas levando em consideração o ambiente de negócios, o 

comportamento da concorrência e os compromissos com os resultados que o Mercantil do 

Brasil tem para com seus clientes, acionistas, funcionários e a sociedade.  

 

A Política Institucional de Gerenciamento do Risco de Crédito Mercantil do Brasil é revisada 

com periodicidade mínima anual pelo Conselho de Administração, em conformidade com o 

disposto na Resolução nº 4.557/17. Em acordo com o artigo 2º desta resolução, a estrutura 

adotada pelo Mercantil do Brasil é compatível com a natureza das suas operações e com a 

complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo esta proporcional à dimensão da 

exposição ao risco de crédito do conglomerado prudencial. 

 

Risco de Liquidez: 

 

No Mercantil do Brasil o Risco de Liquidez é gerenciado por meio de metodologias e 

modelos que visam administrar a capacidade de pagamento da Instituição, considerando o 

planejamento financeiro, os limites de riscos e a otimização dos recursos disponíveis, 

permitindo embasar decisões estratégicas com grande agilidade e alto grau de confiança. 
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Sua gestão é realizada em conformidade com a Resolução nº 4.557/17, que dispõe sobre a 

estrutura de gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital e política de 

divulgação de informações. 

 

A Instituição possui dois modelos – “mapa de descasamento dos fluxos” e “movimentação 

diária de produtos”. O primeiro modelo permite o acompanhamento por produto, moeda, 

indexador e vencimento e o segundo fornece estatísticas de entrada e saída dos produtos 

ativos e passivos.  

 

O Mercantil do Brasil realiza ainda, como um dos instrumentos de gestão, a projeção do fluxo 

de caixa baseada em séries históricas de movimentação de produtos de ativo e passivo, 

recebimentos antecipados de operações de crédito, vencimentos e recompras de operações 

de depósitos, captações externas e TVMs. 

 

Concomitantemente, são construídos cenários de estresse que permitem a identificação de 

possíveis problemas que possam vir a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da 

Instituição. O Mercantil do Brasil possui, ainda, Plano de Contingência de Liquidez contendo 

estratégias e procedimentos necessários para, pelo menos, conduzir a Instituição ao equilíbrio 

de sua capacidade de pagamento, tendo em conta os potenciais problemas identificados nos 

cenários de estresse. 

 

As metodologias, processos, limites e estratégias estão formalizadas na Política Institucional 

de Gerenciamento de Risco de Liquidez, aprovada pelo Comitê de Riscos e pelo Conselho 

de Administração. 

 

Risco de Mercado: 

 

O Mercantil do Brasil possui estrutura de gerenciamento do Risco de Mercado, compatível 

com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao 

risco de mercado da Instituição. 
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Toda a modelagem para o gerenciamento do risco de mercado foi desenvolvida em 

conformidade com as Circulares nºs 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 3.639 e 3.641 do 

Banco Central do Brasil, que estabelecem critérios e condições para a apuração das parcelas 

dos ativos ponderados pelo risco (RWA) para a cobertura do risco decorrente da exposição 

às taxas de juros, à variação cambial, aos preços de ações e aos preços de mercadorias 

(commodities). 

 

Os cálculos do capital regulatório de risco de mercado têm como principais vertentes: a 

classificação das operações nas carteiras de Negociação (Trading) e de Não Negociação 

(Banking). É gerenciado por meio de metodologias e sistemas condizentes com o perfil da 

Instituição permitindo embasar decisões estratégicas com grande agilidade e alto grau de 

confiança.  

 

O modelo de risco de mercado também permite acompanhar a sensibilidade das taxas de 

juros, comparando a curva de mercado recente aos cenários formados, o que possibilita 

simular como tais taxas podem variar e afetar as posições assumidas pela Instituição. 

Além do acompanhamento diário das exposições aos diversos fatores de risco e do cálculo 

do valor em risco V@R, são realizados testes de stress de flutuação das principais variáveis 

macroeconômicas, utilizando cenários históricos ou de mudança de premissas. Também é 

realizado o backtest que consiste na averiguação de uma amostra de retornos da ocorrência 

de um número de perdas superiores ao V@R conforme o nível de confiança escolhido. 

Para grandes variações de preço, o Mercantil do Brasil utiliza o instrumento hedge para 

proteger as operações financeiras ao qual está exposto. A estratégia de hedge consiste em 

compensar, no todo ou em parte, os riscos decorrentes da exposição às variações no valor de 

mercado ou no fluxo de caixa de qualquer ativo, passivo, compromisso ou transação futura 

prevista.  

Como o fator de risco com maior volatilidade de mercado é o dólar, o Mercantil do Brasil 

faz a proteção do seu descasamento em tal moeda, tendo como resultado uma redução do 
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risco de mercado, no qual exige pouca alocação de capital para a proteção contra perdas não 

esperadas. 

Cabe destacar, que, o Risco de Mercado também possui uma Política Institucional de 

Gerenciamento de Risco de Mercado aprovada pelo Comitê de Riscos e pelo Conselho de 

Administração.  

 

Risco Operacional: 

 

O Gerenciamento do Risco Operacional no Mercantil do Brasil integra-se às estratégias e aos 

negócios de cada instituição participante do grupo, com o intuito de alinhar todos os 

processos existentes e praticados com as políticas vigentes.  

 

A Estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional favorece uma ação compartilhada e 

multidisciplinar, na qual os funcionários de cada área são os especialistas do processo e 

podem desempenhar importante papel na integração com a Diretoria de Gestão da Estratégia 

e Riscos. Esta proximidade com o foco de risco possibilita uma interferência positiva e 

favorece uma gestão dinâmica e participativa do Risco Operacional. 

 

A metodologia aplicada para a gestão do Risco Operacional é composta por duas etapas: 

qualitativa e quantitativa. A primeira etapa contempla o levantamento dos processos, a 

identificação dos riscos, a avaliação dos controles e a estratégia de resposta ao risco inerente 

(tipos de ação) – seja por meio de planos de ação para melhoria e mitigação do risco, seja por 

meio de ações de monitoramento. 

 

Já a etapa quantitativa, consiste na identificação de perdas operacionais e formação da base 

com o objetivo de registrar as informações relativas aos eventos decorrentes da exposição ao 

Risco Operacional no Mercantil do Brasil. 

 

Na Instituição estão disponíveis diversas ferramentas para a gestão do Risco Operacional, 

são elas: ICR (Indicador Chave de Risco), Testes de Avaliação dos Sistemas de Controle de 

Riscos Operacionais, Questionário RSA (Risk Self Assessment) e os Sistemas de 
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Gerenciamento do Risco Operacional, visando gerar informações de forma a maximizar a 

eficiência dos controles e dos dados de perda operacional 

 

No Mercantil do Brasil, o cálculo da parcela do RWAOPAD está a cargo da Gerência de 

Demonstrações Financeiras, na Diretoria Executiva de Controladoria. A metodologia de 

cálculo adotada é a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada. Toda a metodologia 

de cálculo da abordagem utilizada pela Instituição foi definida seguindo os critérios de 

consistência, sendo passíveis de verificação e estando devidamente formalizada.  

 

Gestão de Continuidade dos Negócios 

 

A Gestão de Continuidade dos Negócios busca garantir a continuidade dos processos de 

negócios críticos à sobrevivência da instituição em caso de crises que causem a interrupção 

das suas atividades mais críticas. Isso proporciona um ambiente mais seguro às operações, 

aos clientes e contrapartes, bem como aos seus acionistas. 

 

Para garantir essa resiliência, o Mercantil do Brasil utiliza metodologia que o permite definir 

estratégias de contingência, determinando procedimentos alternativos e linhas de ações que 

manterão as operações críticas em funcionamento, mesmo na ocorrência de eventos adversos 

que causem a interrupção das atividades. Todas essas especificações estão formalizadas em 

Planos de Contingência, que contemplam também toda a estrutura de pessoal e logística 

disponibilizada para a continuidade dos negócios. 

 

Periodicamente, os Planos de Contingência elaborados passam por testes, cujos relatórios, 

enviados inclusive à Alta Administração, orientam a atualização desses planos e buscam 

garantir a eficácia dos procedimentos descritos. Esse ciclo virtuoso permite ao Mercantil do 

Brasil manter sua Gestão de Continuidade dos Negócios em um processo de melhoria 

continua. 
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As metodologias, processos, ferramentas e estratégias de Gestão do Risco Operacional e da 

Continuidade dos Negócios estão formalizadas nas respectivas políticas aprovadas e 

divulgadas no mínimo anualmente. 

 

Controles Internos: 

 

Em atendimento à Resolução CMN nº 2.554/98, o Mercantil do Brasil implementou, 

tempestivamente, o Sistema de Controles Internos. Com a estruturação da Coordenação de 

Controles Internos, a partir de julho de 2015, o sistema passou a ser centralizado na Gerência 

de Compliance. 

A metodologia de gestão do Sistema de Controles Internos no Mercantil do Brasil está 

baseada, mas não se limita, no modelo de Estrutura Integrada de Controles Internos, proposto 

pelo COSO: 

 

 Ambiente de Controle – conjunto de normas, processos e estruturas que fornece a 

base para a condução do controle interno por toda a organização;  

 Avaliação e Gerenciamento dos Riscos – processo dinâmico e interativo para 

identificar e avaliar os riscos à realização dos objetivos;  

 Atividades de Controle – ações estabelecidas por meio de políticas e procedimentos 

que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela administração 

para mitigar os riscos inerentes à realização dos objetivos;  

 Informação e Comunicação – processo contínuo e interativo de obter, proporcionar 

e compartilhar as informações necessárias;  

 Monitoramento – avaliações contínuas, independentes, ou uma combinação das 

duas, para se certificar da presença e do funcionamento de cada um dos cinco 

componentes de controle interno.  

 

A Instituição possui um Comitê Corporativo de Controles Internos (CCCI), composto por 

titulares, ou seus substitutos, das seguintes áreas: Diretoria Executiva de Produtos e 

Compliance, Diretoria Executiva de Tecnologia e Infraestrutura, Diretoria Executiva de 

Controladoria; Diretoria de Compliance, Diretoria de Gestão da Estratégia e Riscos; Gerência 
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Executiva de Auditoria Interna e pela Gerência de Ouvidoria. Especificamente, a Gerência 

de Riscos Financeiros e Gestão de Capital, a Gerência de Compliance e o Contador Geral 

exercem função colaborativa ao Comitê, tendo acesso a informações e decisões, bem como 

manifestando-se quando necessário. Eventualmente, titulares de outras unidades 

organizacionais podem ser convidados, de acordo com a pauta da reunião.  

 

Cada membro, individualmente, tem como responsabilidade levantar e informar ao Comitê 

pontos de vulnerabilidades que considerem estratégicos e corporativos, a fim de que seja 

avaliada a criticidade dos apontamentos. Esta avaliação será realizada de forma colegiada, 

em reuniões bimestrais ou tempestivas, de acordo com as necessidades apresentadas. 

 

As diretrizes e os procedimentos do Sistema de Controles Internos do Mercantil do Brasil 

estão formalizados na Política Institucional do Sistema de Controles Internos, cuja revisão 

tem periodicidade mínima anual, com possibilidade de alterações quando houver 

necessidade. O documento é aprovado pelos Comitês Executivo e CCCI, ficando à disposição 

dos órgãos de fiscalização e supervisão. 

 

Risco Socioambiental: 

 

Em atendimento à Resolução CMN nº 4.327/14, o Mercantil do Brasil possui uma Política 

de Responsabilidade Socioambiental, a qual orienta a continuidade dos processos de 

gerenciamento dos impactos socioambientais das atividades da empresa considerando os 

aspectos mencionados: a gestão adequada de resíduos realizada por meio das ações do 

programa MB Consciente Ambiental; o mapeamento e estudo contínuo de oportunidades que 

possam contribuir com a eficiência no consumo de energia e recursos naturais da empresa; a 

adoção de critérios socioambientais na concessão, análise e gestão do crédito, como por 

exemplo, combate a questões de trabalho relacionadas ao trabalho análogo a escravo, infantil 

e à exploração sexual; e na implantação de um processo de avaliação de fornecedores e 

prestadores de serviços. 

No contexto da Política referenciada, estão previstas ações de gestão integrada que abordam 

diretrizes sobre a estrutura de governança direcionada às questões socioambientais e a 
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avaliação e gestão de risco socioambiental envolvidos em suas atividades e processos. A 

coordenação das ações, bem como a responsabilidade sobre a gestão do risco socioambiental, 

cabe à Gerência de Riscos Financeiros e Gestão de Capital, na Diretoria de Gestão da 

Estratégia, Compliance e Riscos. 

 

Além disso, com a publicação, pela Federação Brasileira dos Bancos, do SARB nº 14, de 28 

de agosto de 2014, a Companhia passou a elaborar e divulgar relatório anual relativo ao 

cumprimento da PRSA. Com base nas boas práticas de governança corporativa, o 

conglomerado Mercantil do Brasil busca estabelecer um padrão de divulgação de 

informações que permita ao mercado avaliar as informações essenciais referentes a atuação 

e responsabilidade socioambientais. Essas informações tanto sob o aspecto quantitativo 

quanto qualitativo, estão disponíveis no site www.mercantildobrasil.com.br. 

 

c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação 

da efetividade da política adotada 

 

Nas políticas de gerenciamento de riscos adotadas na Instituição, são definidos papéis e 

responsabilidades, distribuídos entre diferentes níveis hierárquicos e comitês garantindo a 

sua efetividade. 

Ressalta-se que a Auditoria Interna também possui atribuições com relação ao processo de 

gerenciamento de riscos sendo responsável pela verificação da condução das práticas de 

gestão do risco em conformidade com a política definida pela Instituição, e se são realizados 

processos administrativos e de controles internos nas rotinas de cálculo e apuração dos riscos 

de mercado. 

 

A Auditoria Externa também acompanha, periodicamente, a adequação do gerenciamento de 

risco em conformidade com a política adotada. 
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5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar: 

 

a) se o emissor possuir política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso 

afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas 

quais o emissor não adotou uma política 

 

O Mercantil do Brasil possui Política Institucional de Gerenciamento de Risco de Mercado, aprovada no mês de 

fevereiro de 2020, pelo Conselho de Administração e Comitê de Riscos da Instituição. 

 

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, 

incluindo: 

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção 

ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge) 

iii. os instrumentos utilizados para a proteção patrimonial (hedge) 

iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 

v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos 

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado 

 

A estrutura de gerenciamento do Risco de Mercado está centralizada na Gerência de Riscos Financeiros e Gestão 

de Capital, subordinada à Diretoria de Gestão da Estratégia, Compliance e Riscos, abrangendo todas as empresas 

do Conglomerado Prudencial, resultando em uma estrutura mais enxuta e ágil na tomada de decisões.  

 

A estrutura de gerenciamento do Risco de Mercado do Mercantil do Brasil é compatível com a natureza das 

operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, proporcional à dimensão e à relevância da 

exposição ao risco de mercado da Instituição, e sendo capaz de avaliar os riscos decorrentes das condições 

macroeconômicas e de mercado em que a Instituição atua. 

 

Desta forma, o Risco de Mercado é gerenciado por meio de metodologias e modelos condizentes com a realidade 

do mercado nacional e internacional, permitindo embasar decisões estratégicas da Instituição com grande agilidade 

e alto grau de confiança. Nesse sentido, promove-se a imediata disseminação de informações e análises 

empreendidas sobre as exposições e os riscos assumidos pelo Conglomerado à Alta Administração e gerências 
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envolvidas na gestão do risco, bem como os controles e as providências adotadas para garantir a eficácia da gestão 

do Risco de Mercado. 

 

A Gerência de Riscos Financeiros e Gestão de Capital monitora o nível de exposição ao risco de mercado por book, 

que é informado ao Subcomitê de Caixa. Caso alguma exposição não esteja adequada ao nível aceitável de 

tolerância ao risco, poderá o Subcomitê de Caixa propor a realização de hedge, que deverá ser submetido e 

aprovado pelo Comitê de Riscos. 

 

O Mercantil do Brasil faz, quando oportuno, uso do instrumento de hedge com o intuito de proteger uma 

determinada exposição de variações bruscas de preços. A estratégia de hedge consiste em compensar, no todo ou 

em parte, os riscos decorrentes da exposição às variações no valor de mercado ou no fluxo de caixa de qualquer 

ativo, passivo, compromisso ou transação futura prevista. Não há, nessa estratégia, intenção de gerar resultado 

(trade) dessas oscilações. 

 

Cabe destacar que, visando a proteção parcial da carteira ativa, essencialmente prefixada, contra flutuações 

adversas da taxa de juros, o Mercantil do Brasil passou a adquirir posições em taxas de juros futuros (DI Futuro), 

inicialmente como hedge gerencial.  

 

Para evitar impactos indesejados no resultado contábil em decorrência das flutuações típicas do mercado de taxas 

de juros, foi decidido a necessidade do desenvolvimento e da implantação de metodologia de marcação a mercado 

das operações de crédito objeto do hedge, considerando-se as melhores práticas para adoção de Hedge Accounting.  

 

No caso específico das captações externas, onde os recursos são internalizados e lastreados em moeda estrangeira, 

obrigatoriamente deverá ser devidamente documentada a intenção ou não de se fazer hedge (total ou parcial), 

analisando-se os limites operacionais (exposição cambial, alocação de capital, por exemplo) e a conjuntura 

econômica. As operações de hedges existentes, que estão atreladas às captações externas, são avaliadas 

periodicamente para a comprovação de sua efetividade. 

 

Adicionalmente, a Instituição optou por proteger o descasamento de moeda estrangeira via contratos de mercado 

futuro, em razão das altas volatilidades do comportamento das taxas de câmbio. 
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c) a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da 

política adotada 

 

Na política adotada são definidos papéis e responsabilidades, distribuídos entre diferentes níveis hierárquicos e 

comitês garantindo a sua efetividade, sendo compostos por: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, 

Comitê Diretivo, Comitê de Riscos, Diretoria de Gestão da Estratégia e Risco – CRO (Chief Risk Officer) e a 

Gerência de Riscos Financeiros e Gestão de Capital. 

 

A Auditoria Interna também possui atribuições com relação ao processo de gerenciamento de riscos sendo 

responsável pela verificação da condução das práticas de gestão do risco em conformidade com a política definida 

pela Instituição, e se são realizados processos administrativos e de controles internos nas rotinas de cálculo e 

apuração dos riscos de mercado. 

 

A Auditoria Externa também acompanha, periodicamente, a adequação do gerenciamento de risco em 

conformidade com a política adotada. 
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5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para segurar a elaboração de 

demonstrações financeiras confiáveis, indicar: 

 

a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais 

controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las 

 

O Grupo Mercantil do Brasil adota os procedimentos constantes no COSIF no item 1.22, 

denominado Elaboração e Publicação de Demonstrações Financeiras, que tem por objetivo 

fornecer um elenco de informações que, representando a síntese de normas e procedimentos 

de contabilidade, busquem dar uniformidade à obtenção e divulgação de informações 

econômico-financeiras atualizadas, de modo que se atenda ao maior número possível de 

interessados no desempenho das atividades sociais do sistema financeiro, em conformidade 

com a Circular BACEN nº 1.273/87. 

 

Também são adotados os procedimentos de Conciliação Contábil constantes na norma básica 

do Banco Central, capítulo 1, seção 3, em conformidade com a Circular BACEN nº 1.273/87. 

São mantidos em dia a contabilização de todos os fatos que implicam movimentação das 

contas, sendo realizada conciliação periódica por ocasião dos balancetes e balanços, com 

adoção das providências necessárias para a regularização das pendências antes do 

encerramento do semestre; os documentos de conciliações realizadas são autenticados e 

arquivados para posteriores averiguações.  

 

Além disso, são realizadas as seguintes ações de controles pela área de Controladoria da 

Instituição: controle e integração contábil de dados da Instituição, estudo e padronização da 

aplicação das normas contábeis e tributárias, para fins de registros e geração de relatórios 

contábeis; atualização e documentação de procedimentos, normas e circulares sob a 

responsabilidade da área Contábil; conciliações sistêmicas e arquivamento de toda a 

documentação inerentes aos registros contábeis; suporte à conciliação de inconsistências 

contábeis na integração de sistemas especialistas, dentre outras.  

 

Por fim, destaca-se a atuação da Auditoria Interna, que realiza a revisão e verificação das 

conciliações contábeis constantes nos movimentos das áreas corporativas. 
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b) as estruturas organizacionais envolvidas 

 

No Grupo Mercantil do Brasil, são responsáveis pelo controle das práticas adotadas para 

elaboração das demonstrações contábeis a Diretoria Executiva de Controladoria e a Diretoria 

de Gestão da Estratégia, Compliance e Riscos. 

 

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração 

do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento 

 

O Comitê de Compliance Controles Internos (CCCI) é o órgão colegiado de gestão de 

controles internos, congregando as diversas áreas que compõem o Sistema de Controles 

Internos. É composto pelas seguintes áreas: Diretoria Executiva Produtos, Projetos e 

Ouvidoria, Diretoria Executiva de Tecnologia, Diretoria Executiva de Controladoria, 

Diretoria de Gestão da Estratégia, Compliance e Riscos, Diretoria de Auditoria Interna, 

Gerência de Ouvidoria, Gerência de Compliance e PLD e Gerência de Gestão da Estratégia, 

Risco Operacional e Controles Internos. A Gerência de Riscos Financeiros e Gestão de 

Capital e o Contador Geral exercem função colaborativa ao Comitê, tendo acesso a 

informações e decisões, bem como manifestando-se quando necessário. Eventualmente, 

titulares de outras unidades organizacionais podem ser convidados, de acordo com a pauta 

da reunião. 

 

Com o objetivo de aumentar a qualidade das discussões e, consequentemente, dos controles, 

as constatações que sejam altamente estratégicas para a Instituição são levadas ao Comitê. O 

Comitê de Compliance e Controles Internos (CCCI) acompanha trimestralmente as ações que 

possuem maior grau de impacto para o Mercantil do Brasil, de acordo com parâmetros 

definidos pelos membros. 

 

No processo de monitoramento e aperfeiçoamento realiza-se avaliações contínuas, por 

órgãos internos e externos, com o propósito de certificar a Instituição da presença e do 

funcionamento efetivo dos componentes de controles. Com base nesse monitoramento, são 

elaborados os Relatórios do Sistema de Controles Internos, avaliados pela alta administração 
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e também por órgãos supervisores. Caso sejam percebidas vulnerabilidades no sistema, 

recomendações são feitas para um aperfeiçoamento da gestão no Mercantil do Brasil, 

buscando-se, sempre, o apoio da alta administração para aquilo que é mais crítico à 

Instituição. 

 

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório 

circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos 

termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da 

atividade de auditoria independente 

 

Nos trabalhos de rotina realizados pelo auditor independente, cujo objetivo é avaliar a 

estrutura de controles internos, visando garantir a adequação das demonstrações financeiras 

do Mercantil do Brasil, não se observou aspectos relevantes que possam afetar de maneira 

significativa a adequação das demonstrações financeiras da Instituição. 

  

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório 

circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas 

adotadas 

 

Conforme informado no item acima, nos trabalhos de rotina realizados pelo auditor 

independente, não foram apontadas deficiências relevantes nos controles internos da 

Instituição, principalmente no que se refere às demonstrações financeiras.  

 

Ressalta-se que a Instituição possui estrutura de Gestão do Sistema de Controles Internos que 

atua em favor da implementação de melhores controles nos processos do Mercantil do Brasil. 
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5.4 Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo 

emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 

praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar: 

 

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a 

prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a 

administração pública, identificando, em caso positivo: 

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua 

adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência 

os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas  

 

O Grupo Mercantil do Brasil considera a atividade de gerenciamento de riscos altamente 

relevante em virtude da complexidade dos serviços e produtos ofertados. Por essa razão, suas 

atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos são constantemente aprimoradas e 

alinhadas às melhores práticas de mercado. 

 

A Instituição gerencia seus riscos de forma contínua e se apoia em políticas, ferramentas, 

estratégias, metodologias e reportes frequentes, condizentes com a realidade do mercado, 

permitindo embasar decisões estratégicas da Instituição com grande agilidade e alto grau de 

confiança. Possui um amplo arcabouço de normativos e monitoramento, as normas internas 

são regidas por políticas, manuais e procedimentos voltados para a prevenção, detecção e 

remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública como a Política 

Institucional de Prevenção a Corrupção, o Manual de Prevenção à Corrupção, a Cartilha de 

Prevenção à Corrupção, a Política de Gestão de Consequências e o Código de Ética. Estes 

documentos passam por revisão anual visando a aderência às legislações vigentes, às 

condições de mercado, bem como às novas estratégias da Instituição. 

 

O Código de Ética e o Manual de Condutas Ìntegras consistem em Guias Práticos de Conduta 

Pessoal e Profissional, utilizados por todos os colaboradores em suas interações e decisões 

diárias, legitimando as políticas e normas estabelecidas pela Instituição. Treinamentos são 

realizados à cada revisão dos documentos.  Ambos os documentos são encontrados na rede 
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corporativa interna, sendo que o Código de Ética também está disponível na página 

corporativa, para o público em geral. 

 

O Grupo possui, também, um Canal de Denúncias direcionado especificamente para o 

recebimento de relatos a respeito de fatos que infrinjam as regras, o Código de Ètica da 

Instituição. Todos os relatos recebidos por meio desse canal são devidamente analisados pelo 

Comitê de Condutas Éticas, o qual coordena a execução de processos investigativos e a 

implementação de planos de ação, quando necessário.  

 

Além do Canal de Denúncias, o Mercantil do Brasil dispõe de outros fluxos para denúncias, 

manifestações de sugestões, reclamações e dúvidas, tais como o Gente Fone, o SAC (Serviço 

de Atendimento ao Consumidor), a Ouvidoria, bem como as auditorias interna e externa. 

Qualquer membro da alta administração, colaborador ou prestador de serviço terceirizado 

que comprovadamente viole o estabelecido em leis, em políticas e normas internas do 

Mercantil do Brasil estará sujeito a medidas disciplinares, que variam conforme a severidade 

da infração cometida. Essas medidas disciplinares estão formalizadas na Política de Gestão 

de Consequências da Instituição. 

 

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento 

e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas 

atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se 

reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se 

existentes 

 

A estrutura de gerenciamento do risco de conformidade do Grupo Mercantil do Brasil é 

composta pela Gerência de Compliance e PLD, que está diretamente ligada à Diretoria de 

Gestão da Estratégia, Compliance e Riscos, e atua de forma integrada com a estrutura de 

governança de riscos, controles e auditoria interna. 

 

Desta forma, em conformidade com o parágrafo único do artigo 2º da Resolução CMN nº 

4.595/11, o risco de conformidade é gerenciado de forma integrada com os demais riscos 
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incorridos pela instituição, nos termos da Resolução CMN nº 4.557/17, sendo constituída em 

unidade única e centralizada, o que resulta em maior alinhamento, agilidade e assertividade 

na tomada de decisões. 

 

A Instituição adota o modelo de três linhas, cada uma delas desempenha um papel distinto 

na estrutura de Governança da Instituição. Vale ressaltar que as linhas de defesa atuam sob 

direcionamento dos objetivos estratégicos estabelecidos pela Alta Administração e estruturas 

auxiliares. Com isso, busca-se maximizar a eficiência dos processos de governança para 

melhor gerenciamento dos riscos. 

 

A Gerência de Compliance e PLD, faz parte da segunda linha de defesa, auxiliando a primeira 

linha – gestores e áreas técnicas responsáveis pela operacionalização dos processos – a 

monitorar e garantir a conformidade dos processos ao arcabouço legal, à regulamentação 

infralegal, às recomendações dos órgãos de supervisão relativos à conformidade e às políticas 

e aos procedimentos da Instituição. 

 

As funções da segunda linha de defesa são executadas de forma coesa e coordenada por áreas 

e Comitês especialistas, dotados de profissionais capacitados para tal, visando garantir a 

independência necessária em relação à primeira linha, mantendo-se uma visão abrangente 

sobre a gestão da conformidade, de riscos e de controles da Instituição, permitindo o 

acompanhamento das atividades e recomendações necessárias à primeira linha. 

 

A Auditoria Interna, ou seja, a terceira linha de defesa, atua com independência, provendo 

avaliações sobre a eficácia da governança corporativa e do gerenciamento da conformidade, 

de riscos e de controles internos. 

 

As estruturas, bem como as atribuições de cada uma, foram aprovadas pela Alta 

Administração e formalizadas por meio de Atos Normativos e Políticas. 

 

 

PÁGINA: 79 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, 

indicando: 

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, 

prestadores de serviço, agentes intermediários e associados 

• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de 

administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta 

e às demais normas relacionadas ao tema 

• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas 

relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas 

• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o 

código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser 

consultado  

 

O Mercantil do Brasil tem seu Código de Ética desde 2009, revisado em 2016, 

formalmente aprovado e disponibilizado em seu site para todos os seus colaboradores 

abrangendo diretores, conselheiros, funcionários, bem como os fornecedores, terceiros, 

prestadores de serviços e agentes. 

 

O Código de Ética também é um treinamento na plataforma de e-learning, na trilha 

de Ambientação, para que todos os colaboradores, imediatamente após as suas admissões 

possam realiza-lo. Após o treinamento, o colaborador, assina um “Termo de Conhecimento 

do Código de Ética” e entrega o mesmo para a área de Capital Humano, visando a compor o 

dossiê do colaborador. Caso o Código de Ética passe por revisões e modificações, o 

treinamento é novamente realizado pelos colaboradores. 

 

As medidas disciplinares aplicáveis (como advertências, suspensões e demissões com 

ou sem justa causa), caso haja violação do Código de Ética, estão descritas na Política de 

Gestão de Consequências e detalhadas no Manual de Condutas Éticas.  
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O Código de Ética foi aprovado em 23/02/16 pelo Conselho de Administração, em 

reunião extraordinária. Ele pode ser acessado a partir de seu domínio 

www.mercantildobrasil.com.br. 

 

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo: 

• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros 

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe 

denúncias somente de empregados 

• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé 

• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias 

 

O Mercantil do Brasil possui um serviço de Canal de Denúncias prestado por uma empresa 

terceira, disponível todos os dias da semana, para o recebimento de denúncias, sugestões ou 

dúvidas de todos os colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços terceirizados e 

clientes.  

A decisão da Instituição em investir em um serviço externo para recebimento dos registros 

teve como objetivo garantir o total anonimato do manifestante e o sigilo das inconformidades 

como, condutas inadequadas, antiéticas ou que contrariem os princípios e valores da 

Instituição. Os registros são realizados no sítio: 

https://www.contatoseguro.com.br/mercantildobrasil e a apuração das denúncias é realizada 

no âmbito do Comitê de Condutas Éticas. 

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações 

societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares 

nas pessoas jurídicas envolvidas 

 

A Instituição possui procedimentos formalizados a serem seguidos em processos de fusão, 

aquisição e reestruturações societárias, o quais estão descritos nos documentos na Política 

Institucional de Prevenção à Corrupção e Manual Anticorrupção da Instituição. 

Além disso, a Companhia faz uso de aplicativo de Pessoas Iniciadas, para orientações a 

respeito de operações com empresas que possuam capital aberto. 
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d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para 

a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a 

administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles 

nesse sentido  

 

Não se aplica. 
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5.5 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos 

a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, 

eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos. 

 

No último exercício social, não ocorreram alterações significativas nos riscos aos quais a Instituição esteve 

exposta. Contudo, as políticas de gerenciamento foram revisadas visando adequá-la às legislações vigentes, às 

condições de mercado, bem como às estratégias da Instituição. 

 

O Mercantil do Brasil considera a atividade de gerenciamento de riscos altamente relevante em virtude da 

complexidade dos serviços e produtos ofertados. Por essa razão, suas atividades relacionadas ao gerenciamento 

de riscos são constantemente aprimoradas e alinhadas às melhores práticas de mercado. 
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5.6 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes  

 

Todas as informações relevantes deste tópico relativas à Companhia foram descritas nos itens anteriores.  
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Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

20/07/1977

09/04/1973

Sociedade de Ações - Companhia aberta

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 – Breve histórico do emissor: 

 

A Companhia tem sua origem no Banco Campina Grande de Investimento S.A., 

instituição sediada no Rio de Janeiro e constituída em 06 de fevereiro de 1971, por meio 

da fusão da Rique S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos, da RIOCRET – 

Crédito, Financiamento e Investimentos do Rio S.A. e da Nordestina S.A – Crédito 

Financiamento e Investimentos, com autorização do Banco Central do Brasil através da 

Carta Patente nº A-71/311. 

 

Em 1972, o Banco Campina Grande de Investimento S.A. foi adquirido pelo Banco 

Mercantil de Minas Gerais S.A., atual Banco Mercantil do Brasil S.A. (“Controlador”), e 

teve sua sede transferida para Belo Horizonte, quando teve sua denominação social 

alterada para Banco Mercantil de Investimentos S.A. 

 

A partir de abril de 1973, a Companhia passou a operar sob a administração do 

Controlador com o objetivo principal de realizar (i) operações de participação ou de 

financiamento, a prazos médios ou longos, para suprimento de capital fixo ou de giro, 

mediante a aplicação de recursos próprios, coleta, intermediação e aplicação de recursos 

de terceiros, (ii) administração de carteiras de valores mobiliários, (iii) além de outras 

operações previstas para o setor, conforme disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Em 20 de julho de 1977, a Comissão de Valores Mobiliários concedeu o registro de 

companhia aberta com autorização para negociação de suas ações em bolsa de valores. 

Atualmente, a Companhia tem suas ações listadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, com 

mais de 20% da totalidade das ações em circulação.  

 

Após alterações do seu controle, conforme mencionado acima, a Companhia passou por 

várias capitalizações e atingiu o seu ápice operacional na década de 2000, quando, por 

estratégia da administração, passou a atuar de forma integrada com o seu Controlador, 

que possui uma atuação tradicional no sistema financeiro brasileiro, resultado de mais de 

70 anos de interação com os interesses, objetivos e conveniências dos clientes. 

 

No segundo semestre de 2016, a gestão do BMI concentrou esforços na formação da 

equipe interna de perfil técnico especializado, capacitada a executar o plano de negócios 

proposto para a instituição em todas as frentes estratégicas estabelecidas, bem como na 

estruturação de sua governança e políticas. 

 

Paralelamente, a equipe do BMI tem trabalhado na captação e condução de mandatos de 

fusões e aquisições em setores estratégicos de sua expertise técnica e alinhados com seu 

plano de negócios. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o Controlador da Companhia era titular de 97,97% das ações 

ordinárias e de 54,25% das ações preferenciais, representando 91,53% do capital total da 
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Companhia. Nessa mesma data, o Controlador da Companhia contava com uma rede de 

238 pontos de atendimento estrategicamente distribuídos pelo Brasil, com maior 

concentração na região Sudeste e foco de atuação nos estados de Minas Gerais e São 

Paulo, além de contar com 2.856 funcionários e 1 filial no exterior (branch), em Grand 

Cayman. 

 

O Grupo Mercantil do Brasil, incluindo a Companhia, está posicionado para atuar nas 

principais modalidades do setor financeiro, suportados pelas carteiras comercial, de 

investimento, crédito e financiamento, arrendamento mercantil e crédito imobiliário.  
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6.5 – Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação judicial 

ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais pedidos 

 

Até a presente data, a Companhia não tem ciência de nenhum pedido de falência ou de recuperação judicial ou 

extrajudicial seja em valor relevante ou não.  
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6.6 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Não há outras informações relevantes que não foram evidenciadas na seção 6 deste Formulário de Referência. 
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7. Atividades do emissor 

 

7.1 Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas: 

 

A Companhia é uma instituição financeira brasileira que atua no mercado nacional em todos os segmentos da 

economia, tendo como principal atividade a oferta de produtos estruturados do mercado de capitais, bem como 

assessoria para operações de M&A e Corporate Finance.  

 

A Companhia é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., um banco múltiplo, com mais de 70 anos de 

atuação, que dispõe de estrutura segmentada para os seus negócios, com destaque para o varejo, com uma rede, em 

31 de dezembro de 2019, de 238 pontos de atendimento estrategicamente distribuídos pelo Brasil, com maior 

concentração na região Sudeste e foco de atuação nos estados de Minas Gerais e São Paulo, além de contar com 

2.856 funcionários e 1 filial no exterior (branch), em Grand Cayman. 
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7. Atividades do emissor 

 

7.1 A - A. Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista: (NR) 

 

a. interesse público que justificou sua criação 

 

b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas 

de universalização, indicando: 

• os programas governamentais executados no exercício social 

anterior, os definidos para o exercício social em curso, e os previstos 

para os próximos exercícios sociais, critérios adotados pelo emissor 

para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender 

ao interesse público indicado na letra “a” 

• quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos 

realizados, custos incorridos e a origem dos recursos envolvidos – 

geração própria de caixa, repasse de verba pública e financiamento, 

incluindo as fontes de captação e condições 

• estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no 

desempenho financeiro do emissor ou declarar que não foi realizada 

análise do impacto financeiro das políticas públicas acima referidas 

 

c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas 

 

Não aplicável, uma vez que o emissor não é uma sociedade de economia mista. 
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7.2 – Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas 

demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, 

nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações 

 

a. produtos e serviços comercializados 

 

O BMI encontra-se plenamente capacitado para ofertar aos clientes os produtos 

estruturados típicos de mercado de capitais, tais como Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio ou Imobiliário (CRA, CRI), fundos de investimentos (FIP, FII, FIDC), 

securitizações, emissões de valores mobiliários, como debêntures ou notas promissórias, 

além de assessorar operações de fusões e aquisições (M&A) ou ainda realizar 

financiamentos estruturados com características de mercado de capitais (Corporate 

Finance). 

 

Neste sentido, no ano de 2019 foram realizadas várias operações com esse escopo, 

destacando-se as seguintes, na condição de Coordenador Líder: 

 

 Estruturação de emissão de debêntures, sob o regime da ICVM 476/2009, com 

esforços restritos; 

 

 Estruturação e emissão de certificado de recebíveis imobiliários (CRI); e 

 

 Estruturação e emissão de certificado de recebíveis do agronegócio (CRA). 

 

 

Na atribuição de participante especial, atuou na operação de emissão de debêntures, sob 

o regime da ICVM 476, com esforços restritos, bem como na distribuição de operações 

envolvendo certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e certificado de recebíveis 

imobiliários (CRI), todas concluídas com sucesso. 

 

Na função de advisor, atuou na estruturação de um Fundo de Investimento Imobiliário 

destinado a relevante projeto imobiliário em Minas Gerais, atuando de forma conjunta 

com o controlador Banco Mercantil do Brasil, de modo a atender importantes clientes do 

grupo. 

 

b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da 

Companhia 

 

Os quadros a seguir apresentam as receitas provenientes dos principais segmentos de 

mercado em que a Companhia atua, nos períodos indicados: 
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 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Principais Produtos e/ou Serviços 

Receita 

Líquida(1) 

 (em R$ 

mil) 

Receita 

Líquida(1) 

 (em R$ 

mil) 

% da 

Receita 

Líquida 

Receita 

Líquida(1) 

 (em R$ 

mil) 

Receita 

Líquida(1) 

 (em R$ 

mil) 

% da 

Receita 

Líquida 

Operações de Crédito 6.381 39,2% 8.415 41,6% 4.566 23,1% 

Resultado de Operações com Títulos 

e Valores Mobiliários 
6.714 41,3% 5.048 24,9% 3.691 18,7% 

Resultado das Aplicações 

Compulsórias 
- - 1.169 5,8% 10.828 54,7% 

Receitas de Prestação de Serviços 3.179 19,5% 5.611 27,7% 0.692 3,5% 

Total 16.274 100,00% 20.243 100,00% 19.778 100,00% 

(1) Receita da Intermediação Financeira + Receitas de Prestação de Serviços 

 

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido 

da Companhia 

 

A Companhia não apura lucros ou prejuízos por segmento de atuação. Dessa forma, não 

é possível identificar os lucros ou prejuízos auferidos pela Companhia individualmente 

em cada um dos segmentos listados no item “b” acima.  
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7.3 – Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos 

operacionais divulgados no item 7.2, descrever: 

 

a. características do processo de produção 

 

Com a experiência adquirida nos últimos anos, a equipe do BMI é capaz de oferecer às 

empresas, todos os produtos e serviços normalmente disponibilizados pelos demais 

bancos de investimentos atuantes no Brasil, basicamente em 3 pilares de atuação: 

 

- As operações de dívidas estruturadas, conhecidas como “DCM” (da sigla em inglês 

“Debt and Capital Markets”), e que estão se tornando cada vez mais conhecidas pelas 

empresas, principalmente em função das emissões de debêntures, ou ainda de certificados 

de recebíveis, seja do agronegócio (CRAs), seja do setor imobiliário (CRIs); 

 

- As possíveis transações de fusões e aquisições, ou “M&A” (da sigla em inglês “Mergers 

and Aquisitions”), nas quais é necessário realizar uma completa avaliação da empresa e 

do seu setor de atuação (“valuation”), de forma a apresentar aos sócios as diversas 

alternativas existentes, tais como, busca por novos sócios, readequação da estrutura de 

capital da empresa, abertura do capital em bolsa de valores ou mesmo a venda da 

totalidade, ou de parte, das ações; 

 

- As operações de “Corporate Finance”, que se caracterizam por créditos concedidos às 

empresas visando uma futura transação de mercado. A operação mais comum no Brasil é 

conhecida como empréstimo “ponte” (ou “bridge loan”), havendo ainda diversas outras 

possibilidades para obtenção de recursos. 

 

Desta forma, o BMI tem plena capacidade para oferecer a seus clientes toda a assistência 

necessária para financiamentos de projetos, expansão de negócios, restruturação de 

dívidas ou busca de novos sócios, dentre outras. Com firmeza de propósito, e 

demonstrando acreditar no potencial do BMI, o controlador, Banco Mercantil do Brasil, 

mantém firme o seu objetivo de enfrentar o desafio de estabelecer em Minas Gerais, um 

banco de investimentos atuante, rentável e que mantenha o reconhecimento da força da 

sua marca. 

 

b. características do processo de distribuição  

 

A Companhia opera com uma estrutura enxuta e eficiente, e utiliza a capilaridade da rede 

de agências do controlador, permitindo a distribuição dos títulos resultantes das operações 

do mercado de capitais brasileiro. 

 

No entanto, em relação às operações realizadas, não é o foco do BMI manter tais títulos 

em sua carteira. Atuando através de contatos com as diversas empresas do mercado, 

especialmente em SP, onde mantém um escritório, o objetivo é realizar a distribuição 

assim que os prazos legais são cumpridos. Desta forma, a colocação no mercado é 

majoritariamente destinada ao público institucional.  
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c. características dos mercados de atuação 

 

A Companhia teve market share de 0,010% no segmento de empréstimos para capital de 

giro, segundo dados do Banco Central do Brasil, em 31 de dezembro de 2019.  

 

Crédito corporativo 

 

As operações de crédito da Companhia são realizadas no Brasil. O crédito apresentou 

constante crescimento desde o ano de 2002, muito embora não atinja parâmetros de 

economias desenvolvidas ou emergentes. Durante 10 anos, o crédito mais que dobrou em 

relação ao PIB, crescimento este, contudo que vem desacelerando durante os últimos 

anos.  

 

Atuando em um segmento muito específico da economia do país, o BMI busca realizar 

as operações de crédito sempre de forma atrelada a possíveis negócios com as empresas 

no futuro, normalmente conhecidas como “empréstimos ponte”. De um modo geral, as 

transações envolvendo um banco de investimento, tendem a ter prazos mais prolongados, 

pois envolvem uma série de variáveis, prazos, exigências legais, dentre outros. É durante 

tais períodos de preparação das transações que são realizadas as operações de crédito. 

 

Operações com TVM 

 

As operações com títulos e valores mobiliários da Companhia referem-se à administração 

da disponibilidade de caixa que é aplicada junto ao controlador, Banco Mercantil do 

Brasil S.A., preponderantemente, em operações interbancárias. 

 

Operações do Mercado de Capitais 

 

A excelência dos serviços de um banco de investimento é fundamental para o seu sucesso. 

Nesse aspecto estão incluídos todos os processos na realização de uma operação do 

mercado de capitais, especialmente, a originação do negócio, a estruturação do mesmo e 

a posterior distribuição dos títulos resultantes ao mercado. Em função de suas 

características próprias, o BMI tem se concentrado nas operações de DCM, em especial 

a estruturação de certificados de recebíveis (dos setores do agronegócio e imobiliário) e 

debêntures, já tendo adquirido boa experiência nas mesmas, seja como coordenador líder, 

seja como parceiro de outras instituições (coordenador contratado ou participante 

especial). Ao mesmo tempo, atuando em operações de M&A, com mandatos em 

andamento, o BMI vem identificando diversas oportunidades de transações, em 

segmentos não atendidos pelos grandes bancos de investimento, ou seja, que envolvem, 

geralmente, as empresas de menor porte que aquelas de maior reconhecimento no 

mercado. 
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(ii) Condições de competição nos mercados 

 

Crédito corporativo 

 

Informações do Banco Central do Brasil (“BACEN”) demonstram que o volume de 

créditos negociados com pessoas jurídicas atingiu, em dezembro de 2019, R$ 1.468,0 

bilhões, correspondentes a 42,30% do total de empréstimos no país. Os produtos em 

destaque para financiamento de projetos na pessoa jurídica são o Capital de Giro, que 

corresponde a 21,1% do total de crédito concedido no ano de 2019 para a pessoa jurídica 

no país, e os empréstimos do BNDES, com 26,06% de participação. Durante períodos de 

alta inflação, as linhas de crédito de longo prazo para as empresas brasileiras não eram 

comuns, acarretando baixa alavancagem corporativa no país.  

 

Nesse segmento, os principais concorrentes da Companhia são os bancos de investimento 

vinculados aos grandes bancos comerciais no país (BBI - Bradesco, BBA - Itaú, Banco 

Santander e BB - Banco do Brasil). No entanto, considerando as muitas possibilidades 

existentes no mercado brasileiro, e a variedade de modalidades de operações do mercado 

de capitais, muitos bancos estrangeiros e nacionais também atuam de forma relevante 

nesse segmento. Desta forma, tem-se observado uma competição acirrada entre todos os 

participantes, sendo que, muitas vezes, a capacidade dos grandes bancos de oferecer taxas 

muito atrativas para as empresas, é um importante obstáculo para aqueles sem a mesma 

condição. 

 

Operações com TVM 

 

As operações com títulos e valores mobiliários no mercado interbancário são utilizadas 

pelas instituições financeiras para captar ou aplicar os recursos excedentes do caixa diário. 

A Companhia realiza essas operações com o seu Controlador, Banco Mercantil do Brasil 

S.A. Este é um instrumento financeiro utilizado principalmente pelos bancos comerciais 

tais como Banco Bradesco S.A., Banco Itaú, Banco Santander, Caixa Econômica Federal, 

Banco do Brasil e pelos bancos de investimentos tais como o Banco Alfa de Investimento 

S.A., BB Investimentos S.A. e Itaú BBA de Investimento. 

 

Operações do Mercado de Capitais 

 

Apesar da força dos grandes bancos de investimento atuantes no país, e da capacidade 

dos mesmos de realizar operações complexas, muitas vezes envolvendo volumes 

expressivos de recursos, o modelo de negócios do BMI é focado no segmento onde as 

transações não alcançam os parâmetros básicos necessários para justificar o envolvimento 

das equipes daqueles. Dessa forma, foi possível constatar uma relevante deficiência de 

atendimento àquelas empresas bem posicionadas em seus respectivos mercados, com 

negócios e liquidez sólidos, boa governança corporativa, mas que não tiveram acesso às 

possíveis formas de captação de recursos, de prazos mais longos e melhores taxas (no 

caso das operações de DCM), ou mesmo, não haviam considerado a possibilidade de uma 

mudança em sua estrutura acionária, seja na busca de um participante estratégico ou 
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financeiro, em sua estrutura de capital (no caso das operações de M&A). No início das 

atividades do BMI, após sua reformulação recente, as operações estiveram focadas na 

base de clientes do controlador, onde foram identificadas diversas oportunidades de 

negócios, logo estendida para outros estados do país, segmentos da economia etc onde a 

mesma situação de falta de assistência dos bancos de investimento foi constatada. 

 

d. eventual sazonalidade  

 

A Companhia tem entre suas principais atividades a concessão de crédito de médio e 

longo prazos. Em período de crise econômica, há uma certa tendência de retração da 

demanda por crédito que afeta o mercado em geral, as instituições financeiras e, 

consequentemente, a Companhia. Ademais, nesse cenário a capacidade dos tomadores de 

cumprir suas obrigações tempestivamente está diretamente relacionada ao seu 

desempenho operacional e financeiro. Uma crise econômica pode, ainda, aumentar o 

número de tomadores em inadimplência exigindo da Companhia um grau de rigidez mais 

elevado no momento da concessão do crédito reduzindo o volume de crédito concedido 

nesses períodos de crises. À exceção do acima exposto não há sazonalidade na atividade 

operacional da Companhia.    

 

e.  principais insumos e matérias primas 

 

(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 

 

A Companhia procura construir relacionamentos eficazes com os fornecedores, utilizando 

critérios de seleção para os avaliar em diversos aspectos, incluindo a qualidade, 

desempenho e confiabilidade. O processo de avaliação envolve, muitas vezes, a 

consideração simultânea de diversos atributos de desempenho do fornecedor, que incluem 

preço, prazo de entrega e qualidade, bem como sua política e desempenho sociais e 

ambientais.  

 

(ii) Eventual dependência de poucos fornecedores 

 

A Companhia desempenha suas atividades utilizando-se da estrutura do Controlador, 

Banco Mercantil do Brasil S.A. que dispõe de autonomia operacional. Dessa forma, a 

Companhia não apresenta dependência de fornecedores para a realização de suas 

atividades.  
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(iii) Eventual volatilidade em seus preços  

 

A volatilidade nos preços, como recursos para operações de crédito, taxas de juros 

cobradas nos produtos, entre outros, dependem das condições macroeconômicas e taxas 

praticadas no mercado. Caso haja expectativa de crescimento da taxa da inflação, o 

BACEN pode aumentar a taxa básica de juros, aumentando, por consequência, as taxas 

de juros para concessão de empréstimos. Outro fator que encarece os empréstimos é o 

aumento no índice de inadimplência de clientes. Além disso, variações nas alíquotas de 

impostos que incidem sobre operações de crédito também deixam os empréstimos mais 

caros.  
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7.4 – Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do emissor, 

informando: 

 

a. montante total de receitas provenientes do cliente 

 

A Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10% da sua receita líquida total.  

 

b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui clientes responsáveis por mais de 10% da sua receita 

líquida total.  
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7.5 - Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do 

emissor, comentando especificamente: 

 

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades 

e histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais 

autorizações 

 

A Companhia obteve a licença de funcionamento, emitida pelo BACEN, em 09 de abril 

de 1973 e desde então tem mantido um relacionamento adequado com a autoridade 

monetária do país, não havendo registro de qualquer situação que tenha ou seja passível 

de colocar em risco as suas atividades. 

 

 A Companhia, como companhia aberta está sujeita aos regulamentos emitidos pela 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O registro foi concedido ao Banco em 20 de 

julho de 1977. 

 

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 

 

Consciente da sua responsabilidade e capacidade de influenciar o desenvolvimento local 

de maneira sustentável, a Companhia desenvolve iniciativas usando como referência a 

legislação ambiental, estadual e/ou federal, vigente. 

 

O primeiro documento utilizado como referência para a gestão ambiental na Companhia 

foi o Protocolo Verde. Formalizado, em 1995, pelo Ministério do Meio Ambiente e a 

Federação Brasileira de Bancos, esse protocolo prevê a promoção do desenvolvimento 

sustentável atrelado às práticas bancárias.  

 

No mesmo ano em que o Protocolo Verde foi assinado, a Companhia iniciou a 

estruturação de sua gestão ambiental com a implantação do MB Consciente Ambiental, 

um programa de responsabilidade socioambiental que visa prevenir e minimizar impactos 

ambientais decorrentes de suas atividades, por meio da promoção da educação ambiental 

junto a colaboradores. Nesse programa são desenvolvidas ações para informar, 

sensibilizar e engajar o público interno em prol do consumo consciente e da preservação 

ambiental. Além disso, foram adotados processos para a redução e correta destinação dos 

principais resíduos gerados pelas atividades da empresa (logística reversa e coleta 

seletiva), conforme as especificações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2019 

o Mercantil do Brasil investiu R$ 496 mil em iniciativas de cunho socioambiental, dentre 

as quais está o MB Consciente Ambiental.  

 

Outras iniciativas ligadas aos serviços bancários e que estão em consonância com os 

Princípios do Protocolo Verde foram implantadas pela Companhia e contribuem, 
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também, com a preservação do meio ambiente, como: o uso, de forma pioneira, de 

terminais de autoatendimento que possibilitam a realização de depósitos em dinheiro 

diretamente na máquina, o que permitiu eliminar a utilização de envelopes. Em linha com 

os esforços de mercado, vale ressaltar, também, a implantação do DDA - Débito Direto 

Automatizado, que permite eliminar a emissão de boletos de cobrança e a compensação 

de cheques por imagem digitalizada, que deixa de transportar fisicamente os documentos, 

reduzindo a emissão de poluentes na atmosfera. 

 

Além do Protocolo Verde, outra referência utilizada para a condução da gestão ambiental 

na Companhia é a Resolução 4.327, publicada pelo Banco Central do Brasil, em 25 de 

abril de 2014, a qual regulamenta a Política de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) 

das instituições financeiras. Com isso, instituiu-se a criação de processos e ferramentas 

de identificação, controle e mitigação do risco socioambiental inerentes ao negócio e que 

vão além da gestão da atuação da empresa na sociedade. Para a adequação às novas 

diretrizes socioambientais presentes na PRSA, os custos incorridos foram marginais, 

tendo em vista que os processos já existentes de análise de crédito e de fornecedores 

apenas foram adaptados com a inclusão de formulários ou etapas adicionais de 

verificação. 

 

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos 

de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades  

 

A Companhia é detentora de licença de funcionamento, desde 1973, conforme descrito 

na letra “a” deste item. 
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7.6 – Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar: 

 

a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na receita 

líquida total da Companhia 

 

Não existem receitas da Companhia provenientes de outros países que não o Brasil.  

 

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita 

líquida total da Companhia  

 

Não existem receitas da Companhia provenientes de outros países que não o Brasil.  

 

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da 

Companhia 

 

Não existem receitas da Companhia provenientes de outros países que não o Brasil.  
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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 

 

As atividades da Companhia estão restritas ao território nacional.  
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7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar: 

 

a) se o emissor divulga informações sociais e ambientais 

 

Com a publicação, pela Federação Brasileira dos Bancos, do SARB nº 14, de 28 de agosto de 2014, a Companhia 

passou a elaborar e divulgar relatório anual relativo ao cumprimento da PRSA. Com base nas boas práticas de 

governança corporativa, o conglomerado Mercantil do Brasil busca estabelecer um padrão de divulgação de 

informações que permita ao mercado avaliar as informações essenciais referentes a atuação e responsabilidade 

socioambientais. Essas informações tanto sob o aspecto quantitativo quanto qualitativo, estão inseridas no 

Relatório Anual da instituição disponível no site www.mercantildobrasil.com.br. 

 

b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações 

 

A Companhia utiliza conceitos do Global Reporting Initiative, embora seu relatório não se enquadre como 

aderente. Dessa forma, integra os dados financeiros com os relacionados à responsabilidade socioambiental 

corporativa em um único relatório com dados comparáveis às demais empresas aderentes. 

 

c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente 

 

Não aplicável, considerando o disposto nos itens “a” e “b” acima. 

 

d) a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações 

 

Tanto a Política Institucional de Responsabilidade Socioambiental quanto o Relatório Gerencial estão disponíveis 

no sítio corporativo: www.mercantildobrasil.com.br.  
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7.9 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

Visão Geral  

A Companhia é uma instituição financeira brasileira com atuação em todos os segmentos 

da economia, da pequena empresa ao large corporate. Com um posicionamento 

diferenciado em relação aos bancos de investimentos tradicionais, atua primordialmente 

na região sudeste do país, com maior concentração no estado de Minas Gerais, por meio 

de prestação de serviços e financiamento de capital às atividades produtivas a curto, 

médio e longo prazos, seja por crédito ou operações com títulos e valores mobiliários.  

A Companhia acredita que o desenvolvimento das atividades focado no mercado de 

investimentos regional trará novas oportunidades de cross-sell com o Grupo Mercantil do 

Brasil, permitindo diversificar a atuação no mercado, em especial em operações 

estruturadas, bem como alavancará os benefícios para todos os envolvidos, direta ou 

indiretamente, nas operações que irá assessorar, incluindo:  

Vantagens Competitivas  

A Companhia opera de maneira rápida e eficiente, usando a infraestrutura e a 

possibilidade de alavancagem proporcionadas pelo Mercantil do Brasil. Além disso, o 

BMI analisa criteriosamente todas as operações com sua equipe de profissionais 

experientes, com prática comprovada na estruturação de operações de dívidas e M&A, 

bem como analisa e acompanha cuidadosamente os riscos, garantindo a assertividade de 

cada operação para os clientes e investidores. 

Ademais, o foco regional e o longo histórico de atividade bancária do Acionista 

Controlador no estado de Minas Gerais a permite obter um grau significativo de 

conhecimento do mercado mineiro e relacionamento com investidores, empresas e 

entidades públicas de desenvolvimento regional com sede ou atuação em Minas Gerais.  

As principais atividades econômicas do estado de Minas Gerais são a mineração, 

siderurgia, agronegócio, transportes, geração de energia, finanças, construção e prestação 

de serviços técnicos profissionais.  

A Companhia acredita, portanto, que existe grande potencial para o mercado de produtos 

e serviços de banco de investimento com foco de atuação regional, em Minas Gerais, em 

especial tendo em vista não existir, atualmente, um banco de investimento com sede no 
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Estado. Dessa forma, a Companhia - único banco de investimentos mineiro -, conhece a 

realidade dos empreendedores e liga cada necessidade às oportunidades, com a segurança 

e a ousadia decisivas para alcançar os melhores resultados. 

O forte reconhecimento da marca “Mercantil do Brasil” em Minas Gerais contribui, 

adicionalmente, para o sucesso da Companhia que acredita na sua eficiência operacional 

e qualidade dos produtos e serviços que presta como fator que reforça a sua 

competitividade.  

A Companhia acredita, ainda, que o reconhecimento da marca Mercantil do Brasil 

desenvolve oportunidades de venda de diversos produtos e serviços do seu portfólio para 

clientes e parceiros existentes ou potenciais, locais e internacionais, o que, ao longo do 

tempo, tende a aumentar a receita e a lucratividade.  

A Companhia compartilha da estrutura, solidez e capacidade comercial do Acionista 

Controlador, utilizando sua estrutura física e operacional, incluindo, dentre outros, 

serviços de administração de recursos financeiros, tesouraria, controladoria, 

administração de folha de pagamento, recursos humanos, marketing, tecnologia e 

infraestrutura administrativa, o que a permite agregar agilidade e reduzir custos de 

operações.  

O Banco Mercantil de Investimentos conduz seus negócios com base no que acredita ser 

uma política de gestão de crédito conservadora, assim como dispõe de uma estrutura de 

gerenciamento de riscos eficiente, a qual está centralizada no Acionista Controlador da 

mesma. O processo de aprovação de crédito da Companhia tem como base a classificação 

de risco do cliente e incorpora os aspectos da estruturação do negócio, inclusive quanto à 

liquidez e suficiência das garantias apresentadas. Esses fatores ajudam a criar uma política 

de gestão de crédito que a Companhia entende ser conservadora e uma estrutura de 

gerenciamento de riscos eficiente, o que reduz a exposição a perdas e riscos.  

 Gestão profissional ágil e de longo prazo:  

O BMI tem uma história de gestão profissional, implementada pelo Acionista 

Controlador, fato que acredita reforçar a credibilidade no mercado e entre os clientes. A 

Companhia acredita que sua identidade como um banco mineiro, além da capacidade de 

atender às necessidades específicas dos clientes nesse estado, traz uma vantagem 

competitiva significativa. Alguns dos diretores executivos das empresas do Grupo 

Mercantil do Brasil têm mais de 25 anos de serviços prestados para o grupo, 
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proporcionando experiência para o negócio e refletindo o compromisso com a 

estabilidade, conhecimento adquirido e valorização do quadro de funcionários. A equipe 

de gestão também tem autonomia suficiente para tomar decisões executivas sem demora 

injustificada e, no entendimento da Companhia, tem sido capaz de identificar e aproveitar 

oportunidades em diversos segmentos de mercado e sob diversas condições. O BMI 

acredita que todos esses fatores, em conjunto, resultam em foco gerencial, coerência de 

estratégia, confiabilidade de desempenho e agilidade no processo de tomadas de decisão. 

A Companhia acredita que seu portfólio para financiamento das operações seja sólido e 

diversificado e busca manter uma posição de caixa forte o suficiente para desenvolver 

suas atividades, bem como para liquidar todas as captações em depósitos a prazo de curto 

e longo prazos, com baixa alavancagem. Seu balanço patrimonial conta com instrumentos 

financeiros bastante líquidos e com um diversificado portfólio de instrumentos garantidos 

com origem em uma ampla gama de fontes. As principais estratégias comerciais, 

financeiras e de investimentos da Companhia são: prestação de serviços de assessoria em 

Fusões e Aquisições, emissões de títulos no Mercado de Capitais e Corporate Finance. 

Com apoio na estrutura operacional do Acionista Controlador – Banco Mercantil do 

Brasil, o BMI pretende fortalecer seu modelo de negócios nos próximos anos, de forma a 

ampliar as operações e fontes de receitas, por meio do fortalecimento das seguintes áreas:  

 DCM: área especializada na estruturação de operações que permitem o acesso de 

empresas às operações de mercado de capitais, como Debêntures, Notas Promissórias, 

FIDCs, CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), CRA (Certificado de Recebíveis 

do Agronegócio), dentre outros. 

 Crédito: área responsável pelo desenvolvimento de serviços de operações de crédito 

estruturadas para atender demandas de empresas com potencial para acesso ao mercado 

de capitais.  

 Fusões e Aquisições: área que envolve a assessoria de empresas em operações de venda 

total ou parcial, captação de recursos, fusões, aquisições, joint-ventures e alianças 

estratégicas. 

A Companhia pretende promover participações conjuntas do Acionista Controlador com 

parceiros públicos e privados, as quais possivelmente irão conferir à atuação da mesma, 

uma operação eficiente, com capacidade comercial diferenciada no mercado de Minas 

Gerais. O Banco Mercantil do Brasil proporciona eficiência e agilidade às operações por 
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meio de sua capacidade operacional, compartilhando serviços de back office  (otimização 

de custos), e sua capacidade financeira para exposição a riscos. Além disso, a Companhia 

acredita que os relacionamentos comerciais com parceiros públicos e privados 

contribuirão com os negócios e facilitarão a obtenção e distribuição de recursos para 

clientes e projetos.  

 Ampliação de parcerias e fortalecimento da marca “Mercantil do Brasil”:  

Para promover sua estratégia, o BMI pretende fortalecer e ampliar parcerias com 

entidades do setor público e privado, de forma a aumentar sua participação nas operações, 

aumentar sua base de clientes, melhorar a qualidade de seus produtos e serviços, expandir 

seus canais de distribuição, manter um rígido controle de custos, e aumentar o retorno 

para os acionistas. Além disso, a Companhia pretende desenvolver ainda mais o 

reconhecimento da marca “Mercantil do Brasil”, continuando a patrocinar eventos sociais 

e culturais no estado de Minas Gerais, que irão reforçar a marca da Companhia na 

comunidade e desenvolver ainda mais suas relações com clientes e parceiros existentes e 

potenciais.  

Estrutura Societária: em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 

2017, foi ratificado o grupamento das ações representativas do capital social, aprovado 

em AGE de 26/04/2016, na proporção de 100 (cem) ações para 0l (uma) ação de cada 

espécie, passando o capital social a ser representado por 1.825.200 ações nominativas 

escriturais, sendo divididas em 1.115.057 ações ordinárias e 710.143 ações preferenciais, 

sendo homologado pelo Banco Central do Brasil em 02 de agosto de 2017. 

Ademais, vale ressaltar que, o aumento de capital social no valor de R$ 60.000, deliberado 

em Reunião do Conselho de Administração de 11 de dezembro de 2017, foi totalmente 

subscrito e integralizado. Foram emitidas 3.000.000 de novas ações ordinárias 

nominativas escriturais, ao preço de emissão de R$ 20,00 reais por ação, com valor 

nominal de R$ 17,00 reais por ação, sendo R$ 51.000 incorporados ao capital social e R$ 

9.000 registrados em Reserva de Capital, até posterior deliberação. O referido aumento 

de capital foi homologado pelo Banco Central do Brasil e informado a esta Companhia 

através de Ofício de 04 de maio de 2018. Informações adicionais estão disponíveis no site 

da Companhia (www.bancobmi.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da 

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br/pt_br/). 
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Portanto, o Capital social é dividido em ações nominativas escriturais, da seguinte forma: 

 

Ações 
Dez / 2019 

Quantidade R$ mil 

Ordinárias 4.115.057 69.956 

Preferenciais 710.143 12.072 

Total do capital subscrito e integralizado  4.825.200 82.028 

Valor nominal em reais 17,00 
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8. Negócios extraordinários / 8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante

8.1 – Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação 

normal nos negócios da Companhia 

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve aquisição de qualquer ativo relevante que não se enquadrasse como 

operação normal dos negócios da Companhia nos últimos 3 exercícios sociais. 
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8. Negócios extraordinários / 8.2 - Alterações na condução de negócios

8.2 – Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor: 

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve alteração significativa na forma de condução dos negócios da 

Companhia nos últimos 3 exercícios sociais. 
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8. Negócios extraordinários / 8.3 - Contratos relevantes

8.3 – Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente 

relacionados com suas atividades operacionais 

 

Não há contratos relevantes celebrados pela Companhia não diretamente relacionados com suas atividades 

operacionais. A Companhia não tem participação em outras empresas. 
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8. Negócios extraordinários / 8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

8.4 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Não há outras informações relevantes que não tenham sido descritas na seção 8 deste Formulário de Referência. 
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9. Ativos relevantes / 9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das atividades do emissor, 

indicando em especial: 

 

Não há bens do ativo não circulante que sejam considerados relevantes e que não estejam descritos nos demais 

itens desta seção 9. 
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9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A Companhia atua de forma integrada com o seu controlador, o Banco Mercantil do Brasil S.A., e dessa forma não dispõe 
de ativos imobilizados de uso, de aluguel ou de arrendamento.
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Tipo de ativo Descrição do ativo Duração Eventos que podem causar a perda dos direitos Consequência da perda dos direitos

Marcas Marca nominativa – 
BMI, classe 36 (1º 
decênio, concedido em 
11/12/07 e 2º decênio 
em 20/12/16)

Até 11 de dezembro de 
2027

O registro é extinto com a falta de renovação ou por pedido de 
caducidade feita por terceiros. Neste caso, só se perde o 
registro por caducidade se ficar comprovado que a marca não 
foi utilizada nos últimos cinco anos.

A perda do direito fragiliza o nome comercial e as 
transações mercantis envolvendo a marca 
perdida. Além disso, abre margem para que 
terceiros interessados na expressão marcaria faça 
o requerimento junto ao INPI e utilize de boa-fé a 
marca pleiteada. Além disso, sabendo que a 
marca agrega valores patrimoniais ao 
empreendimento, a perda do direito sobre a marca 
fragiliza esse valor.

Marcas Marca Mista – BMI 
BANCO MERCANTIL 
DE INVESTIMENTOS, 
requerida em 28/11/16, 
na classe 36

Indeterminado O registro é extinto com a falta de renovação ou por pedido de 
caducidade feita por terceiros. Neste caso, só se perde o 
registro por caducidade se ficar comprovado que a marca não 
foi utilizada nos últimos cinco anos.

A perda do direito fragiliza o nome comercial e as 
transações mercantis envolvendo a marca 
perdida. Além disso, abre margem para que 
terceiros interessados na expressão marcaria faça 
o requerimento junto ao INPI e utilize de boa-fé a 
marca pleiteada. Além disso, sabendo que a 
marca agrega valores patrimoniais ao 
empreendimento, a perda do direito sobre a marca 
fragiliza esse valor.
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A Companhia não participa de outras sociedades.
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9. Ativos relevantes / 9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.

9.2 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Não há outras informações relevantes que não tenham sido divulgadas na seção 9 deste Formulário de Referência. 
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10.1 – Comentários dos Diretores 

 

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando de outra 

forma indicado, referem-se às demonstrações financeiras individuais da Companhia relativas aos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e estão apresentadas em 

milhões. 

 

As informações constantes nesta seção 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e 

analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras individuais da Companhia arquivadas 

junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), inclusive as Notas Explicativas a elas 

relativas.  

 

Em função do arredondamento em milhões, alguns itens podem não perfazer precisamente o 

montante divulgado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. 

 

a. condições financeiras e patrimoniais gerais 

 

Os diretores da Companhia informam que a Companhia é uma instituição financeira brasileira 

atuante no setor de bancos de investimento, controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. 

(“Controlador”) e realiza as suas atividades operacionais por meio do financiamento de capital às 

atividades produtivas a curto, médio e longo prazos. A receita de intermediação financeira da 

Companhia no período findo em 31 de dezembro de 2019 totalizou R$13,1 milhões ante R$14,6 

milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$19,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2017.  

 

Informam também que o endividamento bruto (depósitos, outras obrigações e recursos de aceites 

e emissão de títulos) em 31 de dezembro de 2019 da Companhia era de R$53,9 milhões. Em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017, o endividamento bruto era de R$ 47,4 milhões e R$47,1 milhões, 

respectivamente.  

 

Em 31 de dezembro de 2019, o capital circulante líquido da Companhia era de R$50,4 milhões, 

que correspondeu à diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Em 31 de dezembro 

de 2018 e de 2017, o capital circulante líquido era de R$54,9 milhões e R$15,1 milhões, 

respectivamente. A involução do capital circulante líquido no ano de 2019, em comparação com 

o mesmo período do ano anterior, decorreu da redução de R$12,8 milhões no ativo circulante, 

combinado à redução de R$8,3 milhões no passivo circulante, ambas de 2018 para 2019. 

 

O total dos ativos da Companhia perfazia, em 31 de dezembro de 2019, R$176,9 milhões. Em 31 

de dezembro de 2018 e 2017, o total dos ativos perfazia R$166,4 milhões e R$103,2 milhões, 

respectivamente. A variação dos ativos da Companhia entre os exercícios de 2019 e 2018 foi 

resultado do aumento títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A 

variação dos ativos da Companhia entre os exercícios de 2018 e 2017, ocorreu pelo mesmo motivo, 

somado ao aumento das aplicações interfinanceiras de liquidez. 
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Os diretores da Companhia acreditam que a situação financeira da Companhia lhe permite honrar 

suas obrigações assumidas perante terceiros e a necessidade de capital de giro, incluindo o 

pagamento de suas dívidas, o que pode ser observado no índice de liquidez corrente (ativo 

circulante/passivo circulante) da Companhia, que estava em 8,55 em 31 de dezembro de 2019. Em 

31 de dezembro de 2018 e de 2017, o índice de liquidez corrente era de 4,66 e 1,9, respectivamente. 

 

Os diretores acreditam, ainda, que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais 

suficientes para a continuidade de seus negócios e para arcar com os passivos circulante e não 

circulante, que totalizavam, em 31 de dezembro de 2019, o montante de R$53,9 milhões. Em 31 

de dezembro de 2018 e 2017, os passivos circulante e não circulante eram de R$47,4 milhões e 

R$47,1 milhões, respectivamente. Os Diretores destacam, no entanto, que estas condições estão 

sujeitas a eventos que estão fora do controle da Companhia, tais como a estabilidade e o 

crescimento da economia brasileira. 

 

b. estrutura de capital  

 

Os diretores da Companhia entendem que a sua atual estrutura de capital, mensurada 

principalmente pela relação do seu passivo total e seu patrimônio líquido, apresenta níveis 

conservadores de alavancagem. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia era de R$123,1 milhões, 

comparado a R$119,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 e a R$56,2 milhões em 31 de dezembro 

de 2017. O crescimento do patrimônio de 2019 para 2018 se deu por conta de ajustes de avaliação 

patrimonial. Por sua vez, o crescimento do patrimônio líquido de 2018 para 2017 foi resultado do 

aumento de capital, no valor de R$ 60,0 milhões, por subscrição privada de novas ações ordinárias, 

deliberado em dezembro de 2017, que foi totalmente subscrito, integralizado e homologado pelo 

Banco Central do Brasil, em conformidade com as normas que regem o assunto. Informações 

adicionais estão disponíveis no site da Companhia (www.bancobmi.com.br), no site da CVM 

(www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br/pt_br/).   

 

Em 31 de dezembro de 2019, a estrutura de capital da Companhia era composta por 69,6% de 

capital próprio (patrimônio líquido) e 30,4% de capital de terceiros (passivo circulante e passivo 

não circulante), comparados a 71,5% de capital próprio (patrimônio líquido) e 28,5% de capital 

de terceiros (passivo circulante e passivo não circulante) em 31 de dezembro de 2018. Em 31 de 

dezembro de 2018, a estrutura de capital da Companhia era composta de 54,4% e 45,6% de capital 

próprio (patrimônio líquido) e de capital de terceiros (passivo circulante e passivo não circulante), 

respectivamente, conforme evidenciado pela tabela abaixo.  

 

 Em 31 de dezembro de 

 2019 2018 2017 

 R$ mil (%)¹ R$ mil (%)¹ R$ mil (%)¹ 

Capital Próprio 123.076 69,6% 119.039 71,5% 56.152 54,4% 

Capital de Terceiros 53.861 30,4% 47.386 28,5% 47.080 45,6% 

Total 176.937 100,0% 166.425 100,0% 103.232 100,0% 

  1 Em relação ao total. 
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A administração da Companhia acompanha constantemente a relação entre capital próprio e capital 

de terceiros visando a manutenção de uma relação estável que propicie maior retorno ao capital 

investido pelos acionistas da Companhia sempre preservando a liquidez e buscando a 

sustentabilidade de seu negócio no longo prazo. 

 

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos  

 

Considerando o perfil do endividamento da Companhia, suas projeções para o fluxo de caixa e a 

sua posição de liquidez, os diretores da Companhia acreditam que a Companhia apresenta plena 

capacidade de pagamento dos compromissos financeiros assumidos.   

 

Seus fluxos de caixa são revisados diariamente, buscando-se a permanente adequação aos 

depósitos, concessão de empréstimos, investimentos, despesas e demais obrigações pactuadas.  

 

O capital circulante líquido da Companhia atingiu R$50,4 milhões, em dezembro de 2019, R$54,8 

milhões em 31 de dezembro de 2018 e R$15,1 milhões, em dezembro de 2017, significando uma 

queda de 8,1% e um aumento de 263,6%, respectivamente. Esse decréscimo do capital circulante 

líquido registrado em 2019 reflete a redução do ativo circulante em 18,2%, ocasionado pela queda 

nas aplicações interfinanceiras de liquidez e nas operações de crédito, comparativamente a 2018. 

Por sua vez, o crescimento do capital circulante líquido registrado em 2018 reflete o aumento do 

ativo circulante em 122%, ocasionado pelo crescimento em aplicações no mercado aberto (LTNs 

e LFTs), comparativamente a 2017. 

 

Demonstrativo de evolução do capital circulante líquido nos últimos três exercícios 

Descrição – R$ mil 2019 

Variação 

2019/2018 2018 

Variação 

2018/2017 2017 

Ativo Circulante  57.121  -18,2% 69.872 122,0% 31.478 

Passivo Circulante  6.681  -55,5% 15.009 -8,5% 16.403 

Capital Circulante Líquido  50.440  -8,1% 54.863 263,9% 15.075 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o índice de liquidez corrente foi de 8,55 e o índice de endividamento 

foi de 0,4. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, o índice de liquidez corrente foi de 4,66 e o índice de endividamento 

foi de 0,4. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, o índice de liquidez corrente foi de 1,9 e o índice de endividamento 

foi de 0,8. 

 

Para os diretores da Companhia, o endividamento apresentado é adequado às características dos 

negócios da Companhia. Os diretores da Companhia não podem garantir, no entanto, que tal 

situação permanecerá inalterada. Caso entendam ser necessário contrair novas dívidas para 

financiar novos investimentos e aquisições, acreditam que, atualmente, a Companhia possui 

capacidade para contratá-los. 
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d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas 

 

Nos últimos três exercícios sociais, a Companhia tem utilizado como fonte de financiamento além 

do capital próprio, as captações no mercado interno. 

 

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não- 

circulantes que a Companhia pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

 

Na opinião dos diretores da Companhia, as fontes de financiamento utilizadas nos exercícios 

sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 são adequadas, e continuarão a ser 

utilizadas pela Companhia como fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos 

em ativos não circulantes.  

 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

 

A tabela abaixo apresenta, em milhares de reais, o endividamento bruto da Companhia em 31 de 

dezembro de 2018, 2017 e 2016, bem como o indexador de juros de cada operação: 

 

Modalidade Indexador 2019 2018 2017 

Depósitos a Prazo CDI R$42,0 R$28,3 R$18,3 

Outras Obrigações - R$10,8 R$9,1 R$7,7 

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos  R$1,1 R$10,0 R$21,1 

Total do endividamento bruto - R$53,9 R$47,4 R$ 47,1 

 

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

 

Não há contratos de empréstimos que os diretores da Companhia julguem ser relevantes para a 

Companhia. O endividamento da Companhia é constituído por depósitos a prazo, recursos de 

aceites e emissão de títulos – de curto e longo prazos -  e obrigações fiscais e previdenciárias, 

também de curto e longo prazos.  

 

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras que os diretores da Companhia 

julguem ser relevantes para a Companhia.  

 

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 

 

Em caso de liquidação judicial ou extrajudicial da Companhia, há ordem de preferência quanto ao 

pagamento das obrigações, prevista e resguardada nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro 

de 2005, conforme alterada; entretanto, todas as dívidas da Companhia são classificadas na 

categoria quirografárias.  
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(iv) Eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 

ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como 

se a Companhia vem cumprindo essas restrições. 

 

A Companhia cumpre tempestivamente os seus limites operacionais, em especial os estabelecidos 

pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Não há outras restrições impostas 

à Companhia em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição 

de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de 

controle societário.  

 

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 

 

Os diretores da Companhia informam que, até a presente data do Formulário de Referência, os 

financiamentos da Companhia não possuem limites de utilização.  

 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

As alterações significativas ocorridas nos principais itens das Demonstrações dos Resultados e 

Balanço Patrimonial estão explicadas a seguir. Em função do arredondamento em milhões, alguns 

itens podem não perfazer precisamente o montante divulgado nas demonstrações financeiras para 

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. 
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO – 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 e 2017. 

 

 

A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações do Resultado Consolidado da 

Companhia, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017: 

 
 

Descrição 2019 
AH(%) 

2019/2018 
2018 

AH(%) 

2018/2017 
2017 

Receitas da Intermediação Financeira 13.095 -10,5% 14.632 -23,3% 19.085 

Operações de Crédito 6.381 -24,2% 8.415 84,3% 4.566 

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 6.714 33,0% 5.048 36,8% 3.691 

Resultado das Aplicações Compulsórias  -  N/A 1.169 -89,2% 10.828 

Despesas da Intermediação Financeira -2.965 -1,5% -3.009 -5,4% -3.180 

Operações de Captação no Mercado -3.147 7,6% -2.924 84,8% -1.582 

Provisão para Op. de Créditos de Liquidação Duvidosa 182 -314,1% -85 -94,7% -1.598 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 10.130 -12,8% 11.623 -26,9% 15.905 

Receitas de Prestação de Serviços 3.179 -43,3% 5.611 710,8% 692 

Despesas de Pessoal -7.139 16,16% -6.146 47,0% -4.181 

Despesas Administrativas -3.247 1,31% -3.205 -26,1% -4.336 

Despesas Tributárias -839 -24,55% -1.112 175,2% -404 

Outras Receitas Operacionais 540 -27,32% 743 -56,7% 1.717 

Outras Despesas Operacionais -41 21,95% -73 110,271% -32.138 

Resultado Operacional 2.583 -65,3% 7.441 -132,7% -22.745 

Resultado não operacional - N/A 3 N/A - 

Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 2.583 -65,3% 7.444 -132,7% -22.745 

Imposto de Renda e Contribuição Social -200 -91,9% -2.463 -125,0% 9.863 

Provisão para Imposto de Renda -325 -69,0% -1.049 -119,9% 5.279 

Provisão para Contribuição Social -196 -75,7% -805 -119,1% 4.204 

Ativo Fiscal Diferido 321 -152,7% -609 -260,3% 380 

Lucro Líquido 2.227 -46,0% 4.126 -131,9% -12.931 

Análise horizontal (variação percentual de cada rubrica entre dois períodos). 
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Receitas da Intermediação Financeira 

 

As receitas da intermediação financeira da Companhia reduziram 10,5%, passando de R$14,6 milhões no exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$13,1 milhões no mesmo período de 2018.  

 

Operações de Crédito 

 

As receitas com operações de crédito da Companhia se reduziram em 24,2%, passando de R$8,4 milhões no exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$6,4 milhões no mesmo período de 2019.  

 

Resultado de Operações Títulos e Valores Mobiliários 

 

O resultado de operações títulos e valores mobiliários da Companhia aumentou 33,0%, passando de R$5,0 milhões 

no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$6,7 milhões no mesmo período de 2019.  

 

Despesas de Intermediação Financeira 

 

As despesas da intermediação financeira da Companhia diminuíram 1,5%, passando de R$3,0 milhões no exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$2,9 milhões no mesmo período de 2019.  

 

Operações de Captação no Mercado 

 

As despesas com operações de captação no mercado da Companhia aumentaram 7,6%, passando de R$2,9 milhões 

no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$3,1 milhões no mesmo período de 2019.  

 

Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa 

 

As despesas com provisões para risco de crédito da Companhia diminuíram 314,1%, passando de um resultado 

negativo de R$0,09 milhão no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para um resultado positivo de R$0,2 

milhão no mesmo período de 2019.  

 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 

 

O resultado bruto da intermediação financeira da Companhia reduziu 12,8%, passando de R$11,6 milhões no exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$10,1 milhões no mesmo período de 2019.  

 

Receitas de Prestação de Serviços 

 

As receitas de prestação de serviços da Companhia passaram por queda de 43,3%, posicionadas em torno de R$3,2 

milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, frente a R$5,6 milhões no mesmo período de 2018. 
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 Despesas de Pessoal 

 

As despesas de pessoal da Companhia aumentaram 16,2%, passando de R$6,1 milhões no exercício social findo em 

31 de dezembro de 2018 para R$7,1 milhões no mesmo período de 2019. O gasto com a remuneração dos 

administradores foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária datada de 16/04/2019. 

 

Despesas Administrativas 

 

As despesas administrativas da Companhia tiveram leve acréscimo de 1,3%, mantendo-se em R$3,2 milhões, tanto 

no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 quanto no mesmo período de 2019.  

 

Despesas Tributárias 

 

As despesas tributárias da Companhia reduziram 24,6%, passando de R$1,1 milhão no exercício social findo em 31 

de dezembro de 2018 para R$0,8 milhão no mesmo período de 2019.  

 

Outras Receitas Operacionais 

 

As outras receitas operacionais da Companhia diminuíram 27,3%, passando de R$0,7 milhão no exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2018 para R$0,5 milhão no mesmo período de 2019.  

 

Outras Despesas Operacionais 

 

As outras despesas operacionais da Companhia aumentaram 22,0%, passando de R$0,7 milhão no exercício social 

findo em 31 de dezembro de 2018 para R$0,4 milhão no mesmo período de 2019.  

 

Resultado Operacional 

 

O resultado operacional da Companhia diminuiu 65,3%, passando de R$7,4 milhões no exercício social findo em 31 

de dezembro de 2018 para R$2,6 milhões no mesmo período de 2019.  

 

Provisões com Imposto de Renda e Contribuição Social 

 

As provisões com imposto de renda e contribuição social da Companhia reduziram 69,0%, passando de R$1,0 milhão 

negativo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$0,3 milhão negativo no mesmo período de 

2019.  

 

Lucro líquido do exercício 

 

Em virtude das correlações entre as contas analisadas acima, o lucro líquido da Companhia apresentou redução, 

passando de R$4,1 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para um lucro de R$2,2 milhões no 

mesmo período de 2019.  
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BALANÇO PATRIMONIAL – 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 e 2017 

 

 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 
AH (%) 

2019/2018 
2018 

AH (%) 

2018-2017 
2017 

            

CIRCULANTE 6.681 -55,5% 15.009 7% 16.403 

Depósitos A Prazo 780 -69,1% 2.527 - - 

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 1.053 -88,3% 9.036 N/A 14.043 

Outras Obrigações 4.848 40,7% 3.446 -85% 2.360 

            

NÃO CIRCULANTE 47180 45,7% 32.377 229% 30.677 

Depósitos A Prazo 41.232 60,1% 25.757 -45% 4.341 

Recursos De Aceites E Emissão De Títulos - N/A 976 N/A 7.019 

Outras Obrigações 5.947 5,4% 5.644 13% 4.979 

            

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 123.076 3,4% 119.039 -78% 56.152 

Capital 82028 0,0% 82.028 -86% 31.028 

Reservas De Lucros 29.326 4,4% 28.093 -35% 25.124 

Reserva Legal 4.726 2,4% 4.614 0% 4.408 

Reservas Estatutárias 24.600 4,8% 23.479 -40% 20.716 

            

TOTAL DO PASSIVO 176.937 6,3% 166.425 -64% 103.232 

Análise horizontal (variação percentual de cada rubrica entre dois períodos). 

 

ATIVO 2019 
AH (%) 

2019/2018 
2018 

AH (%) 

2018/2017 
2017 

            

CIRCULANTE  57.121 -18,2% 69.872 122,0% 31.478 

Disponibilidades 394 -51,3% 809 289,0% 208 

Aplicações Interfinanceiras De Liquidez 13.000 -60,6% 32.999 2121,0% 1.486 

Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos 

Financeiros Derivativos 
32.186 1198,9% 2.478 N/A - 

Operações De Créditos 10.407 -64,7% 29.516 20,0% 24.555 

Outros Créditos 748 -79,5% 3.652 -24,0% 4.811 

Outros Valores E Bens 386 -7,7% 418 2,0% 409 

            

NÃO CIRCULANTE 119.816 24,1% 96.553 35,0% 71.754 

Aplicações Interfinanceiras De Liquidez 1.082 6,2% 1.019 -96,0% 23.651 

Títulos E Valores Mobiliários E Instrumentos 

Financeiros Derivativos 
85.988 96,8% 43.692 N/A - 

Operações De Créditos 21.396 -48,0% 41.174 12,0% 36.666 

Outros Créditos 10.789 10,8% 9.738 -4,0% 10.122 

Outros Valores e Bens 561 -39,7% 930 -27,2% 1.277 

            

TOTAL DO ATIVO 176.937 6,3% 166.425 61,0% 103.232 
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Ativo  

 

Disponibilidades 

 

As disponibilidades reduziram em 51,3%, passando de R$0,8 milhão em 31 de dezembro de 2018 

para R$0,4 milhão em 31 de dezembro de 2019.  

 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 

 

As aplicações interfinanceiras de liquidez da Companhia reduziram 60,6%, passando de R$33,0 

milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$13,0 milhões em 31 de dezembro de 2019.  

 

Operações de Crédito 

 

As operações de crédito da Companhia registradas no ativo circulante reduziram 64,7%, passando 

de R$30,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$10,4 milhões em 31 de dezembro de 2019. 

As operações de crédito registradas no ativo não circulante reduziram 48,0%, passando de R$41,2 

milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$21,4 milhões em 31 de dezembro de 2019. 

 

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 

 

As contratações envolvendo títulos e valores mobiliários registradas no ativo circulante 

aumentaram 1198,9%, passando de R$2,5 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$32,2 

milhões em 31 de dezembro de 2019. As contratações envolvendo títulos e valores mobiliários 

registradas no ativo não circulante aumentaram 96,8%, passando de R$43,7 milhões em 31 de 

dezembro de 2018 para R$86,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2017, 

a Instituição não tinha tais contratações. Nos últimos três exercícios sociais, a Instituição não 

contratou operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 

 

Passivo 

 

Depósitos  

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os depósitos a prazo da Companhia, registrados no passivo 

circulante, totalizaram R$0,8 milhão e R$2,5 milhões, respectivamente, o que representou uma 

queda de 69,1%. Em 31 de dezembro de 2017, os mesmos foram totalmente resgatados, não 

apresentando saldo. Os depósitos a prazo registrados no passivo não circulante aumentaram 60,1%, 

passando de R$25,8 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$41,2 milhões em 31 de dezembro 

de 2019.  
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Outras Obrigações 

 

As outras obrigações da Companhia, registradas no passivo circulante, aumentaram 40,7%, 

passando de R$3,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$4,8 milhões em 31 de dezembro 

de 2019. As outras obrigações registradas no passivo não circulante aumentaram 5,4%, passando 

de R$5,6 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$5,9 milhões em 31 de dezembro de 2019.  

 

Patrimônio Líquido 

 

O patrimônio líquido aumentou 3,4%, passando de R$119,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 

para R$123,1 milhões em 31 de dezembro de 2019.  
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10.2 – Os diretores devem comentar: 

 

a. resultados das operações da Companhia, em especial: 

 

(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

de 2019, 2018 e 2017, a receita da Companhia foi composta, primordialmente, por resultado de 

operações com títulos e valores mobiliários, bem como receitas com operações de crédito, seguida 

de receitas de prestação de serviços. Dessa forma, as variações na receita da Companhia estão 

intrinsicamente relacionadas às variações das demandas por crédito - em especial os de médio e 

longo prazos -, bem como taxas de juros. 

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

Os diretores da Companhia entendem que os principais fatores que impactaram os resultados 

operacionais da Companhia são: (i) concorrência; (ii) preços; (iii) taxas de juros e (iv) aumento de 

capital deliberado em RCA em 11/12/2017. 

 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 

Não foram registradas variações que afetassem as receitas, bem como o resultado financeiro da 

Companhia, atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes 

e introdução de novos produtos e serviços nos últimos três exercícios sociais, além dos descritos no 

item “10.2.a.i”. 

 

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 da Companhia 

 

Não há fatores que afetaram as receitas atribuíveis a 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 da Companhia nos últimos três exercícios sociais, além dos descritos no item “10.2.a.i”.  

A Companhia está sujeita a determinados riscos de mercado, os quais, dentre outros, estão 

diretamente relacionados com variação das taxas de câmbio, inflação, taxa de juros e principais 

insumos e produtos. Para mais informações sobre esses riscos, vide item 4.2 do Formulário de 

Referência. 
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10.3 – Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera 

que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados: 

 

a. introdução ou alienação de segmento operacional  

 

Os diretores da Companhia informam que nenhum segmento operacional foi introduzido ou alienado no âmbito 

das atividades da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. 

 

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

Os diretores da Companhia informam que nenhuma participação societária foi constituída, adquirida ou alienada 

nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.  Ademais, vale ressaltar que, conforme 

Aviso aos Acionistas – Fato Relevante publicado no dia 09/05/2018, o BANCO MERCANTIL DE 

INVESTIMENTOS S.A., através de seu diretor de relações com investidores, informa aos acionistas e ao mercado 

que, implementando a condição estabelecida no art. 10, X, da Lei 4.595/64, o Banco Central do Brasil, através do 

Ofício 7659/2018-BCB/Deorf/GTBHO, datado de 04 de Maio de 2018 e recebido nesta data, aprovou o aumento 

do Capital Social do Banco, no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), dentro do limite de capital 

autorizado, mediante subscrição particular de 3.000.000 (três milhões) ações ordinárias escriturais, conforme 

deliberado pelo Conselho de Administração em 11 de Dezembro de 2017 e homologado em 02 de Abril de 2018. 

 

c. eventos ou operações não usuais 

 

Os diretores da Companhia informam que não ocorreram eventos ou operações não usuais nos exercícios sociais 

encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. 
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10.4 – Os diretores devem comentar: 

 

a. mudanças significativas nas práticas contábeis 

 

Nos exercícios de 2019, 2018 e 2017 não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.  

 

As provisões para o imposto de renda e para a contribuição social são registradas pelo regime de competência e 

constituída com base no lucro, ajustado pelas adições e exclusões de caráter temporário e permanente. 

 

O imposto de renda foi constituído à alíquota de 15,00%, acrescida de adicional de 10,00% sobre o lucro tributável 

anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi constituída à alíquota de 15,00% no exercício de 2019 e de 

20,00% nos exercícios de 2018 e 2017 sobre o lucro tributável, em conformidade com a Lei nº 13.169/15. Impostos 

diferidos provenientes de diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, se 

houver, são reconhecidos, com base em estudo técnico de estimativa de lucros tributáveis futuros, de acordo com 

a Instrução CVM nº 371/02, Resolução CMN nº 3.059/02 e regulamentação complementar.  

 

Em conformidade com o processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade foram emitidas 

várias normas, interpretações e orientações, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão 

aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo órgão regulador. Até o momento, foram 

aprovados pelo CMN e BACEN, os seguintes pronunciamentos: 

 

Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. 

Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

Resolução CMN nº 4.636/18– CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas. 

Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 

Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente. 

Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações. 

Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 

Resolução CMN nº 4.144/12 – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações 

Contábeis. 

Resolução CMN nº 4.424/15 – CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. 

 

Os seguintes pronunciamentos foram aprovados com vigência a partir do exercício de 2020: 

Circular Bacen nº 3.959/19 – CPC 41 – Resultado por Ação  

Resolução CMN nº 4.748/19 – CPC 46 – Mensuração do Valor Justo. 

Não há previsão de quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e nem se a utilização 

dos mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva. 

 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
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A Emenda Constitucional 103/2019 majorou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do setor 

bancário de 15% para 20% do lucro tributável, a partir de março de 2020. Como decorrência, houve a atualização 

dos créditos tributários constituídos sobre adições temporárias e base negativa que se tornarão dedutíveis a partir 

da entrada em vigor de referida alíquota majorada, no valor de R$ 400 em 2019, em conformidade com o § 2º do 

artigo 1º da Circular Bacen nº 3.171/02. 

 

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor 

 

Os diretores da Companhia informam que os relatórios dos auditores independentes sobre as demonstrações 

financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não 

possuem ressalvas ou ênfases. 
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10.5 – Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, 

em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a 

descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais 

como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida 

útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de 

recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros: 

 

Principais políticas contábeis e estimativas críticas 

As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência.  

Caixa e equivalentes de caixa são representados, basicamente, por disponibilidades, depósitos bancários 

disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em caixa e estão 

sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e limites, cujo prazo de vencimento seja igual ou inferior a 

90 dias, na data de aquisição, que são utilizados pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto 

prazo. 

Os ativos e os passivos, circulantes e não circulantes, são demonstrados pelos valores de realização ou 

compromissos estabelecidos nas contratações, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos ou encargos 

incorridos até a data dos balanços. Nas operações com rendimentos ou encargos prefixados, as parcelas a auferir 

ou a incorrer são demonstradas como redução dos ativos e passivos a que se referem. As receitas e despesas de 

natureza financeira são registradas pelo critério pro rata die e calculadas pelo método exponencial. 

A Deliberação CVM nº 639/10 e Resolução CMN nº 3.566/08 aprovaram e tornaram obrigatório o pronunciamento 

técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativo, que estabelece com base em análise da 

Administração, se o valor de contabilização dos ativos ou conjunto de ativos não financeiros, exceto outros valores 

e bens e créditos tributários, exceder o seu valor recuperável é reconhecida uma perda por desvalorização 

(impairment) no resultado do período. 

As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data 

dos balanços. 

Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção de negociação, dividindo-se em três 

categorias, em conformidade com a Circular Bacen nº 3.068/01 e regulamentação complementar: 

Títulos para negociação – são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados, 

ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado. 

Títulos mantidos até o vencimento – são os títulos, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja intenção, ou 

obrigatoriedade, e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento, avaliados pelos custos de 

aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos, em contrapartida do resultado. 

Títulos disponíveis para venda – são aqueles não enquadráveis nas categorias anteriores, ajustados pelo valor de 

mercado, líquidos dos efeitos tributários, em contrapartida à conta destacada no patrimônio líquido. Os ganhos e 
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perdas, quando realizados, são reconhecidos, na data da negociação, no resultado em contrapartida à conta 

específica do patrimônio líquido. 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi calculada em conformidade com a Resolução CMN nº 2.682/99 

e regulamentação complementar do Banco Central do Brasil e é fundamentada em um sistema de avaliação de 

riscos de clientes e operações, incluindo a análise de risco de crédito da contraparte e várias premissas de fatores 

internos e externos, a situação financeira da contraparte, os níveis de inadimplência, garantias das carteiras e a 

política de renegociação; e foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir 

eventuais perdas na realização dos ativos correspondentes. 

O controle das contingências ativas, passivas e provisões é efetuado de acordo com os critérios definidos na 

Deliberação CVM nº 594/09, com observância da Resolução CMN nº 3.823/09: 

Ativos contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle 

da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem recursos, 

caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são 

apenas divulgados nas demonstrações financeiras. 

Passivos contingentes – são divulgados sempre que classificados como perdas possíveis, observando-se o parecer 

dos consultores jurídicos externos, a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade 

e o posicionamento dos Tribunais. 

Provisões – originam-se de processos judiciais relacionados a obrigações trabalhistas, cíveis entre outras 

observando-se os pareceres dos consultores jurídicos externos, a natureza das ações, a similaridade com processos 

anteriores, a complexidade e o posicionamento dos Tribunais. Tais processos têm seus montantes reconhecidos 

quando evidenciam uma provável saída de recursos para liquidar a obrigação e quando os valores envolvidos forem 

mensurados com segurança. 

Obrigações legais – provisão para riscos fiscais - referem-se às obrigações tributárias legalmente instituídas, que 

são contestadas judicialmente quanto à legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da probabilidade 

de chance de êxito dos processos judiciais em andamento, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas 

demonstrações financeiras. 

As contribuições sociais relativas ao PIS (Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social) são calculadas com base na Receita Bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-

Lei nº 1.598/77, em conformidade com a Lei nº 12.973/14 e regulamentação complementar, e são recolhidas às 

alíquotas de 0,65% e 4,00%, respectivamente, pelo regime cumulativo.  

A provisão para o imposto de renda é registrada pelo regime de competência e constituída com base no lucro, 

ajustado pelas adições e exclusões de caráter temporário e permanente, à alíquota de 15,00%, acrescida de adicional 

de 10,00% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi constituída à alíquota de 

15,00% sobre o lucro tributável, a partir de 2019. No período de setembro de 2015 a dezembro de 2018, foi 

constituída a alíquota de 20% em conformidade com a Lei nº 13.169/15. Impostos diferidos provenientes de 

diferenças temporárias, prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, se houver, são reconhecidos, com 
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base em estudo técnico de estimativa de lucros tributáveis futuros, de acordo com a Instrução CVM nº 371/02, 

Resolução CMN nº 3.059/02 e regulamentação complementar. 

Os juros sobre o capital próprio, pagos e a pagar aos acionistas, são calculados em conformidade com a Lei  

nº 9.249/95, e até 31/12/2018 eram registrados no resultado, nas rubricas de despesas. A partir de 1º de janeiro de 

2019, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.706/18, os juros sobre o capital próprio que configure 

obrigação presente na data do balancete são reconhecidos no passivo, em contrapartida à adequada conta de lucros 

acumulados. 

A Instituição dispõe de um Plano de Remuneração para os administradores, que contempla diretrizes para o 

pagamento da remuneração fixa e variável alinhadas à política de gestão de riscos da Instituição e às melhores 

práticas de mercado, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.921/10. O montante da remuneração fixa é 

aprovado anualmente na Assembleia Geral. O direito à Remuneração Variável está condicionado ao atingimento 

dos objetivos estratégicos da Instituição, às metas individuais e de áreas de atuação dos administradores. 
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10.6 – Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do 

emissor: 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras de 2019, 

2018 e 2017 relacionado ao item 10.6 referente às letras “a” e “b”. 
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10.7 – Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 

10.6, os diretores devem comentar: 

 

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as 

despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor 

b. natureza e o propósito da operação 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em 

decorrência da operação 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que não é aplicável, uma vez que não existem quaisquer itens não 

evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia de 2019, 2018 e 2017 relacionado ao item 10.7 nas 

letas “a”, “b” e “c”. 
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10.8  – Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, 

explorando especificamente os seguintes tópicos: 

 

a. Investimentos, incluindo: 

 

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que, nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não realizou 

investimentos. Para 2020, a Companhia pretende fortalecer o seu modelo de negócios de forma a ampliar suas 

operações e fontes de receitas por meio das áreas de fusões e aquisições, serviços de intermediação e negociação. 

O valor dos investimentos ainda não foi quantificado. 

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos  

 

Os diretores da Companhia esclarecem que não foram realizados investimentos nos últimos três exercícios sociais; 

entretanto, esclarecem que a principal fonte de financiamento da Companhia é o caixa gerado pelo resultado das 

suas operações e comissões por serviços prestados. 

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos  

 

Não há desinvestimentos em andamento ou previstos pela Companhia.  

 

b. aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar 

materialmente a capacidade produtiva da Companhia 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que, nos últimos três exercícios, não houve aquisições de plantas, 

equipamentos, patentes ou outros ativos capazes de influenciar materialmente a capacidade produtiva da 

Companhia. 

 

c. novos produtos e serviços  

 

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que, na data do Formulário de Referência, não há pesquisas em andamento, 
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já divulgadas.  

 

(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que, nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não efetuou pesquisas 

para desenvolvimento de novos produtos. 

 

(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que, na data do Formulário de Referência, não há projetos em 

desenvolvimento. 

 

(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

 

Os diretores da Companhia esclarecem que, nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não realizou gastos 

no desenvolvimento de novos produtos. 
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10.9 – Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e 

que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 

 

Todos os fatores com influência relevante relativa a esse item foram comentados nos itens 10.1 a 10.8, acima. 
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11.1 – As projeções devem identificar: 

 

a. objeto da projeção 

b. período projetado e o prazo de validade da projeção 

c. premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração da 

Companhia e quais escapam ao seu controle 

d. valores dos indicadores que são objeto da previsão 

 

Nos últimos 3 exercícios sociais, a Companhia não divulgou ao mercado projeções ou estimativas de qualquer tipo, 

sejam operacionais, técnicas, administrativas ou financeiras. 
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11.2 – Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a 

evolução de seus indicadores: 

 

a. informar quais projeções estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e 

quais delas estão sendo repetidas no formulário 

 

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 

 

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 

 

Nos últimos 3 exercícios sociais, a Companhia não divulgou ao mercado projeções ou estimativas de qualquer tipo, 

sejam operacionais, técnicas, administrativas ou financeiras. 
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12.1  Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no 

seu estatuto social e regimento interno, identificando: 

 

a) Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês 

permanentes que se reportam ao conselho de administração, indicando: 

 

i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão 

responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses 

regimentos, locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem 

ser consultados 

 

ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, 

suas principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos 

requisitos da regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto 

 

iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria 

independente, indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços 

de extra-auditoria com o auditor independente, e informando o órgão responsável 

pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, 

locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

 

Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é o órgão estatutário de deliberação colegiada, de caráter 

permanente, que tem como atribuições principais o estabelecimento das políticas gerais 

de negócios da Companhia e a supervisão da gestão da Diretoria. O Conselho de 

Administração não possui regimento interno próprio, sendo regido pelo estatuto social da 

Companhia e pelas disposições legais pertinentes. 

 

Nos termos do estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração é composto 

por 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer 

tempo, com mandato unificado de 3 anos, estendido até a investidura de novos membros 

eleitos, permitida a reeleição. 

 

Além das responsabilidades atribuídas ao Conselho de Administração na forma da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, (“Lei das Sociedades por Ações”), 

o estatuto social da Companhia determina cumprir-lhe ainda: 

 

I - Fixar a orientação geral dos negócios do Banco; 

II - Eleger e destituir os diretores do Banco e fixar-lhes as atribuições, observado, quanto 

à última parte, o que a respeito dispuser este Estatuto; 

III - Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis do 

Banco e solicitar informações sobre qualquer dos seus atos; 
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IV - Convocar a Assembleia Geral, quando julgar necessário ou conveniente, ou no caso 

do Art. 132, da Lei 6.404 de 15-12-76; 

V - Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria; 

VI - Autorizar a alienação de bens imóveis do ativo permanente e a constituição de ônus 

reais; 

VII - Decidir sobre a contratação e destituição de auditores independentes; 

VIII -Resolver as dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutária e regimental. 

IX - Aprovar o Regimento Interno do Banco; 

X - Deferir licença aos conselheiros administrativos e diretores (Art. 31); 

XI - Suspender, se necessário, pelo tempo e forma legal, a transferência de ações; 

XII - Dispor, quando necessário, sobre atribuições e poderes especiais de Diretores 

Executivos e Diretores Regionais; 

XIII - Deliberar, ouvida a Diretoria Executiva, sobre a fixação de dividendos e pagamento 

de participação à conta do lucro apurado, desde que com rigorosa observância das 

prioridades previstas em Lei e neste Estatuto; 

XIV - Criar e extinguir dependências; 

XV - Autorizar a emissão de ações do Banco, nos limites autorizados no Artigo 6º deste 

Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de 

integralização, podendo, ainda, excluir o direito de preferência nas emissões de ações cuja 

colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública. 

 

Diretoria 

 

A Diretoria é responsável pela administração dos negócios em geral da Companhia e por 

sua representação legal em todos os atos necessários ou convenientes associados aos seus 

negócios, ressalvados os atos que a legislação aplicável ou o estatuto social da Companhia 

disponha diversamente. A Diretoria não possui regimento interno próprio. 

 

Nos termos do estatuto social da Companhia, a Diretoria é composta de, no mínimo 5 

(cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e 

destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo: 1 (um) Diretor 

Presidente; 1 (um) Diretor Vice-Presidente; Diretor(es) Executivo(s), no mínimo de 1 

(um) e no máximo de 4 (quatro) membros; Diretores, no mínimo de 2 (dois) e no máximo 

de 5 (cinco) membros. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 

(um terço), poderão ser eleitos para o cargo de Diretor. 

 

A Diretoria tem os poderes e as atribuições que a legislação aplicável e o estatuto social 

da Companhia lhe conferem e os que lhe forem outorgados pelo Conselho de 

Administração da Companhia, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento 

regular da sociedade. 

 

Compete ao Diretor-Presidente, ou a quem o estiver substituindo: 
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I – Propor ao Conselho de Administração a aprovação dos Balanços Semestrais, 

juntamente com a proposta de destinação dos resultados. 

II - Orientar, em harmonia com os outros membros da Diretoria, a execução dos negócios 

do Banco; 

III - Fixar critérios da administração do pessoal, podendo admitir, punir e demitir 

empregados; 

IV - Requerer, em decorrência de exigência legal ou regulamentar, autorização para o 

funcionamento de departamentos e aprovação de qualquer ato ou decisão social; 

V - Convocar, quando necessário, reuniões da Diretoria e presidi-las; 

VI - Elaborar o relatório anual da Diretoria sobre a execução dos negócios sociais, os 

demais relatórios e as propostas ou exposições desse órgão a serem apresentados à 

Assembleia Geral e aos Conselhos de Administração e Fiscal. 

 

Competirá ao Diretor Vice-Presidente assessorar o Diretor Presidente no cumprimento de 

suas atribuições, bem como substituí-lo em suas ausências ou em caso de vacância ou 

impedimento. 

 

Ao(s) Diretor(es) Executivo(s) compete: 

I – Administração e Gestão dos negócios da Sociedade, de acordo com as atribuições 

fixadas para as áreas que lhe forem designadas; 

II – Supervisionar as áreas de atuação do Banco que lhes forem cometidas pelo Conselho 

de Administração; 

III - Supervisionar a atuação dos Diretores (art. 29, III) 

 

Aos Diretores compete, assessorar o(s) Diretor(es) Executivo(s) no cumprimento de suas 

atribuições, bem como desempenhar as tarefas que lhe forem designadas. 

 

Os membros da Diretoria perceberão remuneração fixada pela Assembleia Geral e, 

atendido o preceito do Artigo 18 do Estatuto Social, uma participação nos lucros do 

exercício social. 

 

Conselho Fiscal 

 

O Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores 

independentes da Companhia, cujo funcionamento, nos termos do estatuto social da 

Companhia, ocorrerá nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada pelos 

acionistas, nas condições previstas na legislação aplicável.  

 

O Conselho Fiscal da Companhia é responsável por, entre outras funções previstas na Lei 

das Sociedades por Ações: (i) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos 

administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (ii) 

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia 

Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de 
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subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 

transformação, incorporação, fusão ou cisão; (iii) denunciar, por qualquer de seus 

membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências 

necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, 

fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; e (iv) 

analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela Companhia.  

 

De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho Fiscal será composto por 5 

(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, sendo que, nos termos da Lei das 

Sociedades por Ações, não poderá ser composto por (i) membros do Conselho de 

Administração; (ii) membros da Diretoria; (iii) empregados da Companhia; (iv) acionistas 

da Companhia; (v) empregados de sociedade controlada ou do grupo da Companhia; (vi) 

cônjuges ou parentes até o terceiro grau de qualquer membro do Conselho de 

Administração ou da Diretoria; ou (vii) as demais pessoas enumeradas nos artigos 147 e 

162 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Atualmente, o Conselho Fiscal da Companhia não está instalado. 

 

O Conselho Fiscal não possui regimento interno próprio. 

 

Ouvidoria 

 

A Ouvidoria é centralizada no controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A., cujo estatuto 

prevê que a Ouvidoria tem a finalidade de assegurar a estrita observância das normas 

legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor, bem como a de atuar como 

canal de comunicação com clientes e usuários, buscando soluções para eventuais 

problemas mediante o registro de reclamações, denúncias e sugestões. 

 

A Ouvidoria possui as seguintes atribuições: 

 

I receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às 

reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços, que não forem solucionadas 

pelo atendimento habitual realizado por seus pontos de atendimento; 

II prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do 

andamento de suas demandas e das providências adotadas; 

III informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá 

ultrapassar trinta dias; 

IV encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo 

informado no item “III” acima; 

V propor ao Conselho de Administração do Banco Mercantil do Brasil S.A. medidas 

corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise 

das reclamações recebidas; 
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VI elaborar e encaminhar à auditoria interna e ao Conselho de Administração do 

Banco Mercantil do Brasil S.A., ao final de cada semestre, relatório quantitativo e 

qualitativo acerca das reclamações e sugestões recebidas de clientes e usuários dos 

serviços e produtos das instituições do Grupo Mercantil do Brasil, contendo inclusive as 

proposições das medidas preventivas e/ou corretivas que trata o item anterior; e 

VII prestar ao Banco Central do Brasil, ou a qualquer outro órgão regulador da 

atividade bancária, as informações e esclarecimentos solicitados a respeito das atividades 

específicas da Ouvidoria. 

 

Auditoria Interna 

 

Atribuições: A Auditoria Interna no Grupo Mercantil do Brasil é uma atividade 

independente das outras funções na hierarquia e se reporta ao Conselho de Administração. 

De modo a contribuir para o alcance dos objetivos institucionais realiza rigorosa avaliação 

dos controles internos, consistindo sua adequação e aderência às normas internas e 

externas e aos procedimentos estabelecidos. Abrange todos os processos e empresas do 

Grupo Mercantil do Brasil. 

 

Criação: A Auditoria Interna do Grupo Mercantil do Brasil existe há mais de 40 anos 

quando era denominada Fiscalização de Rede de Agências. Com o tempo foi se 

modernizando e atualmente dispõe de quatro segmentos de Auditoria Interna: 

Corporativa, Contínua, de Tecnologia da Informação e de Rede de Agências.   

 

Mecanismos de Avaliação: Conta com equipe especializada para desenvolver seus 

trabalhos de auditoria nas dependências da rede de agências e nas unidades centralizadas 

na Administração, que desempenham as atividades corporativas, inclusive as de 

Tecnologia da Informação. Dispõe de rotina de auditoria contínua que utiliza indicadores 

para acompanhamento das atividades, de forma a atuar proativamente no monitoramento 

dos controles relevantes. Utiliza sistemas automatizados de vanguarda para a extração e 

análise de dados, planejamento, execução, gestão e documentação dos seus trabalhos, de 

modo a proporcionar adequação de sua própria atividade e dispor de elementos e 

evidências que permitam a aferição de sua efetividade. 

 

Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito 

 

A Companhia possui uma estrutura de gerenciamento do Risco de Crédito, a qual se 

encontra centralizada em seu controlador, o Banco Mercantil do Brasil S.A., e é regida 

pelas normas e diretrizes estabelecidas na Política Institucional de Gerenciamento do 

Risco de Crédito do Banco Mercantil do Brasil S.A. 

 

As atribuições e responsabilidades da estrutura de gerenciamento do Risco de Crédito 

estão distribuídas nos seguintes níveis hierárquicos: Conselho de Administração, Comitês 

Diretivo e Executivo, Diretoria de Gestão da Estratégia e Riscos, Diretoria Executiva de 
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Crédito e Gestão de Crédito e todas as demais áreas envolvidas no Processo de Concessão 

e Gestão de Crédito. 

 

Para visualização das atribuições e responsabilidades da estrutura de gerenciamento do 

Risco de Crédito, vide a seção 5 deste Formulário de Referência. 

 

Estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez 

 

A Companhia possui uma estrutura de gerenciamento do Risco de Liquidez, a qual se 

encontra centralizada em seu controlador, o Banco Mercantil do Brasil S.A., e é regida 

pelas normas e diretrizes estabelecidas na Política Institucional de Gerenciamento de 

Risco de Liquidez do Banco Mercantil do Brasil S.A. 

 

Os papéis e as responsabilidades da estrutura de gerenciamento do Risco de Liquidez 

estão distribuídos entre diferentes comitês e níveis hierárquicos: Conselho de 

Administração, Comitê de Auditoria, Comitê Diretivo, Comitê de Riscos, Diretoria 

responsável pela Gestão da Estratégia e Riscos e a Gerência de Riscos Financeiros. 

 

Para visualização das atribuições e responsabilidades da estrutura de gerenciamento do 

Risco de Liquidez, vide a seção 5 deste Formulário de Referência. 

 

Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado 

 

A Companhia possui uma estrutura de gerenciamento do Risco de Mercado, a qual se 

encontra centralizada em seu controlador, o Banco Mercantil do Brasil S.A., e é regida 

pelas normas e diretrizes estabelecidas na Política Institucional de Gerenciamento de 

Risco de Mercado do Banco Mercantil do Brasil S.A. 

 

Os papéis e as responsabilidades da estrutura de gerenciamento do Risco de Mercado no 

Grupo Mercantil do Brasil estão distribuídos entre diferentes comitês e níveis 

hierárquicos: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Comitê Diretivo, Comitê 

de Riscos, Diretoria responsável pela Gestão da Estratégia e Riscos e a Gerência de Riscos 

Financeiros. 

 

Para visualização das atribuições e responsabilidades da estrutura de gerenciamento do 

Risco de Mercado, vide a seção 5 deste Formulário de Referência. 

 

Estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional 

 

A Companhia possui uma estrutura de gerenciamento do Risco Operacional, a qual se 

encontra centralizada em seu controlador, o Banco Mercantil do Brasil S.A., e é regida 

pelas normas e diretrizes estabelecidas na Política Institucional de Gerenciamento do 

Risco Operacional do Banco Mercantil do Brasil S.A. 
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A estrutura de gerenciamento do Risco Operacional identifica, avalia, monitora, controla 

e mitiga os riscos associados a cada instituição do Grupo Mercantil do Brasil, de forma 

individual, e ao grupo, considerado em conjunto. 

 

Para visualização das atribuições e responsabilidades da estrutura de gerenciamento do 

Risco Operacional, vide a seção 5 deste Formulário de Referência. 

 

Estrutura de Gerenciamento de Capital 

 

A Companhia possui uma estrutura de gerenciamento de capital, a qual se encontra 

centralizada em seu controlador, o Banco Mercantil do Brasil S.A., e é regida pelas 

normas e diretrizes estabelecidas na Política Institucional de Gerenciamento de Capital 

do Banco Mercantil do Brasil S.A. 

 

Os papéis e as responsabilidades da estrutura de gerenciamento de capital estão 

distribuídos em diferentes níveis hierárquicos: Conselho de Administração ou Diretoria; 

Comitês Diretivo e Executivo; Diretoria responsável pelo gerenciamento de capital; 

Gerência de Gestão da Estratégia e Orçamento e demais áreas envolvidas no processo de 

gerenciamento do Capital. 

 

Para visualização das atribuições e responsabilidades da estrutura de gerenciamento de 

Capital, vide a seção 5 deste Formulário de Referência. 

 

Comitês Estatutários e Não-Estatutários 

 

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui Comitês Estatutários 

ou Não Estatutários. 

 

c) em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes 

individuais, indicando se a diretoria possui regimento interno próprio, e 

informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da 

aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de 

computadores onde o documento pode ser consultado 

 

As atribuições e poderes individuais dos membros da Diretoria encontram-se descritos no 

item 12.1 ‘a’ acima.  

 

d) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando 

se possui regimento interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua 

aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na 

rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado: 
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O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado pela última vez em 15 de janeiro de 1990. 

A Companhia não possui Comitês Estatutários ou Não Estatutários de assessoramento ao 

Conselho de Administração. 

 

e) se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração 

e de cada órgão ou comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, 

em caso positivo: 

 

i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita 

somente em relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus 

membros 

 

ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação 

 

iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o 

funcionamento deste órgão; e 

iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos  

 

A Companhia não possui mecanismos formais de avaliação de seus órgãos e não possui 

Comitês. 
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12.2 – Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, 

indicando: 

 

a. Prazos de convocação 

 

A Companhia não adota prática diferenciada quanto aos prazos de convocação de 

Assembleias Gerais de Acionistas àqueles previstos na legislação e regulamentação 

aplicável, devendo as Assembleias Gerais serem convocadas com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para a primeira convocação e de 8 (oito) dias para a segunda 

convocação. 

 

A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes 

ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses 

sociais o exigirem.  

 

A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 

Ações”) determina que a convocação dos acionistas para as Assembleias Gerais far-se-á 

mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, em órgão oficial da União ou 

dos Estados ou do Distrito Federal. Desta forma, realizamos nossas publicações no 

“Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e em outros jornais de grande circulação, como 

o “O Tempo” para publicações em Minas Gerais e o “Folha de São Paulo – Regional São 

Paulo” para publicações no respectivo estado.  

 

A Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) poderá, a seu exclusivo critério, mediante 

decisão fundamentada de seu Colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a 

Companhia: (i) aumentar, para até 30 (trinta) dias a contar da data em que os documentos 

relativos às matérias a serem deliberadas forem colocados à disposição dos acionistas, o 

prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia 

Geral da Companhia, quando esta tiver por objeto operações que, por sua complexidade, 

exijam maior prazo para que possam ser conhecidas e analisadas pelos acionistas; e (ii) 

interromper, por até 15 (quinze) dias, o curso do prazo de antecedência da convocação 

de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de conhecer e analisar as 

propostas a serem submetidas à Assembleia e, se for o caso, informar à Companhia, até 

o término da interrupção, as razões pelas quais entende que a deliberação proposta à 

Assembleia viola dispositivos legais ou regulamentares. 

 

b. Competências 

 

A Companhia não adota prática diferenciada quanto as competências da Assembleia, em 

relação ao previsto na legislação societária. Cabe à Assembleia Geral deliberar sobre as 

questões que, por lei, sejam de sua competência privativa, bem como sobre aquelas que, 

por qualquer razão, lhe sejam submetidas. Nos termos do artigo 122 da Lei das 

Sociedades por Ações, compete privativamente à Assembleia Geral: (i) reformar o 
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estatuto social, (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da 

companhia, ressalvado o disposto no inciso II do artigo 142 da Lei das Sociedades por 

Ações; (iii) tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as 

demonstrações financeiras por eles apresentadas; (iv) autorizar a emissão de debêntures, 

ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 4º do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações; (v) 

suspender o exercício dos direitos do acionista (artigo 120 da Lei das Sociedades por 

Ações); (iv) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a 

formação do capital social; (vii) autorizar a emissão de partes beneficiárias; (viii) 

deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução 

e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e (ix) autorizar os 

administradores a confessar falência e pedir concordata. 

 

Todas as matérias que sejam objeto da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções 

previstas em lei, serão consideradas aprovadas se contarem com a maioria absoluta de 

votos afirmativos presentes, não se computando os votos em branco ou abstenções. 

 

c. Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à 

assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise 

 

Os documentos referentes às Assembleias Gerais podem ser encontrados nos seguintes 

endereços eletrônicos: (i) no website da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br); (ii) 

no website da CVM (www.cvm.gov.br); e (iii) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 

 

Adicionalmente, os documentos podem ser encontrados em nossa sede social, situada na 

Rua Rio de Janeiro, nº 654, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-912. 

 

d. Identificação e administração de conflitos de interesses 

 

A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse 

nas Assembleias Gerais, aplicando-se à hipótese as práticas de governança corporativa 

recomendadas e/ou exigidas pela legislação aplicável, de acordo com as quais o acionista 

não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativas ao laudo de avaliação de 

bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas 

como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo 

particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia. 

 

A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante 

com o da Companhia é anulável, respondendo o acionista pelos danos causados e pela 

restituição à Companhia das vantagens que tiver auferido.  
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Ainda, em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do 

Conselho de Administração da Companhia está proibido de votar em qualquer 

Assembleia ou reunião do Conselho de Administração, ou de atuar em qualquer operação 

ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia. 

 

e. Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de 

voto 

 

A Companhia não possui política estabelecida relativa à solicitação de procurações pela 

administração para o exercício do direito de voto, aplicando-se o disposto no artigo 126 

da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, 

conforme alterada (“Instrução CVM 481”). 

 

f. Formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por 

acionistas, indicando se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, 

notarização, consularização e tradução juramentada e se a Companhia admite 

procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

 

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, o acionista pode ser representado na 

Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, 

administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta, o procurador pode, 

ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento 

representar os condôminos. 

 

Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas, em consonância com a decisão do 

Colegiado da CVM em reunião realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM 

RJ2014/3578), poderão ser representados por procurador constituído em conformidade 

com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), sem necessidade de tal pessoa ser (i) 

acionista, (ii) administrador da Companhia, (iii) advogado ou (iv) instituição financeira. 

 

A Companhia dispensa procedimentos relativos a reconhecimento de firma, notarização, 

consularização e/ou tradução juramentada da procuração outorgada por acionista para 

representação em Assembleia Geral. 

 

Atualmente, não são admitidas procurações outorgadas por acionistas por meio 

eletrônico. Desse modo, as procurações devem ser outorgadas da forma tradicional, por 

instrumento físico. 

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1º, do Código Civil, as procurações devem 

conter a indicação do lugar onde foram passadas, a qualificação completa do outorgante 

e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes 

conferidos. 
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Para fins de comprovação dos poderes do outorgante e do outorgado, a Companhia exige 

que sejam apresentados os seguintes documentos de representação: 

 

Para pessoas físicas:  documento de identidade com foto do acionista ou, se 

for o caso, documento de identidade com foto do seu 

procurador e a respectiva procuração. 

 

Para pessoas 

jurídicas: 

 último estatuto social ou contrato social consolidado e 

os documentos societários e/ou procuração que 

comprovem a representação legal do acionista; e 

 documento de identidade com foto do representante 

legal. 

 

Para fundos de 

investimento: 

 último regulamento consolidado do fundo; 

 estatuto ou contrato social do seu administrador ou 

gestor, conforme o caso, observada a política de voto 

do fundo e documentos societários e/ou procuração que 

comprovem os poderes de representação; e 

 documento de identidade com foto do representante 

legal. 

 

O acionista que detenha ações custodiadas no depositário central deverá exibir extrato 

de ações custodiadas atualizado.  

 

Nota: Serão aceitos os seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, 

RNE, CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas. 

 

A Companhia solicita que, se possível, para melhor organização da Assembleia, os 

documentos listados acima lhe sejam entregues com 05 (cinco) dias de antecedência da 

realização da Assembleia, na sede social da Companhia, aos cuidados Gerência de 

Relações com Acionistas, por correspondência ou por e-mail indicados na Proposta de 

Administração da respectiva Assembleia. 

 

Fica ressaltado que, a despeito do prazo acima mencionado, o representante devidamente 

constituído do acionista que comparecer até o início da Assembleia, munido de todos os 

documentos exigidos, poderá participar e votar ainda que tenha deixado de enviá-los 

previamente à Companhia. 

 

A Companhia ressalta que a regularidade dos documentos de representação será 

verificada antes da realização da Assembleia, razão pela qual solicita aos acionistas a 

gentileza de chegarem com antecedência à Assembleia de forma que possam ser 

conferidos os documentos necessários em tempo hábil à sua participação. 
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g. Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, 

quando enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa 

reconhecimento de firma, notarização e consularização 

 

A partir de 2018, a Companhia adotou a possibilidade do seu acionista exercer o direito 

de voto a distância, nos termos da regulamentação em vigor. 

 

Conforme previsto nos artigos 21-A e seguintes da Instrução CVM 481, os acionistas da 

Companhia poderão encaminhar, nas hipóteses previstas na Instrução CVM 481 bem 

como nas demais Assembleias nas quais a Companhia de forma discricionária opte pela 

adoção do boletim de voto a distância (“Boletim”) (conforme previsto na Proposta de 

Administração da respectiva Assembleia), suas instruções de voto em relação às matérias 

objeto da Assembleia mediante o preenchimento e envio deste.  

 

O acionista que optar por enviar o Boletim diretamente à Companhia deverá imprimí-lo, 

imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas, assiná-lo e providenciar o 

reconhecimento das firmas nele apostas (e caso aplicável, sua notarização e 

consularização). 

 

O Boletim poderá ser acessado, para impressão e preenchimento prévios, na página do 

website da Companhia (www.mercantildobrasil.com.br), bem como no website da CVM 

(www.cvm.gov.br). 

 

O acionista deverá encaminhar os seguintes documentos até 7 (sete) dias antes da data de 

realização das Assembleias para o endereço da sede da Companhia, na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 14º andar, aos 

cuidados da Gerência de Relações com Acionistas:  

(i) via física do Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado, com as 

firmas reconhecidas (e caso aplicável, notarizadas e consularizadas); e 

(ii) cópia autenticada dos documentos descritos no quadro constante do item 12.2 f 

acima, conforme o caso. 

 

O acionista poderá também antecipar o encaminhamento dos documentos à Companhia, 

enviando a cópia simples do Boletim preenchido, rubricado e assinado, juntamente com 

a cópia simples dos demais documentos de representação referidos no quadro constante 

do item 12.2 f acima para o endereço eletrônico 

relacoescominvestidores@mercantil.com.br. De qualquer modo, é indispensável que a 

Companhia receba a via original (física) do Boletim preenchido, rubricado e assinado 

(nesse caso, com as firmas reconhecidas, notarizadas e consularizadas, conforme o caso) 

e a cópia autenticada dos demais documentos até 7 (sete) dias antes da data de realização 

das Assembleias, no endereço mencionado acima, neste item 12.2 g. Boletins e demais 

documentos recepcionados pela Companhia após essa data serão desconsiderados. 
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Em até 3 (três) dias do recebimento dos referidos documentos, a Companhia informará 

ao acionista, por meio do endereço eletrônico indicado no Boletim, acerca de seu 

recebimento e de sua aceitação.  

 

Caso o Boletim não esteja regularmente preenchido ou acompanhado dos documentos 

comprobatórios acima descritos, este será desconsiderado e tal fato será informado ao 

acionista por meio de comunicado digital enviado para o endereço eletrônico indicado no 

Boletim, que indicará a necessidade de reenvio do Boletim ou dos documentos que o 

acompanham (desde que haja tempo hábil), descrevendo os procedimentos e prazos 

necessários à regularização do voto a distância. 

 

Caso haja divergências entre o Boletim recebido diretamente pela Companhia e a 

instrução de voto contida no mapa de votação proveniente do agente escriturador para um 

mesmo número de CPF ou CNPJ, a instrução de voto do agente escriturador prevalecerá, 

de acordo com as disposições do artigo 21-W, §2º da Instrução CVM 481. 

 

A Companhia ressalta que: 

 

 Boletins e demais documentos recepcionados pela Companhia após o prazo 

mínimo de antecedência serão desconsiderados; 

 Não serão considerados para fins de cômputo dos votos os Boletins enviados por 

acionistas que não sejam elegíveis para votar na Assembleia ou na respectiva 

deliberação; 

 Para fins de cômputo dos votos serão consideradas apenas as ações de titularidade 

de cada acionista na data de realização da Assembleia, independente da data de 

envio do respectivo Boletim, sendo que caso o acionista aliene ações entre a data 

de envio do respectivo Boletim e a data de realização da Assembleia, os votos 

relacionados às ações alienadas serão desconsiderados; 

 A instrução de voto proveniente de determinado CPF ou CNPJ será atribuída a 

todas as ações detidas por aquele CPF ou CNPJ, de acordo com as posições 

acionárias disponíveis na data da Assembleia. 

 

h. Se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de 

voto a distância ou de participação a distância 

 

A Companhia não disponibiliza sistema eletrônico próprio de recebimento de voto a 

distância ou de participação a distância.  

 

i. Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de 

deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do 

conselho fiscal no boletim de voto a distância 
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De acordo com o artigo 21-L, I da Instrução CVM 481, observados os percentuais 

previstos no respectivo Anexo, o acionista titular de, no mínimo, 2,5% de determinada 

espécie de ações de emissão da Companhia poderá, observados os demais prazos e 

condições estabelecidos pela regulamentação vigente, solicitar a inclusão de candidatos 

ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia no Boletim. 

Adicionalmente, em consonância com o inciso II do referido artigo, observados os 

percentuais previstos no respectivo Anexo, o acionista titular de, no mínimo, 5,0% de 

determinada espécie de ações de emissão da Companhia poderá, observados os demais 

prazos e condições estabelecidos pela regulamentação vigente, solicitar a inclusão de 

propostas de deliberação no Boletim disponibilizado por ocasião de Assembleia Geral 

Ordinária da Companhia. 

 

Caso o acionista que cumpra o requisito exposto no parágrafo anterior queira incluir 

propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do Conselho de Administração 

ou do Conselho Fiscal no Boletim deverá apresentar tais propostas por meio de 

correspondência enviada para o endereço da sede da Companhia, na cidade de Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 14º andar, aos 

cuidados da Gerência de Relações com Acionistas, juntamente com os documentos 

pertinentes à proposta, ou por meio do endereço eletrônico 

relacoescominvestidores@mercantil.com.br, nos prazos e demais condições estabelecidas 

pela regulamentação vigente.  

 

Nesses casos, em até 3 (três) dias úteis, a Companhia informará aos acionistas requerentes 

que incluirá no Boletim as propostas recebidas dos acionistas ou, se for o caso, indicará a 

lista completa dos motivos pelos quais tal solicitação não cumpre os requisitos 

regulamentares, incluindo os casos em que as solicitações foram recebidas fora dos prazos 

disciplinados pela Instrução CVM 481.  

 

No caso de propostas de deliberação no Boletim por ocasião de Assembleia Geral 

Ordinária, a solicitação deverá ser encaminhada no período entre o 1º (primeiro) dia útil 

do exercício social em que se realizará a Assembleia Geral Ordinária e até 45 (quarenta e 

cinco) dias antes da data de sua realização, nos termos da Instrução CVM 481.  

 

No caso específico de indicação de candidatos ao Conselho de Administração e ao 

Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 21-L, §1º da Instrução CVM 481, a 

solicitação deve ser recebida pelo diretor de Relações com Investidores, por escrito e 

conforme orientações contidas no Item 12.2 g deste Formulário de Referência, nos 

seguintes prazos: 

 

●  entre o 1º (primeiro) dia útil do exercício social em que se realizará a Assembleia 

Geral e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de sua realização, no caso de Assembleia 

Geral Ordinária; ou 
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●  entre o 1º (primeiro) dia útil após a ocorrência de evento que justifique a 

convocação de Assembleia Geral para eleição de membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Fiscal e 25 (vinte e cinco) dias antes da data de realização da Assembleia, 

no caso de Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim.  

 

Conforme previsto no artigo 21-O da Instrução CVM 481, a solicitação de inclusão de 

propostas no Boletim pode ser revogada a qualquer tempo até a data da realização da 

Assembleia Geral, mediante comunicado escrito pelos respectivos proponentes, 

endereçado ao Departamento de Relações com Investidores - DRI da Companhia, caso em 

que os votos que já tiverem sido conferidos à proposta revogada serão desconsiderados. 

 

j. Se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de 

computadores destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre 

as pautas das assembleias 

 

A Companhia não dispõe de fóruns e páginas na internet destinados a receber comentários 

dos acionistas sobre as pautas das Assembleias. 

 

k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do 

direito de voto a distância 

 

Seguem abaixo informações e procedimentos a serem observados para fins de exercício 

do direito de voto a distância por meio de prestadores de serviços – quais sejam, a 

instituição financeira contratada pela Companhia para prestação dos serviços de 

escrituração de valores mobiliários ou o agente de custódia do acionista (caso as ações 

estejam depositadas em depositário central). 

 

Por instruções de preenchimento transmitidas ao escriturador da Companhia 

 

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações do Banco 

Mercantil de Investimentos S.A, escrituradas pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., e que 

não estejam depositadas em depositário central. 

 

O acionista titular de ações do Banco Mercantil de Investimentos S.A, depositadas no 

agente escriturador das ações de emissão da Companhia, qual seja, o Banco Mercantil do 

Brasil S.A., poderá optar por exercer o voto a distância mediante disponibilização do 

Boletim ao agente escriturador.  

 

O Boletim poderá ser acessado, para impressão e preenchimento prévios, na página do 

website da Banco Mercantil do Brasil S.A (www.mercantildobrasil.com.br), bem como 

no website da CVM (www.cvm.gov.br).  
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O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do agente 

escriturador deverá encaminhar por correio ou pessoalmente os seguintes documentos até 

7 (sete) dias antes da data de realização das Assembleias para o endereço da sede do 

agente escriturador, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rio de 

Janeiro, 654/680 – 14º andar: 

 

(i) via física do Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado, com as 

firmas reconhecida (e caso aplicável, notarizadas e consularizadas); e 

 

(ii) cópia autenticada dos documentos descritos no quadro constante do item 12.2 f 

acima, conforme o caso. 

 

O acionista poderá também antecipar o encaminhamento dos documentos ao agente 

escriturador enviando a cópia simples do Boletim preenchido, rubricado e assinado, 

juntamente com a cópia simples dos demais documentos de representação referidos no 

quadro constante do item 12.2 f acima para o endereço eletrônico 

relacoescominvestidores@mercantil.com.br. De qualquer modo, é indispensável que o 

agente escriturador receba a via original (física) do Boletim preenchido, rubricado e 

assinado (nesse caso, com as firmas reconhecidas, notarizadas e consularizadas, conforme 

o caso) e a cópia autenticada dos demais documentos até 7 (sete) dias antes da data de 

realização das Assembleias, no endereço mencionado acima. Boletins e demais 

documentos recepcionados pelo agente escriturador após essa data serão desconsiderados. 

 

Por instruções de preenchimento transmitidas aos seus respectivos agentes de custódia  

 

Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações custodiadas no 

depositário central – i.e., junto à B3. Nesse caso o voto a distância será exercido pelos 

acionistas de acordo com os procedimentos adotados por seus respectivos agentes de 

custódia. 

 

O acionista titular de ações depositadas na Central Depositária da B3 e que optar por 

exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços deverá 

transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia, observadas 

as regras por eles determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais manifestações de 

voto à Central Depositária da B3. 

 

Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus respectivos agentes de 

custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções 

de voto via Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para o 

exercício de tal faculdade.  
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Nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM 481, o acionista deverá transmitir as 

instruções de preenchimento do Boletim para seus agentes de custódia em até 7 (sete) 

dias antes da data de realização das Assembleias, salvo se prazo diverso, sempre anterior 

a essa data, for estabelecido por seus agentes de custódia. 

 

Vale notar que, conforme determinado pelo artigo 21-S da Instrução CVM 481, a Central 

Depositária da B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus 

respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em 

relação a uma mesma deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de 

inscrição no CPF ou CNPJ. 
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12.3  – Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando: 

 

a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões 

ordinárias e extraordinárias 

 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o Conselho de Administração da Companhia realizou 

5 reuniões ordinárias e 11 reuniões extraordinárias. 

 

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao 

exercício do direito de voto de membros do conselho 

 

Para informações sobre disposições do Acordo de Acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício 

do direito de voto de membros do conselho, vide item 15.5, letra “g” deste Formulário de Referência. 

 

c.  regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

 

A Companhia não adota política ou procedimento específico para identificação e administração de conflitos de 

interesses, por entender que os mecanismos oferecidos pela Lei das Sociedades por Ações são suficientes e 

eficientes para tal fim. 
 

d. Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração 

formalmente aprovada, informando, em caso positivo: 

i. órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a 

política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

ii. principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos membros do 

conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros 

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de 

cargos do conselho de administração formalmente aprovada. 
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12.4 – Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos 

entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem 

 

O estatuto social da Companhia não inclui previsão de cláusula compromissória para resolução de conflitos por 

meio de arbitragem. 
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Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

Luiz Carlos Araújo 23/11/1952 Pertence apenas à Diretoria 05/08/2020 Até 1ª RCA após AGO de 
2023

0

091.739.196-91 Contador 11 - Diretor Vice Presidente/ 
Superintendente

01/10/2020 Sim 0%

Pedro Campos Vasconcellos 06/03/1980 Pertence apenas à Diretoria 05/08/2020 Até 1ª RCA após AGO de 
2023

1

043.188.646-69 Advogado 19 - Outros Diretores 01/10/2020 Sim 0%

Diretor

Felipe Lopes Boff 14/06/1982 Pertence apenas à Diretoria 05/08/2020 Até 1ª RCA após AGO de 
2023

0

001.484.930-50 Cientista de Computadores 19 - Outros Diretores 01/10/2020 Sim 0%

Diretor

César Adriano Figueiredo 20/12/1967 Pertence apenas à Diretoria 05/08/2020 Até 1ª RCA após AGO de 
2023

1

106.724.598-76 Economista 19 - Outros Diretores 01/10/2020 Sim 0%

Diretor Executivo

Roberto Godoy Assumpção 16/12/1961 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/07/2020 Até AGO de 2023 2

496.061.746-20 Administrador 27 - Conselho de Adm. Independente 
(Efetivo)

09/10/2020 Sim 0%

Marco Antônio Andrade de Araújo 05/02/1962 Pertence apenas ao Conselho de 
Administração

28/07/2020 Até AGO de 2023 2

471.028.376-15 Administrador e Engenheiro Civil 21 - Vice Presidente Cons. de 
Administração

09/10/2020 Sim 100%

Paulo Henrique Brant de Araujo 09/09/1982 Pertence à Diretoria e ao Conselho de 
Administração

28/07/2020 Até AGO de 2023 0

048.540.846-50 Administrador 33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. 
Presidente

09/10/2020 Sim 100%
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Nome Data de nascimento Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato Número de Mandatos 
Consecutivos

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Percentual de participação 
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor Descrição de outro cargo / função

Diretor-Presidente eleito dia 05/08/2020, 
com posse em 01/10/2020.

Luiz Carlos Araújo  -  091.739.196-91

Empresa: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.
Diretor Vice-Presidente eleito em 2020;
Diretor Executivo de 2017 a 2020;
Atividade principal da empresa: Banco de investimentos.
A empresa integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., controlador da Companhia.

Empresa: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Diretor Executivo de 2008 a 2017; 
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo.
A empresa detém o controle direto da Companhia.
 Empresa: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.CFI.
Diretor eleito em 2020.
Diretor Executivo de 2005 a 2020. 
Atividade principal da empresa: Financeira.
A empresa integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., o qual detém o controle acionário da Companhia

Empresa: SANSA SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A.
Membro do Conselho de Administração desde 2011; 
Atividade principal da empresa: Negócios Imobiliários.
A empresa não integra o grupo econômico do Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada pelo controlador da Companhia.

Empresa: GRUPO FINANCEIRO MERCANTIL DO BRASIL:
Contador desde 1998.
Atividade principal da empresa: Banco de investimento; Corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários; Distribuidora de títulos e valores mobiliários; Financeira; Imobiliária; Negócios Imobiliários.
As empresas integram o Grupo Mercantil do Brasil e são controladas pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., controlador da Companhia.

Formação Acadêmica:
Cursos de Extensão em Auditoria Externa - Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (09/1979) Belo Horizonte/ MG;
Pós-graduação em Controladoria - Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (09/1999) Belo Horizonte/ MG;
Diversos Seminários e Cursos Externos sobre assuntos ligados à área de contabilidade, legislação fiscal e tributária; Ciências Contábeis - Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira (12/1977) Belo Horizonte/ MG;
Técnico de Contabilidade - IMACO – Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis (12/1972) Belo Horizonte – MG.

Pedro Campos Vasconcellos  -  043.188.646-69

Empresa: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.

Diretor desde 2017;
Atividade principal da empresa: Banco de investimento.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
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A empresa integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., o qual detém o controle acionário da Companhia.

Empresa: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
Assessor Especial da Diretoria de 2015 a 2017;
Atividade principal da empresa: Indústria de Mineração, Energia e Infraestrutura, Indústria Criativa e Indústria de Alta Tecnologia
A empresa não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada pelo controlador da Companhia.

Empresa: SOUZA CESCON BARRIEU E FLESCH ADVOGADOS
Associado Sênior de 2010 a 2015;
Atividade principal da empresa: Advocacia
A empresa não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada pelo controlador da Companhia.

Formação Acadêmica:
Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC-MG - 2002;
Pós-Graduado e Especialista em Direito Societário pela Universidade Cândido Mendes - 2009.
Inglês fluente e espanhol intermediário.

Felipe Lopes Boff  -  001.484.930-50

Empresa: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.
Diretor eleito em 2020.
Atividade principal da empresa: Banco de investimento.
A Companhia é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A.

Empresa: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Diretor eleito em 2020.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo.
A empresa detém o controle direto da Companhia.

Empresa:
Calcard Adm. De Cartões
Atividade principal da empresa: Administradora de Cartões
CTPO – Chief of Technology and Products Officer – até 01/2020
CIO – Chief Information Officer – até 09/2019

Empresa:Studio Z
Atividade principal da empresa: Varejista de Calçados
Diretor de Tecnologia, Inovação e E-commerce de 03/2018 à 01/2020

Empresa: Sicredi - Sistema de Crédito Cooperativo
Atividade principal da empresa:Instituição Financeira
Digital Transformation Team Lead – Até 12/2017 
Gerente de Core Banking – até 12/2017
Consultor de Tecnologia Sênior – até 06/2012 
Coordenador de Infraestrutura de TI – até 02/2011
Arquiteto de Soluções – até 04/2007

Formação Acadêmica: Especialização em Banking, Fintech and Analytics pela Columbia University – New York, Class of 2019
Tecnólogo em Processamento de Dados, ULBRA 2002 
Ciências da Computação, ULBRA 2014 (Laureado como estudante com melhor desempenho acadêmico)
Mestrado em Computação Aplicada (Área de pesquisa: Inteligência Artificial), UNISINOS 2016
Master Degree in Business Administration (Research area: Strategic Management), Katz Business School – University of Pittsburgh, Class of 2017 (Laureado como um dos melhores alunos da turma e indicado a 
sociedade de honra Beta Gamma Sigma).
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César Adriano Figueiredo  -  106.724.598-76

Empresa: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.
Diretor Executivo eleito em 2020;
Atividade principal da empresa: Banco de investimento.
A empresa integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., o qual detém o controle acionário da Companhia.

Empresa: INTL FCSTONE DTVM LTDA
Superintendente de Finanças Corporativas - Head Mercado de Capitais/ Dívida de 2019 a 2020;
Atividade principal da empresa: Subsidiária da INTL FCStone Inc. - Fortune 500 - Nasdaq: INTL
A empresa não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada pelo controlador da Companhia.

Empresa: GRUPO INTL FCSTONE BRASIL
Diretor – Finanças Corporativas de 2018 a 2019;
Atividade principal da empresa: Subsidiária da INTL FCStone Inc. - Fortune 500 - Nasdaq: INTL - Consultoria em Futuros e Commodities
A empresa não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada pelo controlador da Companhia.

Empresa: Banco Fator
Gerente Executivo Sênior – Corporate and Investment Banking de 2014 a 2018;
Atividade principal da empresa: Banco de investimento.
A empresa não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada pelo controlador da Companhia.

Formação Acadêmica:
Duke University, The Fuqua School of Business, Durham, Carolina do Norte - Master of Business Administration - Maio de 2014.
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), São Paulo, Brasil - 
Pós-Graduação Lato Sensu em Finanças, Comunicação e Relações com Investidores - Dezembro de 2012.
Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo, Brasil - Bacharel em Economia - Janeiro de 1992.
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Roberto Godoy Assumpção  -  496.061.746-20

Empresa: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.

Membro do Conselho de Administração desde 2017;
Diretor Presidente e de Relações com Investidores de 2016 a 2020; 

Atividade principal da empresa: Banco de Investimentos.
A Companhia é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A.

Empresa: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Diretor Executivo de 2011 a 2017; Diretor de Relações com Investidores de 2012 a 2017.
Atividade principal da empresa: Banco múltiplo.
A empresa detém o controle direto da Companhia.

Empresa: MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A
Diretor de 2010 a 2011. 
Atividade principal da empresa: Corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários.
A empresa integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., controlador da Companhia.

Formação Acadêmica:
Graduação em Administração de Empresas - Faculdade FUMEC- Belo Horizonte/MG -1983;
Pós Graduação – Análise de Sistemas de Informação - UNA – Belo Horizonte/MG - 1983;
Pós Graduação – Finanças Empresariais - FGV – Belo Horizonte/MG -1995;
MBA – Finanças - IBMEC – Belo Horizonte/MG – 1999;
Informática – Microsoft Office;
Inglês – Fluente.
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Marco Antônio Andrade de Araújo  -  471.028.376-15

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.
 Vice-Presidente do Conselho de Administração desde 2017. 
Atividade: Banco de investimento.

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Dir.Vice-Presidente Executivo de 2014 a 2020; Dir. Vice-Presidente de 2008 a 2014; Membro do Cons. Administração desde 2008; Membro do Comitê Diretivo; Dir. Executivo de 2005 a 2008; Atividade: Banco 
múltiplo.
A empresa detém o controle direto da Companhia.

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
 Diretor Executivo desde 2011.; Diretor de 2011 a 2020. Atividade: Financeira.
Integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada p/Bco Mercantil do Brasil S.A., que detém o controle da Companhia.

MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIÁRIA S.A.
Dir.-Presidente desde 2009.
Atividade: Imobiliária.
Integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada p/Bco Mercantil do Brasil S.A., que detém o controle da Companhia.

MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.
Dir. Executivo desde 2012.
Atividade: Gestão de Recursos de Terceiros.
Integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada p/Bco Mercantil do Brasil S.A., que detém o controle da Companhia.

MERCANTIL BRASIL ADM. CORRETORA SEGUROS PREV. PRIV. S.A.
Dir. eleito em 2014. 
Atividade: Corretora Seg.Prev. Privada.
Integra o Grupo Mercantil do Brasil e é controlada p/Bco Mercantil do Brasil S.A., que detém o controle da Companhia.

SANSA SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A.
Dir. Executivo desde 2000 e Membro do Conselho de Administração.
Atividade: Negócios Imobiliários.
Não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada p/controlador da Companhia.

SINDICATO DAS SOCIEDADES CRÉDITO, FINANC. INVESTIMENTO DO ESTADO DE MG. 
Dir.-Presidente desde 2011. 
Atividade: Sind. Patronal.
Não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada p/controlador da Companhia.

SINDICATO DOS BANCOS DE MG.
Dir. Vice-Presidente desde 2010.
Atividade: Sind. Patronal
Não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada p/controlador da Companhia.

NACIONAL CLUBE DE BH.
Dir.-Presidente desde 2000.
Atividade: Clubes Sociais, Esportivos e Similares.
Não integra o grupo econômico do Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada p/controlador da Companhia.

ASSOC. BANCOS DO ESTADO DE MG.
Dir. Vice-Presidente desde 2010.
Atividade: Associação de Bancos.
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Não integra o Grupo Mercantil do Brasil e não é controlada p/controlador da Companhia.

Formação Acadêmica:
Graduado em Administração pela Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC e em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.

Paulo Henrique Brant de Araujo  -  048.540.846-50

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.
 
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores eleito em 2020;
Membro do Conselho de Administração desde 2017; 

Atividade principal da empresa: Banco de investimento.
A Companhia é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A.

Empresa: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Diretor Vice-Presidente de 2011 a 2020; 
Membro do Conselho de Administração de 2008 a 2020. 

Atividade principal da empresa: Banco múltiplo.
A empresa detém o controle direto da Companhia.

Empresa: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.-CFI.
Vice-Presidente do Conselho de Administração desde 2013.
Atividade principal empresa: Financeira.
A empresa integra o Grupo Mercantil e é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., o qual detém o controle acionário da Companhia.

Empresa: MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIÁRIA S.A.
Diretor Executivo desde 2005.
Atividade principal da empresa: Imobiliária.
A empresa integra o Grupo Mercantil e é controlada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., o qual detém o controle acionário da Companhia.

Formação Acadêmica:
Pós-Graduação com Ênfase em Finanças pela Fundação Dom Cabral - Belo Horizonte- MG, Graduação em Administração de Empresas pela Universidade FUMEC – Belo Horizonte- MG.; Certificação ANBID 
CPA10, Inglês – Certificado: BERLITZ LANGUAGE CENTERS - Nível Functional 2, Espanhol – Básico.

Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Banco Mercantil do Brasil S.A. – Diretor Vice-Presidente e Membro do Conselho de Administração; 
Banco Mercantil de Investimentos S.A.- Membro do Conselho de Administração; e
Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Declarações de Eventuais Condenações

Tipo de Condenação Descrição da Condenação

Luiz Carlos Araújo  -  091.739.196-91

N/A Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa, que tenha o suspendido ou 
inabilitado a praticar qualquer atividade profissional ou comercial.

Pedro Campos Vasconcellos  -  043.188.646-69
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N/A Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa, que tenha o suspendido ou 
inabilitado a praticar qualquer atividade profissional ou comercial.

Felipe Lopes Boff  -  001.484.930-50

N/A Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa, que tenha o suspendido ou 
inabilitado a praticar qualquer atividade profissional ou comercial.

César Adriano Figueiredo  -  106.724.598-76

N/A Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa, que tenha o suspendido ou 
inabilitado a praticar qualquer atividade profissional ou comercial.

Roberto Godoy Assumpção  -  496.061.746-20

N/A Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa, que tenha o suspendido ou 
inabilitado a praticar qualquer atividade profissional ou comercial.

Marco Antônio Andrade de Araújo  -  471.028.376-15

N/A Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa, que tenha o suspendido ou 
inabilitado a praticar qualquer atividade profissional ou comercial.

Paulo Henrique Brant de Araujo  -  048.540.846-50

N/A Nos últimos 5 anos, não houve qualquer condenação, na esfera judicial ou administrativa, que tenha o suspendido ou 
inabilitado a praticar qualquer atividade profissional ou comercial.
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Na data deste Formulário de Referência, não haviam comitês estatutários, de auditoria, de risco, financeiro ou de 
remuneração.
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome CPF 12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ
Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada

Cargo

Administrador do emissor ou controlada

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Banco Mercantil de Investimentos S.A. 34.169.557/0001-72 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa relacionada

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor-Presidente do BMB e Membro do Conselho de Administração do BMB

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Banco Mercantil de Investimentos S.A. 34.169.557/0001-72 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa relacionada

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

A Lusbem é controladora indireta da Companhia - Signatária do Acordo de Acionistas do controlador

Administrador do emissor ou controlada

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Banco Mercantil de Investimentos S.A. 34.169.557/0001-72 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa relacionada

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Banco Mercantil de Investimentos S.A. 34.169.557/0001-72

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Banco Mercantil de Investimentos S.A. 34.169.557/0001-72 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Secretário do Conselho de Administração do BMI
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome CPF 12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ
Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada

Cargo

Pessoa relacionada

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Membro do Conselho de Administração do BMB

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Banco Mercantil de Investimentos S.A. 34.169.557/0001-72 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa relacionada

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

A Lusbem é controladora indireta da Companhia - Signatária do Acordo de Acionistas do controlador
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Controle Controlador Indireto

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Controle Controlador Direto

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Vice-Presidente Executivo do BMB e Membro Efetivo do Conselho de Administração do BMB.

Observação

Administrador do Emissor

José Ribeiro Vianna Neto 318.695.726-53 Controle Controlador Indireto

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

José Ribeiro Vianna Neto 318.695.726-53 Controle Controlador Direto

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor Vice-Presidente do BMB.

Observação

Administrador do Emissor

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Controle Controlador Indireto

Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Controle Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor-Presidente do BMB e Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMB.

Observação

Administrador do Emissor

Paulo Henrique Brant de Araujo 048.540.846-50 Controle Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Sapil Ltda 17.304.130/0001-10

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

Paulo Henrique Brant de Araujo 048.540.846-50 Controle Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor Vice-Presidente do BMB.

Observação

Exercício Social 31/12/2018
Administrador do Emissor

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Controle Controlador Indireto

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Controle Controlador Direto

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Vice-Presidente Executivo do BMB e Membro Efetivo do Conselho de Administração do BMB

Observação

Administrador do Emissor

José Ribeiro Vianna Neto 318.695.726-53 Controle Controlador Indireto

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

José Ribeiro Vianna Neto 318.695.726-53 Controle Controlador Direto

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor Vice-Presidente do BMB

Observação

Administrador do Emissor

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Controle Controlador Indireto

Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Controle Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor-Presidente do BMB e Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMB.

Observação

Administrador do Emissor

Paulo Henrique Brant de Araujo 048.540.846-50 Controle Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Sapil Ltda 17.304.130/0001-10

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

Paulo Henrique Brant de Araujo 048.540.846-50 Controle Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor Vice-Presidente do BMB

Observação

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Controle Controlador Indireto

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

Marco Antônio Andrade de Araújo 471.028.376-15 Controle Controlador Direto

Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Vice-Presidente Executivo do BMB e Membro Efetivo do Conselho de Administração do BMB

Observação

Administrador do Emissor

José Ribeiro Vianna Neto 318.695.726-53 Controle Controlador Indireto

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

José Ribeiro Vianna Neto 318.695.726-53 Controle Controlador Direto

Secretário do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Secretário do Conselho de Administração do BMB

Observação

Administrador do Emissor

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Controle Controlador Indireto

Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Sócio Cotista

Observação

Administrador do Emissor

Luiz Henrique Andrade de Araújo 301.127.376-68 Controle Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor-Presidente do BMB e Vice-Presidente do Conselho de Administração do BMB

Observação

Administrador do Emissor

Paulo Henrique Brant de Araujo 048.540.846-50 Controle Controlador Indireto

Membro do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Sapil Ltda 17.304.130/0001-10

Sócio Cotista

Observação
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Paulo Henrique Brant de Araujo 048.540.846-50 Controle Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração do BMI

Pessoa Relacionada

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Diretor Vice-Presidente do BMB e Membro Suplente do Conselho de Administração do BMB

Observação
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12. Assembléia e administração / 12.11 - Acordos /Seguros de administradores

12.11 – Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o 

pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de 

danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com 

o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções 

 

Não há acordo nesse sentido. A Companhia responde por todos os atos realizados pelos administradores, desde 

que estes hajam conforme a lei e o estatuto social da Companhia. 
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12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

12.12 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

 Conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração do Banco Mercantil de 

Investimentos S.A. e “Termo De Posse”, realizada no dia 09 de outubro de 2020, 

às 10:00 (dez) horas, na sede do Banco Mercantil de Investimentos S.A., na Rua 

Rio de Janeiro, 654, em Belo Horizonte, Minas Gerais, compareceram os senhores 

abaixo citados, que este termo assinam,  a fim de tomarem posse no cargo de 

membro do Conselho de Administração para os quais foram eleitos na Assembleia 

Geral Ordinária, realizada em 28 de julho de 2020, devidamente credenciada pelo 

Banco Central do Brasil, conforme Ofício 21.543/2020‒BCB/Deorf/GTBHO, 

06/10/2020, com  mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na 

Assembleia Geral Ordinária de 2023: Presidente: Pedro Henrique de Oliveira; 

Vice-Presidente: Marco Antônio Andrade de Araujo; Secretário: Luiz 

Henrique Andrade de Araujo; Membros: Paulo Henrique Brant de Araujo; 

Roberto Godoy Assumpção. Os Conselheiros acima qualificados declaram que 

não possuem quaisquer impedimentos para os exercícios dos cargos, em especial 

aquele elencado no Art. 147, da Lei 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do 

Conselho Monetário Nacional. Depois de cumprirem o que dispõe o Art. 157, da 

Lei 6.404/76, os eleitos confessaram-se empossados e ratificaram, para todos os 

efeitos, seus compromissos de bem servirem aos interesses do Banco, assumindo 

os deveres e as prerrogativas legais de seus cargos. 

 

 Conforme Ata de Reunião da Diretoria do Banco Mercantil de Investimentos S.A. 

e “Termo De Posse”, realizada no dia 01 de outubro de 2020, às 11:00 (onze) 

horas, na sede do Banco Mercantil do Brasil S.A., na Rua Rio de Janeiro, 654/680, 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, compareceram os senhores abaixo citados, que 

este termo assinaram,  a fim de tomarem posse no cargo de Diretor(a), para o qual 

foram eleitos, na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 05 de 

agosto de 2020, e devidamente credenciada pelo Banco Central do Brasil, 

conforme Ofício 20.640/2020‒BCB/Deorf/GTBHO, 25/09/2020, com  mandato 

que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do 

Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2023: 

Diretor Presidente: Sr. Paulo Henrique Brant de Araújo; Diretor Vice-

Presidente: Sr. Luiz Carlos de Araújo; Diretor Executivo: Sr. César Adriano 

Figueiredo; Diretor: Sr. Pedro Campos Vasconcellos; e Diretor: Sr. Felipe 

Lopes Boff. Os Diretores acima qualificados declaram que não possuem 

quaisquer impedimentos para os exercícios dos cargos, em especial aquele 

elencado no Art. 147, da Lei 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho 

Monetário Nacional. Depois de cumprirem o que dispõe o Art. 157, da Lei 

6.404/76, os eleitos confessaram-se empossados e ratificaram, para todos os 

efeitos, seus compromissos de bem servirem aos interesses do Banco, assumindo 

os deveres e as prerrogativas legais de seus cargos. 

 

PÁGINA: 184 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

 Conforme Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do 

Banco Mercantil de Investimentos S. A., realizada na sede social, na Rua Rio de 

Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 05 de agosto 

de 2020, às 15:00 (quinze) horas, com a presença da totalidade dos membros do 

Conselho de Administração, o presidente do Conselho de Administração 

comunicou que a Ata da Reunião Extraordinária deste Conselho de 

Administração, realizada em 29/07/2020, por conter erro material, está anulada, 

prevalecendo a deliberação tomada conforme consta nesta Ata. Preenchendo as 

condições previstas no Art. 147 da Lei 6404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do 

Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por unanimidade, com mandato até 

a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral 

Ordinária de 2023, para membros da Diretoria, os senhores a seguir: Diretor-

Presidente: Paulo Henrique Brant de Araújo. Diretor Vice-Presidente: Luiz 

Carlos de Araújo. Diretor Executivo: César Adriano Figueiredo. Diretores: 

Pedro Campos Vasconcellos e Felipe Lopes Boff. Essa eleição fica 

condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil quanto aos nomes dos 

eleitos, conforme legislação de regência. 

 

 

 Conforme Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do 

Banco Mercantil de Investimentos S. A., realizada na sede social, na Rua Rio de 

Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 29 de julho 

de 2020, às 15:00 (quinze) horas, com a presença da totalidade dos membros do 

Conselho de Administração, preenchendo as condições previstas no Art. 147 da 

Lei 6404/76 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional, 

foram eleitos, por unanimidade, com mandato até a primeira reunião do Conselho 

de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, para membros da 

Diretoria, os senhores a seguir: Diretor-Presidente: Paulo Henrique Brant de 

Araújo. Diretor Vice-Presidente: Luiz Carlos de Araújo. Diretor Executivo: 

Pedro Campos Vasconcellos e César Adriano Figueiredo. Diretores: Felipe 

Lopes Boff e Gustavo Henrique Diniz de Araújo. Essa eleição fica 

condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil quanto aos nomes dos 

eleitos, conforme legislação de regência. 

 

 Conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária do Banco Mercantil de 

Investimentos S. A., realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 19º 

andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 28 de julho de 2020, às 15:00 

(quinze) horas, com a presença de acionistas representando mais de 1/4 (um 

quarto) do capital social com direito a voto, estando também presentes o Sr. José 

Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de Administração e o Sr. Guilherme 

Emmerick, representante de Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes, 

empresa responsável pela auditoria da sociedade, ocorreram as seguintes 

deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, abstendo-se de votar os 

legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício 
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encerrado em 31/12/2019. II - Também foi aprovada, por unanimidade, a 

destinação do resultado obtido no exercício findo, cujo lucro líquido foi de 

R$2.226.638,38, da seguinte forma: (a) R$111.331,92 para a conta “Reserva 

Legal”; (b) R$987.507,95 para a conta “Reserva Estatutária para Aumento de 

Capital”; (c) R$994.200,20 para a conta “Reserva Estatutária para Pagamento de 

Dividendos” e (d) Distribuição de Dividendos: Ratificar a distribuição de juros 

sobre capital próprio, aprovada na reunião do Conselho de Administração 

realizada em 27 de fevereiro de 2020, pagos em 24/03/2020, no valor bruto de 

R$994.200,20, correspondente a um valor líquido do imposto de renda de 

R$845.070,17, cabendo às ações preferenciais, o pagamento do valor bruto de 

R$1,40, correspondente ao valor líquido de R$ 1,19 por ação. III – Preenchendo 

as condições previstas no art. 147 da Lei 6.404/76 e na Resolução n. 4122/2012 

do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por unanimidade os seguintes 

membros do Conselho de Administração, com mandado até a AGO de 2023: Luiz 

Henrique Andrade de Araújo; Marco Antônio Andrade de Araújo; Paulo 

Henrique Brant de Araujo; Pedro Henrique de Oliveira; Roberto Godoy 

Assumpção. IV - Foi aprovada, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a 

remuneração global dos administradores para o exercício de 2020 em até R$ 

5.889.000,00, ficando o Conselho de Administração autorizado a fixar os 

honorários dos seus membros e dos Diretores, dentro daquele total. Essa eleição 

fica condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil quanto aos nomes dos 

eleitos, conforme legislação de regência. 

 

 O Sr. Athaíde Vieira dos Santos, diretor da Companhia, renunciou ao cargo de 

diretor, em 29 de junho de 2020. 

 

 O Sr. João Rufino da Silva, diretor executivo da Companhia, renunciou ao cargo 

de diretor executivo, em 04 de junho de 2020. 

 

 Conforme Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do 

Banco Mercantil de Investimentos S.A, realizada na sede social, na Rua Rio de 

Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo Horizonte/MG, no dia 23 de março de 2020, 

às 11:00 (onze horas), com a presença da totalidade dos membros do Conselho de 

Administração, Preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6.404/76 

e na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foi eleito, por 

unanimidade, para o cargo de Diretor Executivo, com mandato coincidente com 

o dos demais Diretores, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de 

Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, o Sr. CÉSAR 

ADRIANO FIGUEIREDO, brasileiro, divorciado, economista, residente e 

domiciliado em São Paulo - SP, na Rua Barão de Capanema, nº 29/apto 121, 

Bairro Jardim das Américas, CEP 01411- 011, C.I. n. 16830506/SSP-SP e CPF 

106.724.598-76. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para 

constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos os conselheiros 

presentes assinada. 
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 Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco Mercantil de 

Investimentos S. A, realizada na sede social do Banco Mercantil de Investimentos 

S.A, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

no dia 13 de fevereiro de 2020, às 10:00 (dez) horas, com a presença de acionistas 

representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, estando 

também presente o Sr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de 

Administração, foi aprovada, por maioria, a proposta de alteração do Estatuto 

Social para criação do cargo de Vice-Presidente, alterando-se, portanto, os artigos 

29, 30, 31, inclusão do art. 33, e renumeração dos seguintes, os quais passam a 

vigorar com as seguintes redações: “Art. 29 - A Diretoria será composta de, no 

mínimo 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, acionistas ou não, residentes 

no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, 

sendo: I – 1 (um) Diretor Presidente; II – 1 (um) Diretor Vice-Presidente (...)”; 

“Art. 30 – A representação ativa e passiva da sociedade, em juízo e fora dele, será 

exercida pelo Diretor Presidente ou por quem o estiver substituindo, observado o 

seguinte: § 1º - Conterão, necessariamente, a assinatura conjunta do Diretor 

Presidente e do Diretor Vice-Presidente ou do Diretor Presidente com um Diretor 

Executivo ou de dois Diretores Executivos. (...); b) Nos atos de constituição de 

procuradores extrajudiciais, cujos poderes deverão estar expressos no instrumento 

de mandato, deverão ser praticados em conjunto com o Diretor Presidente ou com 

o Diretor Vice-Presidente, ou com um Diretor Executivo ou, ainda, com um 

Diretor. § 2º - Conterão, necessariamente, a assinatura conjunta do Diretor 

Presidente, com o Diretor Vice-Presidente, ou com um Diretor Executivo, ou de 

dois Diretores Executivos ou, ainda, do Diretor Presidente com um Diretor os atos 

de administração ordinária da companhia, tais como recebimentos, pagamentos e 

quaisquer outros que não estejam abrangidos pelas hipóteses previstas no 

parágrafo anterior, bem como na constituição de procuradores para atuação em 

contencioso judicial ou administrativo. (...).” “Art. 31 - Os Diretores, no caso de 

licença, não superior a 6 (seis) meses, serão substituídos com observância das 

seguintes regras: I - O Diretor-Presidente pelo Vice-Presidente; II – O Diretor 

Vice-Presidente pelo Diretor Executivo mais antigo no cargo (...).” “Art. 33 – 

Competirá ao Diretor Vice-Presidente assessorar o Diretor Presidente no 

cumprimento de suas atribuições, bem como substituí-lo em suas ausências ou em 

caso de vacância ou impedimento.”. A matéria, objeto da presente deliberação, foi 

aprovada com 4.031.474 votos a favor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 

a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada 

por todos os presentes, conforme Livro de Presença, foi assinada pelo Presidente 

e Secretário, atestando a veracidade do quanto foi decidido nessa Assembleia, 

para todos os fins de direito. 

 

 Conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco Mercantil de 

Investimentos S.A, realizada na dede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º 

andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte/MG, no dia 24 de outubro de 2019, 
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às 15:00 (quinze horas), com a presença da totalidade dos membros do Conselho 

de Administração, foram aprovados, por unanimidade, cujos documentos 

rubricadospassam a ser parte integrante desta deliberação: (i) Política Institucional 

de Relações com Investidores; (ii) Política Institucional de Divulgação e 

Informações ao Mercado aceca do ato ou fato relevante; (iii) Política Institucional 

de Negociação de Valores Mobiliários. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 

a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a ata que, após lida e aprovada, foi por 

todos os presentes assinada.  

 

 Conforme Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do 

Banco Mercantil de Investimentos S.A., realizada na sede social, na Rua Rio de 

Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

no dia 30 de setembro de 2019, as 10:00 (dez) horas, com a presença da totalidade 

dos membros do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de 

Administração, Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, informou aos demais 

conselheiros que o Diretor Executivo, Sr. Rodrigo Paim Fernandes, entregou carta 

de renúncia ao cargo para o qual foi designado em 22/01/2018. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata 

que, após lida e aprovada, vai por todos os conselheiros presentes assinada. 

 

 Conforme Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do 

Banco Mercantil de Investimentos S.A., realizada na Sede social, na Rua Rio de 

Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

no dia 25 de Março de 2019, as 15:00 (quinze) horas, com a presença da totalidade 

dos Membros do Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de 

Administração, Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, informou que o membro 

da Diretoria, Sr. Ives Alexandre Nunes, entregou carta de renúncia ao cargo para 

o qual foi eleito em 18/06/2016. Ademais, preenchendo as condições previstas no 

Art. 147 da Lei 6.404/76 e na  Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário 

Nacional, foi eleito, por unanimidade, para o cargo de Diretor Executivo, com 

mandato coincidente com o dos demais Diretores, ou seja, até a primeira reunião 

do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, o Sr. 

JOÃO RUFINO DA SILVA, brasileiro, bancário, residente e domiciliado nesta 

capital, na Rua Alvarenga Peixoto, 1366/1104, Bairro Santo Agostinho, CEP 

30.180-126, C.I. n. MG-889.786/SSPMG e CPF 231.399.866-53. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata 

que, após lida e aprovada, foi por todos os conselheiros presentes assinada. 

 

 Conforme Ata da Reunião do Conselho de Administração do Banco Mercantil de 

Investimentos e Termo de Posse, no dia 25 de junho de 2018, às 10:00 (dez) horas, 

na sede do Banco Mercantil de Investimentos S. A., na Rua Rio de Janeiro, 654, 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, compareceu o Sr. Roberto Godoy Assumpção, 

que este termo assina,  residente em Belo Horizonte - MG, Rua Juvenal de Melo 

Senra, 409/902,   Bairro Belvedere, CEP 30320-660, eleito membro do Conselho 
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de Administração, em Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 

2018, e já  devidamente credenciado pelo Banco Central do Brasil, conforme 

Oficio 10741/2018-BCB/DEORF/GTBHO, de 15/06/2018, a fim de  tomar posse, 

com  mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. O Conselheiro acima 

qualificado declara que não possui quaisquer impedimentos para o exercício do 

cargo, em especial aqueles elencados no Art. 147, da Lei 6.404/76, na Instrução 

CVM nº 367, de 05/06/02 e na Resolução nº 4122/2012, do Conselho Monetário 

Nacional. Depois de cumprir o que dispõe o Art. 157, da Lei 6.404/76, o eleito 

confessou-se empossado e ratificou, para todos os efeitos, seu compromisso de 

bem servir aos interesses do Banco, assumindo os deveres e as prerrogativas legais 

de seu cargo. 

 

 Conforme Aviso aos Acionistas – Fato Relevante publicado no dia 09/05/2018, o 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., através de seu diretor de 

relações com investidores, informa aos acionistas e ao mercado que, 

implementando a condição estabelecida no art. 10, X, da Lei 4.595/64, o Banco 

Central do Brasil, através do Ofício 7659/2018-BCB/Deorf/GTBHO, datado de 

04 de Maio de 2018 e recebido nesta data, aprovou o aumento do Capital Social 

do Banco, no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), dentro do 

limite de capital autorizado, mediante subscrição particular de 3.000.000 (três 

milhões) ações ordinárias escriturais, conforme deliberado pelo Conselho de 

Administração em 11 de Dezembro de 2017 e homologado em 02 de Abril de 

2.018. 

 

Informa, ainda, que, nos termos da deliberação tomada pelo Conselho de 

Administração, as ações ordinárias subscritas em decorrência do citado aumento 

de capital, as quais possuem direitos e características idênticas às das ações 

existentes, serão creditadas aos seus titulares até o dia 16 de Maio de 2018. 

 

Informa, por fim, que, conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 28/02/2018, 

as ações ordinárias emitidas no aumento de capital não farão jus ao dividendo pro 

rata temporis relativos ao exercício de 2.017, vez que tais dividendos destinaram-

se exclusivamente às ações preferenciais. 

 

 Conforme ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO 

MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., realizada na sede social, na Rua Rio 

de Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, no dia 26 de Abril de 2018, às 10:00 (dez) horas, com a presença dos 

acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, 

estando também presente o Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, Presidente do 

Conselho de Administração, foi aprovada, por unanimidade, (i) a consignação do 

novo capital social da Companhia em decorrência do resultado do aumento do 

capital social do Banco, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 

60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), mediante subscrição privada de 
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3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, no valor de emissão de R$ 20,00 

(vinte reais) cada uma, sendo que, em atendimento aos preceitos dos artigos 13, § 

2º, e 182, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o preço de emissão 

foi desdobrado, de forma que o montante de R$51.000.000,00 (cinquenta e um 

milhões de reais), correspondente ao valor nominal das novas ações emitidas, será 

incorporado ao capital social e o restante, no importe de R$ 9.000.000,00 (nove 

milhões de reais), será registrado em reserva de capital, tudo conforme aprovado 

pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11 de 

dezembro de 2017 e homologado em Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 02 de Abril de 2018 (“Aumento de Capital”); e (ii) a alteração do 

artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, no intuito de adequá-lo ao resultado 

do Aumento de Capital, o qual passará a viger da seguinte forma: “Art. 5º - O 

capital social do Banco é de R$82.028.400,00 (oitenta e dois milhões, vinte e oito 

mil e quatrocentos reais), dividido em 4.825.200 (quatro milhões, oitocentas e 

vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 4.115.057 (quatro milhões, 

cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentas e dez 

mil, cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas do valor nominal de 

R$17,00 (dezessete reais) cada uma.” Observação – Os itens (i) e (ii) foram 

aprovados com 1.052.644 votos a favor, sem votos contrários ou abstenções. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-

se esta ata que, após lida e aprovada, foi pelos acionistas presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO 

MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A., realizada na sede social, na Rua Rio 

de Janeiro, 654 - 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 24 de abril 

de 2018, às 15:00 (quinze) horas, com a presença dos acionistas representando 

mais de 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, estando também 

presentes o Sr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de Administração 

e o Sr. Carlos Augusto da Silva, representante de PricewaterhouseCoopers 

Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria do Banco, a mesa, 

através de seu Presidente, informou à Assembleia que a Companhia adotou o 

sistema de voto à distância, nos termos da Instrução CVM n. 481, de 17 de 

dezembro de 2009. Esclareceu, ainda, que não foram enviadas instruções de voto 

por meio de boletins de voto à distância, conforme comunicados divulgados pelo 

Escriturador e pela Companhia. Ademais, ocorreram as seguintes deliberações: I 

- Foram aprovadas, sem reservas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 

as contas dos administradores referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017, 

tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas 

referentes ao primeiro semestre de 2017, nas páginas 24, 25, 26 e 27 do "O 

Tempo", edição de 17/08/2017. b) As demonstrações relativas ao exercício 

encerrado em 31/12/2017, inclusive relatório da Administração e parecer dos 

auditores independentes, nas páginas 10, 11, 12 e 13 do "Minas Gerais", edição 

de 01/03/2018 e nas páginas 22, 23, 24 e 25 do "O Tempo", edição de 01/03/2018, 

e, sob a forma de extrato, na página B3 do "Folha de São Paulo – Regional São 
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Paulo", edição de 08/03/2018. II - Também foi aprovada, a destinação do 

resultado obtido no exercício findo, prejuízo líquido no montante de 

R$12.930.505,41, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2017, sendo o referido prejuízo absorvido nos termos do parágrafo único do artigo 

189 da Lei das S.A. e ratificação da declaração de dividendos às ações 

preferenciais, com base na “Reserva Estatutária para Pagamento de Dividendos”, 

constante das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2017, pagos em 27 de março de 2018, no valor total de 

R$845.070,17, cabendo às ações preferenciais o valor de R$1,19 por ação. III - 

Preenchendo as condições previstas na Resolução nº 4122/2012 do Conselho 

Monetário Nacional, foi ratificada a eleição para membro do Conselho de 

Administração, com mandato coincidente com o dos demais conselheiros, ou seja, 

até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, o Sr. Roberto Godoy Assumpção, 

brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente e 

domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Rua Juvenal de Melo Senra, 409/902, 

Bairro Belvedere, CEP 30320-660, C. I. nº M-1.245.492 - SSPMG e CPF nº 

496.061.746-20, conforme Reunião Extraordinária do Conselho de 

Administração, realizada em 27 de dezembro de 2017, na forma do art. 24 do 

Estatuto Social. IV - Foi aprovada, abstendo de votar os legalmente impedidos, a 

remuneração global dos administradores para o exercício de 2018 em até R$ 

5.363.000,00, ficando o Conselho de Administração autorizado a fixar os 

honorários dos seus membros e dos Diretores, dentro daquele total. Observações: 

1 – O Item I acima foi aprovado com 1.063.172 votos a favor, sem votos contrários 

ou abstenções. 2 – O Item II foi aprovado com 1.063.177 votos a favor, sem votos 

contrários ou abstenções. 3 – O Item III foi aprovado com 1.063.177 votos a favor, 

sem votos contrários ou abstenções. 4 – O Item IV foi aprovado com 1.063.172 

votos a favor, sem votos contrários ou abstenções. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e 

aprovada, foi pelos acionistas presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., 

realizada na sede social do Banco Mercantil de Investimentos S.A. (“Banco” ou 

“Companhia”), na Rua Rio de Janeiro, 654, Bairro Centro, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, no dia 02 de Abril de 2018, às 10:00  (dez) horas, com a presença da 

totalidade dos membros do Conselho de Administração, considerando ter havido 

a subscrição e a integralização da totalidade das ações emitidas e valor do 

Aumento de Capital, o Conselho de Administração, à unanimidade, deliberou o 

quanto segue: 

 

A) Homologar o Aumento de Capital, no valor de R$60.000.000,00 (sessenta 

milhões de reais), em razão da subscrição e total integralização de 3.000.000 (três 

milhões) de ações ordinárias, todas escriturais e com valor nominal de R$ 17,00 

(dezessete reais) cada uma, ao preço de emissão por ação de R$ 20,00 (vinte reais), 
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emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital, correspondente à 

quantidade máxima de ações aprovada pela Reunião do Conselho de 

Administração de 11.12. As novas ações terão características idênticas às das 

ações atualmente existentes. Conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 

28/02/2018 e respectiva Reunião do Conselho de Administração realizada na 

mesma data, as ações emitidas no Aumento de Capital não farão jus aos 

dividendos pro rata temporis, relativos ao exercício de 2017. As ações subscritas 

no Aumento de Capital serão creditadas aos respectivos subscritores em até 5 

(cinco) dias úteis após a homologação pelo BACEN do Aumento de Capital.  

A.1) Em atendimento aos preceitos dos artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 

Ações”), o preço de emissão será desdobrado. Desse modo, o montante de 

R$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), correspondente ao valor 

nominal das novas ações emitidas, será incorporado ao capital social e o restante, 

no importe de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), será registrado em reserva 

de capital. Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado no valor de 

R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), o capital social da Companhia, 

considerando os preceitos estabelecidos nos artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 

6.404/76, conforme item A.1 acima, passa, portanto, de R$ 31.028.400,00 (trinta 

e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais), dividido em 1.825.200 (um 

milhão, oitocentos e vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 

1.115.057 (um milhão, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 

710.143 (setecentos e dez mil, cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas 

com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais) cada uma, para R$82.028.400,00 

(oitenta e dois milhões, vinte oito mil e quatrocentos reais), dividido em 4.825.200 

(quatro milhões, oitocentos e vinte cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 

4.115.057 (quatro milhões, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias 

e 710.143 (setecentos e dez mil, cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas 

com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais). Anote-se que R$ 9.000.000,000 

(nove milhões de reais) serão registrados em reserva de capital.  

 

B) Em virtude da homologação total do Aumento de Capital ora deliberada, 

aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de 

alteração do Estatuto Social, nos termos da Proposta da Administração.  

 

C) Autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de 

Abril de 2018, às 10:00  (dez) horas, para deliberar sobre a consignação do novo 

capital social e alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia. 

 

D) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem 

necessários para a implementação das deliberações ora tomadas.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-

se esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes 
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assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO BANCO MERCANTIL 

DE INVESTIMENTOS  S. A. E  “TERMO DE POSSE”, realizada no dia 01 de 

março de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede do Banco Mercantil de Investimentos 

S. A., na Rua Rio de Janeiro, 654/680, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

compareceu o Sr. Rodrigo Paim Fernandes, que este termo assina,  residente e 

domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Rua Ludgero Dolabela, 857/402, Bairro 

Gutierrez, CEP 30441-048, eleito em Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 22 de janeiro de 2018, tendo seu nome aprovado pelo Banco Central 

do Brasil, conforme Ofício 2433/2018-BCB/DEORF/GTBHO, de 19/02/2018, a 

fim de tomar posse no cargo de Diretor Executivo, com mandato coincidente com 

o dos demais Diretores, ou seja, até a primeira Reunião do Conselho de 

Administração após a Assembléia Geral Ordinária de 2020. O Diretor Executivo 

acima qualificado declara que não possui quaisquer impedimentos para o 

exercício do cargo, em especial aqueles elencados no Art. 147, da Lei 6.404/76, 

na Instrução CVM nº 367, de 05/06/02 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho 

Monetário Nacional.  Depois de cumprir o que dispõe o Art. 157, da Lei 6.404/76, 

o Diretor Executivo eleito confessou-se empossado e ratificou para todos os 

efeitos, seu compromisso de bem servir aos interesses do Banco, assumindo os 

deveres e as prerrogativas legais de seu cargo. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A., 

realizada na sede  social, na Rua Rio de Janeiro,  654 – 5º andar, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, no dia 28 de fevereiro de 2018, às 11:00 (onze) horas, 

com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, 

ocorreram as seguintes deliberações: I - Foi aprovado o Estudo Técnico de 

Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis Futuros, que tem como objetivo 

demonstrar a realização dos Créditos Tributários, trazidos a valor presente, de 

acordo com a Instrução CVM nº 371/02, Resoluções nºs 3.059/02 e 3.355/06 do 

Conselho Monetário Nacional e Circular nº 3.171/02 do Banco Central do Brasil. 

II - Foram aprovadas as demonstrações financeiras do 2º semestre de 2017 e a 

proposta da Diretoria para a distribuição de dividendos, relativos ao exercício de 

2.017, no valor de R$845.070,17 correspondente a R$1,19 por ação preferencial, 

a serem pagos em 27 de março de 2018, conforme Aviso a ser publicado nos 

jornais. Tendo sido observados os parâmetros legais e estatutários não há 

dividendos a serem distribuídos para as ações ordinárias e, de igual modo, para as 

ações ordinárias (pro rata temporis) emitidas no aumento de capital deliberado 

pelo Conselho de Administração, em Reunião Extraordinária realizada em 11 de 

dezembro de 2017 e ainda em curso, conforme Aviso aos Acionistas divulgado 

em 09/02/2018. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para 

constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros 

presentes assinada. 
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 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., 

realizada na sede do Banco Mercantil de Investimentos S. A., na Rua Rio de 

Janeiro, 654, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 18 de dezembro de 2017, 

às 10:00 (dez) horas, com presença da maioria dos membros do Conselho de 

Administração, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Henrique 

Andrade de Araújo, informou que o membro do Conselho, Sr. Amadeu Brasileiro 

dos Santos, entregou Carta de Renúncia ao cargo para o qual foi designado em 

24/04/2017. Preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6.404/76 e na  

Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foi eleito, por 

unanimidade, para membro do Conselho de Administração com mandato até a 

Assembleia Geral Ordinária de 2018, o Sr. Roberto Godoy Assumpção, brasileiro, 

separado judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado em 

Belo Horizonte - MG, na Rua Juvenal de Melo Senra, 409/902,   Bairro Belvedere, 

CEP 30320-660, C. I. nº M-1.245.492 - SSPMG e CPF nº 496.061.746-20. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta 

ata que, após lida e aprovada, vai por todos os conselheiros presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A E 

“TERMO DE POSSE”, realizada na sede do Banco Mercantil de Investimentos 

S. A., na Rua Rio de Janeiro, 654, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 01 de 

fevereiro de 2018, às 10:00 (dez) horas, compareceu o Sr. Roberto Godoy 

Assumpção, que este termo assina,  residente em Belo Horizonte - MG, Rua 

Juvenal de Melo Senra, 409/902,   Bairro Belvedere, CEP 30320-660, eleito 

membro do Conselho de Administração, em Reunião do Conselho de 

Administração realizada em 18 de dezembro de 2017, e já  devidamente 

credenciado pelo Banco Central do Brasil, conforme Oficio 1.403/2018-

BCB/DEORF/GTBHO, de 26/01/2018, a fim de  tomar posse, com  mandato  até 

a Assembleia Geral Ordinária de 2018. O Conselheiro acima qualificado declara 

que não possui quaisquer impedimentos para o exercício do cargo, em especial 

aqueles elencados no Art. 147, da Lei 6.404/76, na Instrução CVM nº 367, de 

05/06/02 e na Resolução nº 4122/2012, do Conselho Monetário Nacional. Depois 

de cumprir o que dispõe o Art. 157, da Lei 6.404/76, o eleito confessou-se 

empossado e ratificou, para todos os efeitos, seu compromisso de bem servir aos 

interesses do Banco, assumindo os deveres e as prerrogativas legais de seu cargo. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-

se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros assinada, 

valendo também como “Termo de Posse”. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A, 

realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de 
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reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 22 de Janeiro de 2018, às 10:00 

(dez) horas, com a presença da totalidade dos membros do Conselho de 

Administração, preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6.404/76 

e na  Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foi eleito, por 

unanimidade, para o cargo de Diretor Executivo, com mandato coincidente com 

o dos demais Diretores, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de 

Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, o Sr. RODRIGO 

PAIM FERNANDES, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado 

nesta capital, na Rua Ludgero Dolabela, 857/402, Bairro Gutierrez, CEP 30441-

048, C.I. nº M-3.590.127/SSPMG e CPF 410.241.841-53. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após 

lida e aprovada, foi por todos os conselheiros presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., 

realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de 

reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 18 de dezembro de 2017, 

às10:00 (dez) horas, com a presença da maioria dos membros do Conselho de 

Administração, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Henrique 

Andrade de Araújo, informou que o membro do Conselho, Sr. Amadeu Brasileiro 

dos Santos, entregou Carta de Renúncia ao cargo para o qual foi designado em 

24/04/2017. Preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6.404/76 e na  

Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário Nacional, foi eleito, por 

unanimidade, para membro do Conselho de Administração com mandato 

coincidente com o dos demais conselheiros, ou seja, até a Assembleia Geral 

Ordinária de 2020, o Sr. Roberto Godoy Assumpção, brasileiro, separado 

judicialmente, administrador de empresas, residente e domiciliado em Belo 

Horizonte - MG, na Rua Juvenal de Melo Senra, 409/902,   Bairro Belvedere, CEP 

30320-660, C. I. nº M-1.245.492 - SSPMG e CPF nº 496.061.746-20. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata 

que, após lida e aprovada, foi por todos os conselheiros presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., 

realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, na sala de 

reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 11 de Dezembro de 2017, às 

15:30 horas (Quinze e trinta minutos), com a presença da maioria dos membros 

do Conselho de Administração, após discussões e debates de praxe, foi aprovada, 

à unanimidade, o Aumento do Capital Social do Banco, dentro do limite do capital 

autorizado, nos termos a seguir definidos: 

 

A) Valor e Justificativa: o Aumento de Capital será no valor R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais), mediante subscrição particular de ações, tendo como 

objetivos tendo como objetivos reforçar a capitalização do Banco com vistas a 
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suportar a expansão dos seus Negócios, bem como a manter a adequada relação 

do seu Patrimônio Líquido com os seus ativos ponderados pelo risco. 

 

B) Quantidade e Espécie e Características da Ações: Serão emitidas de 3.000.0000 

(três milhões) novas ações ordinárias escriturais, com valor nominal de R$ 17,00 

(dezessete reais) cada uma, as quais terão os mesmos direitos e características 

idênticas às ações ordinárias atualmente existentes, incluindo a participação nos 

juros sobre capital próprio e/ou dividendos que vierem a ser declarados, 

calculados pro rata temporis, a contar da data do início do prazo de subscrição, e 

serão pagos após a aprovação desse aumento pelo Banco Central do Brasil. 

 

C) Preço de Emissão: 1) O preço de subscrição das novas ações ordinárias é de 

R$20,00 (vinte reais), cada uma, e foi fixado sem diluição injustificada para os 

atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º, da Lei das S.A., 

levando-se em consideração o valor econômico das ações, por ter sido 

considerado o critério que, dentre os demais estabelecidos pela Lei das S.A., é o 

mais adequado para refletir o preço justo das ações do Banco, na medida em que 

demonstra a efetiva capacidade de geração de riqueza da Companhia, por retratar 

o seu potencial econômico. O valor econômico foi calculado com base na 

perspectiva de rentabilidade da Companhia, medida pelo método do “Fluxo de 

Dividendos Descontados”, em conformidade com o Relatório de Avaliação 

Econômico-Financeira do Banco elaborado pela KPMG Corporate Finance Ltda.. 

2) Em atendimento aos preceitos do artigo 13, § 2º, da Lei 6.404/1976 (Lei das 

S.A.), o preço de emissão será desdobrado, sendo que o montante de R$ 

51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), correspondente ao valor 

nominal da ação, será incorporado ao Capital Social e o restante, no importe de 

R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), será registrado em Reserva de Capital, 

em conformidade com o § 1º do artigo 182 da Lei das S.A., até posterior 

deliberação. Nesses termos, o Capital Social passará de R$ 31.028.400,00 (trinta 

e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais) para R$ 82.028.400,00 (oitenta 

e dois milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais). 

 

D) Direto de Preferência e Fator de Subscrição: Terão direito de subscrever as 

ações emitidas no Aumento de Capital os acionistas titulares de ações ordinárias 

e/ou preferenciais com posição acionária em 14 de dezembro de 2017. A partir de 

15 de dezembro de 2.017, inclusive, as ações do Banco serão negociadas sem o 

direito de subscrição. Cada acionista terá o direito de subscrever o percentual de 

164,3655489809% incidente sobre cada ação que for titular. As frações de ações 

decorrentes do exercício do direito de preferência, do exercício do direito de 

subscrição no Rateio de Sobras serão desconsideradas 

 

E) Prazo para exercício do direito de preferência: O prazo de preferência para 

subscrição das ações ordinárias emitidas é de 32 dias, iniciando-se no dia 15 de 

dezembro de 2017 (inclusive), com término no dia 15 de janeiro de 2.018 
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(inclusive). Dentro desse prazo, o direito de preferência para subscrição das novas 

ações, poderá ser livremente cedido pelos acionistas do Banco a terceiros, nos 

termos do art. 171, §6º, da Lei 6.404/76. 

 

F) Procedimento para a subscrição das ações e forma de integralização: Dentro do 

prazo previsto no item E, a subscrição e a integralização das novas ações 

ordinárias serão feitas mediante o preenchimento do Boletim de Subscrição, 

observado o seguinte: O Boletim de Subscrição poderá ser obtido (a) em qualquer 

agência do Banco Mercantil do Brasil S.A.; (b) através de pedido encaminhado 

pelo acionista, no prazo previsto no Aviso aos Acionistas, para o endereço 

eletrônico relacoescominvestidores@mercantil.com.br; (c) através de solicitação 

de encaminhamento por fax, feita pelo acionista à Gerência de Relações com 

Investidores nos telefones (31) 3057-6234 ou (31) 3057-6196 e fax 90(XX)31-

3057-6859; (d) Os acionistas que tiverem suas ações custodiadas junto à Central 

Depositária da B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão, deverão exercer seus direitos de 

preferência para subscrição das novas ações por meio de seus agentes de custódia. 

(e) A integralização deverá ser feita, em moeda corrente e à vista, em qualquer 

agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. (f) Caso o acionista/subscritor resida 

em localidade onde o Banco Mercantil do Brasil S.A. não possua agência, ou caso 

não possa ou tenha interesse em comparecer pessoalmente a uma agência do 

Banco Mercantil do Brasil S.A. para firmar o boletim de subscrição a 

integralização poderá ser feita, via DOC ou TED, através da instituição financeira 

de preferência do acionista/subscritor para a conta de titularidade do Banco 

Mercantil de Investimentos S.A, cujos dados são informados no Boletim de 

Subscrição; (g) Caso a subscrição/integralização ocorra fora da rede de agências 

do Banco Mercantil do Brasil S.A, o acionista/subscritor deverá encaminhar o 

Boletim de Subscrição e o comprovante do DOC ou TED, via correio, para a 

Gerência de Relações com Investidores (Rua Rio de Janeiro 654/14º andar, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.160-041). Antes do envio via correio, o 

acionista/subscritor deverá encaminhar tais documentos para o fax 90(XX)31-

3057-6859. 

 

G) Rateio de Sobras: a) Findo o Prazo para o Exercício do Direito de Preferência 

(Item E), caso se verifiquem sobras de ações não subscritas, os acionistas que 

houverem manifestado expressamente interesse na reserva de sobras nos 

respectivos Boletins de Subscrição, poderão subscrevê-las, na proporção das 

novas ações que tenham subscrito (“Rateio de Sobras”); b) Será realizado 1(um) 

único período de Rateio de Sobras com prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

subscrição das sobras, conforme será informado em novo Aviso aos Acionistas 

para efetuar a subscrição das sobras; c) Após o término do prazo de Rateio de 

Sobras, caso ainda remanesçam ações não subscritas, o saldo não rateado será 

vendido em Bolsa, em benefício da companhia. 

 

H) Diluição: O percentual de diluição potencial para os acionistas que não 

PÁGINA: 197 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

subscreverem qualquer ação no Aumento de Capital será de 62,1735886500%. 

 

I) Subscrição Total do Aumento de Capital: O Banco Mercantil do Brasil S.A., 

CNPJ 17.184.037/0001-10, controlador do Banco (“Controlador”), através de 

Reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 11 de Dezembro de 

2017, comprometeu-se a subscrever a totalidade das ações correspondentes ao seu 

direito de preferência, assim como a integralidade do Aumento de Capital, para o 

caso de nenhum outro acionista exercer seu direito de subscrição e, 

adicionalmente, a subscrever a totalidade das sobras, ou seja, caso nenhum outro 

acionista peça reserva de sobras de ações ou, ainda, habilitando-se para aquisição 

de eventuais sobras a serem vendidas em Bolsa. 

 

J) Homologação: Após a subscrição integral das ações emitidas, o Conselho de 

Administração se reunirá para homologar o Aumento de Capital, o qual estará 

sujeito à aprovação do Banco Central do Brasil, nos termos da Lei 4.595/64. 

 

K) Crédito das Ações: As ações emitidas serão creditadas aos respectivos 

subscritores em até 5 (cinco) dias úteis após a homologação do aumento de capital 

pelo Banco Central do Brasil o que será divulgado através de publicação de novo 

Aviso aos Acionistas 

 

L) Autorização: A Diretoria do Banco Mercantil de Investimentos S.A. fica 

autorizada a adotar as providências necessárias à implementação da presente 

Subscrição Particular de Ações, inclusive a publicação dos Avisos aos Acionistas 

e Comunicados ao Mercado.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-

se a presente ata que, após lida e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes 

assinada.  

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO BANCO MERCANTIL 

DE INVESTIMENTOS S.A., realizada no dia 13 de novembro de 2017, às 10:00 

(dez) horas, na sede do Banco Mercantil de Investimentos S. A., na Rua Rio de 

Janeiro, 654, em Belo Horizonte, Minas Gerais, compareceram os senhores abaixo 

citados, que este termo assinaram, a fim de, na presença do Presidente do 

Conselho de Administração, Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, tomarem 

posse nos cargos de Diretores, para os quais foram eleitos, na Reunião do 

Conselho de Administração, realizada em 11 de setembro de 2017, e devidamente 

credenciados pelo Banco Central do Brasil, conforme Oficio 22242/2017-

BCB/DEORF/GTBHO, de 03/11/2017, com mandato até a primeira Reunião do 

Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária de 2020: Diretor-

Presidente: Roberto Godoy Assumpção, residente e domiciliado nesta Capital, 

na Rua Juvenal de Melo Senra, 409/902, Belvedere, CEP 30320-660; Diretor 

Executivo: Luiz Carlos de Araújo, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 
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João Gualberto Filho, 575, Sagrada Família, CEP 31030-410; Diretores: Athaíde 

Vieira dos Santos, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Bernardo 

Guimarães, 2.145/1501, Lourdes, CEP 30140-082; Ives Alexandre Nunes, 

residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Turmalina, 419/201, Prado, CEP 

30411-117 e Pedro Campos Vasconcellos, residente e domiciliado nesta Capital, 

na Rua Jornalista Jair Silva, 54/1001, Cruzeiro, CEP 30310-290. Os Diretores 

acima qualificados declaram que não possuem quaisquer impedimentos para o 

exercício dos cargos, em especial aqueles elencados no Art. 147, da Lei 6.404/76, 

na Instrução CVM nº 367, de 05/06/02 e na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho 

Monetário Nacional. Depois de cumprirem o que dispõe o Art. 157, da Lei 

6.404/76, os Diretores eleitos confessaram-se empossados e ratificaram, para 

todos os efeitos, seu compromisso de bem servir aos interesses do Banco, 

assumindo os deveres e as prerrogativas legais de seus cargos. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., 

realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 - 5º andar, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 2017 às 10:00 (dez) horas, com 

a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, o 

Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, 

informou aos demais conselheiros que a Diretora, Sra. Mariana Machado de 

Araújo de Souza Lima, entregou carta de renúncia ao cargo para o qual foi 

designada em 30/07/2014. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 

qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os 

conselheiros presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A, 

realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, no dia 11 de setembro de 2017, às 15:00 (quinze) horas, 

com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, 

preenchendo as condições previstas no Art. 147 da Lei 6404/76 e na Resolução nº 

4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional, foram eleitos, por unanimidade,  

abstendo-se de votar os legalmente impedidos, com mandato até a primeira 

reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 

2020, para membros da Diretoria, os senhores a seguir relacionados e 

qualificados: Athaíde Vieira dos Santos, brasileiro, casado, economista, residente 

e domiciliado nesta Capital, na Rua Bernardo Guimarães, 2.145/1501, Lourdes, 

CEP 30140-082, C.I. nº 2631 – CORECON-MG e CPF nº 071.712.506-87; 

Roberto Godoy Assumpção, brasileiro, separado judicialmente, administrador de 

empresas, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Rua Juvenal de 

Melo Senra, 409/902, Bairro Belvedere, CEP 30320-660, C. I. nº M-1.245.492 - 

SSPMG e CPF nº 496.061.746-20; Luiz Carlos de Araújo, brasileiro, casado, 

contador, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua João Gualberto Filho, 575, 
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Sagrada Família, CEP 31030-410, C.I. nº MG-036360/O-4-CRC e CPF nº 

091.739.196-91; Ives Alexandre Nunes, brasileiro, casado, contador, residente e 

domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Turmalina, 419/201, Bairro Prado, 

CEP 30411-117, C.I. nº MG-065493/O-7 – CRCMG e CPF nº 520.577.126-72 e 

Pedro Campos Vasconcellos, brasileiro, casado, advogado, residente e 

domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Jornalista Jair Silva, 54/1001, 

Bairro Cruzeiro, CEP 30310-290, C.I. nº 89042 – OAB/MG e CPF nº 

043.188.646-69. II -  Os Diretores eleitos serão assim designados: Diretor-

Presidente: Roberto Godoy Assumpção. Diretor Executivo: Luiz Carlos de 

Araújo. Diretores:  Athaíde Vieira dos Santos, Ives Alexandre Nunes e Pedro 

Campos Vasconcellos. III – Ainda conforme a legislação pertinente, deliberou-se 

a distribuição de atribuições específicas, da seguinte forma: Responsável pelo 

SCR, Risco de Liquidez, Sistema RDR, Lavagem de Dinheiro e contra crimes da 

Lei 9613, fornecimento de informações, apuração montante RWA, PR e Cap. 

Princ., Responsável pelas contas de depósito, operações emp. e troca de títulos,  

cadastro de clientes do SFN – CCS, responsável pela operação de emissão de 

Letras Imobiliárias Garantidas,  Supervisão e Controles Internos (art. 4º, II, ICVM 

505) e Supervisão das regras, procedimentos e controles internos (ICVM 543): 

Luiz Carlos de Araújo. Atualização de dados no Unicad e Mediação na negociação 

de títulos e valores mobiliários Bolsa ou Balcão: Athaíde Vieira dos Santos. Área 

Contábil, cumprimento das normas da ICVM 505 (art. 4º, I) e cumprimento das 

normas estabelecidas na ICVM 543/2013: Ives Alexandre Nunes. Relações com 

Investidores e Área de ações escriturais: Roberto Godoy Assumpção. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a 

presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros presentes 

assinada. 

 

 Conforme Aviso aos Acionistas quanto à APROVAÇÃO DA 

RERRATIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO GRUPAMENTO, o 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia” ou “BMI”) 

comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Central do 

Brasil (“BACEN”), por meio do Ofício 15.267/2017-BCB/Deorf/GTBHO, 

expedido em 2 de agosto de 2017, aprovou os assuntos deliberados na Assembleia 

Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2017 (“AGE de 28.06.17”), a 

qual, entre outras matérias, rerratificou as características do grupamento das ações 

emitidas pelo BMI deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

26 de abril de 2016 (“Grupamento”). 

 

Dessa forma, considerando que a efetivação do Grupamento estava condicionada 

à aprovação pelo BACEN, os procedimentos relativos ao Grupamento serão 

iniciados e efetivados de acordo com os seguintes termos e condições, em linha 

com as deliberações tomadas na AGE de 28.06.17: 

 

(i) Fator do Grupamento: As ações serão grupadas à razão de 100 (cem) ações 
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de cada espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social 

da Companhia a ser dividido em 1.825.200 (um milhão, oitocentas e vinte e cinco 

mil e duzentas) ações escriturais, sendo 1.115.056 (um milhão, cento e quinze mil 

e cinquenta e seis) ações ordinárias e 710.143 (setecentas e dez mil e cento e 

quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 

(dezessete reais) cada uma. 

 

(i.i) O Grupamento não implicará em alteração do valor do capital social da 

Companhia, e as ações grupadas conferirão aos seus titulares direitos iguais aos 

atualmente previstos no Estatuto Social da Companhia, sem quaisquer alterações 

aos direitos patrimoniais e políticos das ações. 

 

(ii) Prazo para Eventual Ajuste das Posições pelos Acionistas: Os acionistas 

terão o prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste aviso no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais, no jornal O Tempo e no jornal Folha de São 

Paulo – Regional São Paulo, ou seja, até  12 de Setembro de 2017, para, a seu 

livre e exclusivo critério, ajustar suas posições acionárias em lotes múltiplos de 

100 (cem) ações, mediante negociação na BM&FBOVESPA. 

 

(iii) Ações ao Portador: Os acionistas detentores de ações ao portador deverão 

solicitar a conversão dessas ações para a forma nominativa, mediante 

apresentação dos títulos com seus respectivos cupons, CPF e documento de 

identidade, a ser realizada por meio do comparecimento do acionista junto a 

qualquer agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. ou mediante os 

procedimentos descritos nos subitens “i” e “ii” da alínea “a” do item “iv” abaixo.. 

 

(iv) Procedimentos Adicionais: Transcorrido o prazo para ajuste das posições 

pelos acionistas, as eventuais frações de ações resultantes do Grupamento serão 

separadas, aglutinadas em números inteiros, e vendidas em leilões a serem 

realizados na BM&FBOVESPA. As frações de ações serão debitadas das posições 

acionárias, previamente à realização dos leilões, sendo os valores resultantes da 

alienação das frações disponibilizados aos respectivos titulares, em até 5 (cinco) 

dias úteis após a venda do último lote, da seguinte forma:  

 

(a) os acionistas titulares de frações de ações deverão comparecer a qualquer 

agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. de sua livre escolha para comprovar a 

sua condição de titular dessas frações e, após análise dessa documentação 

comprobatória, receber os valores a que fizerem jus. Caso o acionista não possa 

ou tenha interesse em comparecer pessoalmente a uma agência do Banco 

Mercantil do Brasil S.A. (inclusive no caso de residir em localidade onde o Banco 

Mercantil do Brasil S.A. não possua uma agência), deverá: (i) encaminhar a 

documentação que comprove a sua condição de titular dessas frações, via correio, 

para a Gerência de Relações com Acionistas (Rua Rio de Janeiro 654/14º andar, 

Belo Horizonte/MG, CEP 30160-912); e (ii) no mesmo dia do envio pelo correio, 
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encaminhar a imagem/digitalização de tais documentos para o endereço eletrônico 

relacoescominvestidores@mercantil.com.br ou por fax (31) 3057-685; para, após 

análise dessa documentação comprobatória, receber os valores a que fizer jus;  

 

(b) o valor correspondente aos acionistas cujas ações estejam custodiadas na 

Central Depositária da BM&FBOVESPA, será creditado diretamente à Central 

Depositária da BM&FBOVESPA, que se encarregará de repassá-lo aos acionistas 

por meio dos agentes de custódia; e 

 

(c) para os acionistas cujas ações, registradas no livro de escrituração, 

encontram-se bloqueadas ou com o cadastro desatualizado, o valor será retido pela 

Companhia e mantido à disposição do respectivo acionista, exclusivamente para 

pagamento, mediante apresentação de documentação comprobatória de 

desbloqueio ou de identificação, conforme o caso, a ser realizada por meio do 

comparecimento do acionista junto a qualquer agência do Banco Mercantil do 

Brasil S.A. ou mediante os procedimentos descritos nos subitens “i” e “ii” da 

alínea “a” acima.  

 

(iv.i) As ações do BMI serão negociadas grupadas no primeiro pregão após o 

encerramento do prazo concedido para ajuste das posições, isto é, em 13 de 

Setembro de 2017.  

As datas dos leilões das frações de ações serão comunicadas aos acionistas após 

o decurso do prazo para ajuste das posições acionárias, por meio de avisos aos 

acionistas a serem oportunamente publicados pela Companhia.  

 

Para informações adicionais, os acionistas poderão entrar em contato com a 

Gerência de Relações com Acionistas nos telefones (031) 3057-6234 e (031) 

3057-6196 ou por meio do endereço eletrônico 

relacoescominvestidores@mercantil.com.br.  

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. 

E “TERMO DE POSSE” – realizada no dia 21 de julho de 2017, às 15:00 (quinze) 

horas, na sede do Banco Mercantil de Investimentos S. A., na Rua Rio de Janeiro, 

654, em Belo Horizonte, Minas Gerais, reuniram-se os membros do Conselho de 

Administração do Banco, que este termo assinam, todos residentes em Belo 

Horizonte - MG, eleitos em Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril 

de 2017, e já  devidamente credenciados pelo Banco Central do Brasil, conforme 

Oficio 10524/2017-BCB/DEORF/GTBHO, de 13/06/2017, a fim de  tomarem 

posse, com  mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020: Marco Antônio 

Andrade de Araújo, domiciliado na Rua Espírito Santo, 2568/1301 - Lourdes, 

CEP 30160-038; Luiz Henrique Andrade de Araújo, domiciliado na Rua dos 

Inconfidentes, 307/701 - Funcionários, CEP 30140-122; José Ribeiro Vianna 

Neto, domiciliado na Rua Patagônia, 1155/901 - Sion, CEP 30320-080; Paulo 
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Henrique Brant de Araujo, domiciliado na Rua Nagib Jeha, 155 - Mangabeiras, 

CEP 30210-460 e Amadeu Brasileiro dos Santos, domiciliado na Rua Via Láctea, 

325 – Santa Lucia, CEP 30360-270. Os Conselheiros acima qualificados declaram 

que não possuem quaisquer impedimentos para o exercício dos cargos, em 

especial aqueles elencados no Art. 147, da Lei 6.404/76, na Instrução CVM nº 

367, de 05/06/02 e na Resolução nº 4122/2012, do Conselho Monetário Nacional. 

Depois de cumprirem o que dispõe o Art. 157, da Lei 6.404/76, os eleitos 

confessaram-se empossados e ratificaram, para todos os efeitos, seu compromisso 

de bem servir aos interesses do Banco, assumindo os deveres e as prerrogativas 

legais de seus cargos. Foram ainda eleitos, por unanimidade dos presentes, para 

os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho, os Srs. Luiz 

Henrique Andrade de Araújo, Marco Antônio Andrade de Araújo e José Ribeiro 

Vianna Neto, respectivamente. Os eleitos, Fernando Antônio Machado Carvalho 

e Francisco Hilário Rosa não tomaram posse, posto terem renunciado ao mandato 

em 07/07/2017, conforme documento recebido pelo secretário do Conselho de 

Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para 

constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os Conselheiros 

assinada, valendo também como “Termo de Posse”. 

 

 

 Conforme ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO 

MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. – realizada no dia 28 de junho de 

2017, às 10:00 (dez) horas, na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 5º andar, 

em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a presença dos acionistas representando 

mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, estando também 

presente o Sr. Luiz Henrique Andrade de Araújo, Vice-Presidente do Conselho de 

Administração, ocorreram as seguintes deliberações: I - (a) Em razão da decisão 

do Banco Central do Brasil, que indeferiu o aumento de capital deliberado pela 

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 04/04/2016 (“AGE 04.04”), foi 

aprovada, por unanimidade, a retificação da alteração do art. 5º do Estatuto Social 

aprovada na AGE de 04.04, tendo em vista que o capital social da Companhia 

deverá permanecer o mesmo em relação àquele vigente antes do aumento de 

capital, isto é, R$31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte e oito mil e 

quatrocentos reais). (b) Aprovar o procedimento de restituição dos valores 

integralizados pelos subscritores e o cancelamento dos recibos de subscrição 

emitidos no âmbito do aumento de capital, incluindo (b.1) o cancelamento dos 

recibos de subscrição emitidos no âmbito do aumento de capital; e (b.2) a 

devolução dos recursos integralizados pelos subscritores no âmbito do aumento 

de capital, acrescidos da remuneração dos títulos investidos em conformidade 

com as disposições do artigo 3º, inciso VII, alínea “a”, da Resolução nº 2.027, de 

24 de novembro de 1993, mediante depósito nas contas correntes indicadas pelos 

subscritores nos respectivos recibos de subscrição; ratificando todos os atos já 

praticados pelo Conselho de Administração e Diretores da Companhia 

relacionados a tais matérias. II – Em relação à Assembleia Geral Extraordinária, 
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realizada em 26 de abril de 2016 (“AGE de 26.04”), foram aprovadas, por 

unanimidade, as seguintes deliberações: (a) Ratificar a deliberação de 

Grupamento de ações, à razão de 100 (cem) ações de cada espécie para 1 (uma) 

ação da respectiva espécie; (b) Retificar as características do Grupamento, que 

passará a considerar a totalidade das ações representativas do capital social do 

BMI existente antes do Aumento de Capital, da seguinte forma: (b.1) Condição 

Para a Efetivação do Grupamento: Nos termos da legislação e regulamentação 

vigentes, a ata desta Assembleia está sujeita à aprovação pelo Banco Central do 

Brasil e, portanto, os procedimentos relativos ao Grupamento só serão iniciados e 

efetivados após a homologação da ata pelo Banco Central do Brasil; (b.2) Fator 

do Grupamento: As ações serão grupadas à razão de 100 (cem) ações de cada 

espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social da 

Companhia a ser dividido em 1.825.200 (um milhão, oitocentas e vinte e cinco 

mil e duzentas) ações escriturais, sendo 1.115.057 (um milhão, cento e quinze mil 

e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentas e dez mil, cento e 

quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 

(dezessete reais) cada uma. (b.2.1) O Grupamento não implicará em alteração do 

valor do capital social da Companhia, e as ações grupadas conferirão aos seus 

titulares direitos iguais aos atualmente previstos no Estatuto Social da Companhia, 

sem quaisquer alterações aos direitos patrimoniais e políticos das ações. (b.3) 

Prazo para Eventual Ajuste das Posições pelos Acionistas: Caso a ata desta 

Assembleia seja homologada pelo Banco Central do Brasil, a Companhia irá 

divulgar Aviso aos Acionistas, no qual será estabelecido o prazo de 30 (trinta) 

dias contados da publicação do referido aviso, para que os acionistas possam, a 

seu livre e exclusivo critério, ajustar suas posições acionárias em lotes múltiplos 

de 100 (cem) ações, mediante negociação na BM&FBOVESPA. (b.4) Ações ao 

Portador: Os acionistas detentores de ações ao portador deverão solicitar a 

conversão dessas ações para a forma nominativa, comparecendo a qualquer 

Agência do Banco Mercantil do Brasil S.A., de posse dos títulos com seus 

respectivos cupons, CPF e documento de identidade. (b.5) Procedimentos 

Adicionais: Transcorrido o prazo para ajuste das posições pelos acionistas, as 

eventuais frações de ações resultantes do Grupamento serão separadas, 

aglutinadas em números inteiros, e vendidas em leilão a ser realizado na 

BM&FBOVESPA. As frações de ações serão debitadas das posições acionárias, 

previamente à realização dos leilões, sendo os valores resultantes da alienação das 

frações disponibilizados aos respectivos titulares, em até 5 (cinco) dias úteis após 

a venda do último lote, da seguinte forma: (b.5.1) os acionistas titulares de frações 

de ação deverão comparecer em qualquer Agência do Banco Mercantil do Brasil 

S.A. de sua livre escolha para comprovar a sua condição de titular dessas frações 

para, após análise dessa documentação comprobatória, receber os valores a que 

fizerem jus; (b.5.2) o valor correspondente aos acionistas cujas ações estejam 

custodiadas na Central Depositária da BM&FBOVESPA, será creditado 

diretamente à Central Depositária da BM&FBOVESPA, que se encarregará de 

repassá-lo aos acionistas por meio dos agentes de custódia; e (b.5.3) para os 
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acionistas cujas ações, registradas no livro de escrituração, encontram-se 

bloqueadas ou com o cadastro desatualizado, o valor será retido pela Companhia 

e mantido à disposição do respectivo acionista, exclusivamente para pagamento, 

mediante apresentação, junto a qualquer agência do Banco Mercantil do Brasil 

S.A., de documentação comprobatória de desbloqueio ou de identificação, 

conforme o caso. (b.5.4) Se homologadas as deliberações desta Assembleia pelo 

Banco Central do Brasil, as ações do BMI serão negociadas grupadas no primeiro 

pregão após o encerramento do prazo concedido para ajuste das posições. (b.6) 

Tendo em vista a aprovação da retificação das características do Grupamento nos 

termos do aqui deliberados, o art. 5º do Estatuto Social da Companhia, com a 

finalidade de refletir o correto número de ações em que se divide o capital social 

da Companhia e o respectivo valor nominal das ações, passará a ter a seguinte 

redação: “Art. 5º - O capital social do Banco é de R$31.028.400,00 (trinta e um 

milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais), dividido em 1.825.200 (um milhão, 

oitocentas e vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 1.115.057 (um 

milhão, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 

(setecentas e dez mil,  cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas do valor 

nominal de R$17,00 (dezessete reais) cada uma.”; (c) Ratificar a alteração aos 

artigos 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 do Estatuto Social e demais deliberações da 

AGE de 26.04 que não tenham sido objeto de retificação expressa por esta 

Assembleia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para 

constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os acionistas 

presentes assinada. 

 

 Conforme Fato Relevante publicado no dia 01/06/2017, O BANCO 

MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia” ou “BMI”), em 

atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 

358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunicou aos seus acionistas 

e ao mercado em geral que o Banco Central do Brasil (“BACEN”), [no âmbito do 

processo relativo ao pedido de homologação do aumento do capital social do BMI 

decorrente da oferta pública de distribuição de ações (“Processo”, 

“Homologação” e “Aumento de Capital”, respectivamente)], expediu o Ofício nº 

9.230-2017-BCB/Deorf/GTBHO (“Ofício”), por meio do qual, dentre outros 

assuntos:  

 

(i) indeferiu o Aumento de Capital, deliberado em Assembleia Geral 

Extraordinária de 4 de abril de 2016; e 

(ii) determinou a restituição das quantias integralizadas pelos subscritores 

com acréscimo dos rendimentos auferidos pelos títulos. 

 

De acordo com o Ofício, o BACEN informa que o indeferimento do Aumento de 

Capital fundamentou-se no “não atendimento de solicitações de apresentação de 

documentos considerados imprescindíveis à análise do pleito e fundamentação 

constante dos autos”. 
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A este respeito, conforme Parecer 3.253/2017-DEORF/GTBHO que instrui o 

Ofício, tais documentos seriam, notadamente, os seguintes, relacionados ao 

ingresso de acionista com participação qualificada, qual seja, a CODEMIG 

Participações S.A. (“CODEPAR”): 

 

(i) manifestação conclusiva da Secretaria do Tesouro Nacional (“STN”) 

acerca da compatibilidade de eventual operação assumida no âmbito do 

PAF/PROES com a aquisição de participação no BMI, implicando em 

aumento da presença estatal em atividade bancária; e 

 

(ii) manifestação conclusiva do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais (“TCE/MG”) acerca da operação/interpretação da Lei estadual nº 

19.965, de 26 de dezembro de 2011, do estatuto social da CODEPAR e da 

regularidade da operação de aquisição de participação no BMI.  

 

Tendo em vista que as exigências formuladas envolvem manifestação de terceiros 

sobre os quais o BMI não tem ingerência, a Companhia se viu diante de um 

intransponível impasse para viabilizar o seu cumprimento. 

 

Dessa forma, considerando que o Aumento de Capital foi aprovado sob condição 

suspensiva da Homologação pelo BACEN, conforme é a praxe das instituições 

financeiras e foi amplamente informado pelo BMI nos Fatos Relevantes 

divulgados em 03 de março, 10 de março e 04 de abril de 2016, tendo em vista o 

seu indeferimento pela BACEN, a operação não produzirá efeitos e, assim, todos 

os recibos de subscrição de ações ordinárias e preferenciais emitidos no âmbito do 

Aumento de Capital (“Recibos de Subscrição”) serão cancelados e os respectivos 

valores depositados pelos subscritores serão devolvidos com a remuneração dos 

títulos investidos em conformidade com as disposições do artigo 3º, inciso VII, 

alínea “a”, da Resolução nº 2.027, de 24 de novembro de 1993.  

 

A devolução dos recursos integralizados será realizada a partir do trânsito final da 

decisão proferida pelo BACEN, mediante depósito nas contas correntes indicadas 

pelos subscritores quando da assinatura dos Recibos de Subscrição.  

 

Adicionalmente, o Acordo de Acionistas do BMI celebrado em 12 de julho de 

2016 entre o Banco Mercantil do Brasil S.A. e a CODEPAR, conforme Fato 

Relevante divulgado pelo BMI na mesma data, também deixa de ter eficácia, uma 

vez que seus efeitos estavam igualmente condicionados à Homologação do 

Aumento de Capital pelo BACEN. 

 

Por fim, a Companhia informa que convocará oportunamente a Assembleia Geral 

Extraordinária para tomar conhecimento da decisão do BACEN e procedimentos 

relativos à devolução dos recursos e o cancelamento dos Recibos de Subscrição, 
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bem como para deliberar sobre a re-ratificação da Assembleia Geral de Acionistas 

realizada em 26 de abril de 2017 que deliberou sobre o grupamento da totalidade 

das ações emitidas pelo BMI, considerando que a referida deliberação (a) teve 

como premissa o capital social da Companhia após a realização do Aumento de 

Capital; e (b) estava sujeito à Homologação pelo BACEN. 

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito 

dos assuntos objeto deste fato relevante. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO BANCO MERCANTIL 

DE INVESTIMENTOS S. A. E “TERMO DE POSSE” – realizada no dia 02 de 

maio de 2017, às 10:00 (dez) horas, na sede do Banco Mercantil de Investimentos 

S. A., na Rua Rio de Janeiro, 654/680, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

compareceu o Sr. Rodrigo Schuind da Costa Guedes, que assinou o termo,  

residente e domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Alvorada do Sul, 368, Bairro 

Jardim Guedala, CEP 05612-010, eleito em Reunião do Conselho de 

Administração realizada em 07 de março de 2017, tendo seu nome aprovado pelo 

Banco Central do Brasil, conforme Ofício 6396/2017-BCB/DEORF/GTBHO, de 

17/04/2017, a fim de tomar posse no cargo de Diretor Executivo, com mandato 

coincidente com o dos demais Diretores, ou seja, até a primeira Reunião do 

Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária de 2017. O 

Diretor Executivo acima qualificado declarou que não possui quaisquer 

impedimentos para o exercício do cargo, em especial aqueles elencados no Art. 

147, da Lei 6.404/76, na Instrução CVM nº 367, de 05/06/02 e na Resolução nº 

4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional.  Depois de cumprir o que dispõe o 

Art. 157, da Lei 6.404/76, o Diretor Executivo eleito confessou-se empossado e 

ratificou para todos os efeitos, seu compromisso de bem servir aos interesses do 

Banco, assumindo os deveres e as prerrogativas legais de seu cargo. 

 

 Conforme ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO 

MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A.-, realizada na sede social, na Rua 

Rio de Janeiro, 654 - 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais,  no dia 24 de 

abril de 2017, às 15:00 (quinze) horas, na qual compareceram os acionistas 

representando mais de 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, 

estando também presentes o Sr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho 

de Administração e o Sr. André Augusto Aguiar Ferreira Campos, representante 

de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa responsável pela 

auditoria do Banco, foram aprovadas, sem reservas, abstendo-se de votar os 

legalmente impedidos, as contas dos administradores referentes ao exercício 

encerrado em 31/12/2016, tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da 

seguinte forma: a) aquelas referentes ao primeiro semestre de 2016, nas páginas 

13, 14 e 15 do "Hoje em Dia", edição de 18/08/2016. b) As demonstrações 

relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016, inclusive relatório da 

Administração e parecer dos auditores independentes, nas páginas 4, 5, 6 e 7 do 

PÁGINA: 207 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

"Minas Gerais", edição de 07/03/2017 e nas páginas 28, 29, 30 e 31 do "O 

Tempo", edição de 07/03/2017, e, sob a forma de extrato, na página B3 do "Folha 

de São Paulo – Regional São Paulo", edição de 16/03/2017. c) Também foi 

aprovada, a destinação do resultado obtido no exercício findo, cujo lucro líquido 

foi de R$13.089.127,68, pagando-se juros sobre capital próprio a título de 

dividendos, no valor bruto de R$ 4.015.516,12, relativos ao 2º semestre de 2016 

e pagos em 29/03/2017, constituindo-se Reserva Legal de R$ 654.456,38 e 

Reservas Estatutárias para Aumento de Capital no valor de R$8.419.155,18. II -  

Preenchendo as condições previstas na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho 

Monetário Nacional,  foram eleitos para membros  do Conselho de Administração, 

com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2020, os acionistas a seguir 

relacionados: Marco Antônio Andrade de Araújo, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Espírito 

Santo, 2568/1301, Bairro Lourdes, CEP 30160-038, C.I. nº M-1.244.298 – 

SSPMG e CPF nº 471.028.376-15; Luiz Henrique Andrade de Araújo, brasileiro, 

casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 

dos Inconfidentes, 307/701-Bairro Funcionários, CEP 30140-122, C.I. nº M-

1.049.011-SSPMG  e CPF 301.127.376-68; Paulo Henrique Brant de Araujo, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta 

Capital, na Rua Nagib Jeha, 155, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-460, C.I. nº 

MG-6.054.097- SSPMG e CPF nº 048.540.846-50; José Ribeiro Vianna Neto, 

brasileiro, separado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 

Patagônia, 1155/901-Bairro Sion, CEP 30320-080, C.I. nº 29.410-OAB/MG e 

CPF 318.695.726-53; Amadeu Brasileiro dos Santos, brasileiro, casado, 

advogado, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Via Láctea, 325-Bairro 

Santa Lúcia, CEP 30360-270, C.I. nº M-94.771-SSPMG e CPF 001.268.456-20; 

Fernando Antônio Machado Carvalho, brasileiro, divorciado, aposentado, 

residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Carangola, 82/601, 

Bairro Santo Antônio, CEP 30330-240, C.I. nº MG-46.939 – SSPMG e CPF nº 

137.787.146-00 e Francisco Hilário Rosa, brasileiro, casado, aposentado, 

residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Daniel de Carvalho, 1195/401, 

Bairro Gutierrez, CEP 30441-152, C.I. nº 6.611.765 – SSPSP e CPF nº 

095.622.906-97. III - Foi aprovada, abstendo de votar os legalmente impedidos, a 

remuneração global dos administradores para o exercício de 2017 em R$ 

5.300.000,00, ficando o Conselho de Administração autorizado a fixar os 

honorários dos seus membros e dos Diretores, dentro daquele total. IV – 

Conforme deliberado em reunião do conselho de administração de 11/11/2016, os 

jornais para as publicações legais do Banco passam a ser “Minas Gerais”, “O 

Tempo” e “Folha de São Paulo-Regional São Paulo”. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida 

e aprovada, vai pelos acionistas presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A.-, 
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realizada no dia 30 de março de 2017, às 10:00 (dez) horas, na sede do Banco 

Mercantil de Investimentos S. A., na Rua Rio de Janeiro, 654/680, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, na qual compareceu a totalidade dos membros do 

Conselho de Administração, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. 

Mauricio de Faria Araujo, informou aos demais conselheiros que o Diretor 

Executivo, Sr. Plinio Signorini Filho, entregou carta de renúncia ao cargo para o 

qual foi designado em 22/08/2016. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por 

todos os conselheiros presentes assinada. 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. 

–, realizada no dia 07 de março de 2017, às 10:00 (dez) horas, na sede do Banco 

Mercantil de Investimentos S. A., na Rua Rio de Janeiro, 654, em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, na qual compareceu a totalidade dos membros do Conselho de 

Administração, em razão da renúncia ao cargo de Diretor Presidente, apresentada 

pelo Sr. João Eduardo de Assis Pacheco Dacache, foi aprovada, à unanimidade, a 

designação do Diretor Executivo, Sr. Roberto Godoy Assumpção para ocupar o 

cargo de Diretor Presidente do Banco. Preenchendo as condições previstas no Art. 

147 da Lei 6.404/76 e na Resolução nº 4.122/2012 do Conselho Monetário 

Nacional, foi eleito, por unanimidade, para o cargo de Diretor Executivo, com 

mandato coincidente com o dos demais Diretores, ou seja, até a primeira reunião 

do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2017, o Sr. 

Rodrigo Schuind da Costa Guedes, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

residente e domiciliado em São Paulo – SP, na Rua Alvorada do Sul, 368, Bairro 

Jardim Guedala, CEP 05612-010, C.I. nº 22684997-1 – SSPSP e CPF nº 

280.274.988-99. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para 

constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai pelos Conselheiros 

presentes assinada.   

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO BANCO MERCANTIL 

DE INVESTIMENTOS S. A. – TERMO DE POSSE, realizada no dia 02 de 

janeiro de 2017, às 10:00 (dez) horas, na sede do Banco Mercantil de 

Investimentos S. A., na Rua Rio de Janeiro, 654, em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, compareceram os senhores abaixo citados, que este termo assinam,  a fim 

de tomarem posse nos cargos de Diretores, para os quais foram eleitos na Reunião 

do Conselho de Administração realizada em 18 de julho de 2016 e re-ratificada 

na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de agosto de 2016, e 

devidamente credenciados pelo Banco Central do Brasil, conforme Oficio 

22447/2016-BCB/DEORF/GTBHO, de 29/11/2016, com  mandato até a primeira 

Reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária de 

2017:  Diretor Executivo: Plínio Signorini Filho, residente e domiciliado nesta 

Capital, na Rua Américo Scott, 53/401, Bairro Serra, CEP 30220-010 e Diretor 

Regional:  Ives Alexandre Nunes, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 
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Turmalina, 419/201, Bairro Prado, CEP 30411-117. Os Diretores acima 

qualificados declaram que não possuem quaisquer impedimentos para o exercício 

dos cargos, em especial aqueles elencados no Art. 147, da Lei 6.404/76,  na 

Instrução CVM nº 367, de 05/06/02 e na Resolução nº 4.122/2012,  do Conselho 

Monetário Nacional.  Depois de cumprirem o que dispõe o Art. 157, da Lei 

6.404/76, os Diretores eleitos confessaram-se empossados e ratificaram, para 

todos os efeitos, seu compromisso de bem servir aos interesses do Banco, 

assumindo os deveres e as prerrogativas legais de seus cargos.  

 

 Informações sobre quóruns de instalação de assembleias gerais 

Seguem abaixo informações sobre a instalação das Assembleias Gerais de 

acionistas da Companhia ocorridas nos últimos três exercícios sociais: 

 

Data 28/07/2020 

Tipo de Assembleia Geral AGO 

Instalação em segunda convocação Não 

Quórum de instalação Acionistas representando mais de 1/4 do 

capital social com direito a voto 

 

Data 13/02/2020 

Tipo de Assembleia Geral AGE 

Instalação em segunda convocação Não 

Quórum de instalação Acionistas representando mais de 2/3 das 

ações com direito a voto 

 

Data 16/04/2019 

Tipo de Assembleia Geral AGO 

Instalação em segunda convocação Não 

Quórum de instalação Acionistas representando mais de 1/4 do 

capital social com direito a voto 

 

Data 26/04/2018 

Tipo de Assembleia Geral AGE 

Instalação em segunda convocação Não 

Quórum de instalação Acionistas representando mais de 2/3 das 

ações com direito a voto 

 

 

Data 24/04/2018 

Tipo de Assembleia Geral AGO 

Instalação em segunda convocação Não 

Quórum de instalação Acionistas representando mais de 1/4 do 
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capital social com direito a voto 

 

Data 28/06/2017 

Tipo de Assembleia Geral AGE 

Instalação em segunda convocação Não 

Quórum de instalação Acionistas representando mais de 2/3 do 

capital social com direito a voto 

 

Data 24/04/2017 

Tipo de Assembleia Geral AGO 

Instalação em segunda convocação Não 

Quórum de instalação Acionistas representando mais de 1/4 do 

capital social com direito a voto 

 

Atribuições dos órgãos e comitês de assessoramento do Conselho de 

Administração não estatutários / relação hierárquica entre os referidos 

órgãos 

 

A Companhia não possui Órgãos ou Comitês Estatutários ou Não Estatutários de 

assessoramento ao Conselho de Administração. 
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13.1 – Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de 

administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos 

comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de 

remuneração, abordando os seguintes aspectos: 

 

a. objetivos da política ou prática de remuneração 

 

A remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando 

instalado, tem como objetivo o reconhecimento pecuniário pelos serviços profissionais 

prestados à Companhia, conforme definido nas competências estatutárias para cada 

órgão, com vistas à perpetuação da instituição, à satisfação dos clientes, à expansão dos 

negócios e à geração de valor para os acionistas. 

Em 2011, o Banco Mercantil do Brasil S.A., controlador da Companhia, alterou seu 

estatuto social e constituiu o Comitê de Remuneração, o qual tem como atribuições, entre 

outras, elaborar e revisar a Política de Remuneração dos administradores das instituições 

que compõem o Grupo Mercantil do Brasil. 

Conforme definido no estatuto social da Companhia, a aprovação da remuneração do 

Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando instalado, é de 

competência da Assembleia Geral de acionistas, a qual tem por prática autorizar o 

Conselho de Administração a fixar os honorários dos administradores dentro do total 

estabelecido. Os valores se distinguem de acordo com o órgão, cargo e função ocupada 

pelo administrador. 

 

b. composição da remuneração, indicando: 

 

(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles; 

 

Segue abaixo a descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

segregados por órgão da administração: 
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Conselho de Administração 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 

Remuneração Fixa Anual 

A remuneração recebida pelo Conselho de 

Administração é fixada em montante determinado 

e aprovado em Assembleia Geral de acionistas. 

 

A referida remuneração tem por objetivo 

remunerar os administradores pelo exercício de 

suas funções de acordo com o cargo e funções por 

eles exercidas. 

Remuneração Variável 

A Companhia não atribuiu remuneração variável 

aos membros do Conselho de Administração nos 

últimos 3 exercícios sociais. 

Benefícios Pós-Emprego 

A Companhia não confere qualquer benefício pós-

Emprego aos membros do Conselho de 

Administração. 

Benefícios Motivados pela Cessação do 

Exercício do Cargo 

A Companhia não confere qualquer benefício pela 

cessação do exercício do cargo aos membros do 

Conselho de Administração. 

Remuneração baseada em Ações, incluindo 

Opções 

A Companhia não tem política de remuneração 

baseada em ações ou opções para os membros do 

Conselho de Administração. 

 

Diretoria Estatutária 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DESCRIÇÃO E OBJETIVOS 

Remuneração Fixa Anual 

A remuneração recebida pelos membros da 

Diretoria é fixada pelo Comitê de Remuneração do 

Banco Mercantil do Brasil S.A., controlador, e 

aprovada em Assembleia Geral de acionistas. 

 

A referida remuneração tem por objetivo 

remunerar os administradores pelo exercício de 

suas funções de acordo com o cargo e funções por 

eles exercidas. 
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Remuneração Variável 

A Remuneração Variável compreende parcelas de 

Participação nos Lucros dos Administradores - 

PLA, prevista nos parágrafos 1º e 2º do artigo 152 

da Lei das S/A e de Bônus, pagáveis em função do 

atingimento de metas a serem acordadas entre as 

partes, sendo a PLA limitada ao valor total da 

remuneração anual dos administradores ou ao 

percentual equivalente a 10% dos lucros apurados 

no exercício social, prevalecendo o limite que for 

menor. A parcela de Bônus está limitada a 10% dos 

lucros apurados no exercício social. 

Benefícios Pós-Emprego 
A Companhia não confere benefícios pós-

emprego. 

Benefícios Motivados pela Cessação do 

Exercício do Cargo 

A Companhia não confere qualquer benefício pela 

cessação do exercício do cargo aos membros da 

Diretoria. 

Remuneração baseada em Ações, incluindo 

Opções 

A Companhia não tem política de remuneração 

baseada em ações ou opções para os membros da 

Diretoria. 

 

Diretoria Não Estatutária 

Na data do Formulário de Referência, a Companhia não possui Diretoria Não Estatutária. 

Conselho Fiscal 

Na data do Formulário de Referência, a Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 

Comitês Estatutários 

Na data do Formulário de Referência, a Companhia não possui Comitês Estatutários 

instalados. 

Comitês Não Estatutários 

Na data do Formulário de Referência, a Companhia não possui Comitês Não Estatutários 

instalados. 

 

(ii) em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento 

na remuneração total  
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De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total 

para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram, aproximadamente:  

Composição da Remuneração 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Remuneração Fixa Mensal   

Salário ou pró-labore 100% 91% 

Benefícios Diretos ou Indiretos 0% 4% 

Participação em Comitês 0% 0% 

Outros  0% 0% 

Remuneração Variável   

Bônus 0% 5% 

Participação nos Resultados 0% 0% 

Participações em Reuniões 0% 0% 

Comissões 0% 0% 

Outros  0% 0% 

Benefícios Pós-Emprego 0% 0% 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 0% 0% 

Remuneração Baseada em Ações, incluindo Opções 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total 

para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram, aproximadamente: 

Composição da Remuneração 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Remuneração Fixa Mensal   

Salário ou pró-labore 100% 75% 

Benefícios Diretos ou Indiretos 0% 4% 
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Participação em Comitês 0% 0% 

Outros  0% 0% 

Remuneração Variável   

Bônus 0% 12% 

Participação nos Resultados 0% 9% 

Participações em Reuniões 0% 0% 

Comissões 0% 0% 

Outros  0% 0% 

Benefícios Pós-Emprego 0% 0% 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 0% 0% 

Remuneração Baseada em Ações, incluindo Opções 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 

 

De acordo com a tabela abaixo, as proporções de cada elemento na remuneração total 

para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram, aproximadamente:  

Composição da Remuneração 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Remuneração Fixa Mensal   

Salário ou pró-labore 100% 100% 

Benefícios Diretos ou Indiretos 0% 0% 

Participação em Comitês 0% 0% 

Outros  0% 0% 

Remuneração Variável   

Bônus 0% 0% 

Participação nos Resultados 0% 0% 

Participações em Reuniões 0% 0% 

Comissões 0% 0% 
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Outros  0% 0% 

Benefícios Pós-Emprego 0% 0% 

Benefícios Motivados pela Cessação do Exercício do Cargo 0% 0% 

Remuneração Baseada em Ações, incluindo Opções 0% 0% 

TOTAL 100% 100% 

 

(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração  

 

O Comitê de Remuneração do Banco Mercantil do Brasil S.A., controlador da 

Companhia, elabora e revisa a Política de Remuneração dos administradores das 

instituições que compõem o Grupo Mercantil do Brasil considerando uma remuneração 

adequada e o número de dirigentes participantes e respectivos cargos e funções. A Política 

de Remuneração dos administradores é revisada anualmente pelo Comitê de 

Remuneração. 

Não existe uma metodologia única de cálculo e reajuste, pois são levados em 

consideração diversos fatores. Os honorários são reajustados de acordo com as práticas 

de mercado, baseadas em pesquisas específicas em empresas do mesmo setor, bem como 

parâmetros de inflação; e a participação nos lucros e bônus seguem os limites legais, em 

função do lucro realizado em cada exercício e o cumprimento de metas individuais 

estabelecidas. A Política de Remuneração é de tempos em tempos reajustada de modo a 

garantir que esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com 

as metas e com a situação financeira atual e esperada da instituição e com o que dispuser 

a lei e a regulamentação aplicável. 

Não existe uma fórmula de cálculo específica para os reajustes da remuneração dos 

Administradores da Companhia. 

 

(iv) razões que justificam a composição da remuneração  

 

A Política de Remuneração aplicada à administração da Companhia visa a remuneração 

dos profissionais de acordo com as responsabilidades do cargo, práticas de mercado de 

companhias com porte similar ao da Companhia e ao seu nível de competitividade. Dessa 

forma, a remuneração fixa recebida mensalmente por tais administradores se refere ao 

cumprimento das obrigações funcionais associadas aos cargos ocupados, enquanto a 

remuneração variável está vinculada à existência de lucros, servindo como um 

instrumento de atração e retenção de profissionais e a perpetuidade do negócio. A 

Companhia acredita que a combinação entre os componentes fixos e variáveis da 
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remuneração praticada pela Companhia atende aos desafios existentes no curto prazo, 

sem comprometer a sustentabilidade do negócio. 

(v) a existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse 

fato 

 

Na data do Formulário de Referência, a Companhia não possui membros não 

remunerados. 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na 

determinação de cada elemento da remuneração 

 

Para o ano de 2019, foram estabelecidos, os indicadores para a remuneração variável, 

sendo que para a Participação nos Lucros dos Administradores o principal indicador é o 

Lucro Líquido auferido pela Companhia ao final do exercício. Para o pagamento de bônus 

estabeleceu-se, dentre outros, indicadores vinculados ao Resultado, Carteira de Crédito, 

Geração de Receitas, Gestão da Provisão e Gestão das Despesas.  

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores 

de desempenho 

 

O direito à Remuneração Variável – Contratação de Bônus está condicionado ao 

atingimento de metas atribuíveis a indicadores de resultados e ao tempo de permanência 

na empresa, estabelecidos contratualmente e de forma individual. 

O direito à Participação nos Lucros Administradores é condicionado ao atingimento da 

meta de lucro líquido estabelecida para o exercício e ao limite instituído pelo artigo nº 

152, § 1º da Lei nº 6.404. Não havendo atingimento mínimo de 100% da meta de lucro 

líquido estabelecida não há pagamento dessa rubrica. 

 

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses de curto, 

médio e longo prazo da Companhia 

 

A estratégia de remuneração da Companhia tem como objetivo a atração, retenção e 

motivação de profissionais qualificados e a continuidade da Companhia. 

A divisão da remuneração total em fixa e variável, estabelecendo que a remuneração fixa 

representa parcela significativa da remuneração dos administradores, é uma forma de se 

buscar a compatibilidade da política de remuneração com a gestão de riscos da 

Companhia. Assim, a estrutura da política de remuneração visa evitar a assunção de riscos 

excessivos e proteger os acionistas. 
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No curto prazo, a Companhia busca o alinhamento de interesses por meio de honorários 

e pacote de benefícios compatíveis com os níveis de mercado. No médio prazo e longo 

prazo, por meio do pagamento de bônus e de participação nos resultados, que visa a 

premiar o alcance e a superação de metas da Companhia, alinhadas ao orçamento, 

planejamento estratégico e de mercado. 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou 

controladores diretos ou indiretos 

 

Tendo em vista que a Companhia não possui subsidiárias, não existe remuneração 

suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. Quando o 

administrador exerce função em subsidiárias, controladas ou controladores diretos e 

indiretos, a remuneração é suportada pelo próprio beneficiário do serviço prestado pelo 

administrador. 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de 

determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da 

Companhia 

 

Não aplicável, uma vez que, na data do Formulário de Referência, não há qualquer 

remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal 

como a alienação do controle societário da Companhia. 

 

h.  práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para 

definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, 

indicando: 

i. Os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, 

identificando de que forma participam 

A Política de Remuneração é revisada anualmente, com apoio, suporte e participação do 

Comitê de Remuneração e da Gerência de Capital Humano. 

ii. Critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, 

indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, 

e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos 

A Política de Remuneração aplicada à administração da Companhia visa a remuneração 

dos profissionais de acordo com as responsabilidades do cargo, práticas de mercado de 

empresas com porte, localização similar e ao seu nível de competitividade. A Companhia 

participa de Pesquisa salarial e práticas de remuneração de conceituada empresa 

especializada no mercado financeiro. 
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iii. Com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a 

adequação da política de remuneração do emissor  

A responsabilidade pela avaliação e adequação da política de remuneração da Companhia 

é do Comitê de Remuneração, conjuntamente com a Gerência de Capital Humano, com 

frequência anual. 

 

PÁGINA: 220 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



13. Remuneração dos administradores / 13.2 - Remuneração total por órgão

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 5,00 6,00 11,00

Nº de membros remunerados 5,00 6,00 11,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 120.000,00 2.716.096,23 2.836.096,23

Benefícios direto e indireto 0,00 136.271,67 136.271,67

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 71.053,65 71.053,65

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 71.053,65 71.053,65

Observação O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da forma 
especificada no OFÍCIO-CIRCULAR 
CVM/SEP/N.º 03/2019 (média anual 
do nº de membros de cada órgão 
com duas casas decimais).

O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da 
forma especificada no OFÍCIO-
CIRCULAR CVM/SEP/N.º 
03/2019 (média anual do nº de 
membros de cada órgão com 
duas casas decimais).

Total da remuneração 120.000,00 2.994.475,20 3.114.475,20
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 5,00 5,75 10,75

Nº de membros remunerados 5,00 7,00 12,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 120.000,00 2.716.096,23 2.836.096,23

Benefícios direto e indireto 0,00 136.271,67 136.271,67

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 71.053,65 71.053,65

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 71.053,65 71.053,65

Observação O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da forma 
especificada no OFÍCIO-CIRCULAR 
CVM/SEP/N.º 03/2019 (média anual 
do nº de membros de cada órgão 
com duas casas decimais).

O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da 
forma especificada no OFÍCIO-
CIRCULAR CVM/SEP/N.º 
03/2019 (média anual do nº de 
membros de cada órgão com 
duas casas decimais).

Total da remuneração 120.000,00 2.994.475,20 3.114.475,20
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Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 4,92 5,83 10,75

Nº de membros remunerados 5,00 6,00 11,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 118.000,00 2.067.000,00 2.185.000,00

Benefícios direto e indireto 0,00 113.942,72 113.942,72

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 265.122,27 265.122,27

Participação de resultados 0,00 238.877,73 238.877,73

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da forma 
especificada no OFÍCIO-CIRCULAR 
CVM/SEP/N.º 03/2019 (média anual 
do nº de membros de cada órgão 
com duas casas decimais).

O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da 
forma especificada no OFÍCIO-
CIRCULAR CVM/SEP/N.º 
03/2019 (média anual do nº de 
membros de cada órgão com 
duas casas decimais).

Total da remuneração 118.000,00 2.684.942,72 2.802.942,72
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Nº total de membros 6,17 6,67 12,84

Nº de membros remunerados 9,00 11,00 20,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 78.000,00 1.188.000,00 1.266.000,00

Benefícios direto e indireto 0,00 20.797,31 20.797,31

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Remuneração variável

Bônus 0,00 560.000,00 560.000,00

Participação de resultados 0,00 240.000,00 240.000,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações (incluindo 
opções)

0,00 0,00 0,00

Observação O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da forma 
especificada no OFÍCIO-CIRCULAR 
CVM/SEP/N.º 02/2018 (média anual 
do nº de membros de cada órgão 
com duas casas decimais).

O número de membros de cada 
órgão (letra “b”) foi apurado da 
forma especificada no OFÍCIO-
CIRCULAR CVM/SEP/N.º 
02/2018 (média anual do nº de 
membros de cada órgão com 
duas casas decimais).

Total da remuneração 78.000,00 2.008.797,31 2.086.797,31
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13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista 

para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria 

estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

  Previsão para o Exercício social corrente - 2020    
      

(a) órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

(b) número total de membros 5,00 6,00 0 

(c) número de membros remunerados 5,00 6,00 0 

(d) em relação ao bônus: - - - 

  i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

  ii. valor máximo previsto no plano de remuneração - 142.107,30 - 

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- 142.107,30 - 

  
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 

3 últimos exercícios sociais 
-  - 

(e) em relação à participação no resultado:    

  i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

  ii. valor máximo previsto no plano de remuneração - - - 

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

  iv. valor efetivamente reconhecido no resultado - - - 

 

 

 

Exercício Social 2019    

      

 (a) órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

 (b) número total de membros 5,00 5,75 0,00 

 (c) número de membros remunerados 5,00 7,00 0,00 

 (d) em relação ao bônus: - - - 

   i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

   ii. valor máximo previsto no plano de remuneração - 142.107,30 - 

 

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- 1.370.000,00 - 

 

  
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 

últimos exercícios sociais 
- 142.107,30 - 

 (e) em relação à participação no resultado:    

   i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

   ii. valor máximo previsto no plano de remuneração  -  

 

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

   iv. valor efetivamente reconhecido no resultado - - - 
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Exercício Social 2018    

     

(a) órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

(b) número total de membros 4,92 5,83 0,00 

(c) número de membros remunerados 5,00 6,00 0,00 

(d) em relação ao bônus: - - - 

  i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

  ii. valor máximo previsto no plano de remuneração - 265.122,27 - 

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

  
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 

últimos exercícios sociais 
- 265.122,27 - 

(e) em relação à participação no resultado: - - - 

  i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

  ii. valor máximo previsto no plano de remuneração  238.877,73  

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

  iv. valor efetivamente reconhecido no resultado - 238.877,73 - 

 

Exercício Social 2017    

     

(a) órgão 
Conselho de 

Administração 
Diretoria Conselho Fiscal 

(b) número total de membros 6,17 6,67 0,00 

(c) número de membros remunerados 9,00 11,00 0,00 

(d) em relação ao bônus: - - - 

  i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

  ii. valor máximo previsto no plano de remuneração - 560.000,00 - 

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

  
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 

últimos exercícios sociais 
- 560.000,00 - 

(e) em relação à participação no resultado: - - - 

  i. valor mínimo previsto no plano de remuneração - - - 

  ii. valor máximo previsto no plano de remuneração  -  

  
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as 

metas estabelecidas fossem atingidas 
- - - 

  iv. valor efetivamente reconhecido no resultado - - - 
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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 

b. principais objetivos do plano 

c. forma como o plano contribui para esses objetivos 

d. como o plano se insere na política de remuneração da companhia 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e da companhia a curto, médio e longo prazo 

f. número máximo de ações abrangidas 

g. número máximo de opções a serem outorgadas 

h. condições de aquisição de ações 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

j. critérios para fixação do prazo de exercício 

k. forma de liquidação 

l. restrições à transferência das ações 

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano 

n. efeitos da saída do administrador dos órgãos da companhia sobre seus direitos previstos no plano de 

remuneração baseado em ações 

 

Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não há plano de remuneração baseado em 

ações. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.5 - Remuneração baseada em ações

13.5 – Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais 

e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, 

elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

a. órgão 

b. número total de membros 

c. número de membros remunerados 

d. em relação a cada outorga de opções de compra de ações: 

(i) data de outorga 

(ii) quantidade de opções outorgadas 

(iii) prazo para que as opções se tornem exercíveis 

(iv) prazo máximo para exercício das opções 

(v) prazo de restrição à transferência das ações 

(vi) preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de opções: 

• em aberto no início do exercício social 

• perdidas durante o exercício social 

• exercidas durante o exercício social 

• expiradas durante o exercício social 

e. valor justo das opções na data de cada outorga 

f. diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas 

 

Não aplicável, uma vez que na presente data não há plano de remuneração baseado em ações. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.6 - Opções em aberto

13.6 – Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do 

último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

a. órgão 

b. número de membros 

c. número de membros remunerados 

d. em relação às opções ainda não exercíveis: 

(i) quantidade 

(ii) data em que se tornarão exercíveis 

(iii) prazo máximo para exercício das opções 

(iv) prazo de restrição à transferência das ações 

(v) preço médio ponderado de exercício 

(vi) valor justo das opções no último dia do exercício social 

e. em relação às opções exercíveis: 

(i) quantidade 

(ii) prazo máximo para exercício das opções 

(iii) prazo de restrição à transferência das ações 

(iv) preço médio ponderado de exercício 

(v) valor justo das opções no último dia do exercício social 

(vi) valor justo do total das opções no último dia do exercício social 

 

Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não há plano de remuneração baseado em 

opções, nem posição de opções em aberto do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

13.7 – Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do 

conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o 

seguinte conteúdo: 

 

a. órgão 

b. número de membros 

c. número de membros remunerados 

d. em relação às opções exercidas informar: 

(i) número de ações 

(ii) preço médio ponderado de exercício 

(iii) valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado das ações relativas às opções 

exercidas 

e. em relação às ações entregues informar: 

(i) número de ações 

(ii) preço médio ponderado de aquisição 

(iii) valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado das ações adquiridas 

 

Não aplicável, uma vez que na data deste Formulário de Referência não há plano de remuneração baseado em 

ações, nem posição de opções exercidas do Conselho de Administração e da Diretoria. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

13.8 – Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 

13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no 

mínimo: 

 

a. modelo de precificação 

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 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício 

antecipado 

d. forma de determinação da volatilidade esperada 

e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo 

 

Não aplicável, uma vez que não há remuneração relacionada aos itens 13.6 a 13.8 deste Formulário de Referência. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.9 - Participações detidas por órgão

 

13.9 – Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, 

e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores 

diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de 

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão: 

Banco Mercantil de Investimentos S.A. 

Posição Acionária em 31/12/2019 Ações ON Ações PN % do capital social 

Conselho de Administração 4.031.477 385.250 91,53% 

Diretoria  5 2 0,00% 

Total 4.031.482 385.252 91,53% 

Banco Mercantil do Brasil S.A. (Controlador Direto) 

Posição Acionária em 31/12/2019 Ações ON Ações PN % do capital social 

Conselho de Administração  6.749.975 2.361.166 17,38% 

Diretoria Executiva 1.281 1.133 0,00% 

Total 6.751.256 2.362.299 17,39% 

Mercantil do Brasil Financeira S.A. (Controle Comum) 

Posição Acionária em 31/12/2019 Ações ON Ações PN % do capital social 

Conselho de Administração 114 737 0,00% 

Diretoria Executiva 2 6 0,00% 

Total 116 743 0,00% 

Lusbem Gestão de Part. Soc. Ltda. (Controlador Indireto) 

 Cotas  % do capital social 

Conselho de Administração (Cotas) 2.155.000 

283.030 

100,00% 

Diretoria (Cotas) - 

- 

0,00% 

Total 2.155.000 

283.030 

100,00% 

Sapil Ltda (Controlador Indireto) 

 Cotas  % do capital social 

Conselho de Administração (Cotas) 3.293 0,26% 

Diretoria (Cotas) - - 

Total 3.293 0,26% 
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13. Remuneração dos administradores / 13.10 - Planos de previdência 

 

 

13.10 - Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de 

administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela: 

 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

Nº de membros Não aplicável. 5 

Nº de membros remunerados Não aplicável. 0 

Nome do plano Não aplicável. 
Plano Coletivo de Previdência 

Complementar Aberta 

Quantidade de Administradores que reúnem as 

condições para se aposentar 
Não aplicável. 0 

Condições para se aposentar antecipadamente Não aplicável. Não há 

Valor atualizado das contribuições acumuladas no 

plano de previdência até o encerramento do último 

exercício social, descontada a parcela relativa a 

contribuições feitas diretamente pelos 

administradores 

Não aplicável. R$ 101.893,38 

Valor total acumulado das contribuições realizadas 

durante o último exercício social, descontada a 

parcela relativa a contribuições feitas diretamente 

pelos administradores 

Não aplicável. R$ 101.893,38 

Possibilidade de resgate antecipado e condições Não aplicável. Não há 

Obs.: O plano prevê apenas a cobertura por Morte e Invalidez. 
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Valores anuais

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Nº de membros 5,75 5,83 6,67 5,00 4,92 6.17

Nº de membros 
remunerados

7,00 6,00 11,00 5,00 5,00 9,00

Valor da maior 
remuneração

960.000,00 635.000,00 300.000,00 24.000,00 24.000,00 13.000,00

Valor da menor 
remuneração

12.000,00 12.000,00 12.000,00 24.000,00 24.000,00 12.000,00

Valor médio da 
remuneração

427.782,17 447.490,45 182.617,94 24.000,00 23.600,00 8.666,67

Observação

Diretoria Estatutária

Conselho de Administração

13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média

PÁGINA: 234 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

13.12 – Descrição de arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem 

mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de 

aposentadoria, indicando as consequências financeiras para a Companhia 

 

Até a presente data não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem 

mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de 

aposentadoria. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração 

total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho 

de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes 

relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras 

contábeis que tratam desse assunto. 

 

Órgão 2019 2018 2017 

Conselho de Administração 100,00% 100,00% 48,72% 

Conselho Fiscal - - - 

Diretoria 100,00% 100,00% 100,00% 
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções

13.14 – Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado da 

companhia como remuneração dos membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do 

conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam – por 

exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados. 

 

Não aplicável, uma vez que, nos últimos três exercícios sociais, não há valores percebidos pelos membros do 

Conselho de Administração, da Diretoria ou do Conselho Fiscal por qualquer razão que não a função que ocupam. 
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13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada 

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de 

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como 

remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do 

emissor, agrupados por órgão, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos. 

Os valores reconhecidos no resultado de controladas como remuneração são como segue e referem-se ao 

desempenho das atividades estatutárias atribuídas a cada órgão. Cabe destacar que não há remuneração por serviços 

prestados em controladas, coligadas ou empresas sob controle comum que seja reconhecida no resultado do Banco 

Mercantil de Investimentos S.A. 

 

 

      

Exercício de 2019 - Remuneração recebida em função do exercício do cargo no Controlador e em sociedades sob controle comum                        R$

Conselho de 

Administração

Diretoria 

Estatutária
Conselho Fiscal Total

Controladores diretos e indiretos - Remuneração Fixa (honorários) 4.392.000,00               165.000,00                  -                       4.557.000,00             

Controladores diretos e indiretos – Remuneração Variável -                               -                               -                       -                            

Sociedades sob controle comum - Remuneração Fixa (honorários) 4.024.000,00               423.600,00                  -                       4.447.600,00             

Sociedades sob controle comum – Remuneração Variável 2.197.172,76               -                               -                       2.197.172,76             

Exercício de 2018 - Remuneração recebida em função do exercício do cargo no Controlador e em sociedades sob controle comum                        R$

Conselho de 

Administração

Diretoria 

Estatutária
Conselho Fiscal Total

Controladores diretos e indiretos - Remuneração Fixa (honorários) 3.940.000,00               4.000,00                      -                       3.944.000,00             

Controladores diretos e indiretos – Remuneração Variável -                               -                               -                       -                            

Sociedades sob controle comum - Remuneração Fixa (honorários) 4.212.600,00               423.600,00                  -                       4.636.200,00             

Sociedades sob controle comum – Remuneração Variável 720.000,00                  -                               -                       720.000,00                

Exercício de 2017 - Remuneração recebida em função do exercício do cargo no Controlador e em sociedades sob controle comum                        R$

Conselho de 

Administração

Diretoria 

Estatutária
Conselho Fiscal Total

Controladores diretos e indiretos - Remuneração Fixa (honorários) 3.012.000,00               3.460.000,00               -                       6.472.000,00             

Controladores diretos e indiretos – Remuneração Variável -                               -                               -                       -                            

Sociedades sob controle comum - Remuneração Fixa (honorários) 3.349.500,00               1.500.500,00               -                       4.850.000,00             

Sociedades sob controle comum – Remuneração Variável 1.140.000,00               360.000,00                  -                       1.500.000,00             
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

 

 

13.16 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Existência de membros não remunerados pela Companhia e a razão para esse fato 

 

Na data do Formulário de Referência, a Companhia não possui membros não remunerados. 

 

AGO – 2019 

Conforme deliberado pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 16 de abril de 2019, foi aprovada, abstendo 

de votar os legalmente impedidos, a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019 em até R$ 

5.889,000,00, ficando o Conselho de Administração autorizado a fixar os honorários dos seus membros e dos 

Diretores, dentro daquele total. 

 

No item 13.2 do Formulário de Referência, a Companhia informou o número de membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria. Para tanto, o cálculo do número de membros de cada órgão foi apurado nos termos 

do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2016 e Ofício-Circular CVM/SEP/N.º 02/2018, aferindo-se o número de 

membros em cada mês do exercício, somando o resultado de todos os meses e dividindo pelo número de meses do 

exercício, obtendo assim, uma média anual do nº de membros dos órgãos de administração.  

 

PÁGINA: 239 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10



14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

 

 

14.1 – Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações: 

 

a.  número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 

geográfica) 

 

Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia possuía 7 (sete) funcionários: 

1 Superintendente Executivo DCM  Belo Horizonte 

1 Gerente Corporate Finance   Belo Horizonte 

1 Gerente Comercial    Belo Horizonte 

1 Gerente de Riscos    Belo Horizonte 

1 Assistente de Riscos   Belo Horizonte 

1 Técnico Administrativo   Belo Horizonte 

1 Escriturário     Belo Horizonte 

   

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização 

geográfica) 

 

Não há trabalhadores terceirizados na Companhia. 

 

c. índice de rotatividade 

 

O índice de rotatividade dos funcionários do Banco Mercantil de Investimentos para o exercício encerrado em 31 

de dezembro de 2019, foi de 60 %. 
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

14.2 – Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no item 14.1 

acima 

 

Não houve nenhuma alteração relevante no quadro de colaboradores da Companhia. 
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

14.3 – Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando: 

 

a. política de salários e remuneração variável 

 

A Companhia tem uma prática salarial alinhada à estrutura organizacional e coerente com o mercado financeiro 

da região foco de atuação. Participa da pesquisa salarial anual promovida por empresa renomada no mercado para 

obter as referências salariais e permitir a gestão efetiva de cargos e salários. Possui programa próprio de 

Participação nos Lucros e Resultados estabelecido com a entidade sindical representativa dos bancários, com 

premissas bem definidas que contemplam os empregados em geral. 

 

b. política de benefícios 

 

Os benefícios previstos para os empregados estão estabelecidos na convenção coletiva da categoria bancária. Além 

disso a Companhia estabelece um plano de saúde patrocinado 100% na categoria enfermaria aos empregados. 

 

c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores, 

identificando (i) grupo de beneficiários; (ii) condições para exercício; (iii) preços de exercício; (iv) prazos de 

exercício; (v) quantidade de ações comprometidas pelo plano 

 

A Companhia não possui planos de remuneração baseado em ações.  
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

14.4 – Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e greves nos 3 

últimos exercícios sociais 

 

Não foram registrados no período incidentes relacionados ao sindicato da categoria. A relação com o sindicato da 

categoria é harmoniosa. 
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

14.5 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Todas as informações relevantes deste tópico estão descritas nos itens anteriores. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 

0 0,000 0 0,000 0 0,000

Banco Mercantil do Brasil S.A.

17.184.037/0001-10 Brasileira-MG Não Sim 28/02/2020

4.031.471 97,970 385.244 54,250 4.416.715 91,530

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

OUTROS

83.586 2,030 324.899 45,750 408.485 8,470

TOTAL

4.115.057 100,000 710.143 100,000 4.825.200 100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Ana Carolina Andrade de Araújo Lima

071.745.366-97 brasileira-MG Não Não 28/02/2020

2.505.926 7,690 759.464 3,830 3.265.390 6,230

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Consuelo Andrade de Araújo

035.183.446-09 Brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

1.064.406 3,270 498 0,000 1.064.904 2,030

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

E2M INTRUST FUNDO INVEST

07.195.440/0001-90 Brasileira-SP Não Não 28/02/2020

0 0,000 472.900 2,380 472.900 0,900

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Erildo Lima

027.021.347-34 brasileira-SP Não Não 28/02/2020

264.095 0,810 1.126.206 5,680 1.390.301 2,650

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Gustavo Henrique Diniz de Araújo

087.458.676-31 Brasileiro-MG Sim Sim 28/02/2020

325.780 1,000 232.771 1,170 558.551 1,070

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

José Ribeiro Vianna Neto

318.695.726-53 brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

48.280 0,150 11.684 0,060 59.964 0,110

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Luiz Henrique Andrade de Araújo

301.127.376-68 brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

3.195.342 9,810 874.223 4,410 4.069.565 7,760

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda

04.214.024/0001-02 Brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

1.368.338 4,200 283.030 1,430 1.651.368 3,150

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Marco Antônio Andrade de Araújo

471.028.376-15 Brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

2.507.015 7,700 1.607.222 8,100 4.114.237 7,850

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Maria Ângela Moura

602.854.516-34 Brasileira-MG Não Não 28/02/2020

26.756 0,080 332.400 1,680 359.156 0,690

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Maurício de Faria Araujo

045.086.536-34 brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

1.432.774 4,400 0 0,000 1.432.774 2,730

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

MB Fundo de Invest em Ações Inst Financeiras

14.632.925/0001-60 Brasileira-MG Não Não 28/02/2020

47.300 0,150 639.054 3,220 686.354 1,310

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

OUTROS

7.677.205 23,560 9.763.637 49,220 17.440.842 33,280
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Paulo Henrique Brant de Araujo

048.540.846-50 brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

1.007.587 3,090 7.937 0,040 1.015.524 1,940

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Pedro Henrique de Oliveira

524.039.986-72 Brasileiro-MG Não Não 28/02/2020

101.745 0,310 1.191.000 6,000 1.292.745 2,470

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Pedro Ribeiro de Oliveira Neto

015.162.116-00 Brasileira-MG Não Não 28/02/2020

3.543.602 10,880 0 0,000 3.543.602 6,760

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Renato Augusto de Araujo

000.136.766-87 brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

1.310.063 4,020 111.147 0,560 1.421.210 2,710

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Sandra Maria de Araujo Simões

247.176.906-30 brasileira-MG Não Não 28/02/2020

2.505.926 7,690 759.465 3,830 3.265.391 6,230

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

Sapil Ltda

17.304.130/0001-10 Brasileira-MG Sim Sim 28/02/2020

1.382.021 4,240 0 0,000 1.382.021 2,640

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10

Sociedade Com. Agricola Santa Luzia Ltda

17.190.596/0001-32 Brasileira-MG Não Não 28/02/2020

1.920.842 5,900 0 0,000 1.920.842 3,660

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

TOTAL

32.577.872 100,000 19.837.918 100,000 52.415.790 100,000

Yehuda Waisberg

133.031.986-91 brasileira-MG Não Não 28/02/2020

342.869 1,050 1.665.280 8,390 2.008.149 3,830

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda 04.214.024/0001-02

Lusbem Gestão Parti. Societ. Ltda

04.214.024/0001-02 Não Não 28/02/2020

155.000 100,000 0 0,000 155.000 100,000

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

TOTAL

155.000 100,000 0 0,000 155.000 100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ACIONISTA

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista Residente no Exterior Nome do Representante Legal ou Mandatório Tipo de pessoa CPF/CNPJ

Detalhamento de ações 

Qtde. ações ordinárias Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais Ações preferenciais % Qtde. total de ações Total ações % 

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Sapil Ltda 17.304.130/0001-10

OUTROS

0 0,000 0 0,000 0 0,000

Sapil Ltda

17.304.130/0001-10 Não Não 28/02/2020

1.245.504 100,000 0 0,000 1.245.504 100,000

Classe Ação Qtde. de ações Ações %

TOTAL 0 0.000

TOTAL

1.245.504 100,000 0 0,000 1.245.504 100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.3 - Distribuição de capital

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

31/01/2020

Quantidade acionistas pessoa física 1.930

Quantidade acionistas pessoa jurídica 353

Quantidade investidores institucionais 1

Ações em Circulação

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

Quantidade ordinárias 83.586 2,030%

Quantidade preferenciais 324.899 45,750%

Preferencial Classe A 0 0,000000%

Total 408.485 8,470%
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15. Controle e grupo econômico / 15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo
econômico

15.4 – Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere, indicando: 

a. todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com participação 

igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações 

b. principais controladas e coligadas do emissor 

c. participações do emissor em sociedades do grupo 

d. participações de sociedades do grupo no emissor 

e. principais sociedades sob controle comum 
 

Acionistas 

Número de Ações 

Ordinárias  

Número de Ações 

Preferenciais 

 

ON 

% 

PN 

% 

TOTAL 

% 

Banco Mercantil 

do Brasil S.A. 
4.031.471 385.244 97,97 54,25% 91,53% 

Demais 

investidores 
83.586 324.899 2,03% 45,75% 8,47% 
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15. Controle e grupo econômico / 15.5 - Acordo de Acionistas

15.5 – Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador 

seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor, 

indicar: 

 

a) partes 

b) data de celebração 

c) prazo de vigência 

d) descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle. 

e) descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês estatutários 

ou de pessoas que assumam posições gerenciais 

f) descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las 

g) descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de 

administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle 

 

A Companhia não possui acordo de acionistas arquivado em sua sede do emissor ou do qual o controlador seja 

parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

15.6 – Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores 

do emissor: 

 

Conforme Aviso aos Acionistas – Fato Relevante publicado no dia 09/05/2018, o BANCO MERCANTIL DE 

INVESTIMENTOS S.A., através de seu diretor de relações com investidores, informa aos acionistas e ao mercado 

que, implementando a condição estabelecida no art. 10, X, da Lei 4.595/64, o Banco Central do Brasil, através do 

Ofício 7659/2018-BCB/Deorf/GTBHO, datado de 04 de Maio de 2018 e recebido nesta data, aprovou o aumento 

do Capital Social do Banco, no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), dentro do limite de capital 

autorizado, mediante subscrição particular de 3.000.000 (três milhões) ações ordinárias escriturais, conforme 

deliberado pelo Conselho de Administração em 11 de Dezembro de 2017 e homologado em 02 de Abril de 2.018. 

 

Informa, ainda, que, nos termos da deliberação tomada pelo Conselho de Administração, as ações ordinárias 

subscritas em decorrência do citado aumento de capital, as quais possuem direitos e características idênticas às das 

ações existentes, serão creditadas aos seus titulares até o dia 16 de Maio de 2018. 

 

Informa, por fim, que, conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 28/02/2018, as ações ordinárias emitidas no 

aumento de capital não farão jus ao dividendo pro rata temporis relativos ao exercício de 2.017, vez que tais 

dividendos destinaram-se exclusivamente às ações preferenciais. 

 

Em função das informações divulgadas acima, as participações dos membros do grupo de controle e 

administradores do emissor se dão da seguinte forma: 

 

Acionistas 
Número de Ações 

Ordinárias 

 

Número de Ações 

Preferenciais 

 

Participação no 

Capital Social 

Votante e Total 

Banco Mercantil 

do Brasil S.A. 

4.031.471 385.244 97,97% e 91,53% 

Demais 

investidores 

83.586 324.899 2,03% e 8,47% 

Total 

 

4.115.057 

 

710.143 100,00% e 100,00% 
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

15.7 – Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante 

para o emissor, tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de 

controle societário, aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou 

qualquer de suas controladas ou coligadas: 

 

a. evento 

b. principais condições do negócio 

c. sociedades envolvidas 

d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do 

controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor 

e. quadro societário antes e depois da operação 

f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas 

 

Não ocorreram eventos societários de efeito relevante para a Companhia nos últimos 3 (três) exercícios sociais. 
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15. Controle e grupo econômico / 15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo
econômico

15.8 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 
 Todas as informações relevantes deste tópico estão descritas nos itens anteriores. 
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.

16.1 – Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com partes 

relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, indicando, quando 

houver uma política formal adotada pelo emissor, o órgão responsável por sua aprovação, data da 

aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento 

pode ser consultado 

 

A Companhia segue as regras do Banco Central do Brasil definidas pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional – COSIF que tratam da divulgação sobre partes relacionadas. A partir das demonstrações 

contábeis de 31 de dezembro de 2010, o Banco observou as determinações do CPC 05, conforme estabelecido pela 

Resolução nº 3.750/09 do Conselho Monetário Nacional. 
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas

Parte relacionada Data 
transação

Montante envolvido Saldo existente Montante Duração Empréstimo 
ou outro tipo 
de divida

Taxa de 
juros 
cobrados

Banco Mercantil do Brasil S.A. 12/09/2018 1.000.000,00 1.082.446,69 - - NÃO 0,000000

Relação com o emissor Controlador

Objeto contrato Aplicações interfinanceiras de liquidez

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Resgate

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Credor

Especificar

Banco Mercantil do Brasil S.A. 31/12/2019 12.999.672,83 12.999.672,83 - - NÃO 4,400000

Relação com o emissor Controlador

Objeto contrato Aplicações interfinanceiras de liquidez

Garantia e seguros Não há

Rescisão ou extinção Resgate

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor Credor

Especificar
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16. Transações partes relacionadas / 16.3 - Tratamento de conflitos/Comutatividade

16.3 – Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2 acima 

ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de 

interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento 

compensatório adequado 

 

Conforme definido na Política de Créditos da Companhia, não são efetuados empréstimos ou adiantamentos a 

quaisquer subsidiárias, membros do Conselho de Administração, da Diretoria, bem como a seus respectivos 

cônjuges, companheiros, parentes até 2º grau e demais pessoas, em conformidade com a Resolução CMN nº 

4.596/17. 

As principais operações e negócios com as partes relacionadas seguem os padrões de mercado e são amparadas 

pelas devidas avaliações prévias de suas condições e do estrito interesse da Companhia em sua realização. 
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16. Transações partes relacionadas / 16.4 - Outras informações relevantes - Transações
com partes relacionadas

16.4 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Não há outras informações relevantes não divulgadas nos itens 16.1 a 16.3 deste Formulário de Referência. 
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17. Capital social / 17.1 - Informações - Capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias 

Quantidade de ações 
preferenciais Quantidade total de ações 

Tipo de capital Capital Emitido

11/12/2017 60.000.000,00 4.115.057 710.143 4.825.200

Tipo de capital Capital Subscrito

11/12/2017 60.000.000,00 4.115.057 710.143 4.825.200

Tipo de capital Capital Integralizado

11/12/2017 60.000.000,00 4.115.057 710.143 4.825.200

Tipo de capital Capital Emitido

28/06/2017 31.028.400,00 1.115.056 710.143 1.825.200

Tipo de capital Capital Subscrito

28/06/2017 31.028.400,00 1.115.056 710.143 1.825.200

Tipo de capital Capital Integralizado

28/06/2017 31.028.400,00 1.115.056 710.143 1.825.200
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão Valor total emissão 

Tipo de 
aumento Ordinárias Preferênciais Total ações 

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação

11/12/2017 Conselho de 
Administração 01/01/0001 60,000,000.00 Subscrição 

particular 3,000,000 0 3,000,000 164.36554898 20.00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

O preço de subscrição das novas ações ordinárias é de R$20,00 (vinte reais), cada uma, e foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º, da Lei das 
S.A., levando-se em consideração o valor econômico das ações, por ter sido considerado o critério que, dentre os demais estabelecidos pela Lei das S.A., é o mais adequado para refletir o preço justo das ações 
do Banco, na medida em que demonstra a efetiva capacidade de geração de riqueza da Companhia, por retratar o seu potencial econômico. O valor econômico foi calculado com base na perspectiva de 
rentabilidade da Companhia, medida pelo método do “Fluxo de Dividendos Descontados”, em conformidade com o Relatório de Avaliação Econômico-Financeira do Banco elaborado pela KPMG Corporate 
Finance Ltda.

Forma de integralização Em moeda corrente nacional.
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Quantidade de ações antes da aprovação Quantidade de ações depois da aprovação 

Data 
aprovação

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Quantidade ações 
ordinárias

Quantidade ações 
preferenciais Quantidade total ações

Grupamento

02/08/2017 111,505,680 71,014,320 182,520,000 1,115,056 710,143 1,825,200
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve redução de capital social nos 3 (três) últimos exercícios sociais.
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17.5 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Aviso aos Acionistas – Fato Relevante do Banco Mercantil de Investimentos S.A - Maio 2018 

 

 Conforme Aviso aos Acionistas – Fato Relevante publicado no dia 09/05/2018, o BANCO MERCANTIL 

DE INVESTIMENTOS S.A., através de seu diretor de relações com investidores, informa aos acionistas e 

ao mercado que, implementando a condição estabelecida no art. 10, X, da Lei 4.595/64, o Banco Central 

do Brasil, através do Ofício 7659/2018-BCB/Deorf/GTBHO, datado de 04 de Maio de 2018 e recebido 

nesta data, aprovou o aumento do Capital Social do Banco, no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 

de reais), dentro do limite de capital autorizado, mediante subscrição particular de 3.000.000 (três milhões) 

ações ordinárias escriturais, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 11 de Dezembro de 

2017 e homologado em 02 de Abril de 2.018. 

 

Informa, ainda, que, nos termos da deliberação tomada pelo Conselho de Administração, as ações ordinárias 

subscritas em decorrência do citado aumento de capital, as quais possuem direitos e características idênticas 

às das ações existentes, serão creditadas aos seus titulares até o dia 16 de Maio de 2018. 

 

Informa, por fim, que, conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 28/02/2018, as ações ordinárias 

emitidas no aumento de capital não farão jus ao dividendo pro rata temporis relativos ao exercício de 2.017, 

vez que tais dividendos destinaram-se exclusivamente às ações preferenciais. 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Mercantil de Investimentos S.A. – Abril 

de 2018 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., realizada na sede social do Banco Mercantil de 

Investimentos S.A. (“Banco” ou “Companhia”), na Rua Rio de Janeiro, 654, Bairro Centro, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, no dia 02 de Abril de 2018, às 10:00  (dez) horas, com a presença da totalidade dos membros 

do Conselho de Administração, considerando ter havido a subscrição e a integralização da totalidade das 

ações emitidas e valor do Aumento de Capital, o Conselho de Administração, à unanimidade, deliberou o 

quanto segue: 

 

A) Homologar o Aumento de Capital, no valor de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), em razão 

da subscrição e total integralização de 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, todas escriturais e com 

valor nominal de R$ 17,00 (dezessete reais) cada uma, ao preço de emissão por ação de R$ 20,00 (vinte 

reais), emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital, correspondente à quantidade máxima 

de ações aprovada pela Reunião do Conselho de Administração de 11.12. As novas ações terão 

características idênticas às das ações atualmente existentes. Conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 

28/02/2018 e respectiva Reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, as ações emitidas 

no Aumento de Capital não farão jus aos dividendos pro rata temporis, relativos ao exercício de 2017. As 

ações subscritas no Aumento de Capital serão creditadas aos respectivos subscritores em até 5 (cinco) dias 
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úteis após a homologação pelo BACEN do Aumento de Capital.  

A.1) Em atendimento aos preceitos dos artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o preço de emissão será desdobrado. Desse 

modo, o montante de R$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), correspondente ao valor nominal 

das novas ações emitidas, será incorporado ao capital social e o restante, no importe de R$ 9.000.000,00 

(nove milhões de reais), será registrado em reserva de capital. Em decorrência do Aumento de Capital ora 

homologado no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), o capital social da Companhia, 

considerando os preceitos estabelecidos nos artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme item 

A.1 acima, passa, portanto, de R$ 31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais), 

dividido em 1.825.200 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 

1.115.057 (um milhão, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentos e dez 

mil, cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais) 

cada uma, para R$82.028.400,00 (oitenta e dois milhões, vinte oito mil e quatrocentos reais), dividido em 

4.825.200 (quatro milhões, oitocentos e vinte cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 4.115.057 

(quatro milhões, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentos e dez mil, 

cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais). Anote-

se que R$ 9.000.000,000 (nove milhões de reais) serão registrados em reserva de capital.  

 

B) Em virtude da homologação total do Aumento de Capital ora deliberada, aprovar, ad referendum da 

Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de alteração do Estatuto Social, nos termos da Proposta da 

Administração.  

 

C) Autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de Abril de 2018, às 10:00  

(dez) horas, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do artigo 5° do Estatuto 

Social da Companhia. 

 

D) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a 

implementação das deliberações ora tomadas.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida 

e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes assinada. 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Mercantil de Investimentos S.A. – 

Dezembro de 2017 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 

654/680 – 5º andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 11 de Dezembro de 2017, 

às 15:30 horas (Quinze e trinta minutos), com a presença da maioria dos membros do Conselho de 

Administração, após discussões e debates de praxe, foi aprovada, à unanimidade, o Aumento do Capital 

Social do Banco, dentro do limite do capital autorizado, nos termos a seguir definidos: 
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A) Valor e Justificativa: o Aumento de Capital será no valor R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), 

mediante subscrição particular de ações, tendo como objetivos tendo como objetivos reforçar a 

capitalização do Banco com vistas a suportar a expansão dos seus Negócios, bem como a manter a adequada 

relação do seu Patrimônio Líquido com os seus ativos ponderados pelo risco. 

 

B) Quantidade e Espécie e Características da Ações: Serão emitidas de 3.000.0000 (três milhões) novas 

ações ordinárias escriturais, com valor nominal de R$ 17,00 (dezessete reais) cada uma, as quais terão os 

mesmos direitos e características idênticas às ações ordinárias atualmente existentes, incluindo a 

participação nos juros sobre capital próprio e/ou dividendos que vierem a ser declarados, calculados pro 

rata temporis, a contar da data do início do prazo de subscrição, e serão pagos após a aprovação desse 

aumento pelo Banco Central do Brasil. 

 

C) Preço de Emissão: 1) O preço de subscrição das novas ações ordinárias é de R$20,00 (vinte reais), cada 

uma, e foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 

170, § 1º, da Lei das S.A., levando-se em consideração o valor econômico das ações, por ter sido 

considerado o critério que, dentre os demais estabelecidos pela Lei das S.A., é o mais adequado para refletir 

o preço justo das ações do Banco, na medida em que demonstra a efetiva capacidade de geração de riqueza 

da Companhia, por retratar o seu potencial econômico. O valor econômico foi calculado com base na 

perspectiva de rentabilidade da Companhia, medida pelo método do “Fluxo de Dividendos Descontados”, 

em conformidade com o Relatório de Avaliação Econômico-Financeira do Banco elaborado pela KPMG 

Corporate Finance Ltda.. 2) Em atendimento aos preceitos do artigo 13, § 2º, da Lei 6.404/1976 (Lei das 

S.A.), o preço de emissão será desdobrado, sendo que o montante de R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um 

milhões de reais), correspondente ao valor nominal da ação, será incorporado ao Capital Social e o restante, 

no importe de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), será registrado em Reserva de Capital, em 

conformidade com o § 1º do artigo 182 da Lei das S.A., até posterior deliberação. Nesses termos, o Capital 

Social passará de R$ 31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais) para R$ 

82.028.400,00 (oitenta e dois milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais). 

 

D) Direto de Preferência e Fator de Subscrição: Terão direito de subscrever as ações emitidas no Aumento 

de Capital os acionistas titulares de ações ordinárias e/ou preferenciais com posição acionária em 14 de 

dezembro de 2017. A partir de 15 de dezembro de 2.017, inclusive, as ações do Banco serão negociadas 

sem o direito de subscrição. Cada acionista terá o direito de subscrever o percentual de 164,3655489809% 

incidente sobre cada ação que for titular. As frações de ações decorrentes do exercício do direito de 

preferência, do exercício do direito de subscrição no Rateio de Sobras serão desconsideradas 

 

E) Prazo para exercício do direito de preferência: O prazo de preferência para subscrição das ações 

ordinárias emitidas é de 32 dias, iniciando-se no dia 15 de dezembro de 2017 (inclusive), com término no 

dia 15 de janeiro de 2.018 (inclusive). Dentro desse prazo, o direito de preferência para subscrição das 

novas ações, poderá ser livremente cedido pelos acionistas do Banco a terceiros, nos termos do art. 171, 

§6º, da Lei 6.404/76. 
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F) Procedimento para a subscrição das ações e forma de integralização: Dentro do prazo previsto no item 

E, a subscrição e a integralização das novas ações ordinárias serão feitas mediante o preenchimento do 

Boletim de Subscrição, observado o seguinte: O Boletim de Subscrição poderá ser obtido (a) em qualquer 

agência do Banco Mercantil do Brasil S.A.; (b) através de pedido encaminhado pelo acionista, no prazo 

previsto no Aviso aos Acionistas, para o endereço eletrônico relacoescominvestidores@mercantil.com.br; 

(c) através de solicitação de encaminhamento por fax, feita pelo acionista à Gerência de Relações com 

Investidores nos telefones (31) 3057-6234 ou (31) 3057-6196 e fax 90(XX)31-3057-6859; (d) Os acionistas 

que tiverem suas ações custodiadas junto à Central Depositária da B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão, deverão 

exercer seus direitos de preferência para subscrição das novas ações por meio de seus agentes de custódia. 

(e) A integralização deverá ser feita, em moeda corrente e à vista, em qualquer agência do Banco Mercantil 

do Brasil S.A. (f) Caso o acionista/subscritor resida em localidade onde o Banco Mercantil do Brasil S.A. 

não possua agência, ou caso não possa ou tenha interesse em comparecer pessoalmente a uma agência do 

Banco Mercantil do Brasil S.A. para firmar o boletim de subscrição a integralização poderá ser feita, via 

DOC ou TED, através da instituição financeira de preferência do acionista/subscritor para a conta de 

titularidade do Banco Mercantil de Investimentos S.A, cujos dados são informados no Boletim de 

Subscrição; (g) Caso a subscrição/integralização ocorra fora da rede de agências do Banco Mercantil do 

Brasil S.A, o acionista/subscritor deverá encaminhar o Boletim de Subscrição e o comprovante do DOC ou 

TED, via correio, para a Gerência de Relações com Investidores (Rua Rio de Janeiro 654/14º andar, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.160-041). Antes do envio via correio, o acionista/subscritor deverá encaminhar tais 

documentos para o fax 90(XX)31-3057-6859. 

 

G) Rateio de Sobras: a) Findo o Prazo para o Exercício do Direito de Preferência (Item E), caso se 

verifiquem sobras de ações não subscritas, os acionistas que houverem manifestado expressamente 

interesse na reserva de sobras nos respectivos Boletins de Subscrição, poderão subscrevê-las, na proporção 

das novas ações que tenham subscrito (“Rateio de Sobras”); b) Será realizado 1(um) único período de 

Rateio de Sobras com prazo de 5 (cinco) dias úteis para subscrição das sobras, conforme será informado 

em novo Aviso aos Acionistas para efetuar a subscrição das sobras; c) Após o término do prazo de Rateio 

de Sobras, caso ainda remanesçam ações não subscritas, o saldo não rateado será vendido em Bolsa, em 

benefício da companhia. 

 

H) Diluição: O percentual de diluição potencial para os acionistas que não subscreverem qualquer ação no 

Aumento de Capital será de 62,1735886500%. 

 

I) Subscrição Total do Aumento de Capital: O Banco Mercantil do Brasil S.A., CNPJ 17.184.037/0001-10, 

controlador do Banco (“Controlador”), através de Reunião do seu Conselho de Administração, realizada 

em 11 de Dezembro de 2017, comprometeu-se a subscrever a totalidade das ações correspondentes ao seu 

direito de preferência, assim como a integralidade do Aumento de Capital, para o caso de nenhum outro 

acionista exercer seu direito de subscrição e, adicionalmente, a subscrever a totalidade das sobras, ou seja, 

caso nenhum outro acionista peça reserva de sobras de ações ou, ainda, habilitando-se para aquisição de 

eventuais sobras a serem vendidas em Bolsa. 
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J) Homologação: Após a subscrição integral das ações emitidas, o Conselho de Administração se reunirá 

para homologar o Aumento de Capital, o qual estará sujeito à aprovação do Banco Central do Brasil, nos 

termos da Lei 4.595/64. 

 

K) Crédito das Ações: As ações emitidas serão creditadas aos respectivos subscritores em até 5 (cinco) dias 

úteis após a homologação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil o que será divulgado através 

de publicação de novo Aviso aos Acionistas 

 

L) Autorização: A Diretoria do Banco Mercantil de Investimentos S.A. fica autorizada a adotar as 

providências necessárias à implementação da presente Subscrição Particular de Ações, inclusive a 

publicação dos Avisos aos Acionistas e Comunicados ao Mercado.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, 

após lida e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes assinada.  

 

Aviso aos Acionistas do Banco Mercantil de Investimentos S. A. – Agosto de 2017 

 

 Conforme Aviso aos Acionistas quanto à APROVAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS DO GRUPAMENTO, o BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. 

(“Companhia” ou “BMI”) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Banco Central do 

Brasil (“BACEN”), por meio do Ofício 15.267/2017-BCB/Deorf/GTBHO, expedido em 2 de agosto de 

2017, aprovou os assuntos deliberados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 

2017 (“AGE de 28.06.17”), a qual, entre outras matérias, rerratificou as características do grupamento das 

ações emitidas pelo BMI deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 

2016 (“Grupamento”). 

 

Dessa forma, considerando que a efetivação do Grupamento estava condicionada à aprovação pelo 

BACEN, os procedimentos relativos ao Grupamento serão iniciados e efetivados de acordo com os 

seguintes termos e condições, em linha com as deliberações tomadas na AGE de 28.06.17: 

 

(i) Fator do Grupamento: As ações serão grupadas à razão de 100 (cem) ações de cada espécie para 1 

(uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social da Companhia a ser dividido em 1.825.200 (um 

milhão, oitocentas e vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 1.115.056 (um milhão, cento e 

quinze mil e cinquenta e seis) ações ordinárias e 710.143 (setecentas e dez mil e cento e quarenta e três) 

ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais) cada uma. 

 

(i.i) O Grupamento não implicará em alteração do valor do capital social da Companhia, e as ações 

grupadas conferirão aos seus titulares direitos iguais aos atualmente previstos no Estatuto Social da 

Companhia, sem quaisquer alterações aos direitos patrimoniais e políticos das ações. 
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(ii) Prazo para Eventual Ajuste das Posições pelos Acionistas: Os acionistas terão o prazo de 30 (trinta) 

dias contados da publicação deste aviso no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no jornal O Tempo 

e no jornal Folha de São Paulo – Regional São Paulo, ou seja, até 12 de Setembro de 2017, para, a seu livre 

e exclusivo critério, ajustar suas posições acionárias em lotes múltiplos de 100 (cem) ações, mediante 

negociação na BM&FBOVESPA. 

 

(iii) Ações ao Portador: Os acionistas detentores de ações ao portador deverão solicitar a conversão 

dessas ações para a forma nominativa, mediante apresentação dos títulos com seus respectivos cupons, CPF 

e documento de identidade, a ser realizada por meio do comparecimento do acionista junto a qualquer 

agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. ou mediante os procedimentos descritos nos subitens “i” e “ii” 

da alínea “a” do item “iv” abaixo.. 

 

(iv) Procedimentos Adicionais: Transcorrido o prazo para ajuste das posições pelos acionistas, as 

eventuais frações de ações resultantes do Grupamento serão separadas, aglutinadas em números inteiros, e 

vendidas em leilões a serem realizados na BM&FBOVESPA. As frações de ações serão debitadas das 

posições acionárias, previamente à realização dos leilões, sendo os valores resultantes da alienação das 

frações disponibilizados aos respectivos titulares, em até 5 (cinco) dias úteis após a venda do último lote, 

da seguinte forma:  

 

(a) os acionistas titulares de frações de ações deverão comparecer a qualquer agência do Banco 

Mercantil do Brasil S.A. de sua livre escolha para comprovar a sua condição de titular dessas frações e, 

após análise dessa documentação comprobatória, receber os valores a que fizerem jus. Caso o acionista não 

possa ou tenha interesse em comparecer pessoalmente a uma agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. 

(inclusive no caso de residir em localidade onde o Banco Mercantil do Brasil S.A. não possua uma agência), 

deverá: (i) encaminhar a documentação que comprove a sua condição de titular dessas frações, via correio, 

para a Gerência de Relações com Acionistas (Rua Rio de Janeiro 654/14º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 

30160-912); e (ii) no mesmo dia do envio pelo correio, encaminhar a imagem/digitalização de tais 

documentos para o endereço eletrônico relacoescominvestidores@mercantil.com.br ou por fax (31) 3057-

685; para, após análise dessa documentação comprobatória, receber os valores a que fizer jus;  

 

(b) o valor correspondente aos acionistas cujas ações estejam custodiadas na Central Depositária da 

BM&FBOVESPA, será creditado diretamente à Central Depositária da BM&FBOVESPA, que se 

encarregará de repassá-lo aos acionistas por meio dos agentes de custódia; e 

 

(c) para os acionistas cujas ações, registradas no livro de escrituração, encontram-se bloqueadas ou com 

o cadastro desatualizado, o valor será retido pela Companhia e mantido à disposição do respectivo acionista, 

exclusivamente para pagamento, mediante apresentação de documentação comprobatória de desbloqueio 

ou de identificação, conforme o caso, a ser realizada por meio do comparecimento do acionista junto a 

qualquer agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. ou mediante os procedimentos descritos nos subitens 

“i” e “ii” da alínea “a” acima.  
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(iv.i) As ações do BMI serão negociadas grupadas no primeiro pregão após o encerramento do prazo 

concedido para ajuste das posições, isto é, em 13 de Setembro de 2017.  

As datas dos leilões das frações de ações serão comunicadas aos acionistas após o decurso do prazo para 

ajuste das posições acionárias, por meio de avisos aos acionistas a serem oportunamente publicados pela 

Companhia.  

 

Para informações adicionais, os acionistas poderão entrar em contato com a Coordenação de Relações com 

Acionistas nos telefones (031) 3057-6858 e (031) 3057-6962 ou por meio do endereço eletrônico 

relacoescominvestidores@mercantil.com.br.  
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA Ordinária

Tag along 80,000000

Direito a dividendos Em atendimento ao disposto na Lei das Sociedades por Ações e de acordo com o artigo 40 do 
estatuto social da Companhia, na medida em que existam ganhos disponíveis para distribuição, a 
Companhia deve distribuir dividendo de 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do lucro líquido 
de cada exercício social.

Direito a voto Pleno

Conversibilidade Não

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação SIm

Descrição da restrição Conforme artigo 6º do Estatuto Social, nos aumentos de capital a qualquer título, serão observadas 
as seguintes regras: 

I - As ações da Companhia somente poderão ser negociadas depois de realizado o percentual 
exigido por Lei, do preço de sua emissão, sob pena de nulidade.

II - O subscritor que não efetuar o pagamento na forma e prazos estabelecidos na chamada, ficará 
de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária 
da multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação e, à opção da companhia, à cobrança 
executiva ou à venda, em bolsa, das ações por ele subscritas.

III - O aumento do capital social, mediante a capitalização de lucros ou de reservas, importará 
alteração do valor nominal das ações ou distribuição de ações novas, correspondentes ao 
aumento, entre os acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.

Resgatável

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate 

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por ações, nem o Estatuto Social nem a assembleia-geral 
poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar do acervo 
da companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos 
negócios sociais; (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em 
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 
171 e 172 da Lei das Sociedades por ações; e (v) retirar-se da sociedade nos casos previstos na 
referida lei.

Outras características 
relevantes

Não há características relevantes além das mencionadas acima.

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Tag along 0,000000

Direito a dividendos É assegurado aos titulares das ações preferenciais o direito ao recebimento de dividendo, por ação 
preferencial, 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária ou o direito ao 
recebimento de dividendos mínimos anuais não cumulativos de 7% (sete por cento) sobre o valor 
nominal da ação, sendo efetivamente pago o dividendo que, dentre essas duas alternativas, 
represente o de maior valor.

Direito a voto Restrito

Descrição de voto restrito Conforme artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, as ações preferenciais não dão direito a voto, 
mas é assegurada a elas prioridade na distribuição de dividendos mínimos nos termos do artigo 40, 
§ 1º, do Estatuto Social.

Conversibilidade Não

Direito a reembolso de capital Não

Restrição a circulação SIm
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Descrição da restrição Conforme artigo 6º do Estatuto Social, os aumentos de capital a qualquer título, serão observadas 
as seguintes regras:

I - As ações da Companhia somente poderão ser negociadas depois de realizado o percentual 
exigido por Lei, do preço de sua emissão, sob pena de nulidade.

II - O subscritor que não efetuar o pagamento na forma e prazos estabelecidos na chamada, ficará 
de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, da correção monetária 
da multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação e, à opção da companhia, à cobrança 
executiva ou à venda, em bolsa, das ações por ele subscritas.

III - O aumento do capital social, mediante a capitalização de lucros ou de reservas, importará 
alteração do valor nominal das ações ou distribuição de ações novas, correspondentes ao 
aumento, entre os acionistas, na proporção do número de ações que possuírem.

Resgatável

Hipóteses de resgate e fórmula 
de cálculo do valor de resgate 

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por ações, nem o Estatuto Social nem a assembleia-geral 
poderão privar o acionista dos direitos de: (i) participar dos lucros sociais; (ii) participar do acervo 
da companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos 
negócios sociais; (iv) preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em 
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 
171 e 172 da Lei das Sociedades por ações; e (v) retirar-se da sociedade nos casos previstos na 
referida lei.

Outras características 
relevantes

Não há características relevantes além das mencionadas acima.
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto

18.2 – Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos 

ou que os obriguem a realizar oferta pública 

 

O Estatuto Social da Companhia não prevê regras que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou que 

os obriguem a realizar oferta pública. 
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18. Valores mobiliários / 18.3 - Suspensão de direitos patrim./políticos

18.3 – Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no 

estatuto 

 

O Estatuto Social da Companhia não prevê hipótese adicional de suspensão de direitos às estabelecidas na Lei das 

Sociedades por Ação, que prevê que a Assembleia Geral de acionistas pode deliberar a suspensão dos direitos do 

acionista que deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela Lei das Sociedades por Ações, por sua 

regulamentação ou pelo Estatuto Social da Companhia, cessando a suspensão logo que regularizada a obrigação 

que tenha dado causa à suspensão. Não obstante, essa suspensão não abrangerá o direito de fiscalização e 

solicitação de informações de acionistas da Companhia. 
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários

Exercício social 31/12/2019

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado Unidade

Valor maior cotação 
Unidade

Valor menor cotação 
Unidade Fator cotação

Valor média 
cotação Unidade

31/03/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

121.195 20,96 14,18 R$ por Unidade 17,89

30/06/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

16.903 18,02 15,00 R$ por Unidade 16,47

30/09/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

17.634 16,93 15,00 R$ por Unidade 16,04

31/12/2019 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.660 16,60 16,60 R$ por Unidade 16,60

31/03/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

1.064.065 24,07 11,80 R$ por Unidade 11,80

30/06/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

397.030 18,86 16,01 R$ por Unidade 17,50

30/09/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

358.065 22,95 17,00 R$ por Unidade 18,16

31/12/2019 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

93.728 20,50 16,50 R$ por Unidade 18,38

Exercício social 31/12/2018

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado Unidade

Valor maior cotação 
Unidade

Valor menor cotação 
Unidade Fator cotação

Valor média 
cotação Unidade

31/03/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

3.700 36,93 36,93 R$ por Unidade 36,93

30/06/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

0 0,00 0,00 R$ por Unidade 0,00

30/09/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

17.080 26,44 18,37 R$ por Unidade 20,73

31/12/2018 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

7.220 14,98 14,00 R$ por Unidade 14,60

31/03/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

329.044 22,36 16,31 R$ por Unidade 18,14

30/06/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

550.465 17,33 9,76 R$ por Unidade 13,44

30/09/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

136.751 11,03 9,44 R$ por Unidade 10,15

31/12/2018 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

252.295 12,35 9,43 R$ por Unidade 11,29
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários

Exercício social 31/12/2017

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado Unidade

Valor maior cotação 
Unidade

Valor menor cotação 
Unidade Fator cotação

Valor média 
cotação Unidade

31/03/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

287.240 101,91 63,09 R$ por Unidade 4.632,90

30/06/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

41.100 82,00 70,00 R$ por Unidade 685,00

30/09/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

63.217 92,00 66,00 R$ por Unidade 1.003,44

31/12/2017 Ações Ordinária Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

119.984 74,99 74,99 R$ por Unidade 1.999,73

31/03/2017 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

20.514.480 64,83 25,74 R$ por Unidade 330.878,71

30/06/2017 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

5.637.030 58,00 46,00 R$ por Unidade 93.950,50

30/09/2017 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

23.076.970 69,00 25,50 R$ por Unidade 366.301,11

31/12/2017 Ações Preferencial Bolsa BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros

553.505 34,00 17,50 R$ por Unidade 9.225,08
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18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A Companhia não emitiu outros valores mobiliários no Brasil.
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

A Companhia não emitiu outros valores mobiliários no Brasil.
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18. Valores mobiliários / 18.6 - Mercados de negociação no Brasil

18.6 – Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à negociação 

 

As ações ordinárias e as ações preferenciais de emissão da Companhia são negociadas exclusivamente na B3 S.A. 

- Brasil, Bolsa, Balcão, sob os códigos “(BMIN3)” e “(BMIN4)”, respectivamente.  
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18. Valores mobiliários / 18.7 - Negociação em mercados estrangeiros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui, na data deste Formulário de Referência, valores mobiliários 
admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui, na data deste Formulário de Referência, títulos emitidos no 
exterior.
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18. Valores mobiliários / 18.9 - Ofertas públicas de distribuição

18.9 – Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo 

controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor 

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve ofertas públicas relativas a valores mobiliários de emissão da 

Companhia ou de terceiros nos últimos três exercícios sociais. 
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18. Valores mobiliários / 18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

18.10 – Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, indicar: 

 

a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 

b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação 

divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

 

Não aplicável, tendo em vista que não houve ofertas públicas relativas a valores mobiliários de emissão da 

Companhia nos últimos três exercícios sociais. 
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18. Valores mobiliários / 18.11 - Ofertas públicas de aquisição

18.11 – Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiro. 

 

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não realizou oferta pública de aquisição de ações de emissão de 

terceiros nos últimos três exercícios sociais. 
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Aviso aos Acionistas – Fato Relevante do Banco Mercantil de Investimentos S.A - Maio 2018 

 

 Conforme Aviso aos Acionistas – Fato Relevante publicado no dia 09/05/2018, o BANCO MERCANTIL 

DE INVESTIMENTOS S.A., através de seu diretor de relações com investidores, informa aos acionistas e 

ao mercado que, implementando a condição estabelecida no art. 10, X, da Lei 4.595/64, o Banco Central 

do Brasil, através do Ofício 7659/2018-BCB/Deorf/GTBHO, datado de 04 de Maio de 2018 e recebido 

nesta data, aprovou o aumento do Capital Social do Banco, no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões 

de reais), dentro do limite de capital autorizado, mediante subscrição particular de 3.000.000 (três milhões) 

ações ordinárias escriturais, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 11 de Dezembro de 

2017 e homologado em 02 de Abril de 2.018. 

 

Informa, ainda, que, nos termos da deliberação tomada pelo Conselho de Administração, as ações ordinárias 

subscritas em decorrência do citado aumento de capital, as quais possuem direitos e características idênticas 

às das ações existentes, serão creditadas aos seus titulares até o dia 16 de Maio de 2018. 

 

Informa, por fim, que, conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 28/02/2018, as ações ordinárias 

emitidas no aumento de capital não farão jus ao dividendo pro rata temporis relativos ao exercício de 2.017, 

vez que tais dividendos destinaram-se exclusivamente às ações preferenciais. 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Mercantil de Investimentos S.A. – Abril 

de 2018 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., realizada na sede social do Banco Mercantil de 

Investimentos S.A. (“Banco” ou “Companhia”), na Rua Rio de Janeiro, 654, Bairro Centro, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, no dia 02 de Abril de 2018, às 10:00  (dez) horas, com a presença da totalidade dos membros 

do Conselho de Administração, considerando ter havido a subscrição e a integralização da totalidade das 

ações emitidas e valor do Aumento de Capital, o Conselho de Administração, à unanimidade, deliberou o 

quanto segue: 

 

A) Homologar o Aumento de Capital, no valor de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), em razão 

da subscrição e total integralização de 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, todas escriturais e com 

valor nominal de R$ 17,00 (dezessete reais) cada uma, ao preço de emissão por ação de R$ 20,00 (vinte 

reais), emitidas pela Companhia no âmbito do Aumento de Capital, correspondente à quantidade máxima 

de ações aprovada pela Reunião do Conselho de Administração de 11.12. As novas ações terão 

características idênticas às das ações atualmente existentes. Conforme Aviso aos Acionistas divulgado em 

28/02/2018 e respectiva Reunião do Conselho de Administração realizada na mesma data, as ações emitidas 

no Aumento de Capital não farão jus aos dividendos pro rata temporis, relativos ao exercício de 2017. As 

ações subscritas no Aumento de Capital serão creditadas aos respectivos subscritores em até 5 (cinco) dias 
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

úteis após a homologação pelo BACEN do Aumento de Capital.  

A.1) Em atendimento aos preceitos dos artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), o preço de emissão será desdobrado. Desse 

modo, o montante de R$51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais), correspondente ao valor nominal 

das novas ações emitidas, será incorporado ao capital social e o restante, no importe de R$ 9.000.000,00 

(nove milhões de reais), será registrado em reserva de capital. Em decorrência do Aumento de Capital ora 

homologado no valor de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), o capital social da Companhia, 

considerando os preceitos estabelecidos nos artigos 13, § 2º, e 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme item 

A.1 acima, passa, portanto, de R$ 31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais), 

dividido em 1.825.200 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 

1.115.057 (um milhão, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentos e dez 

mil, cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais) 

cada uma, para R$82.028.400,00 (oitenta e dois milhões, vinte oito mil e quatrocentos reais), dividido em 

4.825.200 (quatro milhões, oitocentos e vinte cinco mil e duzentas) ações escriturais, sendo 4.115.057 

(quatro milhões, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 (setecentos e dez mil, 

cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 (dezessete reais). Anote-

se que R$ 9.000.000,000 (nove milhões de reais) serão registrados em reserva de capital.  

 

B) Em virtude da homologação total do Aumento de Capital ora deliberada, aprovar, ad referendum da 

Assembleia Geral Extraordinária, a proposta de alteração do Estatuto Social, nos termos da Proposta da 

Administração.  

 

C) Autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de Abril de 2018, às 10:00  

(dez) horas, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do artigo 5° do Estatuto 

Social da Companhia. 

 

D) Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a 

implementação das deliberações ora tomadas.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida 

e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes assinada. 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Banco Mercantil de Investimentos S.A. – 

Dezembro de 2017 

 

 Conforme ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., realizada na sede social, na Rua Rio de Janeiro, 

654/680 – 5º andar, na sala de reuniões, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 11 de Dezembro de 2017, 

às 15:30 horas (Quinze e trinta minutos), com a presença da maioria dos membros do Conselho de 

Administração, após discussões e debates de praxe, foi aprovada, à unanimidade, o Aumento do Capital 

Social do Banco, dentro do limite do capital autorizado, nos termos a seguir definidos: 
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

 

A) Valor e Justificativa: o Aumento de Capital será no valor R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), 

mediante subscrição particular de ações, tendo como objetivos tendo como objetivos reforçar a 

capitalização do Banco com vistas a suportar a expansão dos seus Negócios, bem como a manter a adequada 

relação do seu Patrimônio Líquido com os seus ativos ponderados pelo risco. 

 

B) Quantidade e Espécie e Características da Ações: Serão emitidas de 3.000.0000 (três milhões) novas 

ações ordinárias escriturais, com valor nominal de R$ 17,00 (dezessete reais) cada uma, as quais terão os 

mesmos direitos e características idênticas às ações ordinárias atualmente existentes, incluindo a 

participação nos juros sobre capital próprio e/ou dividendos que vierem a ser declarados, calculados pro 

rata temporis, a contar da data do início do prazo de subscrição, e serão pagos após a aprovação desse 

aumento pelo Banco Central do Brasil. 

 

C) Preço de Emissão: 1) O preço de subscrição das novas ações ordinárias é de R$20,00 (vinte reais), cada 

uma, e foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 

170, § 1º, da Lei das S.A., levando-se em consideração o valor econômico das ações, por ter sido 

considerado o critério que, dentre os demais estabelecidos pela Lei das S.A., é o mais adequado para refletir 

o preço justo das ações do Banco, na medida em que demonstra a efetiva capacidade de geração de riqueza 

da Companhia, por retratar o seu potencial econômico. O valor econômico foi calculado com base na 

perspectiva de rentabilidade da Companhia, medida pelo método do “Fluxo de Dividendos Descontados”, 

em conformidade com o Relatório de Avaliação Econômico-Financeira do Banco elaborado pela KPMG 

Corporate Finance Ltda.. 2) Em atendimento aos preceitos do artigo 13, § 2º, da Lei 6.404/1976 (Lei das 

S.A.), o preço de emissão será desdobrado, sendo que o montante de R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um 

milhões de reais), correspondente ao valor nominal da ação, será incorporado ao Capital Social e o restante, 

no importe de R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), será registrado em Reserva de Capital, em 

conformidade com o § 1º do artigo 182 da Lei das S.A., até posterior deliberação. Nesses termos, o Capital 

Social passará de R$ 31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais) para R$ 

82.028.400,00 (oitenta e dois milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais). 

 

D) Direto de Preferência e Fator de Subscrição: Terão direito de subscrever as ações emitidas no Aumento 

de Capital os acionistas titulares de ações ordinárias e/ou preferenciais com posição acionária em 14 de 

dezembro de 2017. A partir de 15 de dezembro de 2.017, inclusive, as ações do Banco serão negociadas 

sem o direito de subscrição. Cada acionista terá o direito de subscrever o percentual de 164,3655489809% 

incidente sobre cada ação que for titular. As frações de ações decorrentes do exercício do direito de 

preferência, do exercício do direito de subscrição no Rateio de Sobras serão desconsideradas 

 

E) Prazo para exercício do direito de preferência: O prazo de preferência para subscrição das ações 

ordinárias emitidas é de 32 dias, iniciando-se no dia 15 de dezembro de 2017 (inclusive), com término no 

dia 15 de janeiro de 2.018 (inclusive). Dentro desse prazo, o direito de preferência para subscrição das 

novas ações, poderá ser livremente cedido pelos acionistas do Banco a terceiros, nos termos do art. 171, 

§6º, da Lei 6.404/76. 
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F) Procedimento para a subscrição das ações e forma de integralização: Dentro do prazo previsto no item 

E, a subscrição e a integralização das novas ações ordinárias serão feitas mediante o preenchimento do 

Boletim de Subscrição, observado o seguinte: O Boletim de Subscrição poderá ser obtido (a) em qualquer 

agência do Banco Mercantil do Brasil S.A.; (b) através de pedido encaminhado pelo acionista, no prazo 

previsto no Aviso aos Acionistas, para o endereço eletrônico relacoescominvestidores@mercantil.com.br; 

(c) através de solicitação de encaminhamento por fax, feita pelo acionista à Gerência de Relações com 

Investidores nos telefones (31) 3057-6234 ou (31) 3057-6196 e fax 90(XX)31-3057-6859; (d) Os acionistas 

que tiverem suas ações custodiadas junto à Central Depositária da B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão, deverão 

exercer seus direitos de preferência para subscrição das novas ações por meio de seus agentes de custódia. 

(e) A integralização deverá ser feita, em moeda corrente e à vista, em qualquer agência do Banco Mercantil 

do Brasil S.A. (f) Caso o acionista/subscritor resida em localidade onde o Banco Mercantil do Brasil S.A. 

não possua agência, ou caso não possa ou tenha interesse em comparecer pessoalmente a uma agência do 

Banco Mercantil do Brasil S.A. para firmar o boletim de subscrição a integralização poderá ser feita, via 

DOC ou TED, através da instituição financeira de preferência do acionista/subscritor para a conta de 

titularidade do Banco Mercantil de Investimentos S.A, cujos dados são informados no Boletim de 

Subscrição; (g) Caso a subscrição/integralização ocorra fora da rede de agências do Banco Mercantil do 

Brasil S.A, o acionista/subscritor deverá encaminhar o Boletim de Subscrição e o comprovante do DOC ou 

TED, via correio, para a Gerência de Relações com Investidores (Rua Rio de Janeiro 654/14º andar, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.160-041). Antes do envio via correio, o acionista/subscritor deverá encaminhar tais 

documentos para o fax 90(XX)31-3057-6859. 

 

G) Rateio de Sobras: a) Findo o Prazo para o Exercício do Direito de Preferência (Item E), caso se 

verifiquem sobras de ações não subscritas, os acionistas que houverem manifestado expressamente 

interesse na reserva de sobras nos respectivos Boletins de Subscrição, poderão subscrevê-las, na proporção 

das novas ações que tenham subscrito (“Rateio de Sobras”); b) Será realizado 1(um) único período de 

Rateio de Sobras com prazo de 5 (cinco) dias úteis para subscrição das sobras, conforme será informado 

em novo Aviso aos Acionistas para efetuar a subscrição das sobras; c) Após o término do prazo de Rateio 

de Sobras, caso ainda remanesçam ações não subscritas, o saldo não rateado será vendido em Bolsa, em 

benefício da companhia. 

 

H) Diluição: O percentual de diluição potencial para os acionistas que não subscreverem qualquer ação no 

Aumento de Capital será de 62,1735886500%. 

 

I) Subscrição Total do Aumento de Capital: O Banco Mercantil do Brasil S.A., CNPJ 17.184.037/0001-10, 

controlador do Banco (“Controlador”), através de Reunião do seu Conselho de Administração, realizada 

em 11 de Dezembro de 2017, comprometeu-se a subscrever a totalidade das ações correspondentes ao seu 

direito de preferência, assim como a integralidade do Aumento de Capital, para o caso de nenhum outro 

acionista exercer seu direito de subscrição e, adicionalmente, a subscrever a totalidade das sobras, ou seja, 

caso nenhum outro acionista peça reserva de sobras de ações ou, ainda, habilitando-se para aquisição de 

eventuais sobras a serem vendidas em Bolsa. 
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J) Homologação: Após a subscrição integral das ações emitidas, o Conselho de Administração se reunirá 

para homologar o Aumento de Capital, o qual estará sujeito à aprovação do Banco Central do Brasil, nos 

termos da Lei 4.595/64. 

 

K) Crédito das Ações: As ações emitidas serão creditadas aos respectivos subscritores em até 5 (cinco) dias 

úteis após a homologação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil o que será divulgado através 

de publicação de novo Aviso aos Acionistas 

 

L) Autorização: A Diretoria do Banco Mercantil de Investimentos S.A. fica autorizada a adotar as 

providências necessárias à implementação da presente Subscrição Particular de Ações, inclusive a 

publicação dos Avisos aos Acionistas e Comunicados ao Mercado.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, 

após lida e aprovada, foi por todos os Conselheiros presentes assinada.  

 

Assembleia Geral Extraordinária do Banco Mercantil de Investimentos S. A. – Junho de 2017 

 

 Conforme ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO BANCO MERCANTIL DE 

INVESTIMENTOS S. A. – realizada no dia 28 de junho de 2017, às 10:00 (dez) horas, na sede social, na 

Rua Rio de Janeiro, 654 - 5º andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a presença dos acionistas 

representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, estando também presente o Sr. 

Luiz Henrique Andrade de Araújo, Vice-Presidente do Conselho de Administração, ocorreram as seguintes 

deliberações: I - (a) Em razão da decisão do Banco Central do Brasil, que indeferiu o aumento de capital 

deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 04/04/2016 (“AGE 04.04”), foi aprovada, 

por unanimidade, a retificação da alteração do art. 5º do Estatuto Social aprovada na AGE de 04.04, tendo 

em vista que o capital social da Companhia deverá permanecer o mesmo em relação àquele vigente antes 

do aumento de capital, isto é, R$31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte e oito mil e quatrocentos reais). 

(b) Aprovar o procedimento de restituição dos valores integralizados pelos subscritores e o cancelamento 

dos recibos de subscrição emitidos no âmbito do aumento de capital, incluindo (b.1) o cancelamento dos 

recibos de subscrição emitidos no âmbito do aumento de capital; e (b.2) a devolução dos recursos 

integralizados pelos subscritores no âmbito do aumento de capital, acrescidos da remuneração dos títulos 

investidos em conformidade com as disposições do artigo 3º, inciso VII, alínea “a”, da Resolução nº 2.027, 

de 24 de novembro de 1993, mediante depósito nas contas correntes indicadas pelos subscritores nos 

respectivos recibos de subscrição; ratificando todos os atos já praticados pelo Conselho de Administração 

e Diretores da Companhia relacionados a tais matérias. II – Em relação à Assembleia Geral Extraordinária, 

realizada em 26 de abril de 2016 (“AGE de 26.04”), foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes 

deliberações: (a) Ratificar a deliberação de Grupamento de ações, à razão de 100 (cem) ações de cada 

espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie; (b) Retificar as características do Grupamento, que passará 

a considerar a totalidade das ações representativas do capital social do BMI existente antes do Aumento de 

Capital, da seguinte forma: (b.1) Condição Para a Efetivação do Grupamento: Nos termos da legislação e 
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regulamentação vigentes, a ata desta Assembleia está sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil e, 

portanto, os procedimentos relativos ao Grupamento só serão iniciados e efetivados após a homologação 

da ata pelo Banco Central do Brasil; (b.2) Fator do Grupamento: As ações serão grupadas à razão de 100 

(cem) ações de cada espécie para 1 (uma) ação da respectiva espécie, passando o capital social da 

Companhia a ser dividido em 1.825.200 (um milhão, oitocentas e vinte e cinco mil e duzentas) ações 

escriturais, sendo 1.115.057 (um milhão, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações ordinárias e 710.143 

(setecentas e dez mil, cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas com valor nominal de R$17,00 

(dezessete reais) cada uma. (b.2.1) O Grupamento não implicará em alteração do valor do capital social da 

Companhia, e as ações grupadas conferirão aos seus titulares direitos iguais aos atualmente previstos no 

Estatuto Social da Companhia, sem quaisquer alterações aos direitos patrimoniais e políticos das ações. 

(b.3) Prazo para Eventual Ajuste das Posições pelos Acionistas: Caso a ata desta Assembleia seja 

homologada pelo Banco Central do Brasil, a Companhia irá divulgar Aviso aos Acionistas, no qual será 

estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do referido aviso, para que os acionistas 

possam, a seu livre e exclusivo critério, ajustar suas posições acionárias em lotes múltiplos de 100 (cem) 

ações, mediante negociação na BM&FBOVESPA. (b.4) Ações ao Portador: Os acionistas detentores de 

ações ao portador deverão solicitar a conversão dessas ações para a forma nominativa, comparecendo a 

qualquer Agência do Banco Mercantil do Brasil S.A., de posse dos títulos com seus respectivos cupons, 

CPF e documento de identidade. (b.5) Procedimentos Adicionais: Transcorrido o prazo para ajuste das 

posições pelos acionistas, as eventuais frações de ações resultantes do Grupamento serão separadas, 

aglutinadas em números inteiros, e vendidas em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA. As frações de 

ações serão debitadas das posições acionárias, previamente à realização dos leilões, sendo os valores 

resultantes da alienação das frações disponibilizados aos respectivos titulares, em até 5 (cinco) dias úteis 

após a venda do último lote, da seguinte forma: (b.5.1) os acionistas titulares de frações de ação deverão 

comparecer em qualquer Agência do Banco Mercantil do Brasil S.A. de sua livre escolha para comprovar 

a sua condição de titular dessas frações para, após análise dessa documentação comprobatória, receber os 

valores a que fizerem jus; (b.5.2) o valor correspondente aos acionistas cujas ações estejam custodiadas na 

Central Depositária da BM&FBOVESPA, será creditado diretamente à Central Depositária da 

BM&FBOVESPA, que se encarregará de repassá-lo aos acionistas por meio dos agentes de custódia; e 

(b.5.3) para os acionistas cujas ações, registradas no livro de escrituração, encontram-se bloqueadas ou com 

o cadastro desatualizado, o valor será retido pela Companhia e mantido à disposição do respectivo acionista, 

exclusivamente para pagamento, mediante apresentação, junto a qualquer agência do Banco Mercantil do 

Brasil S.A., de documentação comprobatória de desbloqueio ou de identificação, conforme o caso. (b.5.4) 

Se homologadas as deliberações desta Assembleia pelo Banco Central do Brasil, as ações do BMI serão 

negociadas grupadas no primeiro pregão após o encerramento do prazo concedido para ajuste das posições. 

(b.6) Tendo em vista a aprovação da retificação das características do Grupamento nos termos do aqui 

deliberados, o art. 5º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir o correto número de 

ações em que se divide o capital social da Companhia e o respectivo valor nominal das ações, passará a ter 

a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social do Banco é de R$31.028.400,00 (trinta e um milhões, vinte 

e oito mil e quatrocentos reais), dividido em 1.825.200 (um milhão, oitocentas e vinte e cinco mil e 

duzentas) ações escriturais, sendo 1.115.057 (um milhão, cento e quinze mil e cinquenta e sete) ações 

ordinárias e 710.143 (setecentas e dez mil,  cento e quarenta e três) ações preferenciais, todas do valor 
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nominal de R$17,00 (dezessete reais) cada uma.”; (c) Ratificar a alteração aos artigos 19, 29, 30, 31, 32, 

33, 34 e 35 do Estatuto Social e demais deliberações da AGE de 26.04 que não tenham sido objeto de 

retificação expressa por esta Assembleia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, 

para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os acionistas presentes assinada. 
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não houve plano de recompra de ações de emissão da Companhia, nos últimos três exercícios sociais.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria nos últimos três exercícios sociais.
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19.3 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Todas as informações relevantes deste tópico relativas à Companhia foram descritas nos itens anteriores. 
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Data aprovação 30/01/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração do BMB

Cargo e/ou função Todos os colaboradores e estagiários do Grupo Mercantil do Brasil, bem como os terceiros 
contratados para atuar em seu nome, caracterizam-se por Pessoas Abrangidas, possuindo os 
deveres e responsabilidades contemplados nesta Política Institucional de Negociação de Valores 
Mobiliários, fazendo-se também sujeitos às determinações previstas no Código de Ética da 
Instituição e na Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de 
instituições financeiras.

Já os integrantes dos órgãos Estatutários deverão aderir à Política, formalmente, mediante 
assinatura do Termo de Adesão disposto no Anexo, tornando-se Pessoas Vinculadas para os fins 
aqui previstos. Presume-se por Pessoas Vinculadas:

• Acionistas Controladores;
• Integrantes do Conselho de Administração do Banco Mercantil do Brasil S/A e de suas 
Controladas;
• Integrantes da Diretoria do Banco Mercantil do Brasil S/A e de suas Controladas;
• Integrantes do Comitê de Auditoria do Banco Mercantil do Brasil S/A.

Principais características

Em conformidade com as boas práticas de Governança Corporativa, o Grupo Mercantil do Brasil estabeleceu sua Política de 
Negociação de Valores Mobiliários, com o objetivo de estipular regras de boa conduta e de elevado padrão ético na negociação de 
valores mobiliários emitidos pelo Mercantil do Brasil, visando coibir as práticas inadequadas relacionadas ao uso indevido de 
informações do Banco e de suas controladas, não tornadas públicas e que possam influir na cotação dos valores mobiliários de sua 
emissão (“Insider Trading”), bem como as relacionadas ao uso indevido de informação antecipada sobre operação no mercado de 
capitais (“Front Running”) e dicas de Informações Privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem (“Tipping”).

Ressaltamos que para efeito de tal Política, entende-se como Valores Mobiliários as ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos e 
direitos de subscrição, notas promissórias, opções de compra ou de venda, índices e derivativos de qualquer espécie ou, ainda, 
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo de emissão do Grupo Mercantil do Brasil, ou a eles referenciados, que por 
determinação legal, sejam considerados valores mobiliários.

A Política de Negociação do Grupo Mercantil do Brasil está constituída em 12 (doze) tópicos, sendo eles: (1) Objetivo; (2) Abrangência e 
Adesão; (3) Aprovação; (4) Informação Privilegiada e/ou Fato ou Ato Relevante; (5) Proibição às Negociações dos Valores Mobiliários de 
Emissão do Banco Mercantil; (6) Programa Individual de Investimento; (7) Penalidade; (8) Sigilo da Informação; (9) Papéis e 
Responsabilidades; (10) Documento Relacionado; (11) Políticas Relacionadas; e (12) Disposições Finais. 
O texto integral da Política Institucional de Negociação de Valores Mobiliários do Grupo Mercantil do Brasil pode ser encontrado na 
página do Banco Mercantil do Brasil (www.mercantildobrasil.com.br), bem como na página da CVM (www.cvm.gov.br).
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Períodos de vedação e descrição 
dos procedimentos de fiscalização

Conforme descrito na Política, é vedado às pessoas vinculadas negociar na forma de compra ou 
venda dos valores mobiliários de emissão do Banco Mercantil, nas seguintes situações: 

a) no prazo que se inicia 15 dias da divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP);
b) sempre que tiver conhecimento antecipadamente de Ato ou Fato Relevante que venha a ser 
dado publicidade pelo Banco;
c) na intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou 
reorganização societária;
d) em relação aos Controladores, Conselheiros de Administração e Diretores do Banco e suas 
Controladas, quando estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão do 
Banco, ou suas Controladas, pelo próprio Banco ou suas controladas, respectivamente.

Ressalta-se, ainda, que as vedações descritas não serão aplicáveis nos seguintes casos:

- Direito de Preferência para subscrição de ações para aumento de capital, desde que o período 
para o exercício desse direito seja coincidente com os prazos estabelecidos na Política;

- Existência de Programa Individual de Investimentos das Pessoas Vinculadas, caso o Banco 
tenha aprovado cronograma, definindo datas específicas para divulgação dos Formulários de 
Informações Trimestrais e Anuais (ITR e DFP). Essa exceção não será aplicável no caso de 
haver alteração no cronograma de divulgação de tais Formulários.

Cabe ao Conselho de Administração e ao Diretor de Relações com Investidores garantir a 
comunicação dos princípios, objetivos e importância dos componentes relativos à conformidade 
por meio da devida publicidade da Política a todos os empregados e prestadores de serviços 
terceirizados relevantes, bem como acompanhar, controlar e apurar o cumprimento da respectiva 
Política, estendendo às controladas do Grupo Mercantil do Brasil, respectivamente.
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20.2 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

O texto integral da Política Institucional de Negociação de Valores Mobiliários do Grupo Mercantil do Brasil pode 

ser encontrado na página do Banco Mercantil do Brasil (www.mercantildobrasil.com.br), bem como na página da 

CVM (www.cvm.gov.br). 
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21. Política de divulgação  / 21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos

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 

 

Exceto pela política de divulgação descrita no item 21.2 deste Formulário de Referência, não há outras normas, 

regimentos ou procedimentos internos adotados pela Companhia para assegurar que as informações a serem 

divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva. 
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21. Política de divulgação  / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação

 

 

21.2 – Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando 

o canal ou canais de comunicação utilizado (s) para disseminar informações sobre atos e fatos 

relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes 

não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada 

 

Em Reunião Extraordinária realizada em 24 de outubro de 2019, o Conselho de Administração da 

Companhia aprovou a Política de Divulgação de Informações ao Mercado, cuja finalidade é a de: (1) 

Regulamentar o procedimento de divulgação e uso de informação pertinente a Ato ou Fato Relevante 

oriundo de decisões político-administrativas, negociais ou econômico-financeiras desta Instituição; (2) 

Oferecer segurança e transparência aos investidores e ao mercado em geral acerca dos critérios e 

parâmetros utilizados para a divulgação de Ato ou Fato Relevante que possa influir, de modo ponderável, 

na cotação das ações e outros valores mobiliários de emissão do Grupo Mercantil do Brasil, bem como 

possa interferir na decisão dos seus investidores de vender, comprar ou manter títulos ou, ainda, de 

exercerem quaisquer dos direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários e; (3) Observar as 

diretrizes previstas no Estatuto Social, na Lei e nos normativos que disciplinam a matéria. 

 

As pessoas abrangidas por esta Política, que tenham conhecimento de Ato ou Fato Relevante, deverão 

manter esse sigilo até que tal Ato ou Fato Relevante seja divulgado na forma estabelecida nesta Política e 

serão solidariamente responsáveis na hipótese de descumprimento do dever de sigilo por parte de seus 

subordinados, empregados ou terceiros de sua confiança.  

 

Caso ocorra vazamento das informações sigilosas que se enquadrem como Ato ou Fato Relevante, as 

pessoas abrangidas por essa Política deverão comunicar tal fato para o Diretor de Relações com 

Investidores, a fim de que haja a divulgação do Ato ou Fato Relevante na forma prevista nesta Política. 

 

O texto integral da política de divulgação da companhia pode ser encontrado na página da CVM, em 

http://sistemas.cvm.gov.br/?ciadoc, buscando pela companhia “Banco Mercantil de Investimentos S.A.”, 

na categoria “Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante” e na página do Banco Mercantil de 

Investimentos S.A., em https://bancobmi.com.br/Paginas/relacoes-com-investidores.aspx 
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21. Política de divulgação  / 21.3 - Responsáveis pela política 

21.3 – Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização 

da política de divulgação de informações 

 

Compete ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e informar ao mercado e comunicar à CVM e à B3 

S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, a existência e ocorrência de qualquer Ato ou Fato Relevante. 
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21. Política de divulgação  / 21.4 - Outras inf.relev - Pol. Divulgação

21.4 – Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

 

Todas as informações relevantes pertinentes a este tópico foram descritas nos itens anteriores. 
 

PÁGINA: 306 de 306

Formulário de Referência - 2020 - BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. Versão : 10


