PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020

Prezados Acionistas do Banco ABC Brasil S.A.

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009
e na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, apresentamos à V.Sas.,
informações adicionais pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária do Banco ABC Brasil S.A. com data prevista para
17 de abril de 2020.

Informamos, ainda, que o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras, o Parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes e o resumo do
Parecer do Comitê de Auditoria foram publicados nos jornais Valor Econômico e
Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 7 de fevereiro de 2020 e foram
disponibilizados no sítio da CVM na Internet por meio do Sistema Empresas.Net,
juntamente com as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) no dia 6 de
fevereiro de 2020.

Referidos documentos encontram-se à disposição dos Acionistas, no sítio do Banco
ABC Brasil na Internet: http://ri.abcbrasil.com.br

Atenciosamente,

Anis Chacur Neto

Sergio Ricardo Borejo

Diretor-Presidente

Diretor Vice-Presidente e de Relações
com Investidores
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BANCO ABC BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Na forma do disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, ficam
convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária do Banco ABC Brasil S.A., como segue:
DATA E HORÁRIO:
17 de abril de 2020, às 12:00hs.
LOCAL:
Sede social da Companhia, na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, São Paulo, Capital.
ORDEM DO DIA:
I - Assembleia Geral Ordinária:
a)
b)
c)
d)

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2019;
Destinar o lucro do exercício de 2019;
Definir o número de membros do Conselho de Administração; e
Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

II - Assembleia Geral Extraordinária:
Examinar proposta do Conselho de Administração sobre: a) fixação da remuneração
global dos Administradores, nos termos do Estatuto Social da Companhia e
deliberação sobre política de remuneração baseado em ações; b) reforma parcial do
Estatuto Social, com a finalidade de: (i) alterar o art. 3º do Estatuto Social para
redefinir a competência dos órgãos de Administração da Companhia para deliberar
sobre instalação e fechamento de dependências, escritórios e agências, no país e
no exterior, reescrevendo-o, substituindo a expressão “mediante autorização do
Banco Central do Brasil” pela expressão “respeitadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis” e inserindo, na parte final do artigo, a expressão “Comitê
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Executivo, ou, no exterior, mediante aprovação do Conselho de Administração”; (ii)
alterar o parágrafo 1º do art. 20 do Estatuto Social, que permite que as reuniões do
Conselho de Administração sejam realizadas com o uso de meios de comunicação,
inserindo os termos “de comunicação” e substituindo a expressão “permita que todos
os Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros” pela expressão “possibilite a
identificação dos membros”, alinhando-a com a prática corrente da Companhia; (iii)
alterar o item “e” do art. 21 do Estatuto Social para excluir os termos “o Comitê
Executivo” e substituir os termos “alienar” e “constituir” por “alienação de” e
“constituição de” e inserir a expressão “quando o valor for superior a 0,5% do
patrimônio líquido do Banco”, de forma a tornar claro que a autorização, pelo
Conselho de Administração, para alienação de bens do ativo permanente e
constituição de ônus reais sobre ativos imobilizados será necessária quando o valor
for superior a 0,5% do patrimônio líquido da Companhia; (iv) alterar o item “h” do art.
21 do Estatuto Social excluindo os termos “no País e”, harmonizando-o com a nova
redação do art. 3º; (v) alterar o item “f” do parágrafo 1º do art. 22 do Estatuto Social
inserindo os termos “e dependências”, e “ou, quando se tratar de agências e
dependências no”, harmonizando-o com a nova redação do art. 3º; (vi) inserir novo
item (item “m”) ao parágrafo 1º do art. 22 do Estatuto Social, como reflexo da
alteração do item “e” do art. 21, que trata da competência, de acordo com o limite ali
definido, para autorizar a alienação de bens do ativo permanente e constituição de
ônus reais sobre ativos imobilizados; (vii) reescrever o início do parágrafo 7º do art.
28 do Estatuto Social, que trata da periodicidade das reuniões ordinárias do Comitê
de Remuneração e substituir os termos “a cada 6 (seis) meses” por
“semestralmente”, em linha com a realidade da Companhia; e (viii) após o exame
dos itens acima, consolidar o Estatuto Social da Companhia.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
(i) Nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, somente poderão
tomar parte e votar na Assembleia os acionistas cujas ações estejam inscritas em
seu nome em até 3 (três) dias antes da data de realização da Assembleia Geral.
(ii) Os acionistas devem provar a sua qualidade como tal, apresentando na sede da
Companhia documento de identidade e comprovante expedido pela instituição
custodiante (Itaú Unibanco S.A.) até o início da Assembleia.
(iii) Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 17 do Estatuto Social, os
acionistas poderão ser representados na Assembleia por procurador constituído há
menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado
ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento
representar seus condôminos, observado que os acionistas pessoas jurídicas
poderão, ainda, ser representados conforme seus atos constitutivos, devendo o
mandato ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente 24 (vinte e
quatro) horas antes do início da Assembleia.
(iv) Os acionistas detentores de ações preferenciais não possuem direito a voto,
exceto em relação às matérias elencadas no parágrafo sexto do artigo 7º do
Estatuto Social. No entanto, poderão manifestar sua intenção em: (a) solicitar a
eleição em separado de membro do Conselho de Administração; (b) eleger um
membro do Conselho de Administração em votação em separado, nos termos do
parágrafo quarto, inciso II, do artigo 141 da Lei nº 6.404/76; (c) instalar o Conselho
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Fiscal; e (d) eleger um membro do Conselho Fiscal em votação em separado. Em
relação à eleição de membro do Conselho de Administração, em votação em
separado, os acionistas deverão comprovar a titularidade ininterrupta da participação
acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à
realização da Assembleia Geral, conforme estabelece o parágrafo sexto do artigo
141 da Lei nº 6.404/76.
(v) As manifestações de que trata o item “iv” acima poderão ser feitas através de
votação a distância, conforme instruções do Boletim de Voto a Distância
disponibilizado pela Companhia.
Os documentos referentes às matérias que serão deliberadas em Assembleia, bem
como as informações exigidas pela regulamentação vigente, estão à disposição dos
acionistas na Sede da Companhia e disponibilizados no site http://ri.abcbrasil.com.br
e nos sites da CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

São Paulo, 17 de março de 2020
Tito Enrique da Silva Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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Comentários dos Administradores sobre a situação financeira do Banco ABC
Brasil, conforme item 10 do Formulário de Referência
10.1 – Comentários dos Diretores

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

Banco ABC BRASIL S.A.
2019
O Ano de 2019 foi marcado por mais um ano de estagnação econômica,
expectativas frustradas e, portanto, por um baixo crescimento econômico (em torno
de 1% de acordo com projeções do Banco Central do Brasil). No início do ano, era
esperado um crescimento de PIB em torno de 2%. No entanto, o atraso e incertezas
em relação à aprovação da Reforma da Previdência, a crise da Argentina e impactos
da guerra comercial entre China e Estados Unidos afetaram o ritmo da retomada do
crescimento econômico brasileiro.
Somente no final da segunda metade de 2019 alguns indicadores ou fatos deram
mais fôlego ao progresso econômico:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Continuidade da queda da taxa SELIC;
Manutenção da inflação;
Aprovação da Reforma da Previdência;
Ligeira melhoria no índice de desemprego;
Recuperação de alguns setores da economia;
Melhoria no Consumo das Famílias;
Andamento do Programa de Privatizações e Concessões Públicas

No entanto, os fatos supracitados não foram suficientes para propulsionar um
crescimento mais robusto do PIB, como se esperava no início do ano e as
expectativas foram novamente postergadas para o ano de 2020.
Apesar do ambiente desafiador de 2019, o Banco ABC Brasil entregou bons
resultados, com melhora significativa na demanda por crédito a partir da segunda
metade do ano. O Guidance revisado de crescimento da carteira expandida do
Banco era de 6% a 10% para 2019. Ao final de dezembro de 2019, o Banco
conseguiu entregar um crescimento de 14,9%, muito acima do Guidance revisado e
no topo do Guidance inicial, que era entre 11% e 15% de crescimento da carteira de
crédito expandida.
O lucro líquido contábil do Banco totalizou R$ 528,4 milhões em 2019 (aumento de
26,4% em relação a 2018) e o retorno contábil sobre o patrimônio líquido médio foi
de 13,7% (12,0% em 2018). Ao final de 2019, o saldo da carteira de crédito
6

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
expandida (incluindo empréstimos, garantias prestadas e títulos privados) atingiu R$
30.140 milhões (crescimento de 14,9% em relação ao final de 2018), com um
patrimônio líquido de R$ 4.041 milhões e índice de Basiléia de 16,9%, com o Capital
de Nível 1 representando 14,0%.
Em termos de estratégia de atuação, o Banco manteve o foco na oferta de
empréstimos, produtos estruturados, prestação de serviços financeiros e consultoria
financeira para o segmento corporativo. A novidade é que o Banco anunciou a sua
entrada no segmento Middle (empresas com faturamento anual entre R$30 milhões
e R$250 milhões) e mudou a segmentação dos segmentos Corporate (empresas
com faturamento anual entre R$250 milhões e R$2 bilhões) e Large Corporate
(empresas com faturamento anual acima de R$2 bilhões). No caso do Middle, a
nova estratégia de segmentação de clientes visa explorar um novo mercado
composto por clientes menores e com uma melhor rentabilidade, com uso intensivo
de tecnologia nas etapas e processos no relacionamento com o cliente, a fim de
garantir a escalabilidade dos negócios, proporcionar ganhos de eficiência para o
Banco e conveniência aos clientes. No Corporate e Large Corporate, a nova
segmentação propicia um melhor entendimento das necessidades dos clientes do
Banco, de acordo com seus perfis. Além disso, assim como o Middle, o Corporate e
Large Corporate também estão se beneficiando da melhoria de processos internos e
infraestrutura de sistemas de tecnologia.
No lado da Receita de Serviços, o Banco fortaleceu seu posicionamento no mercado
de capitais brasileiro, apresentando, mais uma vez, uma receita recorde de R$113,5
milhões de reais em 2019, principalmente pela sua forte atuação na emissão e
distribuição de instrumentos de renda fixa. Além disso, no final do ano, o Banco de
Investimentos ampliou a sua oferta de serviços, passando a atuar no mercado de
Project Finance Advisory e Equity Capital Markets (ECM), além das tradicionais
áreas de mercado de capitais e M&A (Merger and Acquisitions).
De maneira geral, o ano de 2019 foi positivo, principalmente pela retomada da
demanda por crédito, após 4 anos de um baixo apetite do mercado. Vale ressaltar
que a manutenção do custo do crédito e a boa qualidade de nossos ativos continuou
sendo um pilar importante do Banco.
A entrada no segmento Middle, bem como os investimentos em tecnologia e
pessoas, para dar continuidade a estratégia de crescimento nesse segmento,
exigiram maiores despesas operacionais no ano. Além disso, o Banco anunciou a
entrada em novos serviços com o intuito de diversificar suas receitas, tanto Banco
de Investimento, como retratado acima, como também anunciou sua entrada no
mercado de comercialização de energia e precatórios.
Em relação à estratégia de captação de recursos, o Banco deixou de realizar o
processo de recapitalização dos juros sobre o capital próprio que vinha fazendo
semestralmente desde 2012. Isso porque o Banco encontrou uma boa oportunidade
para emitir dívidas subordinadas perpétuas e continuar a fortalecer sua base de
capital, permanecendo com um índice de Basileia adequado (16,9% em dezembro
de 2019) para fazer frente à continuidade do crescimento de ativos. A liquidez e a
captação de recursos continuaram confortáveis ao longo do ano, com abundância de
recursos a preços competitivos e prazos adequados, tanto nos mercados locais
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como nos internacionais. O acionista controlador, Bank ABC, continua com
capitalização e liquidez em níveis confortáveis, mantendo-se comprometido com seu
investimento no Brasil.
Apesar do crescimento econômico brasileiro ter novamente desapontado em 2019, a
expectativa para 2020 é positiva, com uma expectativa de crescimento, de acordo
com dados do Banco Central, ligeiramente acima de 2%. Essa expectativa poderá
se reduzir de acordo com os impactos econômicos causados pelo surto do Corona
vírus, ainda difícil de mensurar. No entanto, os propulsores do crescimento
econômico brasileiro devem continuar sendo a manutenção de uma baixa taxa de
juros, inflação controlada, andamento das reformas Administrativa e Fiscal,
andamento do programa de privatizações e concessões, que devem estimular
maiores investimentos na economia. Além do que, a queda gradual do desemprego
e fomento do consumo das famílias deve apresentar um impacto econômico
positivo.
Diante desse cenário, com capital abundante, o Banco ABC Brasil espera continuar
crescendo a carteira de crédito expandida em um ritmo mais acelerado (entre 11% e
15% para 2020), com destaque para um maior ritmo de crescimento da carteira
Middle. No entanto, o Banco manterá sua postura conservadora baseada na
manutenção da qualidade da carteira, em uma forte governança corporativa, funding
competitivo e eficiência operacional, oferecendo soluções financeiras para empresas
brasileiras e buscando capturar oportunidades que possibilitem apurar resultados
consistentes e sustentáveis.

2018
O ano de 2018 foi um ano desafiador para a economia brasileira, apresentando
crescimento moderado do PIB, apesar de 2017 ter marcado o fim da recessão
econômica. No início de 2018, existia uma expectativa elevada de que a economia
voltasse a crescer de forma mais substancial, mas a greve dos caminhoneiros e,
posteriormente, as incertezas do cenário eleitoral, acabaram retardando a retomada
do crescimento econômico.
Nesse sentido, o ano de 2018 acabou sendo um alongamento do ano de 2017, de
um período de transição para um cenário mais benigno, com a expectativa de
retomada do ciclo virtuoso de crescimento sendo postergada para se iniciar no ano
de 2019. Apesar do ambiente desafiador de 2018, o Banco ABC Brasil entregou
bons resultados, com melhora da qualidade da carteira de crédito, manutenção do
lucro líquido e bom crescimento de ativos.
O lucro líquido contábil do Banco totalizou R$ 418,1 milhões em 2018 (redução de
0,1% em relação a 2017) e o retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de 12,0%
(13,5% em 2017). Ao final de 2018, o saldo da carteira de crédito expandida
(incluindo empréstimos, garantias prestadas e títulos privados) atingiu R$ 26.240
milhões (crescimento de 7,0% em relação ao final de 2017), com um patrimônio
líquido de R$ 3.666 milhões e índice de Basiléia de 17,2%, com o Capital de Nível 1
representando 13,4%.
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Em termos de estratégia de atuação, o Banco manteve o foco na oferta de
empréstimos, produtos estruturados, prestação de serviços financeiros e consultoria
financeira à empresas do segmento Corporate (empresas com faturamento anual
entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões), que apresentou um crescimento de carteira
expressivo em 2018, e Large Corporate (empresas com faturamento anual acima de
R$ 800 milhões). O Banco também aumentou de forma relevante suas receitas de
serviços, principalmente as originadas por operações de mercado de capitais e
fusões & aquisições, além de ter apresentado bom crescimento nas carteiras de
empréstimos, títulos privados e garantias prestadas. Após dois anos de recessão
econômica e um ano de baixo crescimento, o Banco continuou priorizando a
manutenção da qualidade da carteira e, consequentemente, redução do custo do
crédito.
Em 2018, o Banco repetiu o processo de recapitalização dos juros sobre capital
próprio distribuídos, realizado semestralmente desde 2012, e permaneceu com uma
base de capital sólida para fazer frente à retomada do crescimento. A liquidez e a
captação de recursos continuaram confortáveis ao longo do ano, com abundância de
recursos a preços competitivos e prazos adequados, tanto nos mercados locais
como nos internacionais. O acionista controlador, Bank ABC, continua com
capitalização e liquidez em níveis confortáveis, mantendo-se comprometido com seu
investimento no Brasil.

2017
O ano de 2017 foi marcado pelo fim da recessão econômica, após dois anos de
retração. Na esfera política, a agenda de reformas e as dificuldades na
administração pública refletiram em uma alta volatilidade no mercado financeiro. No
âmbito econômico, o afrouxamento monetário, com a taxa básica de juros (SELIC)
atingindo patamar mínimo histórico, possibilitou um intenso processo
desinflacionário e, associado à melhora de indicadores, como a taxa de desemprego
e a retomada gradual do consumo das famílias, e de alguns setores, sinalizaram o
início da recuperação da atividade econômica. Nesse ambiente, o Banco ABC Brasil
conseguiu apresentar crescimento da sua carteira de crédito e expansão do
resultado anual.
O lucro líquido contábil do Banco totalizou R$ 418,7 milhões em 2017 (crescimento
de 3,0% em relação a 2016) e o retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de
13,5% (15,0% em 2016). Ao final de 2017, o saldo da carteira de crédito expandida
(incluindo empréstimos, garantias prestadas e títulos privados) atingiu R$ 24.530
milhões (crescimento de 8,1% em relação ao final de 2016), com um patrimônio
líquido de R$ 3.284 milhões e índice de Basiléia de 16,3%.
Em termos de estratégia de atuação, o Banco manteve o foco na oferta de
empréstimos, produtos estruturados, prestação de serviços financeiros e consultoria
financeira a empresas dos segmentos Corporate (empresas com faturamento anual
entre R$ 100 milhões e R$ 800 milhões) e Large Corporate (empresas com
faturamento anual acima de R$ 800 milhões). O Banco também aumentou de forma
9
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relevante suas receitas geradas por operações do Banco de Investimentos, além de
ter apresentado robusto crescimento nas carteiras de títulos privados e garantias
prestadas. Após dois anos de recessão econômica, o Banco priorizou a manutenção
da qualidade da carteira.
Em 2017, o Banco repetiu o processo de recapitalização dos juros sobre capital
próprio distribuídos, realizado semestralmente desde 2012, e permanece com uma
base de capital sólida para dar continuidade à retomada do crescimento. A liquidez e
a captação de recursos continuaram confortáveis ao longo do ano, com abundância
de recursos a preços competitivos e prazos adequados, tanto nos mercados locais
como nos internacionais. O acionista controlador, Bank ABC, continua com
capitalização e liquidez em níveis confortáveis, mantendo-se comprometido com seu
investimento no Brasil.
Apesar de 2017 ser visto como ponto de inflexão, com crescimento de 1% do PIB
após dois anos marcados pela retração da atividade econômica, a agenda fiscal
incompleta e o processo eleitoral ainda bastante incerto podem trazer volatilidade e
maior cautela no ambiente de negócios. Com isso, o Banco ABC Brasil continuará
com a sua postura conservadora, baseada em uma forte governança corporativa,
funding competitivo e eficiência operacional, oferecendo soluções financeiras para
empresas brasileiras e buscando capturar oportunidades que possibilitem uma entra
de resultados consistentes e sustentáveis.

Indicadores
Apresentamos a seguir comentários sobre nossos principais indicadores:
i) Índice de Basileia
As instituições financeiras que operam no Brasil estão sujeitas a uma metodologia
de medição e padrões de capital baseada em um índice ponderado de ativos por
risco. Os parâmetros dessa metodologia são semelhantes aos parâmetros
internacionais para medições de capital mínimo aprovado, segundo adotado pelo
Acordo de Basileia. O Banco Central do Brasil, através das Resoluções nº 4.192/13
e 4.178/13, instituiu a apuração do Patrimônio de Referência em bases consolidadas
sobre o conglomerado financeiro, e através da Resolução nº 4.193/13, instituiu
apuração do Patrimônio de Referência mínimo requerido para os ativos ponderados
por risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013.
Abaixo demonstramos o cálculo e a evolução do nosso Índice de Basileia:
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5.387

5.300

4.651

4.772

5.136

3.666

3.824

3.882

3.956

4.041

17,16%

17,31%

17,91%

17,41%

16,89%

3,64%

3,49%

3,09%

2,85%

1,07%

1,55%

1,51%

3,73%

0,37%

Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido

14,43%

13,68%

Nível 2

14,32%

14,04%

Capital Complementar (N1)
Capital Principal (N1)

13,43%

13,31%

13,36%

12,77%

12,53%

Dez/18

Mar/19

Jun/19

Set/19

Dez/19

3.807

3.953

4.153

4.651

4.250

Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido

3.284

3.420

3.446

3.666

3.619

(R$ milhões)

17,16%

16,31%

16,12%

16,14%

16,17%

2,27%

2,29%

3,06%

2,94%

3,73%

14,04%

13,83%

13,08%

13,23%

13,43%

Dez/17

Mar/18

Jun/18

Set/18

Dez/18

Nível 2

Nível 1

Em Dez/19 o Índice de Basileia do Banco era 16,9%, sendo 14,0% capital de nível I
e 2,9% capital de nível II. A redução de 0,3 p.p desse indicador no comparativo com
Dez/18 decorre: (i) da redução da participação de Letras Financeiras Subordinas
(Nível 2) no capital total do Banco; (ii) do crescimento de 14,9% da carteira
expandida em 2019; apesar do (iii) aumento de 0,6 p.p no capital de Nível 1, diante
da emissão de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas, que adicionaram
aproximadamente 1,5 p.p como Capital Adicional de Nível 1 em 2019.
Em Dez/18 o Índice de Basileia do Banco era 17,2%, sendo 13,4% capital de nível I
e 3,7% capital de nível II. O aumento de 0,9 p.p desse indicador no comparativo com
Dez/17 decorre: (i) do aumento da emissão de Letras Financeiras Subordinas (Nível
2); apesar da diminuição do Nível 1 ocasionada pelo (ii) crescimento de 7,0% da
carteira expandida em 2018; apesar do (iii) crescimento de 11,6% do patrimônio
líquido do Banco no ano e (iv) do reforço de capital através da subscrição de novas
ações utilizando os Juros Sobre o Capital Próprio distribuídos aos acionistas.
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Em Dez/17 o Índice de Basileia do Banco era 16,3%, sendo 14,0% capital de nível I
e 2,3% capital de nível II. A redução de 1,5 p.p desse indicador no comparativo com
Dez/16 decorre: (i) do crescimento de 8,1% da carteira de crédito expandida no ano
de 2017; (ii) da recompra parcial da dívida subordinada ocorrida no primeiro
trimestre de 2017, com vencimento em 2020, cancelando, sua utilização para fins de
capital (capital nível II), conforme Resolução nº 4.192, publicada em 1º de março de
2013; apesar dos aumentos (iii) do patrimônio líquido em 13,5% no ano; e (iv) de
capital através da subscrição de novas ações utilizando os Juros Sobre o Capital
Próprio distribuídos aos acionistas.
Ressaltamos que as operações de garantias prestadas fazem parte do ativo
ponderado pelo risco (RWA), também fazendo parte do cálculo do Índice de Basileia
do Banco.
ii) Índice de Eficiência Operacional
O quadro abaixo apresenta o cálculo e a evolução do nosso Índice de Eficiência
Operacional:
(R$ mi l hões )

2019

2018

2017

2019x2018

Índice de Eficiência (A/B)

37,0%

35,8%

32,7%

1,2

3,2

DESPESAS (A)

(470,6)

(444,2)

(406,2)

5,9%

9,4%

Des pes a s de Pes s oa l

(200,4)

(195,3)

(201,9)

2,6%

-3,3%

Des pes a s Admi ni s tra ti va s

(106,3)

(90,2)

(79,4)

17,8%

13,7%

PLR

2018x2017

(163,8)

(158,6)

(124,9)

3,3%

27,0%

1.273,6

1.240,3

1.244,0

2,7%

-0,3%

Ma rgem Fi na ncei ra Gerenci a l a ntes da PDD

994,9

958,6

1.037,7

3,8%

-7,6%

Recei ta de Servi ços

337,0

349,8

279,2

-3,7%

25,3%

Des pes a s Tri butá ri a s

(69,1)

(78,4)

(69,6)

-11,9%

12,7%

Outra s Recei ta s (Des pes a s ) Opera ci ona i s

7,6

4,5

2,3

70,7%

94,6%

Va ri a çã o de PDD de Ga ra nti a s Pres ta da s

3,1

5,7

(5,6)

-46,0%

-202,1%

RECEITAS (B)

Em 2019 o Índice de Eficiência foi de 37,0%, variando +1,2 p.p em relação a 2018.
Essa variação se deve, principalmente, a um aumento nas despesas administrativas
e de pessoal.
Em 2018 o Índice de Eficiência foi de 35,6%, variando +4,2 p.p. em relação a 2017.
Essa variação se deve, principalmente, à redução das receitas e crescimento das
despesas.
Em 2017 o Índice de Eficiência foi de 32,7%, variando +2,5 p.p. em relação a 2016.
Essa variação se deve, principalmente, ao menor crescimento das receitas em
relação proporcional ao crescimento observado das despesas.
iii) Indicadores da Carteira de Crédito
Operações com atrasos acima de 90 dias (inclui parcelas vencidas e
vincendas)
% da carteira de empréstimos
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2,1%

0,8%
0,7%
0,6%
0,2%
Dez/16

0,9%
0,7%
0,4%
0,3%

0,2%

Mar/17

Jun/17

1,4%
1,1%

2,6%

2,6%

2,4%

0,9%
0,1%

1,2%
0,6%
0,3%

0,9%
0,7%
0,6%
0,5%

1,4%
1,4%
0,6%
0,2%

Set/17

Dez/17

Mar/18

Jun/18

1,4%

2,4%

Large Corporate

2,2%
1,7%

1,5%
0,6%
0,5%
0,3%

0,8%
0,6%
0,4%
0,3%

Set/18

Dez/18

1,3%
0,1%
0,8%

1,1%
0,6%
0,0%

1,2%
0,6%
0,7%

1,0%

0,7%
0,0%

Mar/19

Jun/19

Set/19

Corporate
Middle
Total

Dez/19

Este indicador compreende o saldo das operações com atraso superior a 90 dias,
que encerrou dezembro de 2019 em 1,0%, apresentando crescimento em relação ao
final do ano de 2018 (0,4%). Esse aumento é justificado pelo atraso de um caso
específico no Large Corporate que já havia sido provisionado antes de se tornar
inadimplente. Ainda assim, o índice permaneceu abaixo da média do Sistema
Financeiro Nacional.
Já se formos comparar o índice de dezembro de 2018 com o do final de 2017
(1,2%), podemos observar que nesse período houve uma melhora significativa no
índice de inadimplência do Banco. Esse resultado é explicado, principalmente, pela
melhora do ambiente corporativo e da percepção de risco, consequência do início da
retomada da atividade econômica do país no final do ano de 2018. Que levou à uma
melhora da qualidade da carteira de crédito do Banco, que tem como um de seus
pilares o foco em bons clientes.
Comparando a inadimplência no final de 2017 (1,2%) com dezembro de 2016
(0,7%), vemos ainda em ação a recessão econômica brasileira, que manteve o
índice acima de 1% durante o ano de 2017.
Saldo de PDD
% da carteira de empréstimos
4,2%

3,7%
2,8%
2,5%

4,4%
3,9%

4,2%
4,0%

2,9%

3,7%

2,3%

2,5%

4,3%
3,6%
3,2%
2,7%

4,1%
3,3%
3,0%
2,8%

4,1%
3,6%
2,8%
2,4%
2,2%

3,1%
2,6%
2,6%
2,0%

3,4%

3,8%

3,4%

2,9%

3,0%

2,9%

2,3%

2,3%

2,0%

2,1%

1,4%

Dez/18

Mar/19

Large Corporate

3,7%
2,9%
2,5%
2,5%

3,5%

3,3%

2,6%
2,2%
1,6%

2,5%

Set/19

Dez/19

2,2%
2,1%

Corporate
Middle

Total
Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Dez/17

Mar/18

Jun/18

Set/18

Jun/19

O Saldo de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) foi de 2,5% da carteira de
empréstimos em dezembro de 2019 (2,9% em Dezembro de 2018 e 3,3% em
Dezembro de 2017). A redução desse saldo em relação aos anos anteriores é
reflexo da originação e manutenção de uma carteira de crédito de maior qualidade,
assim como uma melhor percepção quanto ao risco do ambiente corporativo.
Créditos baixados para prejuízo
% da carteira de empréstimos
2,1%
1,6%

Large Corporate

1,0%

0,5%
0,2%
0,1%
0,0%

0,6%
0,4%

0,3%
0,0%

0,4%
0,2%
0,1%
0,0%

Dez/16

Mar/17

Jun/17

0,2%
0,1%
0,0%

0,1%
0,1%
0,0%

Set/17

Dez/17

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

0,1%

0,0%

0,4%
0,3%
0,3%
0,0%

0,1%
0,0%
0,0%

0,1%
0,1%
0,0%
0,0%

Mar/18

Jun/18

Set/18

Dez/18

Mar/19

Jun/19

Set/19

Dez/19

0,8%
0,7%
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O gráfico acima apresenta os fluxos trimestrais de créditos baixados a prejuízo nos
últimos três anos. As variações desse indicador refletem o comportamento da
inadimplência e o processo de provisionamento, de acordo com a Resolução 2.682
do Banco Central do Brasil.
Operações classificadas entre AA e C – Resolução 2.682 do Banco Central
% da carteira de empréstimos
95,3%
94,1%

94,8%

94,2%

95,4%

94,9%

94,0%

94,7%

94,6%

94,6%

95,8%

94,5%
AA-C

92,8%

Dez/16

Mar/17

Jun/17

Set/17

Dez/17

Mar/18

Jun/18

Set/18

Dez/18

Mar/19

Jun/19

Set/19

Dez/19

As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco entre AA
(melhor indicador) e H (pior indicador), seguindo critérios que levam em
consideração a conjuntura econômica, o histórico de relacionamento e os riscos
específicos em relação às operações, aos devedores e garantidores, de acordo com
a Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil – BACEN. Usualmente as instituições
financeiras realizam operações de crédito somente com clientes que tenham uma
classificação inicial de crédito entre AA e C, de modo que, caso um cliente venha a
ser classificado com rating D ou inferior, isso significa que ele teve sua classificação
de risco rebaixada pela instituição financeira. Assim, o percentual das operações
classificadas entre AA e C é utilizado por analistas de mercado como um indicador
da qualidade da carteira de crédito das instituições financeiras.
Em 2019 esse indicador se manteve em patamares elevados e apresentou
tendência de alta na segunda metade do ano, encerrando Dez/19 com 95,8% das
operações classificadas entre AA e C.
Em 2018, sofreu uma leve queda na primeira metade do ano, indo de 95,3% em
março para 94,6% em setembro, e mantendo-se praticamente estável a partir daí,
encerrando o ano com o índice em 94,7%.
Em 2017 esse indicador atingiu, pela segunda vez, seu patamar mínimo histórico de
92,8% em Jun/17, voltando a melhorar gradualmente ao longo do segundo semestre
do ano e encerrando Dez/17 com 94,8% das operações classificadas entre AA e C.
b) Estrutura de capital

Passivo Total (a)

36.257.230

% em relação ao
passivo total
100,0%

32.728.775

% em relação ao
passivo total
100,0%

28.767.785

% em relação ao
passivo total
100,0%

Capital Próprio (b)

4.040.733

11,1%

3.665.510

11,2%

3.284.332

11,4%

Capital de Terceiros (a) - (b)

32.216.497

88,9%

29.063.265

88,8%

25.483.453

88,6%

(R$ mil)

Dez/19

Dez/18

Dez/17

O Banco entende que a atual estrutura de capital é adequada para o seu plano de
negócios. A representatividade do capital de terceiros para o financiamento das
operações é normal para uma companhia cuja atuação principal é a intermediação
financeira.
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A tabela a seguir demonstra a distribuição do capital próprio do Banco em número
de ações:
Estrutura de Capital
Número de Ações (Unidades)
ON

Dez/19
109.496.432

Dez/18
106.634.935

PN

104.550.164

101.983.480

94.233.037

Subtotal

214.046.596

208.618.415

193.385.691

4.312.461

2.514.535

3.169.156

218.359.057

211.132.950

196.554.847

Ações em Tesouraria (PN)
Total

Dez/17
99.152.654

Em Dez/19, o Capital Social total do Banco ABC Brasil era de R$ 2.565,9 milhões,
composto por 218.359.057 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal,
sendo 109.496.432 ações ordinárias e 108.862.625 ações preferenciais.
Em Dez/18, o Capital Social total do Banco ABC Brasil era de R$ 2.470,3 milhões,
composto por 211.132.950 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal,
sendo 106.634.935 ações ordinárias e 104.498.015 ações preferenciais.
Em Dez/17, o Capital Social total do Banco ABC Brasil era de R$ 2.291,1 milhões,
composto por 196.554.847 ações nominativas, escriturais e sem valor nominal,
sendo 99.152.654 ações ordinárias e 97.402.193 ações preferenciais.

As tabelas abaixo demonstram a composição acionária do Banco em 2019, 2018 e
2017:
Dez/19
Número de Ações (Unidades)
Controlador
Outros
Tesouraria
Total

ON
105.003.434

(%)
95,9%

PN
25.874.388

23,8%

Total
130.877.822

59,9%

4.492.998

4,1%

78.675.776

72,3%

83.168.774

38,1%

0

0,0%

4.312.461

4,0%

4.312.461

2,0%

109.496.432

100,0%

108.862.625

100,0%

218.359.057

100,0%

Número de Ações (Unidades)
Controlador
Outros
Tesouraria
Total

ON
101.309.823
5.325.112
0
106.634.935

(%)
95,0%
5,0%
0,0%
100,0%

Dez/2018
PN
25.129.311
76.854.169
2.514.535
104.498.015

Número de Ações (Unidades)
Controlador
Outros
Tesouraria
Total

ON
93.827.542
5.325.112
0
99.152.654

(%)
94,6%
5,4%
0,0%
100,0%

PN
23.599.441
70.633.596
3.169.156
97.402.193

(%)

(%)

(%)
24,0%
73,5%
2,4%
100,0%

Total
126.439.134
82.179.281
2.514.535
211.132.950

(%)
59,9%
38,9%
1,2%
100,0%

(%)
24,2%
72,5%
3,3%
100,0%

Total
117.426.983
75.958.708
3.169.156
196.554.847

(%)
59,7%
38,6%
1,6%
100,0%

Dez/2017
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i. Hipótese de resgate
Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além das
legalmente previstas.
ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate
Não há fórmula de cálculo do valor de resgate, uma vez que não há hipóteses de
resgate de ações de emissão da Companhia além das legalmente previstas.
c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos
Política de Gestão de Ativos e Passivos
A política de gestão de ativos e passivos do Banco ABC Brasil visa garantir que sua
posição de capital esteja de acordo com as normas e diretrizes regulamentares
aplicáveis. Particularmente, a política visa evitar descasamentos significativos entre
ativos e passivos, otimizar a relação risco/retorno e assegurar que a disponibilidade
de liquidez seja suficiente para honrar saques de depósitos, efetuar pagamentos de
outros passivos no vencimento, conceder empréstimos ou outras formas de crédito
aos clientes e atender às próprias necessidade de capital de giro.
A tesouraria do Banco é responsável pela diversificação das fontes de captação de
recursos, gestão de disponibilidades, controle de vencimentos, taxas de juros e
moedas, e segue as políticas definidas pelo Comitê Financeiro (composto pelo
Comitê Executivo, Diretor responsável pela área de Risco, Diretor responsável pela
área de Planejamento e Diretor responsável pela área de Gerenciamento de Ativos e
Passivos), que se reúne semanalmente para deliberar sobre tais políticas e avaliar
sua implementação. Na tesouraria, a área de gestão de ativos e passivos mantém
um equilíbrio adequado de distribuições de vencimento e diversificação de fontes de
recursos financeiros. Com base nos níveis de recursos e na capacidade de obter
acesso a recursos financeiros, a liquidez total do Banco é suficiente para cumprir as
obrigações atuais junto aos clientes e detentores de títulos de dívida do Banco, bem
como suportar possíveis futuras mudanças nos níveis de ativos e passivos e
necessidades para capital de giro.
O gráfico abaixo contém a distribuição de ativos e passivos do Banco por prazo, ao
final de 2019, 2018 e 2017:
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5.420

3.029

3.993

3.245

1.699

603

Gap Acumulado
( R$ m ilhões)
9.857

9.770
7.379

9.753
7.327

7.271
6.175

5.420

2.298

4.438

1.096

-2.391
1-30 dias

31-180 dias

1.546
753

2.054 1.305
748

-2.426
181-360 dias

1-3 anos

4-5 anos
Ativos

>5 anos
Passivos

Gap

(31.dez.2019)

9.894

7.241

4.394

3.893

3.251

3.646
Gap Acumulado

(R$ milhões)
13.030

9.894

9.154

8.332

6.878

6.306

5.680

5.736

3.136

1.310
-2.848

668 642

618 865
-247

-1.142
-2.653

1-30 dias

31-180 dias

181-360 dias

1-3 anos

4-5 anos

Ativos

(31.dez.2018)
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Passivos

>5 anos

Gap
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9.347

8.060

5.067

4.382

3.823

3.268
Gap Acumulado

(R$ milhões)
11.803
9.347

9.147
6.057

6.154

4.771

4.815

5.500

2.457
849
-685

-1.286

1-30 dias

31-180 dias

1.408

327
-559

883

-555

-2.993

181-360 dias

1-3 anos

4-5 anos

Ativos

Passivos

>5 anos

Gap

(31.dez.2017)
Liquidez
A política do Banco é manter uma posição de liquidez que permita o atendimento de
suas obrigações financeiras presentes e futuras e o aproveitamento de
oportunidades comerciais à medida que surgirem. Os ativos líquidos consistem,
principalmente, de aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários.
Procuramos garantir acesso contínuo a fontes diversificadas de financiamentos a
custos eficientes.
d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes utilizadas
O financiamento do capital de giro e dos ativos circulantes e não-circulantes do
Banco é feito através de seu capital próprio, conforme descrito no item 10.1.b, e das
captações de recursos realizadas junto a terceiros, também descritas no item 10.1.f,
e nas demonstrações financeiras, que incluem emissões de certificados de
depósitos bancários, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio,
letras financeiras, obrigações por empréstimos, obrigações por repasses e títulos
emitidos no exterior.
O Banco tem acesso a diversificadas fontes de financiamento locais e externas,
junto a diferentes categorias de investidores (empresas, fundos de pensão, fundos
de investimento, bancos, órgãos multilaterais e etc). A decisão de utilizar uma ou
outra fonte de financiamento leva em consideração a demanda dos clientes e as
características das linhas (taxas, prazos, indexadores, etc).
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Historicamente, o Banco tem diversificado suas fontes de financiamento, o que tem
sido adequado ao controle de liquidez, pois proporciona a possibilidade de manter
um saldo de caixa elevado, conforme explicado anteriormente, e que se mostrou
eficiente em períodos de crise de liquidez. Adicionalmente, o Banco tem mantido
índices de liquidez significativamente superiores aos limites estabelecidos como
mínimos, e tendo como um dos principais pontos de sua política de captação de
recursos o alongamento dos prazos, além dos esforços em manter o mesmo nível
relativo de custos praticado atualmente.
Segue abaixo um detalhamento das fontes de financiamento do Banco ao final dos
anos de 2019, 2018 e 2017:
Depósitos

(Valores em R$ mil)

(Valores em R$ mil)

(Valores em R$ mil)
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

(Valores em R$ mil)
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(Valores em R$ mil)

(Valores em R$ mil)
Obrigações por Empréstimos

(Valores em R$ mil)

(Valores em R$ mil)

(Valores em R$ mil)
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Representatividade das fontes de financiamento de terceiros
Dez/17
19%
9%

Dez/18

Dez/19
24%

21%

Internacional

11%

15%

10%

10%

9%

4.912,8

5.864,0

7.279,2

54%
1%

51%
2%

20%

18%

Instituições Financeiras
(LF e DI)

12%

Institucional
(CDB e LF)

57%
4%
19%
15%

13%

19%

19%

20%

13.935,3

15.171,1

15.221,3

6%

5%

4%

Trade Finance
Notas, Depositos e Outros

Local

Pessoa Física
(LCA e LCI)

Corporate
(CDB)

BNDES
1.591,3

1.306,3

1.167,4

5%
2%
3%
1.176,1

7%
2%
5%

8%
2%
6%

1.810,8

2.372,9

13%

13%

13%

Basileia 2
Basileia 3

Patrimônio Líquido
3.284,3

3.665,5

4.040,7

24.899,8

27.817,7

30.081,5

Total (R$ mi l hões)

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de
deficiências de liquidez
Fontes Adicionais de Captação
O Banco possui um Plano de Contingência de Liquidez (PCL) aprovado pelo
Conselho de Administração. As ações a serem tomadas em uma eventual situação
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de crise de liquidez não são restritas à gestão de ativos e passivos, mas também
incluem controles, informações e comunicação.
O foco do PCL são problemas de baixa probabilidade e alto impacto.
A intensidade de uma crise deve ser avaliada regularmente, já que problemas
inicialmente amenos podem tornar-se muito sérios relativamente rápido. Por isso, o
PCL leva em conta tanto o estágio quanto a intensidade da crise. Eventualmente o
cenário usado deve ser novamente selecionado para adequar-se às condições de
liquidez do mercado.
Utilizamos um cenário de crise sistêmica e um específico da instituição financeira
(idiossincrático). Outros cenários alternativos podem ser criados, como, por
exemplo, a interrupção dos sistemas de pagamento.
Seguem algumas das principais medidas a serem tomadas em casos de crises de
liquidez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vender ativos líquidos;
Securitizar ativos ilíquidos;
Solicitar e acessar linhas de crédito disponíveis com terceiros;
Emitir DPGE (Depósito a Prazo com Garantia Especial);
Contratar fianças e liberar margem BM&F de títulos públicos e outros ativos
líquidos;
Negociar pré-pagamento de ativos;
Solicitar e acessar a liquidez disponível junto ao controlador;
Vender carteira de crédito e outros recebíveis para outras instituições
financeiras;
Ajustar a taxa para aumentar depósitos;
Criar plano de retenção de depósitos;
Criar plano para lidar com resgates antecipados;
Reduzir seletivamente o crescimento de ativos.

Essas medidas não precisam ser tomadas necessariamente na ordem em que foram
listadas acima, e estarão sujeitas às condições de mercado no momento em que
forem tomadas.

f) níveis de endividamento e características de tais dívidas, descrevendo
ainda:

i. Contratos de empréstimos e financiamento relevantes
Como a principal atividade do Banco ABC Brasil é a intermediação financeira, suas
dívidas são compostas pelo seu passivo circulante e exigível a longo prazo,
conforme sumarizado no item 3.7 e aberta com maior detalhamento na tabela
abaixo:
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PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (R$ mil)
Depósitos
Captações no Mercado Aberto
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Dividas Subordinadas
Outras Obrigações
TOTAL

Análise Vertical
Dez/18
Dez/17

Dez/19

Dez/18

Dez/17

Dez/19

5.693.669

6.191.782

6.050.244

15,7%

18,9%

1.092.483

717.527

1.432.166

3,0%

2,2%

5,0%

9.505.645

9.030.184

7.996.733

26,2%

27,6%

27,8%

8.446.669

7.119.519

6.392.439

23,3%

21,8%

22,2%

2.372.896

1.810.782

1.176.133

6,5%

5,5%

4,1%

5.082.408

4.162.556

2.403.103

14,0%

12,7%

8,4%

32.193.770

29.032.350

25.450.818

88,8%

88,7%

88,5%

21,0%

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não há relações de longo prazo com instituições financeiras que julguemos ser
relevantes para o Banco ABC Brasil.
iii. Grau de Subordinação entre as dívidas
Dívidas subordinadas
2019, 2018 e 2017
A captação de recursos no exterior, objeto de hedge accounting, no valor de US$
300,0 milhões, com principal de US$ 69,3 milhões em dezembro de 2019 (US$ 69,3
em 2018) e com vencimento em abril de 2020, possui juros anuais de 7,9% pagos
semestralmente. Em 9 de outubro de 2012, foi integralizada a captação de recursos
mediante a emissão suplementar de Notas Subordinadas no Exterior no valor de
US$ 100,0 milhões, com principal de US$ 57,0 milhões em dezembro de 2019 (US$
62,7 em 2018) com mesmo vencimento e taxas de juros.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o Banco realizou a recompra
parcial das Notas Subordinada (parte sem hedge accouting) emitidas em 09 de
outubro de 2012, no montante de US$ 5,72 milhões. O valor total pago no âmbito da
oferta para as notas aceitas para recompra foi de US$ 5,98 milhões.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o Banco realizou a recompra
parcial das Notas Subordinadas emitidas em 09 de outubro de 2012, no montante de
US$ 5,89 milhões. O valor total pago no âmbito da oferta para as notas aceitas para
recompra foi de US$ 6,18 milhões.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o Banco realizou a recompra
parcial das Notas Subordinadas emitidas em 08 de abril de 2010, e posteriormente
em 09 de outubro de 2012, no montante de US$ 206,591 milhões. O valor total pago
no âmbito da oferta para as notas aceitas para recompra foi de US$ 227,146
milhões. Após recebimento da autorização para recompra das notas subordinadas
pelo Banco Central do Brasil, o Banco passou a desconsiderar as referidas notas
subordinadas de seu Patrimônio de Referência - PR.
O ágio e deságio pagos na captação dos referidos recursos, bem como as despesas
diretas, estão sendo diferidos pelo prazo da captação.
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O saldo de R$ 1.375.488, referente as captações mediante a emissão de letras
financeiras com cláusula de subordinação, possuem prazo de vencimento até agosto
de 2028.
O saldo de R$ 480.067 representa captações mediante a emissão de letras
financeiras subordinadas perpétuas
A composição do saldo das dívidas subordinadas em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017 ficou assim composta:

Na ocorrência das hipóteses de liquidação extrajudicial ou de decretação de falência
do Banco, a lei atribui uma ordem de prioridade de pagamento entre as diversas
classes de credores da massa. Exclusivamente no tocante às dívidas integrantes do
endividamento do Banco, a seguinte ordem deve ser obedecida: (i) dívidas com
garantia real, até o limite do valor do bem gravado; (ii) dívidas quirografárias; e (iii)
dívidas subordinadas. Uma vez habilitados os créditos e definida sua classificação,
uma classe só terá acesso ao resultado da liquidação do ativo do Banco, desde que
existam créditos não pagos nas classes precedentes.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites
de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à
alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo
essas restrições.
As dívidas de longo prazo contraídas pelo Banco preveem a antecipação do seu
vencimento, quando da ocorrência de determinados eventos. Até 31 de dezembro
de 2019 não houve descumprimento de obrigações financeiras e não financeiras
assumidas pelo Banco sob os instrumentos que formalizam as dívidas por ele
contraídas.
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Com o objetivo de otimizar a estrutura de capital, durante o período de 2019 o Banco
iniciou a emissão Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas, elegíveis a compor o
Patrimônio de Referência após aprovação do Banco Central do Brasil. O saldo das
emissões ao final de 2019 foi de R$ 480.067
O Banco emitiu, em 08 de abril de 2010, notas subordinadas designadas “7.875%
Subordinated Notes due 2020” (Notas Subordinadas com vencimento em 2020), no
valor de US$ 300.000.000,00, e em setembro de 2012, houve uma reabertura desta
emissão em que foram emitidas notas adicionais no valor de US$ 100.000.000,00.
De acordo com os documentos que formalizaram as notas subordinadas, o Banco
obrigou-se a não realizar qualquer operação de incorporação, fusão e/ou cisão e a
não alienar seus bens e/ou a transferir suas obrigações a terceiros, salvo se houver
o prévio consentimento dos titulares das referidas notas e/ou se a entidade que
receber tais ativos ou que suceder o Banco se comprometa a cumprir com todas as
obrigações, inclusive as de pagamento de principal e juros, decorrentes de todas as
aludidas notas.
Adicionalmente, o Banco instituiu, em janeiro de 2011, um programa para emissão e
distribuição de notas designado “Banco ABC Brasil S.A. US$ 3.000.000.000,00
Global Medium Term Note Programme”.
De acordo com os documentos do programa citado no parágrafo acima, o Banco e
suas controladas obrigaram-se a não conceder garantias sobre seus bens para
garantir dívidas contraídas pelo Banco, por suas controladas e/ou por terceiros,
exceto se tais garantias forem constituídas e/ou compartilhadas em garantia das
notas e em alguns casos específicos, expressamente previstos nos documentos das
notas.
Segue abaixo uma relação de covenants financeiros assumidos pelo Banco
constantes do instrumento “IFC Global Trade Finance Program: Guarantee Facility”,
datado de 16 de julho de 2009: (i) não criar ou permitir a criação de quaisquer
garantias sobre seus bens e receitas, a exceção de casos específicos previstos no
referido instrumento; (ii) não alienar e/ou transferir quaisquer de suas propriedades
e/ou bens que exceder 20% do total do seu ativo; e (iii) não realizar qualquer fusão,
cisão ou incorporação.
Por fim, segue a relação de covenants financeiros assumidos pelo Banco no
instrumento referido no parágrafo acima, e o nível de cada indicador em Dez/2019:
a) Manter a taxa de capital disponível em relação aos ativos ponderados por
risco não inferior a dez por cento (10%) => 16,89%;
b) Manter a taxa de Patrimônio Líquido em relação aos ativos não inferior a
cinco por cento (5%) => 11,14%;
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c) Manter a taxa de exposição a um único grupo econômico em relação ao
Patrimônio de Referência não superior a vinte e cinco por cento (25%) =>
19,84%;
d) Manter a taxa de grandes exposições agregadas em relação ao Patrimônio de
Referência não superior a seiscentos por cento (600%) => 47,74%;
e) Manter a taxa de exposição a partes relacionadas em relação ao Patrimônio
de Referência não superior a quinze por cento (15%) => 0,00%;
f) Manter a taxa de exposição a créditos problemáticos menos provisionamento
para devedores de liquidação duvidosa em relação ao Patrimônio de
Referência não superior a vinte e cinco por cento (25%) => 4,93%;
g) Manter a taxa de ativos fixos mais investimentos em Patrimônio Líquido
(líquido de investimentos em patrimônio líquido de subsidiárias não
consolidadas e outras instituições financeiras) não superior a trinta e cinco por
cento (35%) => 0,50%;
h) Gerenciar com prudência a exposição ao risco cambial, mantendo a posição
de passivos cambiais, a qualquer tempo, o mais próximo possível (em termos
de volume, prazo e outros termos) dos ativos cambiais denominados na
mesma moeda, ou através de coberturas cambiais, operações de hedge ou
outros arranjos similares; e manter, durante todo o tempo:
i.

O máximo risco cambial agregado em relação ao Patrimônio de
Referência não superior a vinte e cinco por cento (25%) => 1,68%;

ii.

O maior risco cambial a uma única moeda em relação ao Patrimônio
de Referência não superior a dez por cento (10%) => -1,20%;

i) Manter a maior PJUR em relação ao Patrimônio de Referência não superior a
onze por cento (11%) => 1,15%;
j) Manter o maior descasamento de prazo cambial em relação ao Patrimônio de
Referência não inferior a menos cento e cinquenta por cento (-150%) => 36,25%;
k) Manter o maior descasamento agregado de prazo negativo não inferior a
trezentos por cento (-300%) => -34,78%;
l) Caso a regulação bancária do país onde o Banco é incorporado estabeleça
requerimentos financeiros ou taxas mais restritivas do que as listadas acima,
o Banco deverá observar e estar em conformidade com esses requerimentos
mais restritivos.
Em 31 de dezembro de 2019 os níveis de todos os indicadores constantes na
relação de covenants financeiros assumidos pelo Banco estavam dentro dos limites
acordados.
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As instituições financeiras estão sujeitas aos limites operacionais estabelecidos pelo
Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil para funcionamento,
conforme disposições da regulamentação em vigor, em especial a Lei nº 4.595/1964,
que instituiu o Sistema Financeiro Nacional.
Dentre os limites estabelecidos, em Dez/2019 o banco possuía os seguintes limites
e indicadores: (i) Patrimônio de Referência compatível com os riscos de sua
atividade (o Banco possuía Patrimônio de Referência de 5.387.0 milhões); (ii) de
imobilizações, que limita a 50% do valor do Patrimônio de Referência o total dos
recursos aplicados no ativo permanente (o imobilizado do Banco representava
1,31% do valor do Patrimônio de Referência); (iii) de exposição por cliente, que
estabelece o limite máximo de 25% do valor do Patrimônio de Referência de
exposição por cliente (o maior cliente do Banco possuía exposição de 12,89% do
Patrimônio de Referência); e (iv) limites mínimos de capital realizado e patrimônio
líquido para funcionamento (o banco possuía Índice de Basileia de 16,89% e
Patrimônio Líquido de R$ 4.040,7 milhões).
As normas também vedam às instituições financeiras a práticas de determinadas
operações, com destaque para: (i) a concessão de empréstimos ou adiantamentos a
empresas ligadas, administradores e parentes; e (ii) a aquisição de imóveis não
destinados a uso próprio.
g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
A utilização dos financiamentos contratados pelo Banco em novas operações de
crédito é limitada à manutenção de seu Índice de Basileia acima do mínimo
regulatório de 10,5% e Capital Principal de no mínimo 8,0% (o Índice de Basileia do
Banco ao final de Dez/19 era de 16,89%). Além disso, há restrições a concentração
de risco, de forma que ao final de 2019 o valor limite para utilização dos
financiamentos obtidos em operação de crédito a qualquer pessoa ou conjunto de
pessoas agindo isoladamente ou em interesse comum era de R$ 1.346,8 milhões
(25% do Patrimônio de Referência de R$ 5.387,0 milhões).
Ao final de 2019, as dívidas com captações conforme descrito no item 10.1.d
somavam o total de R$ 26.041 milhões (R$ 24.152 milhões ao final de 2018 e R$
21.616 milhões ao final de 2017), e financiavam uma carteira de empréstimos de R$
17.199 milhões (R$ 12.979 milhões ao final de 2018 e R$ 12.095 milhões ao final de
2017) e uma carteira de títulos privados de R$ 3.685 milhões (R$ 2.610 milhões ao
final de 2018 e R$ 2.386 milhões ao final de 2017). Em termos percentuais, 80,2%
das dívidas descritas no item 10.1.f eram usadas para financiar as carteiras de
empréstimos e títulos privados, supracitadas, ao final de 2019 (64,5% ao final de
2018 e 67,0% ao final de 2017).

Restrições à Concentração de Risco
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A legislação brasileira proíbe as instituições financeiras de concentrarem riscos em
apenas uma pessoa ou grupo de pessoas relacionadas. A legislação também proíbe
que uma instituição financeira conceda crédito a qualquer pessoa ou grupo de
pessoas agindo isoladamente ou em conjunto, representando interesse comum, em
valor total, igual ou superior, a 25,0% do Patrimônio de Referência da instituição
financeira. Essa limitação se aplica a quaisquer operações que impliquem
concessão de crédito, incluindo as que envolvam:
•
•
•

empréstimos e adiantamentos;
garantias; e
subscrição, compra e renegociação de valores mobiliários.

Restrições a Investimentos
As instituições financeiras não podem:
•
•
•

Deter, em bases consolidadas, ativos permanentes que excedam 50,0% de
seu Patrimônio de Referência;
Deter imóveis, exceto imóveis para seus próprios escritórios e filiais; ou
Adquirir participações em instituições financeiras sem a prévia aprovação do
Banco Central.

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL
Com relação às alterações significativas nos itens do balanço patrimonial
consolidado, apresentamos abaixo um comparativo entre os principais eventos
significativos nos seguintes períodos:
Análise Vertical

Análise Horizontal

ATIVO (R$ mil)

Dez/19

Dez/18

Dez/17

Dez/19

Dez/18

Dez/17

Dez/19 x Dez/18

Dez/18 x Dez/17

Disponibilidades

297.187

29.378

18.176

0,8%

0,1%

0,1%

911,6%

61,6%

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

5.326.154

7.522.655

6.762.989

14,7%

23,0%

23,5%

-29,2%

11,2%

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

8.970.020

8.831.050

7.707.887

24,7%

27,0%

26,8%

1,6%

14,6%

66.011

0

0

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13.280.495

11.183.165

10.471.538

36,6%

34,2%

36,4%

18,8%

6,8%

7.989.139

4.813.657

3.401.320

22,0%

14,7%

11,8%

66,0%

41,5%

257.846

298.937

356.686

0,7%

0,9%

1,2%

-13,7%

-16,2%

70.378

49.933

49.189

0,2%

0,2%

0,2%

40,9%

1,5%

36.257.230

32.728.775

28.767.785

100,0%

100,0%

100,0%

10,8%

13,8%

Dez/18 x Dez/17

Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens
Permanente
TOTAL DO ATIVO

Dez/19

Dez/18

Dez/17

Dez/19

Dez/18

Dez/17

Dez/19 x Dez/18

Depósitos

5.693.669

6.191.782

6.050.244

15,7%

18,9%

21,0%

-8,0%

2,3%

Captações no Mercado Aberto

1.092.483

717.527

1.432.166

3,0%

2,2%

5,0%

52,3%

-49,9%

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

9.505.645

9.030.184

7.996.733

26,2%

27,6%

27,8%

5,3%

12,9%

47.732

28.235

28.447

0,1%

0,1%

0,1%

69,1%

-0,7%

Obrigações por Empréstimos

7.279.237

5.813.186

4.801.105

20,1%

17,8%

16,7%

25,2%

21,1%

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais

1.167.432

1.306.333

1.591.334

3,2%

4,0%

5,5%

-10,6%

-17,9%

761.624

971.809

227.922

2,1%

3,0%

0,8%

-21,6%

326,4%

6.645.948

4.973.294

3.322.867

18,3%

15,2%

11,6%

33,6%

49,7%

22.727

30.915

32.635

0,1%

0,1%

0,1%

-26,5%

-5,3%

4.040.733

3.665.510

3.284.332

11,1%

11,2%

11,4%

10,2%

11,6%

36.257.230

32.728.775

28.767.785

100,0%

100,0%

100,0%

10,8%

13,8%

PASSIVO (R$ mil)

Relações Interdependências

Instrumentos Financeiros Derivativos
Outras Obrigações
Resultado de Exercícios Futuros
Patrimônio Liquido
TOTAL DO PASSIVO
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Aplicações Interfinanceiras de liquidez
Em 2019, o saldo de aplicações interfinanceiras de liquidez somou R$ 5.326,2
milhões, diminuição de 29,2% em relação ao ano anterior. Esta variação decorreu do
aumento das Operações de Crédito e Outros Créditos.
Em 2018, o saldo de aplicações interfinanceiras de liquidez somou R$ 7.522,7
milhões, crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior. Esta variação decorreu
do aumento das aplicações no mercado aberto e de aplicações em moeda
estrangeira.
Em 2017, o saldo de aplicações interfinanceiras de liquidez somou R$ 6.763,0
milhões, crescimento de 17,1% em relação ao ano anterior. Esta variação decorreu,
principalmente, do aumento das aplicações no mercado aberto.
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Em 2019, o saldo de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos somou R$ 8.970,0 milhões, apresentando um aumento de 1,6% em
relação ao ano anterior. Esta variação decorreu, principalmente, pelo aumento do
saldo da carteira própria e de instrumentos financeiros derivativos.
Em 2018, o saldo de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
delrivativos somou R$ 8.831,1 milhões, apresentando um aumento de 14,6% em
relação ao ano anterior. Esta variação decorreu, principalmente, pelo aumento do
saldo da carteira própria e de instrumentos financeiros derivativos.
Em 2017, o saldo de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros
derivativos somou R$ 7.707,9 milhões, permanecendo estável em relação ao ano
anterior.
Operações de crédito
Em 2019, o saldo de operações de crédito totalizou R$ 13.280,5 milhões,
crescimento de 18,8% em relação ao ano anterior, cujo saldo de operações de
crédito somou R$ 11.183,2 milhões.
Em 2018, o saldo de operações de crédito totalizou R$ 11.183,2 milhões,
crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior, cujo saldo de operações de crédito
somou R$ 10.471,5 milhões.
Em 2017, o saldo de operações de crédito totalizou R$ 10.471,5 milhões,
crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior, cujo saldo de operações de crédito
somou R$ 10.152,5 milhões.
Conforme descrito no item 10.1.a, o Banco continuou sua estratégia de atuação no
segmento corporativo. No entanto, expandiu sua atuação para empresas do
segmento Middle (entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões de faturamento), além dos
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segmentos Corporate (entre R$ 250 milhões e R$ 2 bilhões de faturamento) e Large
Corporate (acima de R$ 2 bilhões de faturamento).
Outros créditos
Em 2019, o saldo de operações denominadas outros créditos totalizou R$ 7.989,1
milhões, crescimento de 66,0% em relação ao ano anterior. Esta variação decorreu,
principalmente, pelo aumento da carteira de câmbio.
Em 2018, o saldo de operações denominadas outros créditos totalizou R$ 4.813,7
milhões, crescimento de 41,5% em relação ao ano anterior. Esta variação decorreu,
principalmente, pelo aumento da carteira de câmbio.
Em 2017, o saldo de operações denominadas outros créditos totalizou R$ 3.401,3
milhões, crescimento de 83,4% em relação ao ano anterior. Esta variação decorreu,
principalmente, pelo aumento da carteira de câmbio.
Depósitos
Em 2019, o saldo dos depósitos somou R$ 5.693,7 milhões, apresentando queda de
8,0% em relação ao ano anterior, devido principalmente à diminuição dos Depósitos
a Prazo.
Em 2018, o saldo dos depósitos somou R$ 6.191,8 milhões, apresentando aumento
de 2,3% em relação ao ano anterior, devido principalmente ao aumento do saldo de
depósitos interfinanceiros.
Em 2017, o saldo dos depósitos somou R$ 6.050,2 milhões, apresentando aumento
de 13,3% em relação ao ano anterior, devido principalmente ao aumento do saldo de
depósitos a prazo.
Recursos de aceites e emissão de títulos
Em 2019 o saldo de recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$ 9.505,6
milhões, apresentando aumento de 5,3% em relação ao ano anterior, decorrente,
principalmente, pelo aumento do saldo de instrumentos de captação de Recursos de
Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e similares.
Em 2018 o sa006Cdo de recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$
9.030,2 milhões, apresentando aumento de 12,9% em relação ao ano anterior,
decorrente, principalmente, pelo aumento do saldo de Letras Financeiras.
Em 2017 o saldo de recursos de aceites e emissão de títulos totalizou R$ 7.996,7
milhões, apresentando aumento de 29,9% em relação ao ano anterior, decorrente,
principalmente, pelo aumento do saldo de Letras Financeiras e de Letras de Crédito
do Agronegócio.
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Obrigações por empréstimos
Em 2019 o saldo de obrigações por empréstimos totalizou R$ 7.279,2 milhões,
apresentando um aumento de 25,2% em relação ao ano anterior, decorrente,
principalmente, do aumento da linha de obrigações por empréstimos e repasses no
exterior.
Em 2018 o saldo de obrigações por empréstimos totalizou R$ 5.813,2 milhões,
apresentando aumento de 21,1% em relação ao ano anterior, decorrente,
principalmente, do aumento da linha de obrigações por empréstimos e repasses no
exterior.
Em 2017 o saldo de obrigações por empréstimos totalizou R$ 4.801,1 milhões,
apresentando redução de 16,5% em relação ao ano anterior, decorrente,
principalmente, da redução na linha de obrigações por empréstimos no exterior.
Obrigações por repasses do País – Instituições oficiais
Em 2019 o saldo de obrigações por repasses do país – instituições oficiais somou
R$ 1.167,4 milhões, apresentando redução de 10,6% em relação ao ano anterior,
decorrente, principalmente, da redução das operações de repasses de recursos do
FINAME.
Em 2018 o saldo de obrigações por repasses do país – instituições oficiais somou
R$ 1.306,3 milhões, apresentando redução de 17,9% em relação ao ano anterior,
decorrente, principalmente, da redução das operações de repasses de recursos do
FINAME.
Em 2017 o saldo de obrigações por repasses do país – instituições oficiais somou
R$ 1.591,3 milhões, apresentando redução de 24,4% em relação ao ano anterior,
decorrente, principalmente, da redução das operações de repasses de recursos do
FINAME.
Outras obrigações
Em 2019, o saldo de operações denominadas outras obrigações totalizou R$
6.645,9 milhões, apresentando crescimento de 33,6% em relação ao ano anterior,
principalmente devido ao aumento no saldo da Carteira de Câmbio.
Em 2018, o saldo de operações denominadas outras obrigações totalizou R$
4.973,3 milhões, apresentando crescimento de 49,7% em relação ao ano anterior,
principalmente devido ao aumento no saldo de garantias financeiras prestadas.
Em 2017, o saldo de operações denominadas outras obrigações totalizou R$
3.222,9 milhões, apresentando crescimento de 34,1% em relação ao ano anterior,
principalmente devido ao aumento no saldo de garantias financeiras prestadas.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
2019 e 2018
A tabela abaixo apresenta os principais componentes do lucro líquido para os
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019
(R$ milhões, exceto percentuais)

Receitas da Intermediação Financeira
Despesas da Intermediação Financeira
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Resultado Operacional
Resultado não Operacional
Resultado antes da Tributação sobre Lucro e Participações
Imposto de Renda e Contribuição Social
Participação nos Lucros
Lucro Líquido

2019

% do total¹

2018

% do total¹

Variação

2.669,0
(1.935,0)
734,0
(95,5)
638,5
(2,4)
636,2
36,8
(144,5)
528,4

100,0%
-72,5%
27,5%
-3,6%
23,9%
-0,1%
23,8%
1,4%
-5,4%
19,8%

3.254,4
(2.739,2)
515,2
(30,8)
484,4
(21,4)
463,0
98,3
(143,2)
418,1

100,0%
-84,2%
15,8%
-0,9%
14,9%
-0,7%
14,2%
3,0%
-4,4%
12,8%

-18,0%
-29,4%
42,5%
210,5%
31,8%
-89,0%
37,4%
-62,6%
0,9%
26,4%

¹Calculado sobre as receitas da intermediação financeira

O lucro líquido aumentou 26,4%, para R$ 528,4 milhões em 2019, comparado com
os R$ 418,1 milhões em 2018, devido às variações discutidas abaixo.
Receitas da Intermediação Financeira
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019
(R$ milhões, exceto percentuais)

Operações de Crédito
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
Resultado de Operações de Câmbio
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros
Receitas de Intermediação Financeira

2019

% do total¹

2018

% do total¹

Variação

1.379,9
1.207,6
87,8
(6,3)
0,0
2.669,0

51,7%
45,2%
3,3%
-0,2%
0,0%
100,0%

1.513,8
1.536,5
62,1
142,0
0,0
3.254,4

46,5%
47,2%
1,9%
4,4%
0,0%
100,0%

-8,8%
-21,4%
41,3%
-104,4%
0,0%
-18,0%

¹Calculado sobre as receitas da intermediação financeira

As receitas da intermediação financeira diminuíram 18,0%, caindo para R$ 2.669,0
milhões em 2019, comparado com R$ 3.254,4 milhões em 2018, devido
principalmente a queda na receita das Operações com Títulos e Valores Mobiliários,
e redução na receita com Operações de Crédito.
Em 2019, a receita de Operações de Crédito chegou a R$ 1.379,9 milhões, uma
queda de 8,8% se comparado com o resultado de 2018, que foi de R$ 1.513,8
milhões. Esse resultado é explicado principalmente pelo grande volume de novas
originações de crédito realizadas a spreads menores, e pelo vencimento de
operações antigas feitas a spreads mais altos.
As receitas de operações com títulos e valores mobiliários diminuíram 21,4%,
atingindo R$ 1.207,6 milhões em 2019, comparado com os R$ 1.536,5 milhões
registrados em 2018. Essa redução é reflexo da queda na taxa de juros.
O resultado com operações com instrumentos financeiros derivativos atingiu R$ 87,8
milhões em 2019, comparado com os R$ 62,1 milhões registrados em 2018. As
operações com derivativos consistem basicamente em operações de hedge para
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mitigar os efeitos da variação cambial do investimento em dólar na agência localizada
nas Ilhas Cayman e das operações cambiais feitas para os clientes. Por essa razão,
ganhos ou perdas com instrumentos financeiros derivativos são mitigados por outras
linhas do balanço.
As operações de câmbio apresentaram resultado negativo de R$ 6,3 milhões em
2019, comparado com resultado positivo de R$ 142,0 milhões em 2018. Essa
variação decorre, principalmente, do efeito das operações cambiais de volatilidade da
cotação do Real em relação ao Dólar ao longo de 2019.
Despesas da Intermediação Financeira
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019
2019

% do total¹

2018

% do total¹

Variação

(1.087,4)

56,2%

(1.246,0)

45,5%

-12,7%

Operações de Empréstimos e Repasses

(766,9)

39,6%

(1.375,0)

50,2%

-44,2%

Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Variação Cambial sobre Câmbio

(80,6)

4,2%

(116,5)

4,3%

-30,8%

(0,1)

0,0%

(1,7)

0,1%

-96,5%

Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros
Despesas da Intermediação Financeira

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0%

(1.935,0)

100,0%

(2.739,2)

100,0%

-29,4%

(R$ milhões, exceto percentuais)

Operações de Captação no Mercado

¹Calculado sobre as despesas da intermediação financeira

As despesas da intermediação financeira diminuíram 29,4%, atingindo R$ 1.935,0
milhões em 2019, comparado com os R$ 2.739,2 milhões registrados em 2018,
principalmente devido a menores custos de captação de recursos.
As despesas com operações de captação no mercado diminuíram 12,7%, atingindo
R$ 1.087,4 milhões em 2019, comparado com R$ 1.246,0 milhões registrados em
2018, principalmente devido à queda das despesas de juros com recursos de aceite
e emissão de títulos.
As despesas com operações de empréstimos e repasses caíram 44,2%, atingindo
R$ 776,9 milhões em 2019 ante R$ 1.375,0 milhões registrados em 2018. A
diminuição dessas despesas se refere a menores custos com juros relacionados às
captações internacionais.
A despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa diminuiu 30,8%,
atingindo R$ 80,6 milhões em 2019 comparado com R$ 116,5 milhões em 2018.
Essa redução se deve, principalmente, à melhora da qualidade dos empréstimos
concedidos aos clientes do Banco.
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Como consequência dos fatores descritos acima, o resultado bruto da intermediação
financeira cresceu 42,5%, atingindo R$ 734,0 milhões em 2019, comparado com R$
515,2 milhões em 2018.
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Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019
(R$ milhões, exceto percentuais)

Receitas de Prestação de Serviços
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Adminstrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Outras Receitas (Despesas) Operacionais

2019

% do total¹

2018

% do total¹

Variação

348,7
(231,7)
(153,0)
(68,1)
12,4
(3,8)
(95,5)

-365,1%
242,6%
160,2%
71,3%
-13,0%
4,0%
100,0%

361,1
(210,7)
(115,9)
(64,8)
11,2
(11,7)
(30,8)

-1172,4%
684,1%
376,3%
210,4%
-36,4%
38,0%
100,0%

-3,4%
10,0%
32,0%
5,1%
10,7%
-67,5%
210,1%

¹Calculado sobre outras receitas (despesas) operacionais

Outras receitas (despesas) operacionais atingiram R$ -95,5 milhões em 2019,
aumentando 210,1% em relação aos R$ -30,8 milhões registrados em 2018,
principalmente devido ao aumento das despesas de pessoal e de outras despesas
administrativas.
As receitas de prestação de serviços reduziram 3,4%, atingindo R$ 348,7 milhões
em 2019, comparado com R$ 361,1 milhões em 2018, mesmo com o efeito positivo
do banco de investimentos dando suporte para um crescimento de receita. Essa
queda é explicada principalmente por uma diminuição da carteira de garantias do
banco.
As despesas de pessoal aumentaram 10,0%, atingindo R$ 231,7 milhões em 2019,
comparado com R$ 210,7 milhões em 2018, devido a um aumento significativo no
número de colaboradores, tendo em vista atender uma maior necessidade de capital
humano para possibilitar a expansão do segmento Middle, entre outras iniciativas.
Outras despesas administrativas aumentaram 32,0%, atingindo R$ 153,0 milhões
em 2019, comparado com os R$ 115,9 milhões registrados em 2018, como
consequência de maiores gastos com tecnologia.
As despesas tributárias cresceram 5,1%, atingindo R$ 68,1 milhões em 2019,
comparado com R$ 64,8 milhões em 2018, devido ao aumento do volume de
negócios de crédito e serviços prestados pelo Banco.
Outras receitas operacionais cresceram 10,7%, atingindo R$ 12,4 milhões em 2019,
comparado com os R$ 11,2 milhões registrados em 2018.
Outras despesas operacionais caíram 67,5%, atingindo R$ 3,8 milhões em 2019,
comparado com os R$ 11,7 milhões registrados em 2018.
Resultado Operacional
Em razão dos fatores descritos acima, o resultado operacional subiu 31,8%, atingindo
R$ 638,5 milhões em 2019, comparado com R$ 484,4 milhões em 2018.
Resultado não-Operacional
A despesa do resultado não operacional caiu 89,0%, atingindo R$ 2,4 milhões em 2019,
comparado com a despesa de R$ 21,4 milhões registrada em 2018.
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Imposto de Renda e Contribuição Social
O imposto de renda e contribuição social foi de R$ 36,8 milhões em 2019, ante R$
98,3 milhões registrados em 2018, representando uma queda no de 62,6%, como
consequência de um aumento no crédito tributário disponível no período.
Participações no Lucro
A despesa com participações no lucro aumentou 0,9%, atingindo R$ 144,5 milhões
em 2019 ante R$ 143,2 milhões em 2018, mantendo se praticamente estável ao
longo do ano.
Lucro líquido
Como resultado dos fatores discutidos acima, o lucro líquido contábil do Banco ABC
Brasil aumento 26,4%, para R$ 528,4 milhões em 2019, comparado com os R$
418,1 milhões registrados em 2018.
2018 e 2017
A tabela abaixo apresenta os principais componentes do lucro líquido para os
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
(R$ milhões, exceto percentuais)

2018

Receitas da intermediação financeira
Despesas de intermediação financeira
Resultado bruto da intermediação financeira
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado operacional
Resultado não operacional
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações
Imposto de renda e contribuição social
Participações nos lucros
Lucro líquido

3.254,4
(2.739,2)
515,2
(30,8)
484,4
(21,4)
463,0
98,3
(143,2)
418,1

% do total*
100,0%
-84,2%
15,8%
-0,9%
14,9%
-0,7%
14,2%
3,0%
-4,4%
12,8%

2017
2.520,9
(1.861,0)
659,9
(59,6)
600,3
(36,9)
563,4
(19,8)
(124,9)
418,7

% do total*
100,0%
-73,8%
26,2%
-2,4%
23,8%
-1,5%
22,3%
-0,8%
-5,0%
16,6%

Variação
29,1%
47,2%
-21,9%
-48,4%
-19,3%
-42,0%
-17,8%
-596,9%
14,7%
-0,2%

*Calculado sobre as receitas da intermediação financeira

O lucro líquido diminuiu 0,2%, para R$ 418,1 milhões em 2018, comparado com os
R$ 418,7 milhões em 2017, devido às variações discutidas abaixo.
Receitas da intermediação financeira
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
2018

(R$ milhões, exceto percentuais)

Operações de crédito
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Resultado de operaçóes de câmbio
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros
Receitas da intermediação financeira

1.513,8
1.536,5
62,1
142,0
0,0
3.254,4

% do total*
46,5%
47,2%
1,9%
4,4%
0,0%
100,0%

2017
1.354,2
1.240,7
(139,8)
65,8
0,0
2.520,9

% do total*
53,7%
49,2%
-5,5%
2,6%
0,0%
100,0%

Variação
11,8%
23,8%
-144,4%
115,8%
0,0%
29,1%

*Calculado sobre as receitas da intermediação financeira

As receitas da intermediação financeira aumentaram 29,1%, atingindo R$ 3.254,4
milhões em 2018, comparado com R$ 2.520,9 milhões em 2017, principalmente
devido ao aumento do resultado com operações de crédito, títulos e valores
35

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
mobiliários e operações de câmbio. Parte substancial das operações com
instrumentos financeiros derivativos estão associados a operações ativas e passivas
com os clientes, e, consequentemente, ganhos ou perdas com instrumentos
financeiros derivativos são mitigados por outras linhas do balanço.
As receitas de operações de crédito aumentaram 11,8%, atingindo R$ 1.513,8
milhões em 2018, comparado com R$ 1.354,2 milhões em 2017, resultante da
volatilidade da carteira média ao longo do ano de 2018 e 2017.
As receitas de operações com títulos e valores mobiliários aumentaram 23,8%,
atingindo R$ 1.536,5 milhões em 2018, comparado com os R$ 1.240,7 milhões
registrados em 2017. Essa redução é resultado, principalmente, do aumento do
volume de operações de um ano para outro.
O resultado com operações com instrumentos financeiros derivativos atingiu R$ 62,1
milhões em 2018, comparado com os R$ -139,8 milhões registrados em 2017. As
operações com derivativos consistem basicamente em operações de hedge para
mitigar os efeitos da variação cambial do investimento em dólar na agência localizada
nas Ilhas Cayman e das operações cambiais feitas para os clientes. Por essa razão,
ganhos ou perdas com instrumentos financeiros derivativos são mitigados por outras
linhas do balanço.
O resultado das operações de câmbio aumentou 115,8%, atingindo R$ 142,0 milhões
em 2018, comparado com R$ 65,8 milhões registrados em 2017. Essa variação
decorre, principalmente, do efeito das operações cambiais de volatilidade da cotação
do Real em relação ao Dólar ao longo de 2018.

Despesas da intermediação financeira
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
(R$ milhões, exceto percentuais)

2018

Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos e repasses
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa

(1.246,0)
(1.375,0)
(116,5)

45,5%
50,2%
4,3%

(1.322,0)
(371,9)
(163,8)

71,0%
20,0%
8,8%

-5,8%
269,7%
-28,9%

(1,7)

0,1%

(0,3)

0,0%

512,7%

(0,0)
(2.739,2)

0,0%
100,0%

(3,7)
(1.861,7)

0,2%
100,0%

-99,7%
47,1%

Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa Variação cambial sobre câmbio
Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros
Despesas da intermediação financeira

% do total*

2017

% do total*

Variação

*Calculado sobre as despesas da intermediação financeira

As despesas da intermediação financeira aumentaram 47,1%, atingindo R$ 2.739,2
milhões em 2018, comparado com os R$ 1.861,7 milhões registrados em 2017,
principalmente devido ao aumento do resultado de operações de empréstimos e
repasses.
As despesas com operações de captação no mercado diminuíram 5,8%, atingindo
R$ 1.246,0 milhões em 2018, comparado com R$ 1.322,0 milhões registrados em
2018, principalmente devido à queda das despesas de juros com recursos de aceite
e emissão de títulos.
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As despesas com operações de empréstimos e repasses aumentaram 269,7%,
atingindo R$ 1.375,0 milhões em 2018 ante R$ 371,9 milhões registrados em 2017.
O aumento do resultado negativo desta linha se deve, principalmente, às despesas
com juros relacionados às captações internacionais.
A despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa diminuiu 28,9%,
atingindo R$ 116,5 milhões em 2018 comparado com R$ 163,8 milhões em 2017.
Essa redução se deve, principalmente, à melhora da qualidade dos empréstimos
concedidos aos clientes do Banco.
Resultado bruto da intermediação financeira
Como consequência dos fatores descritos acima, o resultado bruto da intermediação
financeira diminuiu 21,9%, atingindo R$ 515,2 milhões em 2018, comparado com R$
659,9 milhões em 2017.
Outras receitas (despesas) operacionais
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018
2018

(R$ milhões, exceto percentuais)

Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Outras receitas (despesas) operacionais

361,1
(210,7)
(115,9)
(64,8)
11,2
(11,7)
(30,8)

% do total*
-1173,6%
684,9%
376,8%
210,5%
-36,5%
38,0%
100,0%

2017
306,9
(201,9)
(106,8)
(71,6)
29,9
(16,3)
(59,6)

% do total*
-514,7%
338,6%
179,0%
120,0%
-50,1%
27,3%
100,0%

Variação
17,6%
4,4%
8,6%
-9,5%
-62,4%
-28,1%
-48,4%

*Calculado sobre outras receitas (despesas) operacionais

Outras receitas (despesas) operacionais atingiram R$ -30,8 milhões em 2018,
reduzindo 48,4% em relação aos R$ -59,6 milhões registrados em 2017,
principalmente devido ao aumento da receita de prestação de serviços e à redução
das despesas tributárias e de outras despesas operacionais.
As receitas de prestação de serviços aumentaram 17,6%, atingindo R$ 361,1
milhões em 2018, comparado com R$ 306,9 milhões em 2017, principalmente
devido ao aumento das receitas provenientes das receitas com garantias prestadas,
ao aumento das tarifas bancárias e ao aumento dos fees de M&A e de originação,
estruturação de operações e de distribuição de títulos no mercado de capitais.
As despesas de pessoal aumentaram 4,4%, atingindo R$ 210,7 milhões em 2018,
comparado com R$ 201,9 milhões em 2017, principalmente devido ao dissídio
salarial, conforme acordo com o Sindicato dos Bancários, dos aumentos salariais por
meritocracia e das despesas com benefícios para os colaboradores.
Outras despesas administrativas aumentaram 8,6%, atingindo R$ 115,9 milhões em
2018, comparado com os R$ 106,8 milhões registrados em 2017, principalmente
devido ao aumento nas despesas relacionadas ao pagamento de serviços
operacionais do sistema financeiro e alugueis.
As despesas tributárias diminuíram 64,8%, atingindo R$ 64,8 milhões em 2018,
comparado com R$ 71,6 milhões em 2017, devido ao aumento da eficiência fiscal do
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banco em relação às operações com incidência de tributação sobre serviços
prestados.
Outras receitas operacionais diminuíram 62,4%, atingindo R$ 11,2 milhões em 2018,
comparado com os R$ 29,9 milhões registrados em 2017.
Outras despesas operacionais caíram 28,1%, atingindo R$ 11,7 milhões em 2018,
comparado com os R$ 16,3 milhões registrados em 2017.
Resultado operacional
Em razão dos fatores descritos acima, o resultado operacional diminuiu 19,3%,
atingindo R$ 484,4 milhões em 2018, comparado com R$ 600,3 milhões em 2017.
Resultado não-operacional
A despesa do resultado não operacional caiu 41,9%, atingindo R$ 21,4 milhões em
2018, comparado com a despesa de R$ 36,9 milhões registrada em 2017.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social atingiu R$ 98,3 milhões em 2018, ante R$ 36,9 milhões registrados em 2017, principalmente devido ao aumento da utilização
de créditos tributários em 2018 em comparação com o ano anterior.
Participações no lucro
A despesa com participações no lucro aumentou 14,6%, atingindo R$ 143,2 milhões
em 2018 ante R$ 124,9 milhões em 2017, devido ao aumento da remuneração
variável dos funcionários do banco, tendo em vista o atingimento das metas e
resultados previstos.
Lucro líquido
Como resultado dos fatores discutidos acima, o lucro líquido do Banco ABC Brasil
diminuiu 0,2%, para R$ 418,1 milhões em 2018, comparado com os R$ 418,7
milhões registrados em 2017.
10.2. Comentários dos Diretores sobre:

a) Resultado das operações do Banco, em especial
i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita
Resultado Operacional
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Resultado Operacional Gerencial (R$ milhões)

2019

2018

2017

Var 2019/18

Var 2018/17

Margem Financeira Gerencial antes da PDD
Provisão para Devedores Duvidosos (PDD)
Margem Financeira Gerencial após PDD

994,9
(130,7)
864,2

958,6
(118,2)
840,4

1069,2
(220,2)
849,0

3,8%
10,6%
2,8%

-10,3%
-46,3%
-1,0%

Receita de Serviços
Despesas Pessoal / Outras Administrativas
Despesas Tributárias & Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Resultado Operacional

337,0
(306,7)
(63,8)
830,7

349,8
(285,6)
(95,3)
809,3

306,9
(290,9)
(92,8)
772,2

-3,7%
7,4%
-33,1%
2,6%

14,0%
-1,8%
2,7%
4,8%

Destacamos na tabela acima o Resultado Operacional Gerencial do Banco em 2019,
que apresentou crescimento de 2,6% em relação ao ano anterior. A evolução desse
resultado deve-se, principalmente, à redução de 33,1% nas Despesas Tributárias, e
o crescimento de 3,8% na Margem Financeira Gerencial antes da PDD,
impulsionado pelo forte crescimento da carteira de Empréstimos.
No comparativo entre os anos de 2018 e 2017, o Resultado Operacional apresentou
crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior. A evolução desse resultado devese, principalmente, à redução de 46,3% da Provisão para Devedores Duvidosos, e o
crescimento de 17,6% das Receitas de Serviços, impulsionado pelo forte
crescimento das receitas da área de mercado de capitais e de fusões & aquisições.
Margem Financeira Gerencial antes da PDD
(R$ milhões)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD
Patrimônio Líquido remunerado a CDI
Margem Financeira com Clientes
Margem Financeira com Mercado

2019
994,9
199,8
600,6
194,5

2018
958,6
177,5
582,9
198,2

2017
1069,2
256,9
586,5
225,8

Var 2019/18
3,8%
12,6%
3,0%
-1,9%

Var 2018/17
-10,3%
-30,9%
-0,6%
-12,2%

A margem financeira gerencial antes da PDD apresentou crescimento de 3,8% no
comparativo entre os anos de 2019 e 2018, e queda de 10,3% no comparativo entre
os anos de 2018 e 2017. As variações são oriundas da composição da tabela acima,
onde: (i) a remuneração do patrimônio líquido a CDI reflete o comportamento deste
indexador entre os períodos (a taxa do CDI médio, de acordo com dados da CETIP,
em 2019, 2018 e 2017 foi de, respectivamente, 5,93%, 6,47% e 10,07%, e o
patrimônio líquido médio foi, respectivamente, R$ 3.871, R$ 3.479 milhões e R$
3.101 milhões, nos mesmos períodos). Como o CDI médio apresentou uma queda
expressiva nos últimos três anos, a remuneração dessa linha foi impactada em
2019, embora tenha crescido 12,6% pelo efeito do crescimento do Patrimônio
Líquido. Em 2018 em comparação a 2017, o impacto da queda do CDI é mais
evidente no resultado (-30,9%); (ii) a Margem Financeira com Clientes cresceu 3,0%
no comparativo de 2019 em relação a 2018, refletindo o crescimento da carteira de
crédito. Na comparação de 2018 em relação a 2017, a queda de 0,6% na margem
financeira com clientes é explicada pelo baixo crescimento da carteira de
empréstimos, bem como pela redução dos spreads; e (iii) a margem financeira com
o mercado reflete o resultado das operações de tesouraria do banco, cujo VaR
consolidado médio diário foi de R$ 4,3 milhões, R$ 3,5 milhões e R$ 6,4 milhões,
respectivamente, em 2019, 2018 e 2017 (média do Valor em Risco estimado através
do método de simulação histórica com horizonte de tempo de um dia e intervalo de
confiança de 99%).
Receita de Serviços
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(R$ milhões)

Receita de Serviços
Garantias Prestadas
Banco de Investimento
Tarifas

2019
337,0
193,8
113,5
29,7

2018
349,8
224,9
88,8
36,1

2017
306,9
212,4
56,8
37,7

Var 2019/18
-3,7%
-13,9%
27,8%
-17,6%

Var 2018/17
14,0%
5,9%
56,4%
-4,3%

A Receita de Serviços apresentou queda de 3,7% no comparativo dos anos de 2019
e 2018 e crescimento de 14,0% nos comparativos dos anos de 2018 e 2017. Em
2019, quando comparado a 2018, a principal contribuição foi oriunda da receita
Banco de Investimentos, apresentando um crescimento de 27,8% nesse período,
que compensou parcialmente a queda na receita com Garantias Prestadas,
decorrente da redução da carteira no período. Na comparação entre 2018 e 2017 o
destaque também veio do Banco de Investimentos, com crescimento de 56,7%.
ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Não ocorreram fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais da
empresa nos últimos três exercícios sociais, além daqueles descritos no item 10.1.h
e 10.2.a.i.
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos
e serviços
Dentre as receitas sujeitas a variações atribuíveis a variação de preços e volumes,
destacamos:
A Margem Financeira com Clientes apresentou crescimento de 3,0% no comparativo
dos anos de 2019 e 2018, e queda de 0,6% no comparativo dos anos 2018 e 2017,
enquanto a variação do volume médio de empréstimos foi de 15,7% entre 2019 e
2018 e de 5,1% entre 2018 e 2017. O crescimento da Margem Financeira com
Clientes é resultado, principalmente, do crescimento da carteira média de
empréstimos, em 2019, parcialmente impactado por uma leve queda nos spreads
bancários.
A receita com Garantias Prestadas apresentou queda de 13,9% no comparativo dos
anos de 2019 e 2018, resultado de um menor crescimento da Carteira de Garantias,
e de menores spreads praticados nesse tipo de produto. Já no comparativo entre
2018 e 2017, observa-se um crescimento na receita de 5,9%, reflexo do crescimento
de 6,0% da carteira de Garantias Prestadas.
A margem financeira com o mercado, advinda da atividade de negociação de ativos
financeiros via posições proprietárias, da atividade de gestão de descasamentos de
moedas, taxas e demais fatores de riscos, de oportunidades de arbitragens nos
mercados externo e doméstico e de marcação a mercado de ativos financeiros,
totalizou R$ 194,5 milhões em 2019, R$ 198,2 milhões em 2018 e R$ 225,8 milhões
em 2017. A queda de 1,9% no comparativo entre os anos de 2019 e 2018 é normal
e se deve à volatilidade das receitas advindas dessa linha de negócios, já no
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comparativo entre os anos de 2018 e 2017, pode-se observar uma diminuição de
12,2%, que se deve a um menor volume de operações com instrumentos financeiros
derivativos com o objetivo de realização de hedge por parte dos clientes do banco.
A receita do Banco de Investimento, advinda da atividade de estruturação e
distribuição de ofertas públicas de dívidas e da assessoria para coordenação,
execução e negociação de fusões e aquisições de empresas, totalizou R$ 113,5
milhões em 2019, R$ 90,2 milhões em 2018 e R$ 56,8 milhões em 2017. Os
crescimentos de 27,8% entre 2019 e 2018 e de 56,4% entre 2018 e 2017, se devem
ao aumento constante no volume de estruturação e distribuição de dívidas emitidas
com clientes do banco nos últimos três anos.
(R$ milhões)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD
Patrimônio Líquido remunerado a CDI
Margem Financeira com Clientes
Margem Financeira com Mercado

2019
994,9
199,8
600,6
194,5

2018
958,6
177,5
582,9
198,2

2017
1069,2
256,9
586,5
225,8

Var 2019/18
3,8%
12,6%
3,0%
-1,9%

Var 2018/17
-10,3%
-30,9%
-0,6%
-12,2%

(R$ milhões)

2019
337,0
193,8
113,5
29,7

2018
349,8
224,9
88,8
36,1

2017
306,9
212,4
56,8
37,7

Var 2019/18
-3,7%
-13,9%
27,8%
-17,6%

Var 2018/17
14,0%
5,9%
56,4%
-4,3%

2019
17.199,3
5.717,1
10.728,0
754,2
9.256,1
7.919,0
1.313,3
23,8
26.455,4
13.636,1
12.041,3
778,0

2018
12.978,9
4.301,0
8.031,3
646,6
10.650,9
9.420,7
1.206,1
24,1
23.629,8
13.721,7
9.237,4
670,7

2017
12.095,1
8.397,3
3.697,9
0,0
10.049,1
9.676,9
372,2
0,0
22.144,2
18.074,1
4.070,1
0,0

Var 2019/18
32,5%
32,9%
33,6%
16,6%
-13,1%
-15,9%
8,9%
-1,3%
12,0%
-0,6%
30,4%
16,0%

Var 2018/17
7,3%
-48,8%
117,2%
0,0%
6,0%
-2,6%
224,0%
0,0%
6,7%
-24,1%
127,0%
0,0%

Receita de Serviços
Garantias Prestadas
Banco de Investimento
Tarifas

(R$ milhões)
Empréstimos
Large Corporate
Corporate
Middle
Garantias Prestadas
Large Corporate
Corporate
Middle
Carteira de Crédito (inclui Garantias Prestadas)
Large Corporate
Corporate
Middle

Apesar do aumento das receitas com Margem Financeira com Clientes e Banco de
Investimento, nos anos de 2019, 2018 e 2017, pelos motivos explicados nos
parágrafos anteriores, não ocorreram variações significativas nas receitas atribuíveis
à introdução de novos produtos e serviços, de modificações de preços, taxas de
câmbio, inflação, e alterações de volumes, nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, bem como no resultado financeiro do Banco,
conforme descrito no item 10.2.a.ii.

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, quando relevante
Durante os períodos de queda nas taxas de juros, há uma pressão sobre a receita
financeira, pois as taxas de juros sobre os ativos que rendem juros também tendem
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a diminuir. Ao mesmo tempo, também há uma possibilidade de redução da despesa
financeira, pois as taxas de juros sobre as obrigações, nas quais incidem juros,
também tendem a cair. Mudanças nos volumes dos ativos e obrigações sobre as
quais incidem juros também afetam as receitas e despesas financeiras do Banco.
Por exemplo, uma queda na receita financeira atribuível a uma diminuição em taxas
de juros poderá ser compensada por um crescimento no volume dos empréstimos
em aberto.
Além disso, quando o Real se desvaloriza, ocorrem: (i) perdas nos passivos
denominados em/ou indexados em moeda estrangeira, tais como títulos
denominados em Dólares e empréstimos em moeda estrangeira, na medida em que
o custo em Reais da despesa financeira relativa aumenta; e (ii) ganhos nos ativos
denominados ou indexados em moeda estrangeira, tais como os títulos e operações
de crédito indexados ao Dólar, quando a receita desses ativos mensurada em Reais
aumenta. Opostamente, quando o Real se valoriza, ocorrem: (i) perdas nos ativos
denominados e/ou indexados em moeda estrangeira; e (ii) ganhos nos passivos
denominados e/ou indexados em moeda estrangeira.

10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas
demonstrações financeiras

a) introdução ou alienação de segmento operacional.
Em 2019, 2018 e 2017 não houve nenhuma introdução ou alienação de segmento
operacional do Banco ABC Brasil.
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
Em 2019, 2018 e 2017 não houve nenhuma constituição, aquisição ou alienação de
participação societária em outras empresas por parte do Banco ABC Brasil.
c) eventos ou operações não usuais.
Em 2019, 2018 e 2017 não ocorreu nenhum evento ou operação não usual no
Banco ABC Brasil que tenha causado ou que se espera que venha causar algum
impacto significativo em seus resultados.

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no
parecer do Auditor
a) mudanças significativas nas práticas contábeis
Não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis nos exercícios findos
em 2019, 2018 e 2017.
b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
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As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis
emanadas da Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, além
das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN e Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
As instituições financeiras utilizam nove pronunciamentos técnicos contábeis
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, os quais foram
homologados pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. Os demais
pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC somente serão aplicáveis às
instituições financeiras quando aprovados pelo CMN.
As resoluções do CMN abaixo aprovaram os CPC´s que foram adequadamente
adotados pelo Banco e não resultaram em impactos no resultado das
demonstrações financeiras consolidadas.
Resolução nº 4.144/12 - CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
Resolução nº 3.566/08 - CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;
Resolução nº 3.604/08 - CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa;
Resolução nº 4.636/18 - CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas;
Resolução nº 3.989/11- CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações;
Resolução nº 4.007/11 - CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e
Retificação de Erro;
Resolução nº 3.973/11 - CPC 24 - Evento Subsequente;
Resolução nº 3.823/09 - CPC 25 - Provisões, Passivos e Ativos Contingentes e
Resolução nº 4.424/15- CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
Adicionalmente, o Bacen editou as resoluções abaixo visando a redução de
assimetrias em relação aos padrões internacionais:
Resolução nº 3.533/08 - Estabelece procedimentos para classificação, registro
contábil e divulgação de operações de venda ou de transferência de ativos
financeiros.
Resolução nº 4.512/16 - Dispõe sobre procedimentos contábeis aplicáveis na
avaliação e no registro de provisão passiva para garantias financeiras prestadas
Resolução nº 4.524/16 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de
demonstrações contábeis e operações de hedge de variação cambial de
investimentos no exterior.
Resolução nº 4.534/16 e 4.535/16- Dispõe sobre os critérios para reconhecimento
contábil e mensuração dos componentes do ativo intangível, ativo diferido e ativo
imobilizado de uso.
Resolução nº 4.636/18 - Estabelece critérios e condições para a divulgação, em
notas explicativas, de informações sobre partes relacionadas
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Resolução nº 4.720/19 e Circular nº 3.959/19- Dispõe sobre os critérios gerais para
elaboração e divulgação de demonstrações financeiras pelas instituições financeiras.
Esta resolução entrou em vigor na data de 01 de janeiro de 2020.
Resolução nº 4.747/19 - Estabelece critérios para reconhecimento e mensuração
contábeis de ativos não financeiros mantidos para venda. Esta resolução entrará em
vigor na data de 01 de janeiro de 2021.
c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não ocorreram ressalvas ou ênfases no relatório dos auditores independentes.

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
No processo de elaboração das Demonstrações Financeiras, a Administração
exerceu julgamentos, utilizou estimativas e premissas para calcular valores
reconhecidos nos ativos, passivos e resultados (receitas e despesas).
Entretanto, caso ocorra necessidade de avaliação para novas questões mais
complexas, serão necessários outros julgamentos e estudos, os quais poderiam
apresentar resultados relevantes diferentes dessas estimativas. Esses impactos
significativos podem existir em caso de alterações nas condições e premissas
apresentadas inicialmente.
A Administração entende que as políticas contábeis críticas que podem ter impacto
significativo, causando ajustes relevantes no valor contábil dos ativos, passivos e
resultados (receitas e despesas) para o encerramento de futuros exercícios
financeiros são elencadas a seguir:
Operações de crédito, provisão para créditos de liquidação duvidosa e
garantias financeiras prestadas
A Administração exerce julgamento significativo para fins da determinação das
classificações da carteira de operações de crédito e da provisão para créditos de
liquidação duvidosa de acordo com o determinado pela Resolução nº 2.682/99 do
Banco Central do Brasil.
Consideramos essa área como significativa em função:
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•
•
•
•
•
•
•

A relevância do saldo de operações de crédito, sujeitas à avaliação de perda;
As garantias recebidas para as operações de crédito concedidas, que podem
impactar o nível de provisionamento a ser considerado;
A situação econômica do País e do mercado em que os tomadores de crédito
estão inseridos;
O julgamento da Administração em relação à atribuição de “ratings” que
determinam o nível de provisão mínimo individual por operação, tomador de
crédito ou grupo econômico;
Atualização tempestiva de informações dos tomadores de crédito;
Reconhecimento de receitas de juros de operações em curso normal;
Suspensão do reconhecimento de receita sobre operações de crédito vencidas
há mais de 59 dias; e

Em cada caso, outras estimativas, ou mudanças nas estimativas entre períodos,
poderiam ter tido um impacto significativo sobre a situação financeira e o resultado das
nossas operações, como demonstrado nas nossas Demonstrações Financeiras.
A provisão para garantias financeiras prestadas é constituída baseada na avaliação
das perdas associadas à probabilidade de desembolsos futuros vinculados as
garantias, bem como características específicas das operações realizadas, consoante
os requerimentos da Resolução nº 4.512/16 do Banco Central do Brasil. É constituída
em montante considerado suficiente para cobertura das perdas prováveis durante todo
o prazo da garantia prestada. As classificações das operações estão consoantes aos
requerimentos aplicados da Resolução nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil.
A Administração entende que quaisquer mudanças nos parâmetros estabelecidos pela
Resolução nº 2.682/99, que afetam as operações de crédito e provisão para operações
de crédito para liquidação duvidosa, podem causar ajustes relevantes no valor contábil
dos ativos, passivos e resultado (receitas e despesas).
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros contabilizados no balanço
patrimonial não pode ser derivado de um mercado ativo, eles são determinados
utilizando uma variedade de técnicas de valorização que inclui o uso de modelos
matemáticos. As variáveis desses modelos são derivadas de dados observáveis do
mercado sempre que possível, mas, quando dados do mercado não estão disponíveis,
um julgamento é necessário para estabelecer o valor justo. Os julgamentos incluem
considerações de liquidez e modelos de variáveis como volatilidade de derivativos de
longo prazo e taxas de desconto, taxas de pré-pagamento e pressupostos de
inadimplência de títulos com ativos como garantia.
A avaliação dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, em
função do grau de complexidade envolvido no processo de precificação que é
substancialmente baseado na utilização de julgamentos e estimativas feitos pela
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Administração. Portanto, existe certo grau de incerteza na mensuração, em
decorrência de premissas estabelecidas pela Administração para a avaliação
determinada.
Na avaliação da Administração a imprecisão das estimativas de informações de
mercado não observáveis pode impactar o valor da receita ou perda registrada para
uma determinada posição. Além disso, entendemos que nossos métodos de avaliação
sejam apropriados e consistentes com o mercado, mas é evidente que a utilização de
premissas e metodologias diferentes de outros participantes de mercado para
determinar o valor justo de determinados instrumentos financeiros pode resultar em
uma estimativa de valor justo diferente na data da divulgação.

Imposto de Renda e Contribuição Social
As provisões para imposto de renda e contribuição social, quando devidas, são
constituídas com base no lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas
na legislação fiscal. O imposto de renda e a contribuição social diferida são calculadas
sobre o valor das diferenças temporárias, sempre que a realização desses montantes
for julgada provável.
Para o imposto de renda a alíquota utilizada é de 15% acrescida de adicional de 10%
sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240 mil e de 15% para contribuição
social para as empresas financeiras.
A alíquota da contribuição social, foi elevada de 15% para 20% com vigência a partir
de 1º de março de 2020, nos termos do artigo 32 da Emenda Constitucional 103,
publicada em 13 de novembro de 2019.
No período findo em 31 de dezembro de 2019, o registro contábil dos créditos
tributários nas demonstrações contábeis foi efetuado pelas alíquotas aplicáveis ao
período previsto de sua realização e está baseado na projeção de resultados futuros e
em estudo técnico preparado nos termos da Resolução CMN nº 3.059/2002, com as
alterações da Resolução CMN nº 4.441/2015.

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet itens)
i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
ii. Carteiras baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando os respectivos passivos
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Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
iii. contratos de futura compra e venda de produtos e serviços
Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
iv. contratos de construção não terminada
Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
v. contratos de recebimento futuros de financiamentos
Não aplicável, tendo em vista que não há ativos dessa natureza fora do balanço.
b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não há itens que não foram evidenciados nas demonstrações financeiras.

10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras
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.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não existem provisões constituídas
sobre os valores cedidos descritos no item 10.6.
b) natureza e o propósito da operação.
Não há itens relevantes que não foram evidenciados nas demonstrações contábeis.
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em
favor do emissor em decorrência da operação.
Não há itens relevantes que não foram evidenciados nas demonstrações contábeis.

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
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Fluxo das atividades de investimento (R$ mil)
Aquisição de investimentos
Aquisição de imobilizado de uso e intangível
Aquisição de bens não de uso próprio
Alienação de imobilizado de uso e intangível
Alienação de bens não de uso próprio
Constituição de reserva - remuneração da administração
Caixa aplicado nas atividades de investimento

Dez/19
-328
-37.538
-37.142
3.210
82.314
185
10.701

Dez/18
-437
-12.620
-63.831
132
76.650
10.270
10.164

Dez/17
0
-12.839
-289.279
294
54.170
2.774
-244.880

Dez/19 x Dez/18
-24,9%
197,4%
-41,8%
2331,8%
7,4%
-98,2%
5,3%

Dez/18 x Dez/17
-1,7%
-77,9%
-55,1%
41,5%
270,2%
-104,2%

Em 31 de dezembro de 2019 o banco estava presente em 15 cidades do país, com
presença comercial em oito estados brasileiros.

PRESENÇA GEOGRÁFICA
Presença em 15 cidades
Pernam b uco

Presença comercial
São Paulo Capital

Go iás

São Paulo

Minas
Gerais

Mat o Gro sso

São Paulo Interior Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba
Sul

Curitiba, Londrina, Blumenau, Passo Fundo e Porto Alegre

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste

Goiânia e Cuiabá

Nordeste

Recife

Paraná

Rio d e Janeiro
São Paulo

Sant a Cat arina
Rio Grand e d o Sul
Presença Co m ercial

Para 2020, o Banco tem planos de expandir a cobertura do Middle para Londrina,
Criciúma e Caxias do Sul, contratando no processo, por volta de 25 novos officers
para atender toda a rede de clientes. Além disso, no caso de um cenário econômico
favoravel, existe a possibilidade de atender também a região Nordeste e CentroOeste.
Em 2019 o Banco expandiu a atuação do segmento Middle para além da Região
Metropolitana de São Paulo, passando a atender clientes no estado do Rio de
Janeiro e no Sul do país, nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Curitiba, Blumenau e Porto Alegre.
Em 2018 o Banco fez investimentos na expansão de sua presença comercial ao
ampliar a presença no nordeste, no estado de Pernambuco, e além disso, os
investimentos ficaram concentrados no desenvolvimento contínuo de sua
infraestrutura de TI e de sistemas de informação.
Em 2017 o Banco não fez investimentos na expansão de sua presença comercial,
de modo que os investimentos ficaram concentrados no desenvolvimento contínuo
de sua infraestrutura de TI e de sistemas de informação.
ii.

Fontes de financiamento dos investimentos

O financiamento dos investimentos do Banco é feito através de seu capital próprio.
Maiores detalhes sobre o capital próprio são apresentados no item 10.1.b.
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iii.
Desinvestimentos
previstos

relevantes

em

andamento

e

desinvestimentos

Não há desinvestimentos relevantes em andamento nem desinvestimentos
previstos.

b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos,
patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade
produtiva do emissor
Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que possam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do Banco.

c) Novos produtos e serviços, indicando:
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

ii.

Montantes totais gastos pelo emissor em
desenvolvimento de novos produtos ou serviços

iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados

iv.

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços

pesquisas

para

Não há novos produtos e serviços relevantes, que possam impactar a estrutura de
receitas e despesas do Banco.

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
Em 2019, 2018 e 2017, o Banco ABC Brasil não teve despesas relevantes com
publicidade, patrocínios, parcerias e convênios, de modo que todos os fatores
relevantes que poderiam impactar o desempenho operacional do Banco ABC Brasil
já estão citados nos demais itens desta seção.
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ANEXO 9-1-II

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÌQUIDO
Informações adicionais aos acionistas, nos termos do artigo 9º, §único, II da
Instrução CVM nº 481/2009 - Destinação do Lucro Líquido

1. Informar o lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2019 o Banco ABC Brasil contabilizou lucro líquido
no valor de R$ 528.400.435,37 (quinhentos e vinte e oito milhões,
quatrocentos mil, quatrocentos e trinta e cinco Reais e trinta e sete
centavos).
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo
dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados
O montante global de juros sobre o capital próprio declarados no exercício
de 2019 foi de R$ 225.257.697,42 (duzentos e vinte e cinco milhões,
duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete Reais e
quarenta e dois centavos), representando o valor de R$ 1,0524 (um vírgula
zero cinco dois quatro reais) por cada ação.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
O percentual do lucro líquido do exercício distribuído durante o exercício de
2019 foi de 42,63% (quarenta e dois vírgula sessenta e três por cento).
4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos
com base em lucro de exercícios anteriores
Durante o exercício de 2019 o Banco ABC Brasil não distribuiu dividendos
com base em lucro de exercícios anteriores.
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio
já declarados:
Não aplicável, tendo em vista que as RCAs de 28/06/2019 e 20/12/2019
deliberaram sobre a distribuição dos juros sobre capital próprio relativos ao
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exercício de 2019. A posição acionária considerada para o pagamento dos
juros sobre o capital próprio foi a dos acionistas inscritos nos registros de
Acionistas da Companhia nas datas de 04/07/2019 e 30/12/2019,
respectivamente.
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma
segregada, por ação de cada espécie e classe
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital
próprio
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e
juros sobre capital próprio
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre
capital próprio considerada para identificação dos acionistas que
terão direito ao seu recebimento
6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio
com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos
menores
Não houve distribuição de juros sobre capital próprio ou dividendos com
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos
menores.
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já
declarados
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de
cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Lucro por ação
Exercício

EO

EP

2019

2,46862

2,46862

2018

2,00407

2,00407

2017

2,16528

2,16528
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b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três)
exercícios anteriores
JCP por ação
Exercício

EO

EP

2019

1,0524

1,0524

2018

1,0567

1,0567

2017

1,0662

1,0662

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi destinado a
reserva legal o montante de R$ 26.420.021,77 (vinte e seis milhões,
quatrocentos e vinte mil, vinte e um Reais e setenta e sete centavos).
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
A reserva legal equivale a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do
Banco ABC Brasil referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019.

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos
fixos ou mínimos – Não aplicável
a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento
integral dos dividendos fixos ou mínimos
c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem
pagos a cada classe de ações preferenciais
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação
preferencial de cada classe
10. Em relação ao dividendo obrigatório
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a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Conforme previsto no estatuto social do Banco, aos acionistas é
assegurado o direito de um dividendo mínimo de 25% do lucro
líquido anual ajustado na forma da lei. Tal dividendo pode,
alternativamente, ser distribuído na forma de juros sobre o capital
próprio.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
No exercício de 2019 foram distribuídos 42,63% do lucro líquido em
forma de juros sobre capital próprio.
c. Informar o montante eventualmente retido
No exercício de 2019, foram retidos R$ 303.142.737,95 (trezentos e
três milhões, cento e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e sete
Reais e noventa e cinco centavos) compostos por: R$ 26.420.021,77
(vinte e seis milhões, quatrocentos e vinte mil, vinte e um Reais e
setenta e sete centavos) destinados a reserva legal e R$
276.722.716,18 (duzentos e setenta e seis milhões, setecentos e vinte
e dois mil, setecentos e dezesseis Reais e dezoito centavos)
destinados a Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos.
Conforme redação do artigo 39, parágrafo 1º do Estatuto Social do
Banco ABC Brasil, a Reserva de Lucros para Equalização de
Dividendos será limitada a 80% do capital social e terá por finalidade
garantir recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de
juros sobre o capital próprio, ou suas antecipações, visando manter o
fluxo de remuneração aos acionistas nos termos do estatuto social e
das orientações definidas pelo Conselho de Administração, sendo
formada com recursos equivalentes a até 100% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei 6.404/76, sempre
respeitado o direito dos acionistas ao recebimento de dividendos
anuais obrigatórios, nos termos da lei.
11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da
companhia – Não aplicável
a. Informar o montante da retenção

53

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da
companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de
liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos
c. Justificar a retenção dos dividendos
12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências – Não
aplicável
a. Identificar o montante destinado a reserva
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
d. Justificar a constituição da reserva
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar – Não
aplicável
a. Informar o montante destinado a reserva de lucros a realizar
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à
reserva
14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
“Artigo 39 - Por proposta do Conselho de Administração, a
Assembleia Geral poderá deliberar a formação das seguintes
reservas: I - Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos; II Reserva de Lucros para Manutenção de Margem Operacional; III Reserva de Lucros para Recompra de Ações de Emissão da
Companhia.
Parágrafo 1º: A Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos
será limitada a 80% do capital social e terá por finalidade garantir
recursos para pagamento de dividendos, inclusive na forma de juros
sobre o capital próprio, ou suas antecipações, visando manter o fluxo
de remuneração aos acionistas nos termos do estatuto social e das
orientações definidas pelo Conselho de Administração, sendo
formada com recursos equivalentes a até 100% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei 6.404/76, sempre
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respeitado o direito dos acionistas ao recebimento de dividendos
anuais obrigatórios, nos termos da lei”.
b. Identificar o montante destinado à reserva
No exercício de 2019, foram retidos R$ 276.722.716,18 (duzentos e
setenta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e
dezesseis Reais e dezoito centavos).
c. Descrever como o montante foi calculado
É destinado à reserva de equalização de dividendos, o saldo
remanescente da conta lucros acumulados, após a destinação da
Reserva Legal e Juros sobre o Capital Próprio.
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital – Não
aplicável
a. Identificar o montante da retenção
b. Fornecer cópia do orçamento de capital

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais – Não
aplicável
a. Informar o montante destinado a reserva.
b. Explicar a natureza da destinação.
Informações Adicionais:
O valor dos juros sobre capital próprio está sujeito ao imposto de renda na fonte, à
alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou
acionistas domiciliados em paraísos fiscais cuja alíquota de imposto de renda é de
25%.
O valor de juros sobre capital próprio, líquidos do imposto de renda na fonte, é
imputado aos dividendos obrigatórios, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da
Lei 9.249/95.
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Em conformidade com o disposto no art. 10 da Instrução CVM 481/2009,
seguem as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de
Referência:
Eleição de membros do Conselho de Administração

Em conformidade com o disposto no art. 10 da Instrução CVM 481/2009, seguem as
informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência,
relativamente aos candidatos indicados ao Conselho de Administração pelo
Acionista Controlador da Companhia.
Propõe-se que sejam eleitas as pessoas abaixo identificadas, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, até a assembleia geral ordinária de 2022.
Conforme previsão do art. 19 do estatuto social em vigor, o Conselho de
Administração da Companhia será composto por, no mínimo 5 (cinco) e, no máximo
9 (nove) Conselheiros.

Informações sobre os Administradores a serem eleitos ou reeleitos:

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal
do emissor, indicar, em forma de tabela:
Conselho de Administração:
a.

nome: Anwar Ali Al Mudhaf

b.

data de Nascimento: 17/11/1956

c.

profissão: Administrador de Empresas

d.

CPF ou número do passaporte: 231.500.538-89

e.

cargo eletivo ocupado: Presidente do Conselho de Administração

f.

data de eleição: 17/04/2020

g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: 2 anos, até a AGO de 2022
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i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: membro do Comitê de
Risco do Conselho

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Sim

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não

l.

número de mandatos consecutivos: 10

m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa:

1. Al Razzy Holdings – desde 2005 até a presente data
2. Arab Banking Corporation (B.S.C.) – desde 2000 até a presente data
3. Banco ABC Brasil S.A. – desde 2004 até a presente data
4. Ahli United Bank – desde 2014 até a presente data
Al Razzy Holdings: empresa especializada no ramo de saúde, com atuação no
Oriente Médio;
Arab Banking Corporation: Instituição financeira
Banco ABC Brasil: Instituição financeira
Ahli United Bank: Instituição financeira
•

cargo:

Na Ahli United Bank: Presidente do Conselho de Administração
Na sociedade Al Razzy Holdings: Presidente da empresa e Presidente do Conselho
de Administração
No Arab Banking Corporation: Membro do Conselho de Administração
No Banco ABC Brasil: Presidente do Conselho de Administração
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

O Arab Banking Corporation é acionista controlador do Banco ABC Brasil
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ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Membro do Conselho de Administração no Arab Banking Corporation
Presidente do Conselho de Administração do Ahli United Bank e Presidente do
Comitê de Governança Corporativa

n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Brendon Hopkins
b. data de Nascimento: 26/04/1965
c. profissão: Auditor
d. CPF ou número do passaporte: 239.554.868-50
e. cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração
f. data de eleição: 17/04/2020
g. data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central
h. prazo do mandato: 2 anos, até a AGO de 2022
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não há
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Sim
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo

58

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
emissor para determinar a independência: Não
l. número de mandatos consecutivos: 03
m.

informações sobre:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa
1. Arab Banking Corporation (instituição financeira)– desde 2014 até a
presente data
2. Standard Chartered Bank (instituição financeira)- De 1995 a 2013

•

Cargo
No Arab Banking Corporation – Diretor Financeiro do Grupo
No Standard Chartered Bank – Head Global de Tributação (de 2000 a 2005),
Diretor Presidente (de 2005 a 2008) e Head de Grupo, Estratégia, Ocidente
(de 2008 a 2013)

•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor: no caso, é o próprio emissor
O Arab Banking Corporation é controlador indireto do Banco ABC Brasil.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor

Diretor Financeiro do Grupo no Arab Banking Corporation
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
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administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Vernon Handley
b. data de Nascimento: 30/12/1967
c. profissão: Advogado
d. CPF ou número do passaporte: 235.881.908-56
e. cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração
f. data de eleição: 17/04/2020
g. data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central
h. prazo do mandato: 2 anos, até a AGO de 2022
i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não há

j. se foi eleito pelo controlador ou não: Sim
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não
l. número de mandatos consecutivos: 05
m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

1. Arab Banking Corporation (B.S.C.) - desde março/2010 até a presente data;
2. Gulf International Bank (B.S.C.) – de janeiro/2001 a março/2010;
3. Banco ABC Brasil S.A. – desde novembro/2012 até a presente data;
Arab Banking Corporation: Instituição financeira
Gulf International Bank: Instituição financeira
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Banco ABC Brasil S.A.: Instituição financeira
•

cargo

No Arab Banking Corporation: Consultor Jurídico e Vice-Presidente Sênior
No Gulf International Bank: Consultor Jurídico e Vice-Presidente Sênior
No Banco ABC Brasil S.A.: Membro do Conselho de Administração
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

O Arab Banking Corporation é acionista controlador do Banco ABC Brasil.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor

Não há
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a.

Nome: Roberto Pedote

b.

data de Nascimento: 24/02/1967

c.

profissão: Administrador de empresas

d.

CPF ou número do passaporte: 115.324.298-27

e.

cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração
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f.

data de eleição: 17/04/2020

g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: 2 anos, até a AGO de 2022

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não há

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Sim

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Sim. O Sr. Roberto
atende todos os requisitos de independência previstos no Regulamento
do Nível 2 de Governança Corporativa.

l.

número de mandatos consecutivos: 0

m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Mills S.A – atividade de aluguel de equipamentos para trabalho em altura
WWF - World Wide Fund for Nature –organização da sociedade civil brasileira,
apartidária e sem fins lucrativos, com o propósito de colaborar para mudar a atual
trajetória de degradação socioambiental e promover um futuro onde sociedade e
natureza vivam em harmonia
42 SP – Escola de Tecnologia – Escola de formação de “human coders
J. Macêdo – Empresa de alimentos
INSPER – Educacional
NATURA – Empresa de Cosméticos

•

cargo

Mills S.A – Co-Presidente do Conselho de Administração, Conselheiro e membro
do comitê de riscos e finanças
WWF - World Wide Fund for Nature - Presidente do Conselho Deliberativo e
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Conselheiro e Líder do comitê de governança e pessoas
42 SP – Escola de Tecnologia – Conselheiro e apoiador
J. Macêdo – Conselheiro Consultivo
Insper – Vice-presidente para programas de educação para executivos
Natura Cosméticos S.A. – Vice-presidente (CFO) de Finanças, Jurídico, Relações
com Investidores e Relações Institucionais

•

ii.

n.

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor: Não

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: As informações
estão descritas no item acima que trata sobre as experiências
profissionais.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Fernando Fontes Iunes
b. data de Nascimento: 22/09/1962
c. profissão: Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte: 077.518.888-30
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e. cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração
f.

data de eleição: 17/04/2020

g. data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco
Central
h. prazo do mandato: 2 anos, até a AGO de 2022
i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não há

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Sim

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Sim. O Sr. Fernando
atende todos os requisitos de independência previstos no
Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa.
l.

número de mandatos consecutivos: 0

m. informações sobre:
i.

•

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:

nome e setor de atividade da empresa
Itaú BBA – instituição financeira
Gerdau S.A. siderúrgicos

atividades de indústria e comércio de produtos

Metalurgica Gerdau S.A. – manufatura r comercialização de produtos
metalúrgicos
M. Dias Branco S.A. - indústria e Comércio de Alimentos
EB Capital - empresa gestora de Private Equity e Venture Capital

•

cargo
Itaú BBA - Assessor Sênior, Sócio e Diretor Executivo responsável
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pela área global de Investment Banking no período de 2010 a 2015

Gerdau S.A. – membro do conselho de administração
Metalurgica Gerdau S.A. – membro do conselho de administração
M. Dias Branco S.A. – membro do conselho de administração
EB Capital Gestão de Recursos Ltda. - Sócio

•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor: Não

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em
outras sociedades ou organizações do terceiro setor: As informações
estão descritas no item acima que trata sobre as experiências
profissionais.
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há

Em atendimento à orientação do Ofício CVM/SEP 02/2020, informamos que os
conselheiros acima mencionados não se consideram Pessoas Políticamente
Expostas, nos termos da regulamentação aplicável.
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Conselho Fiscal:
De acordo com o disposto no art. 26 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho
Fiscal possui funcionamento não permanente, composto por 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes. A eleição dos membros do Conselho Fiscal, a
instalação e o funcionamento do referido órgão atenderá aos preceitos dos artigos
161 a 165 da Lei das Sociedades Anônimas.
Tendo em vista a determinação da Instrução CVM 324/00, que fixa escala reduzida,
em função do capital social, das percentagens mínimas de participação acionária
necessárias ao pedido de instalação do Conselho Fiscal de companhia aberta
previsto no art. 161, § 2º da Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal,
quando em funcionamento não permanente, poderá ser instalado pela Assembleia
Geral a pedido de Acionistas que representem, no mínimo, 2% (dois por cento) das
ações com direito a voto, ou 1% (um por cento) das ações sem direito a voto.
Em conformidade com o disposto no art. 161, § 3º da Lei das Sociedades por Ações,
o pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda que a matéria não conste do
anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, que
elegerá seus membros, independente desta matéria constar da ordem do dia,
podendo ocorrer a instalação mediante manifestação dos acionistas presentes na
Assembleia e detentores de quórum legal, na forma exposta acima.
Havendo deliberação em Assembleia de Acionistas para instalação do Conselho
Fiscal, proceder-se-á a eleição dos membros.

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas
pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse
no cargo

Conselho de Administração
Anwar Ali Al Mudhaf
Tito Enrique da Silva Neto
Brendon Hopkins
Vernon Handley
Ricardo Uchoa Alves de Lima
Paul Henry Jennings

% de Participação do
Total de reuniões realizadas membro nas reuniões
pelo respectivo órgão desde a realizadas após a
posse do membro
posse
41
100%
41
100%
41
100%
41
97,56%
41
100%
41
82,93%
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Conselho Fiscal: Não houve eleição de membros do conselho fiscal no último
exercício social.
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não
sejam estatutários.

Comitê de Auditoria:

a.

Nome: Claudio Roberto Frizão Rey

b.

data de Nascimento: 18/02/1952

c.

profissão: Contador

d.

CPF ou número do passaporte: 431.799.248-53

e.

cargo eletivo ocupado: Membro qualificado do Comitê de Auditoria

f.

data de eleição: 27/04/2018

g.

data da posse: 15/06/2018

h. prazo do mandato: 27/10/2022
i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não há.

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: não aplicável

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: não aplicável

l.

número de mandatos consecutivos: 1

m.

informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa
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Banco ABC Brasil – Instituição Financeira
•

cargo

Foi Diretor de Controladoria do Banco ABC Roma S.A. (Banco ABC Brasil S.A.) no
período de 1996 a 2013, até sua aposentadoria.
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:

Não há
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a.

Nome: José Luis Leite Doles

b.

data de Nascimento: 18/02/1958

c.

profissão: advogado

d.

CPF ou número do passaporte: 054.788.438-90

e.

cargo eletivo ocupado: membro do Comitê de Auditoria
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f.

data de eleição: 11/06/2018

g.

data da posse: 18/07/2018

h.
prazo do mandato: 1ª Reunião do Conselho de Administração que se
realizar após AGO/2023
i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: não há

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: não aplicável

k.
se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: não aplicável
l.

número de mandatos consecutivos: 1

m.

informações sobre:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa
Barcelos Tucunduva Advogados – Escritório de Advocacia

•

cargo
Sócio

•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor:
Não.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:

Não há
n.descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há
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ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Moacyr Teixeira Junior
b. data de Nascimento: 10/05/1950
c. profissão: advogado
d. CPF ou número do passaporte: 536.407.998-87
e. cargo eletivo ocupado: membro do Comitê de Auditoria
f.

data de eleição: 27/04/2018

g. data da posse: 15/06/2018
h. prazo do mandato: até a 1ª RCA que se realizar após AGO de 2023
i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: não há

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável
l.

número de mandatos consecutivos: 5

m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
nome e setor de atividade da empresa
Bank of America - Instituição financeira

70

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
cargo: Advogado
se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta
ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie
de valor mobiliário do emissor:
Não.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há

Comitê de Risco do Conselho
a. nome: Anwar Ali Al Mudhaf
b. data de Nascimento: 17/11/1956
c. profissão: Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte: 231.500.538-89
e. cargo eletivo ocupado: Presidente do Conselho de Administração
f. data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do
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Conselho)
g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do
Conselho)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do
Conselho)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: Presidente do Conselho de
Administração
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê de
Risco do Conselho)
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação ao
Comitê de Risco do Conselho)
l. número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê de
Risco do Conselho)
m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa:

1. Al Razzy Holdings – desde 2005 até a presente data
2. Arab Banking Corporation (B.S.C.) – desde 2000 até a presente data
3. Banco ABC Brasil S.A. – desde 2004 até a presente data
4. Ahli United Bank – desde 2014 até a presente data
Al Razzy Holdings: empresa especializada no ramo de saúde, com atuação no
Oriente Médio;
Arab Banking Corporation: Instituição financeira
Banco ABC Brasil: Instituição financeira
Ahli United Bank: Instituição financeira
•

cargo:

Na Ahli United Bank: Presidente do Conselho de Administração
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Na sociedade Al Razzy Holdings: Presidente da empresa e Presidente do Conselho
de Administração
No Arab Banking Corporation: Membro do Conselho de Administração
No Banco ABC Brasil: Presidente do Conselho de Administração
• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:
O Arab Banking Corporation é acionista controlador do Banco ABC Brasil
ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Presidente do Conselho de Administração do Banco ABC Brasil
Membro do Conselho de Administração no Arab Banking Corporation
Presidente do Conselho de Administração do Ahli United Bank e Presidente do
Comitê de Governança Corporativa
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. nome: Tito Enrique da Silva Neto
b. data de Nascimento: 25/02/1946
c. profissão: banqueiro
d. CPF ou número do passaporte: 008.146.797-49
e. cargo eletivo ocupado: Vice-Presidente do Conselho de Administração

73

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
f. data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do
Conselho)
g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do Conselho)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do
Conselho)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: Vice-Presidente do
Conselho de Administração
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê de
Risco do Conselho)
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação ao
Comitê de Risco do Conselho)
l. número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê de
Risco do Conselho)
m.

informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa:

Banco ABC Brasil S.A. – desde 1991 até a presente data - Instituição financeira
•

cargo:

Atuou como Presidente do Banco ABC Brasil desde junho/1991 até dezembro/
2010 e atua como Vice-Presidente do Conselho de Administração desde abril/2008
até a presente data.
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor

No caso, é o próprio emissor.
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ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: : Não há

a. Nome: Ricardo Uchoa Alves de Lima
b. data de Nascimento: 22/04/1946
c. profissão: Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte: 061.291.538-72
e. cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho de Administração
f. data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do
Conselho)
g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do Conselho)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do
Conselho)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: membro do Conselho de
Administração
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê de
Risco do Conselho)
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
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emissor para determinar a independência:
Não aplicável (em relação ao Comitê de Risco do Conselho)
l. número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê de
Risco do Conselho)
m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

1. Banco ABC Brasil S.A. – desde abril/2008 até a presente data
2. Tempo Participações S.A. - abril/2010 a abril/2011
Banco ABC Brasil: Instituição financeira
Tempo Participações S.A.: atuação nos segmentos de seguros saúde, serviços de
assistências especializada 24 horas, planos odontológicos, atendimento domiciliar
e serviços de saúde.
•

Cargo

Membro do Conselho de Administração nas duas companhias
• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é controlada
por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do
emissor:
No caso do Banco ABC, é o próprio emissor
No caso da Tempo Participações S.A.: Não.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor – Não há

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
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penas aplicadas: Não há
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para
a prática de uma atividade profissional ou comercial
qualquer: Não há

Comitê Financeiro

a.

Nome: Anis Chacur Neto

b.

data de Nascimento: 21/11/1960

c.

profissão: administrador de empresas

d.

CPF ou número do passaporte: 030.082.508-07

e.

cargo eletivo ocupado: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

f.

data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

g.

data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

h.

prazo do mandato: Não aplicável (Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretor-Presidente e
membro do Comitê de Remuneração

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável (em
relação ao Comitê Financeiro)

l.

número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
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m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
•

cargo

Ingressou no Banco como Vice-Presidente de Operações, responsável pelas
operações de crédito e pela área de Investimentos do Banco. Desde 2010 ocupa a
posição de Diretor-Presidente.
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor
ii.

n.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há
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a. Nome: Sergio Lulia Jacob
b. data de Nascimento: 05/12/1967
c. profissão: Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte: 106.178.428-25
e. cargo eletivo ocupado: Diretor Vice-Presidente Internacional e Financeiro
f.

data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: Membro do Comitê
Financeiro
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável (em
relação ao Comitê Financeiro)
l.

número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
•

cargo

Vice-Presidente Executivo do Banco ABC Brasil, responsável pela Tesouraria,
Produtos, Captação e Instituições Financeiras. Começou a trabalhar no Banco ABC
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Brasil em 1991, passando a fazer parte do Comitê Executivo em 1997..

•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Sergio Ricardo Borejo
b. data de Nascimento: 26/02/1969
c. profissão: Economista
d. CPF ou número do passaporte: 116.871.248-33
e. cargo eletivo ocupado: Diretor Vice-Presidente, Diretor de Relações com
Investidores e membro do Comitê de Remuneração
f. data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

80

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretor Vice-Presidente,
Diretor de Relações com Investidores e membro do Comitê Financeiro
j. se foi eleito pelo controlador ou não: sim
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação ao
Comitê Financeiro)
l. número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
m.

informações sobre:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
•

cargo

Ingressou no Banco em 2007 como Diretor Executivo e desde 2009 ocupa a
posição de Diretor Vice-Presidente Administrativo. Em 05/08/2016 assumiu
também a posição de Diretor de Relações com Investidores
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há
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ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Renato Pasqualin Sobrinho
b. data de Nascimento: 09/12/1958
c. profissão: administrador de empresas
d. CPF ou número do passaporte: 030.127.578-56
e. cargo eletivo ocupado: Diretor Vice-Presidente de Risco
f.

data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretor Vice-Presidente

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)

k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação
ao Comitê Financeiro)
l.

número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)

m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
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•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira – de 2011 a 2016
•

cargo

Diretor Vice-Presidente responsável pela área de Risco
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: José Eduardo Cintra Laloni
b. data de Nascimento: 19/01/1964
c. profissão: administrador de empresas
d. CPF ou número do passaporte: 077.856.518-17

83

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
e. cargo eletivo ocupado: Diretor Vice-Presidente de Banco de Investimento
f. data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: membro do Comitê
Financeiro
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação ao
Comitê Financeiro)
l. número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
m.

informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira – de 2011 a 2016
•

cargo

Diretor Vice-Presidente de Banco de Investimento
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
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sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Antonio José Nicolini
b. data de Nascimento: 29/06/1971
c. profissão: Administrador de Empresas
d. CPF ou número do passaporte: 155.990.838-61
e. cargo eletivo ocupado: Diretor Vice-Presidente
f. data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: membro do Comitê
Financeiro
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação ao
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Comitê Financeiro)
l. número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
m.

informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira

•

cargo

Diretor
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há
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a. Nome: Luis Otavio de Souza Leal
b.

data de Nascimento: 28/09/1971

c.

profissão: economista

d.

CPF ou número do passaporte: 028.072.507-85

e.

cargo eletivo ocupado: não aplicável

f. data de eleição: não aplicável
g.

data da posse: não aplicável

h.

prazo do mandato: não aplicável

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: membro do Comitê
Financeiro
j. se foi eleito pelo controlador ou não: não aplicável
k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: não aplicável

l. número de mandatos consecutivos: não aplicável
m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
•

cargo

Economista chefe
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:
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No caso, o próprio emissor.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há

n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a.

Nome: Alexandre Yoshiaki Sinzato

b.

data de Nascimento: 27/01/1978

c.

profissão: engenheiro

d.

CPF ou número do passaporte: 259.915.358-17

e.

cargo eletivo ocupado: Diretor

f.

data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

g.

data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

h.

prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: membro do Comitê
Financeiro

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
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k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação
ao Comitê Financeiro)

l.

número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)

m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
•

cargo

Diretor
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor.
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Não há

n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
iv.

qualquer condenação criminal: Não há

v.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

vi.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
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de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a.

Nome: Carlos Augusto Del Monaco de Paula Santos e Silva

b.

data de Nascimento: 29/04/1982

c.

profissão: Engenheiro Naval

d.

CPF ou número do passaporte: 224.573.158-16

e.

cargo eletivo ocupado: Diretor

f.

data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

g.

data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

h.

prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Membro do Comitê
Financeiro

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável (em relação
ao Comitê Financeiro)

l.

número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)

m. informações sobre:
i.
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
• nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
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• cargo
Diretor do Banco ABC Brasil, responsável pela área de Trading. Começou
a trabalhar no Banco ABC Brasil em 2006.

• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor:
No caso, o próprio emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas: Não há
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Edgard de Souza Toledo Neto
b. data de Nascimento: 10/05/1980
c. profissão: Engenheiro Civil
d. CPF ou número do passaporte: 291.372.868-54
e. cargo eletivo ocupado: Diretor
f.data de eleição: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
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g. data da posse: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
h. prazo do mandato: Não aplicável (em relação ao Comitê Financeiro)
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: Membro do Comitê
Financeiro
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável (em
relação ao Comitê Financeiro)
l. número de mandatos consecutivos: Não aplicável (em relação ao Comitê
Financeiro)
m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
• nome e setor de atividade da empresa
Banco ABC Brasil - Instituição financeira
• cargo
Diretor do Banco ABC Brasil. Ingressou no Banco ABC Brasil em 2003,
tendo atuado nas áreas de crédito, Flow e ALM & Pricing e Liquidez.
Atualmente, atua na área de tesouraria.
• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor:
No caso, o próprio emissor
n. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há
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o. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
p. qualquer condenação criminal: Não há
q. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas: Não há
r. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

Comitê de Remuneração

a. Nome: Anis Chacur Neto
b.

data de Nascimento: 21/11/1960

c.

profissão: administrador de empresas

d.

CPF ou número do passaporte: 030.082.508-07

e.

cargo eletivo ocupado: Membro do Comitê de Remuneração

f.

data de eleição: 27/04/2018

g.

data da posse: 27/04/2018 (em relação ao cargo de membro do Comitê
de Remuneração)

h.

prazo do mandato: 2 anos, até a 1ª RCA que se realizar após AGO de
2020

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretor-Presidente e
membro do Comitê Financeiro

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não aplicável em relação ao Comitê
de Remuneração

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
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pelo emissor para determinar a independência: Não aplicável
l.

número de mandatos consecutivos: 5

m.

informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
•

cargo

Ingressou no Banco como Vice-Presidente de Operações, responsável pelas
operações de crédito e pela área de Investimentos do Banco. Desde 2010
ocupa a posição de Diretor-Presidente.
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em
outras sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial
ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há
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a. Nome: Joaquim Monteiro Patto Neto
b. data de Nascimento: 01/12/1945
c. profissão: administrador de empresas
d. CPF ou número do passaporte: 045.949.408-20
e. cargo eletivo ocupado: Membro independente do Comitê de Remuneração
f. data de eleição: 27/04/2018
g. data da posse: 27/04/2018
h. prazo do mandato: 2 anos, até a 1ª RCA que se realizar após AGO de 2020
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: não há
j. se foi eleito pelo controlador ou não: sim
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: Sim.
l. número de mandatos consecutivos: 4
m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa
Mercer Human Resource Consulting Ltda – Consultoria em Recursos
Humanos

•

cargo
Mercer Human Resource Consulting Ltda - Diretor

•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de
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valor mobiliário do emissor:
•

Não aplicável

ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Diretor na Mercer Human Resource Consulting Ltda.
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Sergio Ricardo Borejo
b. data de Nascimento: 26/02/1969
c. profissão: Economista
d. CPF ou número do passaporte: 116.871.248-33
e. cargo eletivo ocupado: Membro do Comitê de Remuneração
f. data de eleição: 27/04/2018
g. data da posse: 27/04/2018 (em relação ao cargo de membro do Comitê de
Remuneração)
h. prazo do mandato: 2 anos, até a 1ª RCA que se realizar após AGO de 2020
i. outros cargos ou funções exercidos no emissor:
Diretor Vice-Presidente, Diretor de Relações com Investidores e membro
do Comitê Financeiro
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j. se foi eleito pelo controlador ou não: sim
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo
emissor para determinar a independência: não
l. número de mandatos consecutivos: 6 (em relação ao cargo de membro do
Comitê de Remuneração)
m.

informações sobre:

i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Banco ABC Brasil - Instituição financeira
•

cargo

Ingressou no Banco em 2007 como Diretor Executivo e desde 2009 ocupa a
posição de Diretor Vice-Presidente Administrativo. Em 05/08/2016 assumiu
também a posição de Diretor de Relações com Investidores
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor
ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há

n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante
os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
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de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. Nome: Livia Sousa Sant'ana
b.

data de Nascimento: 13/03/1963

c.

profissão: Psicóloga

d.

CPF ou número do passaporte: 479.386.176-87

e.

cargo eletivo ocupado: Membro do Comitê de Remuneração

f.

data de eleição: 07/06/2019

g.

data da posse: 07/06/2019

h.

prazo do mandato: 2 anos, até a 1ª RCA que se realizar após AGO de
2020

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Diretora

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: sim

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: não

l.

número de mandatos consecutivos: 2 (em relação ao cargo de membro
do Comitê de Remuneração)

m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:
•

nome e setor de atividade da empresa

Betania Tanure & Associados – BTA – Empresa de consultoria organizacional
Mendes Junior Trading Engenharia – Engenharia
•

cargo

Betania Tanure & Associados – BTA - Consultora Associada no período de julho de
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2016 a abril de 2019
Mendes Junior Trading Engenharia – Vice-Presidente de Pessoas, Administração e
Informação.
•

se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, o próprio emissor
ii.

n.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro
e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham
ocorrido após a posse no cargo.
Comitê de Auditoria

Nome
Claudio Roberto Frizão Rey
José Luis Leite Doles
Moacir Teixeira Junior

Total de
reuniões
realizadas
20
20
20
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Comitê de Risco do Conselho

Nome
Anwar Ali Al Mudhaf
Tito Enrique da Silva Neto
Ricardo Uchoa Alves de Lima

Total de
reuniões
realizadas
9
9
9

Percentual de
participação
100%
100%
100%

a) As informações relativas ao Comitê de Risco do Conselho abrangem os anos de
2018 e 2019, pois referido Comitê não é estatutário e por esse motivo os
membros não possuem data de posse.
b) Destaca-se que as informações divulgadas se referem ao Comitê de Risco do
Conselho.

Comitê Financeiro
Nome
Anis Chacur Neto
Sergio Ricardo Borejo
Sergio Lulia Jacob
Renato Pasqualin Sobrinho
José Eduardo Cintra Laloni
Antonio José Nicolini
Luis Otavio de Souza Leal
Alexandre Yoshiaki Sinzato
Carlos A. D. M. P. S. e Silva
Edgard de Souza Toledo Neto

Total de reuniões
realizadas
268
268
268
268
268
268
268
136
39
39

Percentual de
participação
80,00%
71,83%
89,15%
81,45%
83,18%
95,49%
95,66%
85,31%
86,49%
100,00%

Obs.:
a) As informações relativas ao Comitê Financeiro abrangem os anos de 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, pois referido comitê não é estatutário e por
esse motivo os membros não possuem data de posse.
b) Esclarecemos que o Sr. Alexandre Yoshiaki Sinzato é membro desde abril de
2016 e que os Srs. Carlos Silva e Edgard Toledo são membros desde
março/2019.

Comitê de Remuneração
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Nome
Anis Chacur Neto
Joaquim Monteiro Patto Neto
Livia Sousa Sant'ana
Sergio Ricardo Borejo

Total de
reuniões
realizadas
4
4
2
4

Percentual de
participação
50%
100%
100%
100%

a) esclarecemos que a Sra. Livia tomou posse do cargo de membro do conselho de
administração em 07/06/2019.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco
até o segundo grau entre:
a.

administradores do emissor:
Ricardo Gentile Rocha e Leila Maria de Carvalho Rocha são parentes de
segundo grau por afinidade.

b.

(i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas,
diretas ou indiretas, do emissor: Não há.

c.

(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor: Não há.

d.

(i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor: Não há.

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
a.

sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade
do capital social:
O Sr. Anis Chacur Neto atua como Diretor-Presidente da ABC Brasil
Administração e Participações Ltda., sociedade controlada diretamente
pelo emissor (99,99%).
O Sr. Antonio José Nicolini atua como Diretor Vice-Presidente da ABC
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
controlada diretamente pelo emissor (99,99%).
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O Sr. Antonio Sanchez Junior atua como Diretor Vice-Presidente da ABC
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
controlada diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Sergio Ricardo Borejo atua como Diretor Vice-Presidente da ABC
Brasil Administração e Participações Ltda., sociedade controlada
diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Sergio Lulia Jacob atua como Diretor Vice-Presidente da ABC Brasil
Administração e Participações Ltda., sociedade controlada diretamente
pelo emissor (99,99%).
O Sr. José Eduardo Cintra Laloni atua como Diretor Vice-Presidente da
ABC Brasil Administração e Participações Ltda., sociedade controlada
diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Renato Pasqualin Sobrinho atua como Diretor Vice-Presidente da
ABC Brasil Administração e Participações Ltda., sociedade controlada
diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Anis Chacur Neto atua como Diretor-Presidente da ABC Brasil
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade controlada
diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Antonio José Nicolini atua como Diretor Vice-Presidente da ABC
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
controlada diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Antonio Sanchez Junior atua como Diretor Vice-Presidente da ABC
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
controlada diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Sergio Ricardo Borejo atua como Diretor Vice-Presidente da ABC
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
controlada diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. Sergio Lulia Jacob atua como Diretor Vice-Presidente da ABC Brasil
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade controlada
diretamente pelo emissor (99,99%).
O Sr. José Eduardo Cintra Laloni atua como Diretor Vice-Presidente ABC
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
controlada diretamente pelo emissor (99,99%).
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O Sr. Renato Pasqualin Sobrinho atua como Diretor Vice-Presidente da
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade
controlada diretamente pelo emissor (99,99%).

b.

controlador direto ou indireto do emissor:
O Sr. Anwar Ali Al Mudhaf atua como membro do Conselho de
Administração no Arab Banking Corporation, controlador indireto do
Banco ABC Brasil.
O Sr. Brendon Hopkins atua como Diretor Financeiro de Grupo no Arab
Banking Corporation, controlador indireto do Banco ABC Brasil.
O Sr. Vernon Handley atua como Consultor Jurídico e Vice-Presidente
Sênior no Arab Banking Corporation, controlador indireto do Banco ABC
Brasil.

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas: Não há.
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PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

O Conselho de Administração irá propor para que a Assembleia Geral aprove, para
o ano de 2020, o montante global de R$ 146.000.000,00 (cento e quarenta e seis
milhões de Reais) como teto de remuneração dos Administradores da Companhia,
conforme dispõe o Estatuto Social. A proposta refere-se ao período de 1º de janeiro
de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Para o ano de 2019, o valor aprovado pela Assembleia foi no montante de R$
146.000.000,00 (cento e trinta e seis milhões de Reais), sendo que o valor
efetivamente pago foi de R$ 127.576.437,19 (cento e vinte e sete milhões,
quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete e dezenove centavos).
O saldo de R$ 18.423.562,81 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e três mil,
quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos) abaixo do limite
aprovado em Assembleia é devido ao menor atingimento de metas previsto para o
Banco no ano vigente.
A proposta da remuneração global dos Administradores de 2020 é 14,4% maior que
o realizado de 2019, acompanhando as metas globais do Banco e reajuste realizado
(dissídio) em 2019 para a categoria.

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 aspectos1:
a. objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, 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 política de remuneração do Banco visa cumprir com a legislação vigente e os
padrões de governança corporativa, atribuindo valores fixo e variáveis compatíveis
com a atribuição das funções de cada um dos seus órgãos e membros, obedecendo
um equilíbrio interno no que tange a importância relativa das atividades e das linhas

1

As informações sobre a política de remuneração devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração
ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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de negócio dentro da organização, e um equilíbrio ex terno, com referência em
práticas de mercado nas organizações do mesmo setor e porte.
Dentro da prática atual adotada pelo Banco, o objetivo é alinhar a visão dos
executivos com a dos acionistas e possibilitar à organização a atração e retenção de
profissionais qualificados com grau de experiência relevante para o exercício do seu
cargo e de suas responsabilidades.
O Conselho de Administração tem como maior parte de sua remuneração total a
parcela fixa, alinhando as melhores práticas de mercado.
Referente ao Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e Comitês de Auditoria
e de Remuneração, a composição da remuneração é apenas de parcela fixa,
alinhado as melhores práticas de mercado. Os executivos do Banco que participem
de alguma destas estruturas não fazem jus ao recebimento de qualquer
remuneração adicional por força destas funções específicas.
Para a Diretoria Estatutária, a política de remuneração é composta de parte fixa,
com honorários e benefícios, parte variável e parcela em ações, atendendo a
Resolução nº 3.921 do Conselho Monetário Nacional (“Res. CMN nº 3.921/10”), com
o objetivo de reconhecer as contribuições feitas por estes executivos para a
construção dos resultados de curto, médio e longo prazo.
b. composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:
Conselho de Administração - Remuneração fixa mensal composta
exclusivamente por honorários com o objetivo de estabelecer um patamar
compatível com o mercado para conferir aos membros o nível de senioridade exigido
da função.
Conselho Fiscal – Remuneração fixa mensal composta exclusivamente por
honorários em valor não inferior a 10% da remuneração fixa em média de cada
Diretor, excluídos valores de benefícios, bônus ou participação nos lucros.
Comitê de Auditoria – Remuneração fixa mensal composta exclusivamente
por honorários com o objetivo de estabelecer um patamar compatível com o
mercado para conferir aos membros o nível de senioridade exigido da função.
Comitê de Remuneração - Remuneração fixa mensal composta
exclusivamente por honorários com o objetivo de estabelecer um patamar
compatível com o mercado para conferir aos membros o nível de senioridade exigido
da função. Os integrantes do Comitê de Remuneração que já exercerem atividades
executivas dentro do Banco não serão remunerados por esta atividade.
Demais Comitês – Não existe remuneração específica para as atividades
dos executivos ou membros do Conselho de Administração que façam parte dos
demais Comitês do Banco.
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Diretoria - Remuneração fixa composta por honorários, benefícios e valores
recolhidos à previdência oficial, definida de acordo com a função respeitando a
legislação vigente. Por benefícios são concedidos Assistência Médica, Seguro de
Vida, Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição. Remuneração variável anual com
possível antecipação de 40% dos valores recebidos no ano anterior. O cálculo do
ano será realizado sobre resultados individuais, da equipe e do Banco como um
todo, com metas estabelecidas a todos os participantes. Da parcela da remuneração
variável, pelo menos 50% do valor é convertido em ações e diferido em 3 anos, com
liberação de 1/3 a cada ano, conforme a Res. CMN nº 3.921/10.

ii.

Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada
elemento na remuneração total:
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Remuneração Fixa

72,0%

25,5%

0,0%

Remuneração Variável

16,1%

20,5%

0,0%

Bônus

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019

11,0%

0,3%

0,0%

Participação de resultados

0,0%

8,8%

0,0%

Participação em reuniões

0,0%

0,0%

0,0%

Comissões

0,0%

0,0%

0,0%

Outros

5,2%

11,3%

0,0%

Cessão do Cargo

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Baseada em Ações

11,9%

54,0%

0,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

0,0%

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Remuneração Fixa

76,1%

23,6%

0,0%

Remuneração Variável

12,7%

22,6%

0,0%

Bônus

Pós Emprego

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2018

10,3%

2,4%

0,0%

Participação de resultados

0,0%

10,3%

0,0%

Participação em reuniões

0,0%

0,0%

0,0%

Comissões

0,0%

0,0%

0,0%

Outros

2,3%

9,9%

0,0%

Cessão do Cargo

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Baseada em Ações

11,2%

53,8%

0,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

0,0%

Pós Emprego
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Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Remuneração Fixa

75,1%

24,5%

0,0%

Remuneração Variável

15,0%

30,6%

0,0%

Bônus

9,2%

7,8%

0,0%

Participação de resultados

0,0%

12,6%

0,0%

Participação em reuniões

0,0%

0,0%

0,0%

Comissões

0,0%

0,0%

0,0%

Outros

5,8%

9,6%

0,0%

Cessão do Cargo

0,0%

0,6%

0,0%

Pós Emprego

0,0%

0,0%

0,0%

Baseada em Ações

9,9%

44,8%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2017

TOTAL

iii.

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração

As responsabilidades de cada órgão seguem descritas no quadro abaixo:
Conselho de
Administração
*Responsabilidades
Art. 142 da Lei
das S/A e Art. 21,
itens “a” a “p” do
Estatuto Social

Diretoria
Estatutária
Responsabilidades
Comitê Executivo
Art. 22, parágrafo
1º, itens “a” a “l” do
Estatuto Social;
Diretor Presidente
Art.22,§7º, itens “a”
a “e”;
Diretor VicePresidente
Executivo
Art. 22, §8º, itens
“a” a “e”;
Diretores VicePresidentes
Art. 22, §9, itens “a”
a “d”;
Diretor Executivo
Art. 22, §10, itens
“a” a “c”;
Diretor de Relações
com Investidores
Art. 22, §11, itens
“a” a “c”;
Demais Diretores –
Art. 22, §12, itens
“a” a “c”.

Conselho
Fiscal
Reponsabilidades
Art.163 da Lei
das S/A e Art.
26 do Estatuto
Social
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Comitê de
Auditoria
Responsabilidades
Resolução nº
3.198/04 do
BACEN e Artigo 27
do Estatuto Social

Comitê de
Remuneração
Responsabilidades
Resolução nº
3.921/10 do
BACEN e Art. 28
do Estatuto Social
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Os montantes de remuneração total dos Administradores são calculados e
propostos pelo Comitê de Remuneração ao Conselho de Administração, com base
nos objetivos de resultado do período, e ainda com referência às práticas de
mercado, e levados para aprovação na assembleia geral ordinária, levando em
consideração os aspectos legais com o objetivo de melhor adequar aos interesses
do Banco.
O Banco ABC Brasil utiliza pesquisas de mercado realizadas por consultorias
especializadas para referência nas melhores práticas de remuneração e de valores a
fim de atrair e reter profissionais qualificados para o exercício de suas funções.
Dentro dos parâmetros utilizados para comparação de mercado, nas funções de
diretoria estatutária são usadas para comparação empresas do mesmo segmento e
porte do Banco ABC Brasil dentro das atividades desenvolvidas pela empresa. No
que tange a comparação dos demais órgãos, além das empresas do setor
financeiro, também são consideradas empresas de capital aberto que possuam as
mesmas estruturas que mantemos hoje dentro do Banco.
Os valores de honorários ou salários da diretoria estatutária sofrem o reajuste
da categoria dos bancários como toda a população de funcionários do Banco, assim
como eventuais benefícios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, quando
aplicáveis. Para os demais órgãos, Conselho de Administração e Fiscal, e os
Comitês de Auditoria e Remuneração, a avaliação dos valores dos honorários é feita
anualmente frente às práticas de mercado e os interesses do Banco.
A remuneração variável da Diretoria Estatutária é calculada de acordo com o
resultado do Banco e das equipes, com metas quantitativas e qualitativas para
ponderação dos valores a serem distribuídos individualmente.
iv.

razões que justificam a composição da remuneração

O Banco mantém em seu quadro profissionais qualificados para a função,
com relevante experiência no mercado local e internacional. Desta forma, a
remuneração dos membros destes órgãos visa acompanhar o que é praticado no
mercado a fim de garantir o melhor andamento desta instituição.
A parcela de Remuneração Fixa, que engloba em determinados casos
benefícios, refere-se ao grau de responsabilidade da função e da experiência do
ocupante da posição.
A parcela de Remuneração Variável refere-se ao grau de desempenho das
atividades a cada período, e o reconhecimento pela contribuição para os objetivos
do Banco no curto e médio prazo.
A parcela em ações, além de atender a demanda regulatória, tem o objetivo
de alinhar os objetivos dos executivos aos dos acionistas e a construção de valor
futuro.
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v.

a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão
para esse fato

No Banco ABC Brasil não temos membros não remunerados.

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração:
Os principais indicadores de desempenho utilizados para determinar a
remuneração variável da diretoria estatutária são o lucro contábil, rentabilidade
sobre o patrimônio, índices de eficiência, índices de qualidade, além de uma parcela
qualitativa, que avalia as competências de cada indivíduo nos seus papéis dentro da
organização, como contribuição com os valores e cultura da organização, e no papel
de liderança e gestão de pessoas.
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
De acordo com os indicadores descritos no item anterior, a remuneração
variável terá o seu valor aumentado ou diminuído em linha com o resultado apurado,
levando em consideração o desempenho da organização e das áreas. Além disso, é
considerado também o desempenho individual de cada um, tanto nos aspectos
quantitativos quanto qualitativos a cada período apurado.
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do
emissor de curto, médio e longo prazo
Através do acompanhamento da variação do patrimônio líquido do Banco e do
ROAE. Além disso, no mínimo 50% da remuneração variável será automaticamente
convertido em ações com prazo de liberação no prazo de até 3 anos, em linha com a
Res. CMN nº 3.921/10. As ações ainda não liberadas poderão sofrer diminuição de
seus valores caso haja queda significativa do resultado do Banco ou de algum
segmento ou área de negócio específico.
f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos
No Banco ABC Brasil não praticamos esse tipo de remuneração.
g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor
Caso, durante o período de diferimento da remuneração variável haja uma
transferência de controle acionário do Banco, no momento de cada entrega aos
administradores das ações que ocorrer após a transferência de controle, será pago
aos administradores uma quantia adicional equivalente à diferença entre: (a) o valor
por ação pago pelo comprador/adquirente ao acionista controlador alienante e (b) o
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valor de mercado de tais ações na data de transferência de controle do Banco. Essa
diferença será corrigida pelo CDI.
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
Conselho de
Administração
*Responsabilidades
Art. 142 da Lei
das S/A e Art. 21,
itens “a” a “p” do
Estatuto Social

Diretoria
Estatutária
Responsabilidades
Comitê Executivo
Art. 22, parágrafo
1º, itens “a” a “l” do
Estatuto Social;
Diretor Presidente
Art.22,§7º, itens “a”
a “e”;
Diretor VicePresidente
Executivo
Art. 22, §8º, itens
“a” a “e”;
Diretores VicePresidentes
Art. 22, §9, itens “a”
a “d”;
Diretor Executivo
Art. 22, §10, itens
“a” a “c”;
Diretor de Relações
com Investidores
Art. 22, §11, itens
“a” a “c”;
Demais Diretores –
Art. 22, §12, itens
“a” a “c”.

Conselho
Fiscal
Reponsabilidades
Art.163 da Lei
das S/A e Art.
26 do Estatuto
Social

Comitê de
Auditoria
Responsabilidades
Resolução nº
3.198/04 do
BACEN e Artigo 27
do Estatuto Social

Comitê de
Remuneração
Responsabilidades
Resolução nº
3.921/10 do
BACEN e Art. 28
do Estatuto Social

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 remuneração de cada Administrador é fixada pelo Comitê de
Remuneração e submetida ao Conselho de Administração, com
base nos objetivos de resultado do período, e ainda com referência
às práticas de mercado. Utilizando dados estatísticos fornecidos por
consultorias especializadas, levando em consideração os níveis de
responsabilidades de cada Administrador, bem como aspectos
legais com o objetivo de melhor adequar aos interesses do Banco.
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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
O Comitê de Remuneração revisa anualmente a Política,
recomendando ao Conselho de Administração a sua correção ou
aprimoramento.

13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado 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 conteúdo2:
Valores previstos para o exercício social corrente (2020).
Conselho de Administração
Nº de membros
Nº de membros remunerados
Remuneração Fixa Anual
Salário ou pró-labore
Benefícios Direto e Indireto
Participação em comitê
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas

Remuneração Variável
Bônus
Participação de Resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis

Pós-Emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
Observação

Total da Remuneração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00
6,00

30,00
30,00

0,00
0,00

36,00
36,00

3.628.017,59
67.407,03
0,00
374.047,64

24.468.395,18
3.940.277,34
0,00
6.208.447,07

0,00
0,00
0,00
0,00

28.096.412,77
4.007.684,37
0,00
6.582.494,70

Valor correspondente às
Valor correspondente às
Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador
são ônus do empregador
são ônus do empregador

654.967,13
0,00
0,00
0,00
307.015,84

957.462,32
12.687.686,27
0,00
0,00
16.038.735,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.612.429,45
12.687.686,27
0,00
0,00
16.345.750,91

Valor correspondente às
Valor correspondente às
Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador
são ônus do empregador
são ônus do empregador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
709.547,73
75.957.993,80
0,00
1. O número de membros de
1. O número de membros de
1. O número de membros de
cada órgão é calculado pela
cada órgão é calculado pela
cada órgão é calculado pela
média mensal de ocupantes
média mensal de ocupantes
média mensal de ocupantes
respectivamente a cada um
respectivamente a cada um
respectivamente a cada um
deles; 2. É considerado
deles; 2. É considerado
deles; 2. É considerado
membro de um órgão o mês de membro de um órgão o mês de membro de um órgão o mês de
posse quando esta ocorre pela posse quando esta ocorre pela posse quando esta ocorre pela
primeira vez; em caso de
primeira vez; em caso de
primeira vez; em caso de
reeleição ele permanece como reeleição ele permanece como reeleição ele permanece como
administrador.
administrador.
administrador.
5.741.002,96
140.258.997,03
0,00

2

0,00
0,00
76.667.541,52

146.000.000,00

Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de
administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.
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2019
Conselho de Administração
Nº de membros
Nº de membros remunerados
Remuneração Fixa Anual
Salário ou pró-labore
Benefícios Direto e Indireto
Participação em comitê
Outros
Descrição de outras remunerações
fixas

Remuneração Variável
Bônus
Participação de Resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras remunerações
variáveis

Pós-Emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
Observação

Total da Remuneração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00
6,00

30,00
30,00

0,00
0,00

36,00
36,00

2.990.233,19
52.000,00
0,00
301.505,22

22.513.773,89
3.095.437,83
0,00
5.740.008,86

0,00
0,00
0,00
0,00

25.504.007,08
3.147.437,83
0,00
6.041.514,08

Valor correspondente às
Valor correspondente às
Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador
são ônus do empregador
são ônus do empregador

510.660,00
0,00
0,00
0,00
239.371,88

384.420,88
10.820.699,70
0,00
0,00
13.947.230,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

895.080,88
10.820.699,70
0,00
0,00
14.186.602,01

Valor correspondente às
Valor correspondente às
Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador
são ônus do empregador
são ônus do empregador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553.215,00
66.427.880,62
0,00
1. O número de membros de
1. O número de membros de
1. O número de membros de
cada órgão é calculado pela
cada órgão é calculado pela
cada órgão é calculado pela
média mensal de ocupantes
média mensal de ocupantes
média mensal de ocupantes
respectivamente a cada um
respectivamente a cada um
respectivamente a cada um
deles; 2. É considerado
deles; 2. É considerado
deles; 2. É considerado
membro de um órgão o mês de membro de um órgão o mês de membro de um órgão o mês de
posse quando esta ocorre pela posse quando esta ocorre pela posse quando esta ocorre pela
primeira vez; em caso de
primeira vez; em caso de
primeira vez; em caso de
reeleição ele permanece como reeleição ele permanece como reeleição ele permanece como
administrador.
administrador.
administrador.
4.646.985,28
122.929.451,91
0,00
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2018
Conselho de Administração
Nº de membros
Nº de membros remunerados
Remuneração Fixa Anual
Salário ou pró-labore
Benefícios Direto e Indireto
Participação em comitê
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração Variável
Bônus
Participação de Resultados
Participação em reuniões
Comissões
Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-Emprego
Cessação do cargo
Baseada em ações
Observação

Total da Remuneração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00
6,00

29,50
29,50

0,00
0,00

35,50
35,50

2.734.100,53
51.799,38
0,00
615.172,62

22.087.404,57
2.748.307,40
0,00
5.728.696,12

0,00
0,00
0,00
0,00

24.821.505,10
2.800.106,78
0,00
6.343.868,74

Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador

Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador

461.580,00
0,00
0,00
0,00
103.855,50
Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador

3.098.571,49
13.321.041,79
0,00
0,00
12.837.874,45
Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador

Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.560.151,49
13.321.041,79
0,00
0,00
12.941.729,95

Valor correspondente às
contribuições para o INSS, que
são ônus do empregador

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.045,00
69.787.318,74
0,00 70.287.363,74
1. O número de membros de
1. O número de membros de
1. O número de membros de
cada órgão é calculado pela
cada órgão é calculado pela
cada órgão é calculado pela
média mensal de ocupantes
média mensal de ocupantes
média mensal de ocupantes
respectivamente a cada um
respectivamente a cada um
respectivamente a cada um
deles; 2. É considerado membro deles; 2. É considerado membro deles; 2. É considerado membro
de um órgão o mês de posse
de um órgão o mês de posse
de um órgão o mês de posse
quando esta ocorre pela
quando esta ocorre pela
quando esta ocorre pela
primeira vez; em caso de
primeira vez; em caso de
primeira vez; em caso de
reeleição ele permanece como reeleição ele permanece como reeleição ele permanece como
administrador.
administrador.
administrador.
4.466.553,03
129.609.214,55
0,00 134.075.767,59

Obs.: O valor na linha de Bônus da Diretoria Estatutária, teve uma redução
significativa devido a mudança de conceito na forma do Pagamento de uma parte da
Diretoria Estatutária, onde o valor migrou para linha Baseada em ações.
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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:
a. órgão
b. número total de membros
c. número de membros remunerados
d. em relação ao bônus:
iv) valor mínimo previsto no plano de remuneração
v) valor máximo previsto no plano de remuneração
vi) valor previsto no plano de remuneração, caso
estabelecidas fossem atingidas
vii) valor efetivamente reconhecido no resultado dos
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
estabelecidas fossem atingidas
iv) valor efetivamente reconhecido no resultado dos
exercícios sociais

as metas
3 últimos

as metas
3 últimos

As estimativas apresentadas para 2020 são feitas de acordo com a previsão
orçamentária e dependem 100% do resultado. Nos anos anteriores o ajuste da
provisão foi feito mensalmente para garantir 100% da aderência ao pagamento de
variável da diretoria estatutária.
Para a Diretoria Estatutária o valor mínimo estabelecido é de zero e o máximo
conforme aprovado em assembleia geral anual. O valor efetivamente reconhecido no
resultado é de 100% do que foi pago no exercício.
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2020)

Nº de membros¹ ²
Nº de membros remunerados¹ ²
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração ³
Valor máximo previsto no plano de
remuneração ³
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas ³
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas

Conselho de
Administração
6,00
6,00

Diretoria
Estatutária
30,00
30,00

Conselho
Fiscal
0,00
0,00

36,00
36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

802.335

1.222.747,36

0,00

2.025.082

802.335

1.222.747,36

0,00

2.025.082

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.687.686,27

0,00

12.687.686

0,00

12.687.686,27

0,00

12.687.686
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Obs.:
1. O número de membros de cada órgão é calculado pela média mensal de
ocupantes respectivamente a cada um deles;
2. É considerado membro de um órgão o mês de posse quando esta ocorre pela
primeira vez; em caso de reeleição ele permanece como administrador;
3. Nos valores apresentados estão inclusos os valores de INSS que são ônus do
empregador somente para o Bônus.

Remuneração variável exercício (2019)

Nº de membros¹ ²
Nº de membros remunerados¹ ²
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração ³
Valor máximo previsto no plano de
remuneração ³
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas ³
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
6,00
6,00

Diretoria
Estatutária
30,00
30,00

Conselho
Fiscal
0,00
0,00

36,00
36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470.186,85

21.244.049,75

0,00

21.714.236,60

470.186,85

21.244.049,75

0,00

21.714.236,60

625.558,50

14.331.651,01

0,00

14.957.209,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.513.196,96

0,00

11.513.196,96

0,00

11.513.196,96

0,00

11.513.196,96

0,00

10.820.699,70

0,00

10.820.699,70

Total

Obs.:
1. O número de membros de cada órgão é calculado pela média mensal de
ocupantes respectivamente a cada um deles;
2. É considerado membro de um órgão o mês de posse quando esta ocorre pela
primeira vez; em caso de reeleição ele permanece como administrador;
3. Nos valores apresentados estão inclusos os valores de INSS que são ônus do
empregador somente para o Bônus.
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Remuneração variável exercício (2018)

Nº de membros¹ ²
Nº de membros remunerados¹ ²
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração ³
Valor máximo previsto no plano de
remuneração ³
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas ³
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
6,00
6,00

Diretoria
Estatutária
29,50
29,50

Conselho
Fiscal
0,00
0,00

35,50
35,50

0,00

0,00

0,00

0,00

485.100,00

17.211.595,15

0,00

17.696.695,15

485.100,00

17.211.595,15

0,00

17.696.695,15

565.435,50

15.936.445,95

0,00

16.501.881,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.829.523,01

0,00

12.829.523,01

0,00

12.829.523,01

0,00

12.829.523,01

0,00

13.321.041,79

0,00

13.321.041,79

Total

Obs.:
1. O número de membros de cada órgão é calculado pela média mensal de
ocupantes respectivamente a cada um deles;
2. É considerado membro de um órgão o mês de posse quando esta ocorre pela
primeira vez; em caso de reeleição ele permanece como administrador;
3. Nos valores apresentados estão inclusos os valores de INSS que são ônus do
empregador somente para o Bônus.
Remuneração variável exercício (2017)

Nº de membros¹ ²
Nº de membros remunerados¹ ²
Bônus
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração ³
Valor máximo previsto no plano de
remuneração ³
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas ³
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano de
remuneração
Valor máximo previsto no plano de
remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso
as metas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
do exercício social

Conselho de
Administração
6,00
6,00

Diretoria
Estatutária
29,50
29,50

Conselho
Fiscal
0,00
0,00

35,50
35,50

0,00

0,00

0,00

0,00

588.000,00

27.481.248,78

0,00

28.069.248,78

588.000,00

27.481.248,78

0,00

28.069.248,78

470.186,85

20.344.436,17

0,00

20.814.623,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.007.424,12

0,00

18.007.424,12

0,00

18.007.424,12

0,00

18.007.424,12

0,00

14.776.072,13

0,00

14.776.072,13

Obs.:
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1. O número de membros de cada órgão é calculado pela média mensal de
ocupantes respectivamente a cada um deles;
2. É considerado membro de um órgão o mês de posse quando esta ocorre pela
primeira vez; em caso de reeleição ele permanece como administrador;
3. Nos valores apresentados estão inclusos os valores de INSS que são ônus do
empregador somente para o Bônus.

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e
previsto para o exercício social corrente, descrever:
a.

termos e condições gerais
O Plano de Remuneração de Administradores do Banco prevê que, no
mínimo 50% da remuneração variável será paga em ações
preferenciais de emissão do Banco, com prazos de liberação que
variam de 1 a até 3 anos, conforme a Res. CMN nº 3.921/10.

b.

principais objetivos do plano
O Plano de Remuneração de Administradores do Banco visa alinhar os
interesses dos executivos com os acionistas, transformando as visões
de curto prazo em médio e longo. Além disso, visa atrair e reter
profissionais qualificados para o Banco, que possam colocar em prática
a estratégia do Banco. Também tem como objetivo atender a Res.
CMN nº 3.921/10.

c.

forma como o plano contribui para esses objetivos
Contribui para a visão de médio e longo prazo em alinhamento com os
acionistas uma vez que a geração de valor do Banco será o retorno do
investimento dos principais executivos do Banco.

d.

como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O Plano de Remuneração de Administradores é uma ferramenta de
gestão de negócios que visa atrair e reter profissionais qualificados, e
com isso tornar o Banco mais competitivo em termos de sua estratégia
de meritocracia.

e.

como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a
curto, médio e longo prazo
Dentro do plano de negócios da empresa, existe uma expectativa de
resultados. A confirmação desta estratégia através de resultados
garante tanto o aumento do valor da variável, como a liberação das
ações nos seus períodos de liberação. Caso esta estratégia não se
confirme, parte das ações poderá ser retida pelo Banco. Outro ponto
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importante é que o próprio preço das ações usadas no programa é
regulado pelo mercado e pelo desempenho do Banco em comparação
com seus competidores, podendo gerar mais valor para o executivo ou
acionista de acordo com o desempenho da organização.
f.

número máximo de ações abrangidas
Não há número máximo de ações abrangidas.

g.

número máximo de opções a serem outorgadas
Não serão outorgadas opções

h.

condições de aquisição de ações
O resultado recorrente do Banco não tenha nenhuma queda
significativa e/ou que o executivo permaneça na Companhia nos
prazos de liberação das ações. Em caso de redução significativa do
lucro recorrente ou resultado negativo da instituição durante um
determinado semestre, a parcela da Remuneração Variável Diferida
que seria entregue aos Administradores no semestre seguinte deverá
ser reduzida.

i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Preço de negociação das ações corresponderá ao valor médio de
fechamento da ação ABCB4 nos do mês de junho (para as entregas
relativas ao primeiro semestre) e do mês de dezembro (para as
entregas relativas ao segundo semestre ou relativas a todo o ano).

j.

critérios para fixação do prazo de exercício
A liberação das ações acontecerá em parcelas no prazo máximo de 3
anos, atendendo a Res. CMN nº 3.921/10.

k.

forma de liquidação
Não há liquidação, apenas a liberação das ações bloqueadas.

l.

restrições à transferência das ações
É restrita a transferência das ações antes dos períodos de liberação e
nos períodos de vedação a negociação, além de solicitação de
autorização prévia e expressa da área de Compliance do Banco para
negociação.

m.

critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão,
alteração ou extinção do plano
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A cláusula 6.2 prevê que o Banco reserva-se o direito de rever,
modificar, alterar ou revogar o Plano de Remuneração caso haja
alteração material ou relevante das leis ou regulamentos que regem as
sociedades anônimas, as instituições financeiras, as relações
trabalhistas, os encargos previdenciários e tributários incidentes sobre
a remuneração, ou ainda mediante revisão realizada pelo Comitê de
Remuneração que no próprio ato justificará a conveniência e
oportunidade da revisão.
n.

efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus
direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações
Em caso de desligamento do Administrador, serão aplicáveis as
seguintes regras:
(i) em caso de renúncia/pedido de demissão do Administrador ou
destituição/desligamento por justa causa, o Administrador não receberá
as ações cuja entrega tenha sido diferida e não tenha ainda decorrido o
prazo
do
diferimento
até
a
data
de
renúncia
ou
destituição/desligamento por justa causa do Administrador;
(ii) em caso de destituição/desligamento sem justa causa, o
Administrador receberá as Ações, cuja entrega tenha sido diferida
proporcionalmente à parcela do período de diferimento em que o
Administrador permaneceu em seu cargo;
(iii) em caso de incapacidade total e permanente do Administrador,
conforme atestado pela Previdência Social, o direito do Administrador
e/ou de seus dependentes e remuneração variável deferida já apurada
não será afetado, sendo que a totalidade das Ações, cuja entrega
tenha sido diferida será entregue ao Administrador;
(iv) em caso de falecimento do Administrador, não será afetado o
direito ao recebimento de remuneração variável. Nesta hipótese, a
entrega da remuneração variável diferida será antecipada e efetuada
em benefício dos herdeiros do falecido, após a conclusão do inventário
(judicial ou extrajudicial).

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 conteúdo3:

3

Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de
administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.
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Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente
(2020)
Em cumprimento às regras da Res. CMN nº 3.921/10, parte da remuneração
variável dos Administradores deve ser paga em ações, com prazo de diferimento até
3 anos.
Remuneração em ações exercício (2020)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Outorga de opções de compra de ações
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Conselho de
Administração
6,00
6,00

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

30,00
30,00

0,00
0,00

36,00
36,00

n/a
36.840

n/a
3.943.821

n/a
n/a

n/a
3.980.662

3 anos, 1/3 a cada
ano a partir da data
de outorga

6 meses para uma parte da
ações da Diretoria
Estatutária, e 3 anos, sendo
1/3 a cada ano a partir da
data de outorga para a outra
parte de ações

n/a

n/a

Prazo máximo para exercício das opções
n/a
n/a
n/a
n/a
Prazo de restrição à transferência das ações
n/a
n/a
n/a
n/a
Preço médio ponderado de exercício:
n/a
n/a
n/a
n/a
(a) das opções em aberto no início do exercício
n/a
n/a
n/a
n/a
social
(b) das opções perdidas durante o exercício
n/a
n/a
n/a
n/a
social
(c) das opções exercidas durante o exercício
n/a
n/a
n/a
n/a
social
(d) das opções expiradas durante o exercício
n/a
n/a
n/a
n/a
social
Valor justo das opções na data de outorga
n/a
n/a
n/a
n/a
Diluição potencial em caso de exercício de
n/a
n/a
n/a
n/a
todas as opções outorgadas
Obs: (1) a quantidade de ações aqui reportada refere-se às ações previstas pela resolução do Banco Central 3921 com base no valor previsto
de remuneração variável para os administradores, diretores estatutários e conselheiros.
(2) o preço da ação foi considerado o valor de R$19,26 por ação
(3) o plano de remuneração é baseado em Ações e não em Opções de Ações
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Remuneração em ações exercício (2019)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Outorga de opções de compra de ações
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00
6,00

29,50
29,50

0,00
0,00

35,50
35,50

23/08/2019
15.035

28/02/2020
15.942

23/08/2019
1.766.373

28/02/2020
1.945.923

n/a
n/a

n/a
3.743.273

23/08/2020;
23/08/2021 e
23/08/2022

28/02/2021;
28/02/2022 e
28/02/2023

23/02/2020;
23/08/2020;
23/08/2021 e
23/08/2022

28/08/2020;
28/02/2021;
28/02/2022 e
28/02/2023

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Prazo máximo para exercício das opções
n/a
n/a
Prazo de restrição à transferência das ações
n/a
n/a
Preço médio ponderado de exercício:
n/a
n/a
(a) das opções em aberto no início do exercício
n/a
n/a
social
(b) das opções perdidas durante o exercício
n/a
n/a
social
(c) das opções exercidas durante o exercício
n/a
n/a
social
(d) das opções expiradas durante o exercício
n/a
n/a
social
Valor justo das opções na data de outorga
n/a
n/a
Diluição potencial em caso de exercício de
n/a
n/a
todas as opções outorgadas
Obs: (1) o plano de remuneração é baseado em Ações e não em Opções de Ações

Remuneração em ações exercício (2018)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Outorga de opções de compra de ações
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

6,00
6,00

29,50
29,50

0,00
0,00

35,50
35,50

23/08/2018
18.116

27/02/2019
7.853

23/08/2018
994.544

27/02/2019
1.742.276

n/a
n/a

n/a
2.762.789

23/08/2019;
23/08/2020 e
23/08/2021

27/02/2020;
27/02/2021 e
27/02/2022

23/08/2019;
23/08/2020 e
23/08/2021

27/08/2019;
27/02/2020;
27/02/2021 e
27/02/2022

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Prazo máximo para exercício das opções
n/a
n/a
Prazo de restrição à transferência das ações
n/a
n/a
Preço médio ponderado de exercício:
n/a
n/a
(a) das opções em aberto no início do exercício
n/a
n/a
social
(b) das opções perdidas durante o exercício
n/a
n/a
social
(c) das opções exercidas durante o exercício
n/a
n/a
social
(d) das opções expiradas durante o exercício
n/a
n/a
social
Valor justo das opções na data de outorga
n/a
n/a
Diluição potencial em caso de exercício de
n/a
n/a
todas as opções outorgadas
Obs: (1) o plano de remuneração é baseado em Ações e não em Opções de Ações
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Remuneração em ações exercício (2017)

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Outorga de opções de compra de ações
Data de outorga
Quantidade de opções outorgadas

Prazo para que as opções se tornem exercíveis

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

7,00
7,00

29,33
29,33

0,00
0,00

36,33
36,33

n/a
n/a

n/a
3.222.422

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

23/08/2017
13.539

26/02/2018
14.117

23/08/2017
994.544

23/08/2018;
23/08/2019 e
23/08/2020

26/02/2019;
26/02/2020 e
26/02/2021

23/08/2018;
23/08/2019 e
23/08/2020

Prazo máximo para exercício das opções
n/a
n/a
Prazo de restrição à transferência das ações
n/a
n/a
Preço médio ponderado de exercício:
n/a
n/a
(a) das opções em aberto no início do exercício
n/a
n/a
social
(b) das opções perdidas durante o exercício
n/a
n/a
social
(c) das opções exercidas durante o exercício
n/a
n/a
social
(d) das opções expiradas durante o exercício
n/a
n/a
social
Valor justo das opções na data de outorga
n/a
n/a
Diluição potencial em caso de exercício de
n/a
n/a
todas as opções outorgadas
Obs: (1) o plano de remuneração é baseado em Ações e não em Opções de Ações

26/02/2018
2.200.222

n/a
n/a
n/a

26/08/2018;
26/02/2019;
26/02/2020 e
26/02/2021
n/a
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

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 conteúdo4:
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)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

quantidade
prazo máximo para exercício das opções
prazo de restrição à transferência das ações
preço médio ponderado de exercício
valor justo das opções no último dia do exercício social
valor justo do total das opções no último dia do exercício social

No Banco ABC Brasil não praticamos esse tipo de remuneração.
4

Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de
administração devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.
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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:
Ações Entregues - Exercício social encerrado em 31/12/2019

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Opções Exercidas
Número de Ações
Preço Médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

6,00

29,50

0,00

35,50

6,00
n/a
n/a

29,50
n/a
n/a

0,00
n/a
n/a

35,50
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

35.881
18,35

4.433.919
18,49

n/a
n/a

0,00

0,00

n/a

n/a

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

6,00

29,50

0,00

35,50

6,00
n/a
n/a

29,50
n/a
n/a

0,00
n/a
n/a

35,50
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

4.469.800
n/a

Ações Entregues - Exercício social encerrado em 31/12/2018

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Opções Exercidas
Número de Ações
Preço Médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

37.304
17,31

3.488.592
17,07

0,00

0,00

n/a
n/a
n/a

3.525.896
n/a
n/a

Ações Entregues - Exercício social encerrado em 31/12/2017

Nº de membros
Nº de membros remunerados
Opções Exercidas
Número de Ações
Preço Médio ponderado de exercício
Diferença entre o valor de exercício e o valor de
mercado das ações relativas às opções exercidas
Ações Entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
Diferença entre o valor de aquisição e o valor de
mercado das ações adquiridas

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

7,00

29,33

0,00

36,33

7,00
n/a
n/a

29,33
n/a
n/a

0,00
n/a
n/a

36,33
n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

31.570
18,30

2.515.134
18,59

0,00

0,00
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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:
O preço da ação para cálculo do montante de ações a serem
outorgadas corresponde ao valor médio de fechamento das ações do
Banco (ABCB4) nos pregões na B3 - BRASIL BOLSA BALCÃO dos
meses de junho (para pagamento da remuneração variável relativa ao
primeiro semestre) e dezembro (para pagamento da remuneração
variável relativa ao segundo semestre).

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:
O modelo de precificação utiliza apenas a média do preço das ações
dentro do mês de junho (para pagamento da remuneração variável
relativa ao primeiro semestre) e dezembro (para pagamento da
remuneração variável relativa ao segundo semestre), pois o Banco
distribui apenas ações, e não opções, e por essa razão não há dados e
premissas para preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida
da opção, dividendos esperados e a taxa de juros de risco.
c.
método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos
esperados de exercício antecipado:
O Banco distribui apenas ações, e não opções, e por essa razão não
há dados e premissas para preço de exercício, volatilidade esperada,
prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de
risco, não havendo, consequentemente, efeitos esperados de exercício
antecipado.
d.

forma de determinação da volatilidade esperada:
O Banco distribui apenas ações, e não opções, e por essa razão não
há dados e premissas para volatilidade esperada, não havendo,
consequentemente, forma de determinar a volatilidade esperada.

e.
se alguma outra característica da opção foi incorporada na
mensuração de seu valor justo:
O Banco distribui apenas ações, e não opções, e por essa razão não
há mensuração de valor justo, não havendo, consequentemente,
nenhuma outra característica para isso.
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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
órgão5:
Emissor: Banco ABC Brasil S.A.
Orgão

Ações
Preferenciais

Ações
Ordinárias

Total

Conselho de Administração

11.632

120

11.752

Diretoria

5.235.150

4.492.758

9.727.908

Conselho Fiscal

-

-

-

Emissor: Marsau Comercial Exportadora e Importadora Ltda.
Orgão

Quotas

Conselho de Administração

25.603

Diretoria

35.879

Conselho Fiscal

-

Emissor: ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Orgão

Ações
Preferenciais

Ações
Ordinárias

Total

Conselho de Administração

-

1

1

Diretoria

-

-

-

Conselho Fiscal

-

-

-

Data base: 31.12.2019

5

Para evitar a duplicidade, quando uma mesma pessoa for membro do conselho de administração e da diretoria,
os valores mobiliários por ela detidos devem ser divulgados exclusivamente no montante de valores mobiliários
detidos pelos membros do conselho de administração.
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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:
a.
órgão
b.
número de membros
c.
número de membros remunerados
d.
nome do plano
e.
quantidade de administradores que reúnem as condições para se
aposentar
f.
condições para se aposentar antecipadamente
g.
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
h.
valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último
exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas
diretamente pelos administradores
i.
se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as condições
Os benefícios a que se referem os valores no item 13.2 referem-se apenas à
assistência médica e seguro de vida em grupo. Não possuímos plano de previdência
privada.
13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em
relação ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho
fiscal:
Conselho de Administração
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017

31/12/2019

Diretoria Estatutária
31/12/2018
31/12/2017

31/12/2019

Conselho Fiscal
31/12/2018

31/12/2017

Nº de membros

6,00

6,00

7,00

30,00

30,00

29,33

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados

6,00

6,00

7,00

30,00

30,00

29,33

0,00

0,00

0,00

Valor da maior remuneração (reais)

2.583.181,60

2.235.804,27

1.917.578,08

14.544.499,04

15.005.747,20

11.999.861,05

0,00

0,00

0,00

Valor da menor remuneração (reais)

413.593,69

376.034,33

282.012,15

1.070.313,34

1.452.518,69

1.430.824,29

0,00

0,00

0,00

Valor médio da remuneração (reais)

774.497,55

744.425,51

597.481,25

4.097.648,40

4.393.532,70

3.986.935,41

0,00

0,00

0,00

Obs.:
(1) O maior valor da remuneração individual do conselho de administração refere-se
à remuneração de membro que tem participação em atividades diárias do
Banco.

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização
para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria,
indicando quais as consequências financeiras para o emissor.
O Banco possui, para o caso de destituição de diretores por aposentadoria ou por
interesse da organização, a política de manutenção das ações diferidas referente a
remuneração variável com liberação nos prazos previstos. Existe a possibilidade de
antecipação do período de diferimento em caso de falecimento do administrador.
Qualquer outro arranjo celebrado é definido dentro da política proposta pelo Comitê
de Remuneração e submetida à aprovação do Conselho de Administração.
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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.
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

2019

54,2%

0,0%

0,0%

2018

34,5%

0,0%

0,0%

2017

30,2%

0,0%

0,0%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como
por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados.
Não houve valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos,
de sociedades sob controle comum e de controladas, à título de remuneração de
membros do conselho de administração, diretoria ou do conselho fiscal do Banco
nos exercícios sociais de 2019, 2018 e 2017.
13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Não houve valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos,
de sociedades sob controle comum e de controladas, à título de remuneração de
membros do conselho de administração, diretoria ou do conselho fiscal do Banco
nos três últimos exercícios sociais.
13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Os itens considerados relevantes foram informados nos itens anteriores.
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ANEXO 13 – Instrução CVM nº 481/2009

PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES
1. Fornecer cópia da política proposta
Vide cópia da política constante da página 135.
2. Informar as principais características do plano proposto, identificando:
a. Potenciais beneficiários
Este Plano é aplicável aos Administradores do Banco ABC, compreendendo apenas
os pagamentos feitos por conta do exercício das referidas funções e, em alguns
casos, dos referidos cargos (caso de empregados subordinados ao Comitê
Executivo e incluídos como diretores estatuários).
b. Número máximo de opções a serem outorgadas
O Banco ABC Brasil não remunera o plano com opções
c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano
Estimativa para 2020 de 3.980.662 Ações
d. Condições de aquisição
O desempenho individual dos Administradores é com base no contrato de metas
celebrado por cada Administrador e arquivado na sede do Banco ABC.
e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício
O número de Ações a serem entregues aos Administradores será determinado
através da divisão do valor correspondente à Remuneração Variável Diferida pelo
preço unitário das Ações. Para fins desse cálculo, o preço de cada Ação
corresponderá ao valor médio de fechamento da ação ABCB4 do mês de junho
(para as entregas relativas ao primeiro semestre) e do mês de dezembro (para as
entregas relativas ao segundo semestre ou relativas a todo o ano).
f. Critérios para fixação do prazo de exercício
As Ações referentes à Remuneração Variável Diferida serão entregues aos
Beneficiários em lotes, de forma proporcional ao período de diferimento, conforme
politica vigente.

g. Forma de liquidação de opções
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O Banco ABC Brasil não remunera o plano com opções
h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
A entrega das Ações referentes à Remuneração Variável Diferida atribuídas aos
Benefíciários apenas ocorrerá se não for verificado, no período de diferimento
aplicável, (i) uma redução significativa do lucro recorrente realizado do Banco ABC;
(ii) resultado negativo do Banco ABC; ou (iii) erros em procedimentos contábeis e/ou
administrativos que afetem os resultados apurados no período aquisitivo do direito à
remuneração variável.
No caso de ocorrer uma redução significativa do lucro recorrente realizado ou um
resultado negativo da instituição ou ainda a detecção de erros cometidos no período
aquisitivo do direito à remuneração variável, durante um determinado semestre, a
parcela da Remuneração Variável Diferida ainda não paga, devida no semestre
seguinte, deverá ser revertida ao Banco ABC proporcionalmente à redução no
resultado, observado o disposto a seguir.
Para fins desta cláusula considera-se significativa a redução igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) do resultado do período, comparado ao mesmo período do
ano anterior.
3. Justificar o plano proposto, explicando:
a. Os principais objetivos do plano
O Plano tem como principais objetivos:
(i) Alinhar as práticas de remuneração dos administradores do Banco ABC à
política de gestão de riscos;
(ii) Evitar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis
considerados prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazo
adotadas pelo Banco ABC; e
(iii) Criar um instrumento de retenção e atração de talentos nas posições chave
do Banco ABC.
b. A forma como o plano contribui para esses objetivos
O plano é constantemente revisto pelo Comitê de Remuneração que irá zelar para
que a política de remuneração de administradores esteja permanentemente
compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira
atual e esperada do Banco ABC e com a regulamentação aplicável. Ele irá avaliar
também cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a
política de remuneração de administradores.

c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia
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O plano é parte integrante da política de remuneração da companhia
d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a curto,
médio e longo prazo
Existem metas objetivas, desafiadoras e factíveis que contribuem para estratégia de
curto, médio e longo prazo
4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras
contábeis que tratam desse assunto
Não temos despesas com a política que afete a companhia.
Transcrição da política de remuneração baseado em ações:

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES
DO BANCO ABC BRASIL S.A.
1 - Introdução
Esta Política de Remuneração de Administradores (“Política”) trata das normas e
diretrizes para o pagamento da remuneração dos administradores do Banco ABC
Brasil S.A. (“Banco ABC”), exclusivamente para as finalidades previstas pela
Resolução nº 3.921, de 25.11.2010, do Conselho Monetário Nacional (“Resolução nº
3.921/10”).
A Política tem como principais objetivos:
(i) Atender aos regramentos exigidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil (BACEN), que estabelece regras especiais para
as instituições financeiras, como é o Banco ABC;
(ii) Conformar a remuneração de quem seja considerado como Administrador do
Banco ABC para fins dos regramentos referidos no item (i) acima e,
especialmente, de quem assume esse encargo nos termos de sua
governança;
(iii) Em vista do exposto nos itens anteriores, alinhar as práticas de remuneração
dos Administradores do Banco ABC à sua política de gestão de riscos;
(iv) Evitar comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis
considerados prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazos
adotadas pelo Banco ABC; e
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(v)

Criar um instrumento de retenção e atração de talentos nas posições chave do
Banco ABC.

2 - Escopo
Esta Política é aplicável aos Administradores do Banco ABC, compreendendo
apenas os pagamentos feitos por conta do exercício das referidas funções e, em
alguns casos, dos referidos cargos (caso de empregados subordinados ao Comitê
Executivo e incluídos como diretores estatuários).
3 – Definições
Administradores: São os membros do Conselho de Administração, do Comitê
Executivo e os Diretores sem designação específica (empregados).
Custodiante: É a instituição financeira contratada pelo Banco ABC para prestar
serviços de escrituração e custódia das ações.
Remuneração: é o pagamento efetuado em espécie, ações, instrumentos baseados
em ações e outros ativos, em retribuição ao trabalho prestado ao Banco ABC pelos
seus Administradores, compreendendo remuneração fixa e remuneração variável.
Remuneração Fixa: é representada por salários, honorários e comissões.
Remuneração Variável: Pagamento efetuado em espécie, ações, instrumentos
baseados em ações e outros ativos.
4 - Responsabilidades
4.1. Comitê de Remuneração
O Comitê de Remuneração é responsável por:
(i) elaborar a Política e propor ao Conselho de Administração as diversas formas de
Remuneração Fixa e Remuneração Variável, além de benefícios e programas
especiais de recrutamento e desligamento;
(ii) supervisionar a implementação e operacionalização da Política;
(iii) revisar anualmente a Política, recomendando ao Conselho de Administração a
sua correção ou aprimoramento;
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(iv) propor ao Conselho de Administração o montante da Remuneração global dos
Administradores a ser submetido à assembleia geral, na forma da Lei das
Sociedades por Ações;
(v) avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a
Política;
(vi) analisar a Política em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar
discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os
ajustes necessários;
(vii) zelar para que a Política esteja permanentemente compatível com a política de
gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada do Banco
ABC e com a regulamentação aplicável; e
(viii) elaborar anualmente, no prazo de noventa dias a contar de 31 de dezembro de
cada ano, documento denominado Relatório do Comitê de Remuneração, na forma
prevista na Resolução nº 3.921/10.
4.2. Conselho de Administração
O Conselho de Administração do Banco ABC é responsável por supervisionar a
atuação do Comitê de Remuneração, assegurando que os requisitos exigidos pela
Resolução nº 3.921/10 sejam cumpridos, especialmente no que se refere ao
planejamento, operacionalização, controle e revisão da Política.
Compete, ainda, ao Conselho de Administração:
(i) analisar proposta do Comitê de Remuneração acerca da Remuneração global do
Administradores, recomendando a aprovação ou não aprovação pela assembleia
geral;
(ii) analisar proposta do Comitê de Remuneração acerca de correções ou
aprimoramento da presente Política.

4.3. Área de Recursos Humanos
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Caberá à área de Recursos Humanos os processos de atualização, divulgação e
também auxiliar o Conselho de Administração e o Comitê de Remuneração na
interpretação de qualquer disposição desta Política.
A área de Recursos Humanos é responsável por dar ciência aos Administradores
acerca do teor da Política, fornecendo-lhes cópia da Política, mediante assinatura
em Termo de Adesão à Política de Remuneração de Administradores, conforme
modelo anexo (Anexo 1) à presente.
A área de Recursos Humanos também é responsável por operacionalizar a
transferência das ações aos Administradores, coordenando o fluxo de documentos e
formalidades exigidas pelo Custodiante.
4.4. Compliance
Caberá à área de Compliance assegurar a aderência desta Política às normas
vigentes e às demais políticas internas do Banco ABC.
4.5. Auditoria Interna
A Auditoria Interna, revisará periodicamente (de acordo com o plano de trabalho
aprovado pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Auditoria), o ambiente
de controle interno que assegura a aderência à esta política (incluindo
recomendações para eventuais ações corretivas).
4.6. Departamento Jurídico
O Departamento Jurídico é responsável por:
(i) formalizar em atas as deliberações dos órgãos da administração acerca de
eleições e Remuneração;
(ii) comunicar a área de Recursos Humanos acerca da homologação, pelo Banco
Central do Brasil, de nomes dos Administradores; e
(iii) fornecer pareceres e orientações jurídicas acerca da presente Política, quando
solicitado.

4.7. Área Fiscal
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A área fiscal é responsável por fornecer pareceres e orientações de cunho tributário
acerca da presente Política, quando solicitada.
4.8. Área de Folha de Pagamento
Efetuar o pagamento da Remuneração, conforme orientações da Área de Recursos
Humanos.
5 - Requerimentos da Política
5.1. Aspectos gerais
5.1.1. A Remuneração dos Administradores será composta da seguinte forma:
a) Conselho de Administração: Remuneração Fixa mensal composta por
honorários. O Vice-Presidente do Conselho de Administração, em virtude de
atribuições específicas, conforme deliberado pelos seus membros, fará jus à
Remuneração Variável, observando o disposto no item 5.3.3. desta Política.
b) Comitê Executivo: Remuneração Fixa e Remuneração Variável, conforme
disposições específicas nos itens 5.3.3.2, 5.3.3.3 e 5.3.3.4.
c) Diretores sem designação específica: Remuneração Fixa e Remuneração
Variável, conforme disposições específicas nos itens 5.3.3.1, 5.3.3.3 e
5.3.3.4.
5.1.2. O montante global da Remuneração dos Administradores deve ser proposto
pelo Comitê de Remuneração e fixado pela assembleia geral de acionistas,
conforme recomendação do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto
Social do Banco ABC e da regulamentação aplicável.
5.2. Da Remuneração Fixa
5.2.1. A Remuneração Fixa é paga mensalmente por meio de transferência
bancária, sujeita à dedução/retenção de todos os tributos e encargos sociais e
trabalhistas aplicáveis nos termos da legislação vigente.
5.3. Da Remuneração Variável
5.3.1. Composição da Remuneração Variável
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5.3.1.1. Toda Remuneração Variável paga a Administrador observará as regras
estabelecidas nesta Política e na regulamentação vigente.
5.3.1.2. Exclusivamente para os fins dessa Política, a Remuneração Variável dos
Diretores sem designação específica empregados compreende os valores devidos
nos termos de acordos de participação nos lucros e resultados negociados com o
Sindicato representativo da categoria profissional, inclusive pagamentos baseados
em ações.
5.3.1.3. A Remuneração Variável dos membros do Comitê Executivo, pelo caráter
decisório a eles atribuídos pelo Estatuto Social, compreende valores fixados pelo
Banco ABC e pagos com base em instrumento equivalente ao PLR.
5.3.2. Montante da Remuneração Variável
5.3.2.1. O montante da Remuneração Variável dos Administradores é fixado e
atribuído com base nos seguintes fatores, dentre outros:
(i) os riscos correntes e potenciais do Banco ABC;
(ii) o resultado geral do Banco ABC, em particular o lucro recorrente realizado (lucro
líquido contábil do período ajustado pelos resultados não realizados e livre dos
efeitos de eventos não recorrentes controláveis pelo Banco ABC);
(iii) a capacidade de geração de fluxo de caixa do Banco ABC;
(iv) o ambiente econômico em que o Banco ABC está inserido e suas tendências;
(v) as bases financeiras sustentáveis de longo prazo e ajustes nos pagamentos
futuros em função dos riscos assumidos, das oscilações do custo do capital e das
projeções de liquidez;
(vi) o desempenho individual dos Administradores com base no contrato de metas
celebrado por cada Diretor sem designação específica, na forma prevista no PLR
negociado nos termos da Lei nº 10.101/2000, ou em instrumento equivalente para os
membros do Comitê Executivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, e
arquivado na sede do Banco ABC, observado o disposto no item 5.3.2.2 abaixo;
(vii) o desempenho da unidade de negócios; e
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(viii) a relação entre o desempenho individual dos Administradores, o desempenho
da unidade de negócio, o desempenho do Banco ABC como um todo e os riscos
assumidos.
5.3.2.2. O desempenho dos Administradores das áreas de controle interno e de
gestão de riscos não será avaliado com base no desempenho das unidades por eles
controladas ou avaliadas.
5.3.3. Do pagamento da Remuneração Variável aos Administradores
5.3.3.1. O período de apuração e pagamento da Remuneração Variável dos
Diretores sem designação específica é anual, a ser pago até fevereiro do ano
subsequente ao da aferição dos resultados. A critério do Comitê Executivo, será
possível o adiantamento do equivalente a até 40% (quarenta por cento) do valor
pago no ano anterior, a ser pago no mês de agosto do ano vigente. Mediante
autorização do Comitê Executivo e conforme o desempenho e resultado verificado, o
adiantamento poderá considerar o ano vigente para o cálculo do percentual retro
mencionado.
5.3.3.2. O período de apuração e pagamento da Remuneração Variável dos
membros do Comitê Executivo será semestral, a ser pago nos meses de fevereiro e
agosto.
5.3.3.3. Quanto à forma de pagamento:
A Remuneração Variável dos Administradores será paga em proporção que leve em
conta o nível de responsabilidade e a atividade do administrador, observando os
seguintes critérios:

I – Aos Diretores sem designação especifica:
(a) até 50% (cinquenta por cento) do valor determinado em decorrência da
participação nos lucros e resultados do Banco ABC, apurada conforme negociação
estabelecida nos termos da Lei nº 10.101/2000, será pago em espécie; e
(b) no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor determinado em decorrência da
participação nos lucros e resultados do Banco ABC, apurada conforme negociação
estabelecida nos termos da Lei nº 10.101/2000, será pago em ações preferenciais
do Banco ABC (código B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ABCB4), doravante
denominadas “Ações.
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II – Aos membros do Comitê Executivo:
(a) 100% (cem por cento) do valor determinado para a Remuneração Variável será
pago em Ações.
III – Aos membros do Conselho de Administração, quando aplicável:
(a) até 50% (cinquenta por cento) do valor determinado para a Remuneração
Variável será pago em espécie; e
(b) no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor determinado para a Remuneração
Variável será pago em Ações.
5.3.3.4. Quanto ao momento do pagamento:
I – Diretores sem designação especifica:
(a) a parcela da Remuneração Variável paga em espécie, que corresponde a até
50% da remuneração variável total, será quitada nos termos e prazos do acordo de
PLR pactuado conforme Lei nº 10.101/2000; e
(b) a parcela da Remuneração Variável paga em Ações que corresponde a no
mínimo 50% da Remuneração Variável total, será quitada de forma diferida
(“Remuneração Variável Diferida”), de forma proporcional ao período de diferimento,
conforme indicado na tabela abaixo:
Porcentagem das Ações a serem
Prazo após o pagamento da
entregues
aos
Diretores
sem
Remuneração Variável Diferida
designação específica
1 ano (ou 365/366 dias)
33,33%
2 anos (ou 730 dias)
33,33%
3 anos (ou 1096 dias)
33,34%
II – Membros do Comitê Executivo:
(a) 60% da Remuneração Variável paga em Ações será efetuada de forma diferida
pelo prazo de 6 (seis) meses, sendo quitada após o referido período; e
(b) 40% da Remuneração Variável paga em Ações será efetuada de forma diferida,
de forma proporcional ao período de diferimento, conforme indicado na tabela
abaixo:
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Prazo
para
pagamento
Remuneração Variável Diferida

da

1 ano (ou 365/366 dias)
2 anos (ou 730 dias)
3 anos (ou 1096 dias)

Porcentagem das Ações a serem
entregues aos membros do Comitê
Executivo
33,33%
33,33%
33,34%

III – Ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, quando aplicável:
(a) a totalidade da parcela da Remuneração Variável paga em espécie, que
corresponde a até 50% da Remuneração Variável total, será paga em agosto do ano
vigente e fevereiro do ano subsequente.
(b) a parcela da Remuneração Variável paga em Ações, que corresponde a, no
mínimo 50% da Remuneração Variável total, será paga de forma diferida, de forma
proporcional ao período de diferimento, conforme indicado na tabela abaixo:

Prazo
para
pagamento
Remuneração Variável Diferida
1 ano (ou 365/366 dias)
2 anos (ou 730 dias)
3 anos (ou 1096 dias)

da

Porcentagem das Ações a serem
entregues aos membros do Conselho
de Administração, quando aplicável
33,33%
33,33%
33,34%

5.3.3.5. O número de Ações a serem entregues aos Administradores será
determinado mediante a outorga de direitos a eles e se sujeitará à variação de valor
das ações. Para fins desse cálculo, o preço de cada ação corresponderá ao valor
médio de fechamento da ABCB4 nos pregões na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) do
mês de junho (para as entregas relativas ao primeiro semestre) e do mês de
dezembro (para as entregas relativas ao segundo semestre ou relativas a todo o
ano, conforme aplicável nesta política).
5.3.3.6. No momento da entrega das Ações sujeitas a diferimento, será pago
também aos Administradores, em dinheiro, o equivalente ao valor dos dividendos e
dos juros sobre capital próprio pagos durante o período de diferimento para cada
Ação, multiplicado pelo número de Ações que estiverem sendo entregues, corrigido
por CDI.
5.3.3.7. Na hipótese de transferência de controle acionário do Banco ABC durante o
período de diferimento da Remuneração Variável, no momento de cada entrega aos
Administradores das Ações que ocorrer após a transferência de controle, será pago
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aos Administradores uma quantia adicional equivalente à diferença entre (a) o valor
por ação pago pelo comprador/adquirente ao acionista controlador alienante e (b) o
valor de mercado de tais Ações na data de transferência de controle do Banco ABC.
Essa diferença deverá ser corrigida pelo CDI. O pagamento previsto neste item será
devido aos Administradores, observados os prazos e condições estabelecidos nos
itens 5.3.3 e 5.3.4, mesmo em caso de desligamento do Administrador, seja com ou
sem justa causa.

5.3.4. Da Redução da Remuneração Variável
5.3.4.1. A entrega das Ações referentes à Remuneração Variável Diferida atribuídas
aos Administradores apenas ocorrerá se não for verificado, no período de
diferimento aplicável, (i) uma redução significativa do lucro recorrente realizado do
Banco ABC; (ii) resultado negativo do Banco ABC; ou (iii) erros em procedimentos
contábeis e/ou administrativos que afetem os resultados apurados no período
aquisitivo do direito à Remuneração Variável. No caso de ocorrer uma redução
significativa do lucro recorrente realizado ou um resultado negativo da instituição ou
ainda a detecção de erros cometidos no período aquisitivo do direito à Remuneração
Variável, durante um determinado período, a parcela da Remuneração Variável
Diferida ainda não paga, devida no período seguinte, deverá ser revertida ao Banco
ABC proporcionalmente à redução no resultado, observado o disposto a seguir.
5.3.4.2. Para fins desta cláusula considera-se significativa a redução igual ou
superior a 50% (cinquenta por cento) do resultado do período, comparado ao
mesmo período do ano anterior.
5.3.4.3. Em caso de redução significativa do lucro recorrente realizado ou resultado
negativo da instituição durante o período de diferimento, a parcela da Remuneração
Variável Diferida que seria entregue aos Administradores no semestre seguinte
deverá ser reduzida de acordo com a seguinte tabela:
Diminuição de resultado durante um Redução da Remuneração Variável
semestre
Diferida pagável no período seguinte
de 50% a 59%
20%
de 60% a 69%
25%
de 70% a 79%
30%
de 80% a 89%
35%
de 90% a 99%
40%
Em caso de prejuízo no período
50%
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5.3.5. Regras aplicáveis à remuneração variável em caso de desligamento do
Administrador
5.3.5.1. Em caso de desligamento do Administrador, serão aplicáveis as seguintes
regras:
(i) em caso de renúncia/pedido de demissão do Administrador ou
destituição/desligamento por justa causa, o Administrador não receberá as Ações
cuja entrega tenha sido diferida, nos termos do item 5.3.3 acima, e não tenha ainda
decorrido o prazo do diferimento até a data de renúncia ou destituição/desligamento
por justa causa do Administrador, ressalvado o disposto no item 5.3.4.3 acima;
(ii) em caso de destituição/desligamento sem justa causa, o Administrador receberá
as Ações, cuja entrega tenha sido diferida nos termos do item 5.3.3 acima,
proporcionalmente à parcela do período de diferimento em que o Administrador
permaneceu em seu cargo, ressalvado o disposto no item 5.3.4.3 acima;
(iii) em caso de incapacidade total e permanente do Administrador, conforme
atestado pela Previdência Social, o direito do Administrador e/ou de seus
dependentes à Remuneração Variável Diferida já apurada não será afetado, sendo
que a totalidade das Ações, cuja entrega tenha sido diferida, será entregue ao
Administrador, dentro dos prazos previstos no item 5.3.3 acima e desde que não
verificada a condição resolutiva prevista no item 5.3.4.3 acima; e
(iv) em caso de falecimento do Administrador, não será afetado o direito ao
recebimento da Remuneração Variável. Nesta hipótese, a entrega da Remuneração
Variável Diferida será antecipada e efetuada em benefício dos herdeiros do falecido,
após a conclusão do inventário (judicial ou extrajudicial).
6.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1.

Não Vinculação

6.1.1. Esta Política não conferirá a qualquer Administrador direito de manutenção de
seu contrato de trabalho ou à manutenção de seu mandato, em qualquer condição
ou interferirá ou alterará as condições da contratação e os direitos ajustados entre o
Administrador e o Banco ABC. O Banco ABC reserva-se o direito de rescindir a
qualquer tempo o contrato de trabalho ou destituir o Administrador do cargo
ocupado, conforme o caso.
6.2.

Modificações
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6.2.1. O Banco ABC reserva-se, ainda, o direito de rever, modificar, alterar ou
revogar esta Política caso haja alteração material ou relevante das leis ou
regulamentos que regem as sociedades anônimas, as instituições financeiras, as
relações trabalhistas, os encargos previdenciários e tributários incidentes sobre a
Remuneração, ou ainda mediante revisão realizada pelo Comitê de Remuneração
que no próprio ato justificará a conveniência e oportunidade da revisão.
6.3.

Vigência

6.3.1. Esta Política vigorará por prazo indeterminado.

6.4.

Casos Omissos

6.4.1. Os casos omissos serão regulados pelo Comitê de Remuneração ou demais
órgãos de administração do Banco ABC, conforme necessário.
6.5.

Divisibilidade

6.5.1. A invalidade ou ineficácia de qualquer disposição desta Política não afetará
os demais dispositivos, que permanecerão em pleno vigor e efeito.
6.6. Informações gerais
Na hipótese de situações não previstas na presente Política, o Comitê de
Remuneração, o Comitê Executivo ou o Conselho de Administração determinará as
ações necessárias com base nas circunstâncias enfrentadas pelo Banco à época,
endereçando, conforme o caso, a proposta para aprovação no órgão competente.
A documentação relativa à presente Política deverá ser mantida à disposição do
Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de cinco anos.
6.7. Documentos Relacionados
Lei nº 6.404/76 – Lei de Sociedades Anônimas
Resolução nº 3.921/2010 – Dispõe sobre a política de remuneração de
administradores das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Lei nº 10.101/2000 - Participação de lucros e resultados
Consolidação das Leis do Trabalho – Decreto-Lei nº 5.452/43
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Lei nº 8.212/1991 – Seguridade Social
7 - Revisão da Política
Esta Política poderá ser revisada anualmente pelo Comitê de Remuneração.
Eventuais correções ou aprimoramentos devem ser objeto de recomendação ao
Conselho de Administração.
Anexo 1
TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DE
ADMINISTRADORES DO BANCO ABC BRASIL S.A.
Pelo presente instrumento, [NOME DO ADMINISTRADOR], [nacionalidade], [estado
civil], [profissão], residente na [endereço completo], portador do documento de
identidade nº [tipo e número], inscrito no CPF/MF sob nº [número], na qualidade de
Administrador do Banco ABC Brasil S.A., instituição financeira com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 28.195.667/0001-06, doravante
denominado simplesmente Banco ABC, venho, por meio deste Termo de Adesão,
declarar conhecimento e aceitar

os termos

da Política de Remuneração de

Administradores do Banco ABC, da qual recebi uma cópia.
[Data e local]

________________________________________
[Nome e assinatura do Administrador]
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Em conformidade com o art. 11 da Instrução CVM nº 481/2009, segue cópia do
Estatuto Social da Companhia, contendo, em destaque, as alterações
propostas, bem como relatório detalhando a origem e justificativa das
alterações propostas e analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos.
PROJETO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
Redação atual

Redação proposta

CAPÍTULO I
Inalterado.
DA DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL,
SEDE, FORO E PRAZO DE DURAÇÃO
Artigo 1º - O BANCO ABC BRASIL S.A.
(“Banco”) reger-se-á pelo presente Estatuto
e
pelas
disposições
legais
e
regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Artigo 2º - O Banco tem por objeto a
prática de operações ativas, passivas e
acessórias inerentes às respectivas
carteiras autorizadas (comercial, de
investimento, de crédito, financiamento e
investimento e de crédito imobiliário),
inclusive operações de câmbio e de crédito
rural, de acordo com as disposições legais
e regulamentares em vigor.
Artigo 3º - O Banco tem sede e foro na
Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, podendo, por deliberação do
Conselho de Administração e mediante
autorização do Banco Central do Brasil,
instalar e fechar dependências, escritórios
e agências no País ou no Exterior.

Inalterado.

Artigo 3º - O Banco tem sede e foro na
Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo,
podendo,
respeitadas
as
disposições legais e regulamentares
aplicáveis, instalar e fechar dependências,
escritórios e agências no País mediante
deliberação do Comitê Executivo, ou, no
Exterior, mediante aprovação do Conselho
de Administração.
Artigo 4º - O prazo de duração do Banco é Inalterado.
indeterminado.
Artigo 5º - Com a admissão do Banco no Inalterado.
segmento
especial
de
listagem
denominado Nível 2 de Governança
Corporativa, da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), sujeitam-se o Banco, seus
acionistas, Administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento de Listagem
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do Nível 2 de Governança Corporativa da
B3 (“Regulamento do Nível 2”).
Artigo 6º - As disposições do Regulamento Inalterado.
do Nível 2 prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de
prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto.
CAPÍTULO II
Inalterado.
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 7º - O capital social do Banco
totalmente
integralizado
em
moeda
corrente
nacional,
é
de
R$
2.565.891.163,97 (dois bilhões, quinhentos
e sessenta e cinco milhões, oitocentos e
noventa e um mil, cento e sessenta e três
Reais e noventa e sete centavos), dividido
em 218.359.057 (duzentos e dezoito
milhões, trezentos e cinquenta e nove mil,
cinquenta e sete) ações
nominativas,
escriturais e sem valor nominal, sendo
109.496.432 (cento e nove milhões,
quatrocentos e noventa e seis mil,
quatrocentos e trinta e dois) ações
ordinárias e 108.862.625 (cento e oito
milhões, oitocentos e sessenta e dois mil,
seiscentos e vinte e cinco) ações
preferenciais.
Parágrafo 1º: Cada ação ordinária dá ao Inalterado.
seu titular direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral.
Parágrafo 2º: O Banco poderá emitir novas Inalterado.
ações
ordinárias
ou
preferenciais,
observado o limite máximo de ações
preferenciais legalmente permitido, nos
termos da lei.
Parágrafo 3º: Os acionistas poderão, a Inalterado.
qualquer tempo, converter ações da
espécie ordinária em preferencial, a razão
de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma)
ação preferencial, desde que integralizadas
e observado o limite legal, bem como a
regulamentação
vigente
sobre
transferência de controle. Os pedidos de
conversão deverão ser encaminhados por
escrito à Área de Relações com
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Investidores. Os pedidos de conversão
aceitos pelo Comitê Executivo deverão ser
homologados na primeira reunião do
Conselho de Administração que se realizar
após a aprovação da conversão pelo
Comitê Executivo.
Parágrafo 4º: O Banco deverá manter um Inalterado.
percentual mínimo de ações em circulação
durante o período em que estiver listado no
Nível 2 de Governança Corporativa da B3,
as quais deverão totalizar pelo menos 25%
do total de seu Capital Social.
Parágrafo 5º: As ações preferenciais, Inalterado.
quando emitidas, conferirão a seus titulares
as seguintes preferências e vantagens:
a) prioridade no reembolso de capital, sem
prêmio, no caso de liquidação do Banco; e
b) o direito de serem incluídas em oferta
pública de aquisição de ações em
decorrência de Alienação de Controle do
Banco ao mesmo preço e nas mesmas
condições
ofertadas
ao
Acionista
Controlador Alienante.
Parágrafo 6º: As ações preferenciais, Inalterado.
quando emitidas, não darão direito a voto
nas Assembleias Gerais do Banco, exceto
em relação às matérias a seguir
enumeradas:
(a)
transformação, incorporação, fusão
ou cisão do Banco;
(b)
aprovação
da
celebração
de
contratos entre o Banco e o acionista
controlador, diretamente ou por meio de
terceiros,
assim
como
de
outras
sociedades nas quais o acionista
controlador tenha interesse, sempre que,
por força de disposição legal ou estatutária,
sejam deliberados em Assembleia Geral,
conforme previsto no Regulamento do
Nível 2, instituído pela B3;
(c)
avaliação de bens destinados à
integralização de aumento de capital do
Banco;
(d)
escolha de empresa especializada
para determinação do Valor Econômico do
Banco conforme artigo 12 deste Estatuto;
(e)
mudança do objeto social do Banco,
excetuados os casos decorrentes de
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disposição legal ou normativa; e
(f)
alteração
ou
revogação
de
dispositivos estatutários que alterem ou
modifiquem quaisquer das exigências
previstas na Seção IV, item 4.1, do
Regulamento Nível 2, ressalvado que esse
direito a voto prevalecerá enquanto estiver
em vigor o Contrato de Adoção de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa
Nível 2.
Parágrafo 7º: Para fins de reembolso, o
valor da ação será determinado com base
no Valor Econômico do Banco, apurado em
avaliação
procedida
por
empresa
especializada, indicada e escolhida em
conformidade com o disposto no artigo 45
da Lei nº. 6.404/76.
Parágrafo 8º: Capital Autorizado – O
Banco está autorizado a aumentar,
independentemente de reforma estatutária,
o capital social, até o limite de R$
3.500.000.000,00
(três
bilhões
e
quinhentos milhões de Reais), com
emissão de ações ordinárias e/ou
preferenciais, observado o limite legal
aplicável e estabelecido neste Estatuto
Social, mediante deliberação do Conselho
de Administração, a quem caberá fixar as
condições da emissão, inclusive preço e
prazo de integralização.
Parágrafo 9º: Direito de Preferência – Os
acionistas terão preferência na subscrição
de aumentos de capital no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação da
deliberação relativa ao aumento do capital,
ressalvado o disposto no parágrafo 10
deste Artigo.
Parágrafo 10: Nos termos do artigo 172 da
Lei nº. 6.404/76 e a critério do Conselho de
Administração, poderá ser excluído o
direito de preferência, ou reduzido o prazo
para o seu exercício, na emissão de ações,
bônus de subscrição ou outros valores
mobiliários conversíveis em ações, cuja
colocação seja feita mediante (i) venda em
bolsa de valores ou subscrição pública; ou
(ii) permuta por ações em oferta pública de
aquisição de controle, nos termos
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estabelecidos em lei.
Parágrafo 11: É vedado ao Banco emitir
partes beneficiárias.
Parágrafo 12: Nenhuma transferência de
ações terá validade ou eficácia perante o
Banco ou quaisquer terceiros, se levada a
efeito em violação ao acordo de acionistas
arquivado na sede social ou ao
Regulamento do Nível 2, caso aplicável.
Parágrafo 13: Os custos incorridos na
substituição de certificados de ações, se
emitidos, são de responsabilidade do
acionista interessado.
CAPÍTULO III
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 8º - A Assembleia Geral reunir-se-á,
ordinariamente, no decorrer dos 4 (quatro)
meses seguintes ao término do exercício
social e, extraordinariamente, sempre que
os interesses sociais o exigirem.
Parágrafo Único: As deliberações da
Assembleia Geral serão tomadas com base
no quórum estabelecido em lei e nesse
Estatuto Social.
Artigo 9º - As Assembleias Gerais serão
convocadas e instaladas na forma da
legislação aplicável. As Assembleias
Gerais serão presididas e secretariadas por
um
acionista escolhido
dentre os
presentes, que escolherá alguém para
secretariá-lo,
igualmente
dentre
os
acionistas presentes.
Parágrafo 1º: As Assembleias Gerais
deverão ser convocadas por meio de edital
publicado com pelo menos 15 (quinze) dias
de antecedência, em primeira convocação,
e com 8 (oito) dias de antecedência, em
segunda convocação.
Parágrafo 2º: Todos os documentos a
serem analisados ou discutidos em
Assembleia Geral serão enviados para a
B3 e disponibilizados na sede social do
Banco, nos prazos estabelecidos pela
regulamentação em vigor.
Artigo 10 - Sem prejuízo das demais
competências previstas em lei e neste
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Estatuto Social, compete à Assembleia
Geral deliberar sobre:
(i) alteração do Estatuto Social;
(ii) aumento ou redução do Capital Social,
acima do limite do capital autorizado, e
aprovação
de
avaliação
de
bens
destinados à integralização de capital;
(iii) transformação, cisão, incorporação e
fusão do Banco, assim como sua
dissolução e liquidação, eleição e
destituição de liquidantes e julgamento de
suas contas;
(iv) definição da remuneração global anual
dos membros da Administração e do
Conselho Fiscal, bem como da participação
dos administradores nos lucros e
resultados do Banco, participação esta que
não poderá exceder os limites do art. 152
da Lei nº 6.404/76, observada a proposta
do Conselho de Administração;
(v) a saída do Banco do Nível 2 de
governança corporativa da B3;
(vi)
cancelamento
do
registro
de
companhia aberta perante a CVM; e
(vii) a escolha da instituição ou empresa
especializada responsável pela elaboração
do laudo de avaliação das ações do Banco,
em caso de cancelamento do registro de
companhia aberta e/ou saída do Nível 2 de
governança corporativa da B3, dentre as
empresas indicadas pelo Conselho de
Administração.
Artigo 11 - Em caso: (i) de cancelamento Inalterado.
de registro de companhia aberta; ou (ii) de
saída do Nível 2 de Governança
Corporativa da B3 (exceto, porém, em caso
de migração para o Novo Mercado), para
que os valores mobiliários emitidos pelo
Banco passem a ter registro para
negociação fora do Nível 2 de Governança
Corporativa, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a
companhia resultante dessa reorganização
não
tenha seus valores mobiliários
admitidos à negociação no Nível 2 de
Governança Corporativa no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data da
Assembleia geral que aprovou a referida
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operação, o Acionista Controlador ou o
Banco, conforme o caso, deverá efetivar
uma oferta pública de aquisição de ações
pertencentes aos demais acionistas do
Banco que deverá ter como preço mínimo
a ser ofertado o correspondente ao Valor
Econômico apurado em laudo de avaliação
a ser elaborado por instituição ou empresa
especializada,
com
experiência
comprovada e independência quanto ao
poder de decisão do Banco, seus
administradores
e/ou
Acionista
Controlador, além de satisfazer os
requisitos do § 1° do Artigo 8° da Lei nº
6.404/76, e conter a responsabilidade
prevista no Parágrafo 6º desse mesmo
Artigo, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º: O Acionista Controlador Inalterado.
estará dispensado de proceder à oferta
pública de aquisição de ações referida no
caput deste Artigo se o Banco sair do Nível
2 de Governança Corporativa em razão da
celebração do contrato de participação do
Banco no segmento especial da B3
denominado
Novo
Mercado
(“Novo
Mercado”) ou se a companhia resultante de
reorganização
societária
obtiver
autorização para negociação de valores
mobiliários no Novo Mercado no prazo de
120 (cento e vinte) dias contados da data
da Assembleia geral que aprovou a referida
operação.
Parágrafo 2º: Na hipótese de não haver Inalterado.
Acionista Controlador, caso seja deliberada
a saída do Banco do Nível 2 de
Governança Corporativa para que os
valores mobiliários por ela emitidos passem
a ter registro para negociação fora do Nível
2 de Governança Corporativa, ou em
virtude de operação de reorganização
societária, na qual a sociedade resultante
dessa reorganização não tenha seus
valores mobiliários admitidos à negociação
no Nível 2 de Governança Corporativa ou
no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data da assembleia
geral que aprovou a referida operação, a
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saída estará condicionada à realização de
oferta pública de aquisição de ações nas
mesmas condições previstas acima.
Parágrafo 3º: A referida assembleia geral
deverá definir o(s) responsável(is) pela
realização da oferta pública de aquisição
de ações, o(s) qual(is), presente(s) na
assembleia,
deverá(ão)
assumir
expressamente a obrigação de realizar a
oferta.
Parágrafo 4º: Na ausência de definição
dos responsáveis pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, no caso de
operação de reorganização societária, na
qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no
Nível 2 de Governança Corporativa, caberá
aos acionistas que votaram favoravelmente
à reorganização societária realizar a
referida oferta.
Artigo 12 - A escolha da instituição ou
empresa especializada responsável pela
determinação do Valor Econômico do
Banco, referida no Artigo 10, item (vii), e no
Artigo 11 do presente Estatuto Social,
deverá ser de competência privativa da
Assembleia geral, a partir da apresentação,
pelo conselho de administração, de lista
tríplice, devendo a respectiva deliberação,
não se computando os votos em branco, e
cabendo a cada ação, independentemente
de espécie ou classe, o direito a um voto,
ser tomada pela maioria dos votos dos
acionistas representantes das Ações em
Circulação
presentes
na
respectiva
Assembleia Geral, a qual, se instalada em
primeira convocação, deverá contar com a
presença de acionistas que representem
no mínimo 20% (vinte por cento) do total de
Ações em Circulação ou, se instalada em
segunda convocação, poderá contar com a
presença de qualquer número de
acionistas representantes das Ações em
Circulação.
Parágrafo Único: Para fins do disposto
neste Estatuto Social, quando escrito em
letra maiúscula, entende-se por:
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“Ações em Circulação” todas as ações
emitidas pelo Banco, excetuadas as ações
detidas pelo Acionista Controlador, por
pessoas
a
ele
vinculadas,
por
administradores do Banco ou aquelas em
tesouraria;
“Acionista Controlador” o acionista ou
Grupo de Acionistas que exerça o Poder de
Controle do Banco. Para efeitos deste
Estatuto, Grupo de Acionistas significa o
grupo de pessoas: (i) vinculadas por
contratos ou acordos de voto de qualquer
natureza, seja diretamente ou por meio de
sociedades controladas, controladoras ou
sob controle comum; ou (ii) entre as quais
haja relação de controle; ou (iii) sob
controle comum.
“Poder de Controle” (bem como os seus
termos
correlatos
“Controladora”,
“Controlada”, “sob Controle Comum” ou
“Controle”) o poder efetivamente utilizado
de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos do Banco, de
forma direta ou indireta, de fato ou de
direito, independentemente da participação
acionária detida. Há presunção relativa de
titularidade do controle em relação à
pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja
titular de ações que lhe tenham
assegurado a maioria absoluta dos votos
dos acionistas presentes nas três últimas
Assembleias Gerais do Banco, ainda que
não seja titular das ações que lhe assegure
a maioria absoluta do capital votante; e
“Valor Econômico” o valor do Banco e de
suas ações que vier a ser determinado por
empresa
especializada,
mediante
a
utilização de metodologia reconhecida pela
CVM ou que por esta venha a ser definida
ou reconhecida.
Artigo 13 - Nas hipóteses de saída do Inalterado.
Banco
do
padrão
de
governança
corporativa Nível 2 da B3 (exceto, porém,
em caso de migração para o Novo
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Mercado) ou de cancelamento do registro
de companhia aberta, os custos incorridos
com a preparação do laudo de avaliação
referido na alínea (vii) do Artigo 10 e no
Artigo 11 serão integralmente suportados
pelo ofertante.
Artigo 14 - Caso ocorra alienação do
controle do Banco em até 12 (doze) meses
após a data em que o Banco tiver deixado
de integrar o padrão de governança
corporativa Nível 2 da B3, o Acionista
Controlador Alienante e o adquirente,
conjunta
e
solidariamente,
estarão
obrigados a realizar oferta pública de
aquisição das ações dos demais acionistas
do Banco pelo preço e nas condições
obtidas pelo Acionista Controlador na
alienação de suas próprias ações,
devidamente atualizado, observando-se as
mesmas regras constantes do Capítulo IX
deste Estatuto.
Parágrafo 1º: Se o preço obtido pelo
Acionista Controlador na alienação de suas
próprias ações for superior ao valor da
oferta pública de saída realizada de acordo
com
as
demais
disposições
do
Regulamento do Nível 2, o Acionista
Controlador Alienante e o adquirente
ficarão,
conjunta
e
solidariamente,
obrigados a pagar a diferença de valor
apurada aos aceitantes da respectiva
oferta pública, nas mesmas condições
previstas no “caput” deste artigo 14.
Parágrafo 2º: O Banco e o Acionista
Controlador ficam obrigados a averbar no
registro competente, em relação às ações
de propriedade do Acionista Controlador,
ônus que obrigue o adquirente daquelas
ações a estender aos demais acionistas do
Banco preço e condições de pagamento
idênticos aos que forem pagos ao Acionista
Controlador alienante, conforme previsto
neste Artigo 14 e Parágrafo Primeiro acima.
Artigo 15 - Qualquer deliberação da
Assembleia Geral será tomada por
acionistas que representem, no mínimo, a
maioria das ações com direito a voto
presentes em tal Assembleia Geral, exceto
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se maioria qualificada for requerida pela Lei
nº. 6.404/76 e observado o disposto no
Artigo 10 deste Estatuto Social.
Artigo 16 - Somente poderão tomar parte e Inalterado.
votar na Assembleia Geral os acionistas
cujas ações estejam inscritas em seu
nome, no registro competente, até 3 (três)
dias antes da data de sua realização.
Artigo 17 - Os acionistas poderão ser Inalterado.
representados nas Assembleias Gerais por
um procurador constituído há menos de 1
(um) ano, que seja acionista, administrador
do Banco, advogado ou
instituição
financeira, cabendo ao administrador de
fundos de investimento representar os
condôminos, observado que os acionistas
pessoas jurídicas poderão, ainda, ser
representados
conforme
seus
atos
constitutivos, devendo o mandato ser
depositado na sede do Banco no mínimo
24 (vinte e quatro) horas antes da
realização da Assembleia.
CAPÍTULO IV
Inalterado.
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 18 - O Banco será administrado por
um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, observados os poderes e
atribuições estabelecidos no artigo 22
deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º: A posse dos administradores
e membros do Conselho Fiscal, se
instalado,
será
condicionada
ao
cumprimento das formalidades legais e
regulamentares pertinentes, bem como à
prévia assinatura, respectivamente, do
Termo de Anuência dos Administradores e
do Termo de Anuência dos Membros do
Conselho Fiscal, aludidos no Regulamento
do Nível 2. Os administradores e membros
do Conselho Fiscal deverão, ainda,
imediatamente após a investidura no cargo,
comunicar à B3 a quantidade e as
características dos valores mobiliários de
emissão do Banco de que sejam titulares,
direta ou indiretamente, inclusive seus
derivativos.
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Parágrafo
2º:
O
Banco
e
os
administradores deverão, pelo menos uma
vez ao ano, realizar reunião pública com
analistas e quaisquer outros interessados,
para divulgar informações quanto à sua
respectiva situação econômico-financeira,
projetos e perspectivas.
Parágrafo 3º: O Banco deverá enviar à B3
e divulgar, no prazo regulamentar, um
Calendário Anual, contendo, no mínimo,
menção e respectiva data dos atos e
eventos societários, da reunião pública
com analistas e quaisquer outros
interessados e da divulgação das
informações financeiras programadas para
o ano civil seguinte, conforme modelo
divulgado pela B3.
Parágrafo 4º: O mandato dos ocupantes de
cargos estatutários, à exceção do
Conselho Fiscal, estender-se-á até a posse
dos seus substitutos.
SEÇÃO I – DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Artigo 19 - O Conselho de Administração
será composto por, no mínimo 5 (cinco) e,
no máximo 9 (nove) Conselheiros,
residentes ou não no País eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, que
designará o Presidente e o Vice-Presidente
do Conselho. O Diretor Presidente do
Banco poderá participar das reuniões do
Conselho de Administração sem direito a
voto.
Parágrafo 1º: No mínimo 20% (vinte por Inalterado.
cento) dos membros do Conselho de
Administração devem ser Conselheiros
Independentes, assim entendidos aqueles
que (a) não têm qualquer vínculo com o
Banco, exceto participação de capital; (b)
não são acionistas controladores – nos
termos do Regulamento do Nível 2,
cônjuges ou parentes até segundo grau
daqueles, ou não são ou não foram, nos
últimos três anos, vinculados à sociedade
ou entidade relacionada ao acionista
controlador
(pessoas
vinculadas
a
instituições públicas de ensino e/ou
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pesquisa estão excluídas desta restrição);
(c) não foram, nos últimos três anos,
empregados ou diretores do Banco, do
acionista controlador ou de sociedade
controlada pelo Banco; (d) não são
fornecedores ou compradores, diretos ou
indiretos, de serviços e/ou produtos do
Banco, em magnitude que implique perda
de independência; (e) não são funcionários
ou administradores de sociedade ou
entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos ao
Banco, em magnitude que implique perda
de independência; (f) não são cônjuges ou
parentes até segundo grau de algum
administrador do Banco; (g) não recebem
outra remuneração do Banco além daquela
de Conselheiro (proventos em dinheiro
oriundos de participação no capital estão
excluídos desta restrição). Os conselheiros
eleitos mediante faculdade prevista pelo
Artigo 141, parágrafos 4º e 5º ou pelo
artigo 239 da Lei nº. 6.404/76 serão
considerados
independentes.
A
qualificação de Conselheiro Independente
deverá ser expressamente declarada na
ata da Assembleia Geral que o eleger.
Parágrafo 2º: Quando, em decorrência da Inalterado.
observância do percentual referido no
Parágrafo 1º acima, resultar número
fracionário de conselheiros, proceder-se-á
ao arredondamento para o número inteiro:
(a) imediatamente superior, quando a
fração for igual ou superior 0,5 (cinco
décimos); ou (b) imediatamente inferior,
quando a fração for inferior a 0,5 (cinco
décimos).
Parágrafo 3º: O prazo de gestão dos Inalterado.
Conselheiros será unificado, de 2 (dois)
anos, permitida a reeleição, sendo que os
Conselheiros permanecerão em seus
cargos até a posse de seus substitutos.
Parágrafo 4º: Os Conselheiros serão Inalterado.
investidos nos cargos mediante assinatura
do Termo de Posse no Livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração,
após a aprovação de seus nomes pelo
Banco Central do Brasil.
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Parágrafo 5º: A Assembleia Geral que
eleger os membros do Conselho de
Administração fixará o montante global de
sua remuneração, devendo o montante
específico de remuneração destinado a
cada membro, bem como a data do efetivo
pagamento serem deliberados em reunião
do Conselho de Administração.
Parágrafo 6º: Cada membro do Conselho
de Administração indicará o seu substituto
em suas ausências ou impedimentos
eventuais. No caso de vacância de cargo
de membro do Conselho de Administração,
o
substituto
será
nomeado
pelos
Conselheiros remanescentes, ou por
Assembleia Geral Extraordinária, e servirá
até o final do mandato do substituído.
Parágrafo 7º: Os cargos de presidente do
Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo do Banco
não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.
Parágrafo 8º: Os Conselheiros estão
dispensados da garantia de sua gestão.
Artigo 20 - O Conselho de Administração
reunir-se-á sempre que convocado por
qualquer Conselheiro, com a presença da
maioria de seus membros. O Diretor
Presidente poderá solicitar a convocação
do Conselho de Administração, nos termos
deste Artigo.
Parágrafo 1º: As reuniões do Conselho de
Administração poderão ser realizadas por
intermédio de conferência telefônica,
videoconferência ou por qualquer outro
meio que permita que todos os
Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns
aos outros e, nesse caso, serão
considerados presentes à mesma.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.
Inalterado.

Parágrafo 1º: As reuniões do Conselho de
Administração poderão ser realizadas por
intermédio de conferência telefônica,
videoconferência ou por qualquer outro
meio de comunicação que permita que
todos os Conselheiros possam ver e/ou
ouvir uns aos outros possibilite a
identificação dos membros e, nesse caso,
serão considerados presentes à mesma.
Parágrafo 2º: As deliberações do Inalterado.
Conselho, consignadas em ata lavrada em
livro próprio, serão tomadas por maioria de
votos, cabendo ao Presidente do Conselho,
em caso de empate, o voto de qualidade.
Artigo 21 - O Conselho de Administração
terá a competência prevista em lei,
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cabendo-lhe, especialmente:
(a) fixar as diretrizes de procedimentos
contábeis, administrativos, financeiros e
operacionais do Banco e expedir normas e
regulamentos que entender necessários à
melhor consecução dos objetivos sociais;
(b) eleger e destituir os diretores do Banco,
fixando-lhes as atribuições, observado o
que dispuser este Estatuto;
(c) formular a política econômico-financeira
do Banco e aprovar as propostas do
Comitê Executivo relativas a aumento do
capital social e a destinação dos lucros, em
especial, o pagamento de dividendos;
(d) propor à Assembleia Geral a reforma do
Estatuto Social;
(e) autorizar o Comitê Executivo a alienar
bens do ativo permanente e constituir ônus
reais sobre ativos imobilizados;
(f) avocar, a qualquer tempo e a seu
exclusivo critério, o exame de assuntos ou
negócios sociais, e sobre eles expedir
normas e instruções a serem observadas
pela Diretoria;
(g) escolher ou destituir os auditores
independentes;
(h) autorizar a criação e fechamento de
dependências, escritório e agências no
País e no Exterior;
(i) fixar a política de admissão,
remuneração e dispensa de pessoal,
analisando para tanto proposta do Comitê
de Remuneração;
(j) definir a lista tríplice de instituições de
reputação internacional, especializadas,
com
experiência
comprovada
e
independência quanto ao poder de decisão
do Banco, seus Administradores e/ou
Acionista Controlador, a ser submetida à
Assembleia Geral para a escolha da
instituição responsável pela preparação do
laudo de avaliação das ações do Banco
para efeitos da oferta pública de aquisição
de ações do Banco, em caso de
cancelamento de registro de companhia
aberta ou saída do padrão de governança
corporativa Nível 2 da B3 (exceto, porém,
em caso de migração para o Novo
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(e) autorizar o Comitê Executivo a alienar
alienação de bens do ativo permanente e
constituir constituição de ônus reais sobre
ativos imobilizados quando o valor for
superior a 0,5% do patrimônio líquido do
Banco;

(h) autorizar a criação e fechamento de
dependências, escritório e agências no
País e no Exterior;
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Mercado), nos termos deste Estatuto
Social;
(k) aprovar as regras operacionais
estabelecidas para o funcionamento do
Comitê de Auditoria, bem como nomear e
destituir seus membros e determinar a
remuneração de cada um;
(l) autorizar as aquisições de ações de
emissão do Banco, para fins de
cancelamento
ou
permanência
em
tesouraria, mediante programa a ser
elaborado pelo Conselho de Administração,
observadas as disposições e limites legais
e regulamentares aplicáveis, de forma que
enquanto mantidas nessa condição, as
ações em tesouraria terão suspensos os
direitos a ela inerentes, os quais serão
readquiridos após as ações em tesouraria
voltarem a circulação;
(m) aprovar a implementação de plano de
opção de compra de ações do Banco;
(n) aprovar o pagamento de dividendos
e/ou juros sobre o capital próprio propostos
pelo Comitê Executivo; e
(o) supervisionar a atuação do Comitê de
Remuneração, bem como nomear e
destituir seus membros e determinar a
remuneração de cada um.
(p)
manifestar-se
favorável
ou
contrariamente a respeito de qualquer
oferta pública de aquisição de ações que
tenha por objeto as ações de emissão do
Banco, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicação do edital da
oferta pública de aquisição de ações, que
deverá abordar, no mínimo (i) a
conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao
interesse do conjunto dos acionistas e em
relação à liquidez dos valores mobiliários
de sua titularidade; (ii) as repercussões da
oferta pública de aquisição de ações sobre
os interesses do Banco; (iii) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação ao Banco; (iv) outros pontos que o
Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações
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exigidas
pelas
regras
estabelecidas pela CVM.
SEÇÃO II – DIRETORIA

aplicáveis

Artigo 22 - A Diretoria será constituída
por 3 (três) a 40 (quarenta) Diretores,
acionistas ou não, residentes no País,
eleitos pelo Conselho de Administração,
sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um)
Diretor Vice-Presidente Executivo, de 1
(um) até 7 (sete) Diretores VicePresidentes, até 2 (dois) Diretores
Executivos, até 28 (vinte e oito) Diretores e
1 (um) Diretor de Relações com
Investidores, permitida a cumulação de
funções por um mesmo Diretor.
Parágrafo 1º: Dentre os membros da
Diretoria será formado um Comitê
Executivo, de caráter decisório, composto
pelo Diretor Presidente, Diretor VicePresidente Executivo e Diretores VicePresidentes, competindo a este Comitê
Executivo, dentre outras, as seguintes
atribuições:
(a) propor ao Conselho de Administração
aumento do capital social, pagamento de
dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio;
(b) designar e destituir o Ouvidor(ora) do
Banco, na forma do Estatuto social e da
regulamentação em vigor;
(c) estabelecer alçadas operacionais para
os Diretores;
(d) examinar as demonstrações financeiras
trimestrais, semestrais e anuais do Banco;
(e) indicar os Diretores responsáveis por
área
de
atuação,
na
forma
da
regulamentação do Conselho Monetário
Nacional e demais órgãos reguladores;
(f) deliberar sobre a instalação e
fechamento de agências, no País e no
Exterior, de acordo com as diretrizes
definidas pelo Conselho de Administração;
(g) deliberar sobre a implementação de
planos de ações e de opções, bem como
aquisição de ações de emissão do Banco,
de acordo com as diretrizes definidas pelo
Conselho de Administração e/ou pelo
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(f) deliberar sobre a instalação e
fechamento de agências e dependências
no País, ou, quando se tratar de agências e
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as diretrizes definidas pelo Conselho de
Administração;
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Comitê de Remuneração;
(h) deliberar sobre a emissão e colocação
de instrumentos de captação e celebração
de contratos com a mesma finalidade em
valores superiores a 5% do patrimônio
líquido do Banco;
(i) nomear e destituir os procuradores do
Banco, na forma do Estatuto Social;
(j)
deliberar
sobre
a
admissão,
remuneração e dispensa de pessoal, de
acordo com as diretrizes definidas pelo
Conselho de Administração e/ou pelo
Comitê de Remuneração;
(k) deliberar
sobre
a
alienação,
manutenção e conservação dos bens não
de uso próprio (BNDU) pertencentes ao
Banco, na forma da regulamentação do
Conselho Monetário Nacional; e
(l) aprovar as políticas desenvolvidas para
atendimento
dos
requisitos
legais,
regulatórios e as relativas a assuntos
internos.

(m) autorizar a alienação de bens do ativo
permanente e constituição de ônus reais
sobre ativos imobilizados quando o valor
for igual ou inferior a 0,5% do patrimônio
líquido do Banco.

Parágrafo 2º: O prazo de gestão dos Inalterado.
diretores será de 2 (dois) anos, permitida a
reeleição, sendo que os Diretores
permanecerão em seus cargos até a posse
de seus substitutos.
Parágrafo 3º: Os diretores, dispensados de Inalterado.
caução, serão investidos nos cargos
mediante assinatura do Termo de Posse no
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria,
após a aprovação de seus nomes pelo
Banco Central do Brasil.
Parágrafo 4º: Em caso de ausência Inalterado.
eventual por motivo de férias ou
afastamento temporário, os diretores se
substituirão uns aos outros, por designação
do Diretor Presidente. Em caso de
impedimento de qualquer diretor, o
Conselho de Administração designará o
substituto. Especificamente em caso de
impedimento ou ausência temporária do
Diretor Presidente ele será substituído pelo
Diretor Vice-Presidente Executivo e, na
ausência deste, por um dos Diretores VicePresidentes de sua indicação. Em caso de
impedimento ou ausência temporária de
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ambos, o substituto será designado pelo
Conselho de Administração.
Parágrafo 5º: Em caso de vaga do cargo Inalterado.
de diretor, o substituto será eleito pelo
Conselho de Administração e completará o
prazo de gestão do substituído.
Parágrafo 6º: A Assembleia Geral fixará a Inalterado.
remuneração dos membros da Diretoria em
montante global, cabendo ao Conselho de
Administração sua distribuição.
Parágrafo 7º: Compete ao Diretor Inalterado.
Presidente, dentre outras atribuições que
lhe venham a ser estabelecidas:
(a) dirigir a execução das atividades
relacionadas com o planejamento geral do
Banco;
(b) convocar e presidir as reuniões do
Comitê Executivo, orientando as atividades
dos demais Diretores;
(c) exercer a supervisão geral das
atribuições da Diretoria;
(d) propor ao Conselho de Administração o
número de membros da Diretoria,
indicando-lhe, para eleição, os nomes dos
Diretores; e
(e) presidir e coordenar os trabalhos das
diferentes
áreas
administrativas
e
negociais do Banco.
Parágrafo 8º: Compete ao Diretor VicePresidente Executivo, dentre outras
atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas:
(a) auxiliar o Diretor Presidente em suas
atribuições;
(b) substituir o Diretor Presidente em seus
impedimentos e ausências temporárias;
(c) convocar, instalar e presidir reuniões do
Comitê Executivo na ausência do Diretor
Presidente;
(d) designar, em conjunto com os Diretores
Vice-Presidentes
respectivos,
os
responsáveis pelos segmentos ou comitês
especializados das respectivas áreas de
atuação, realizando reuniões com os
Diretores
Executivos,
Diretores,
superintendentes e gerentes encarregados
de setores específicos; e
(e) exercer as atribuições específicas que
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lhe forem outorgadas pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo 9º: Compete aos Diretores VicePresidentes, dentre outras atribuições que
lhes venham a ser estabelecidas:
(a) auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor
Vice-Presidente
Executivo
em
suas
atribuições;
(b) substituir o Diretor Presidente e o
Diretor Vice-Presidente Executivo em seus
impedimentos e ausências temporárias;
(c) convocar, instalar e presidir reuniões do
Comitê Executivo na ausência do Diretor
Presidente e do Diretor Vice-Presidente
Executivo;
(d) coordenar, administrar, dirigir e
supervisionar as atividades desenvolvidas
pelas áreas que lhes forem conferidas pelo
Conselho de Administração.
Parágrafo 10: Compete aos Diretores
Executivos, dentre outras atribuições que
lhes venham a ser estabelecidas:
(a) auxiliar o Diretor Presidente e os
Diretores Vice-Presidentes nas atribuições
que lhes forem designadas;
(b) representar o Banco, na impossibilidade
dos demais Diretores Vice-Presidentes,
ativa e passivamente em Juízo, podendo
prestar depoimento pessoal e designar
prepostos;
(c) conduzir os negócios e serviços do
Banco dentro das áreas de atuação que lhe
forem atribuídas, particularmente quanto ao
planejamento
e
desenvolvimento,
administração, controles e atividades
financeiras.
Parágrafo 11: Compete ao Diretor de
Relações com Investidores, dentre outras
atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas por este Estatuto Social e
pelo Conselho de Administração:
(a) representar o Banco perante os órgãos
reguladores e demais instituições que
atuam no mercado de valores mobiliários;
(b) prestar informações aos investidores, à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, ao
Banco Central do Brasil, ao público
investidor, às bolsas de valores em que o
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Banco tenha seus valores mobiliários
negociados e demais órgãos relacionados
às atividades desenvolvidas pelo Banco no
mercado de valores mobiliários, no Brasil e
no exterior; e
(c) manter atualizado o registro de
companhia aberta.
Parágrafo 12: Compete aos Diretores,
dentre outras atribuições que lhes venham
a ser estabelecidas:
(a) colaborar com os demais membros da
Diretoria nas tarefas a eles atribuídas;
(b) auxiliar os Diretores Executivos e o
Comitê Executivo nas atividades que lhe
forem atribuídas, respondendo pelas
respectivas áreas onde atuarem; e
(c) supervisionar o desenvolvimento dos
trabalhos das equipes que atuarem sob
sua responsabilidade.
Parágrafo 13: Para atuação específica
junto
à(s)
área(s)
jurídica(s)
o(s)
Diretor(res)
eleito(s)
deverá(ão)
ser
advogado/a(s).
Artigo 23 - A Diretoria, observadas as
atribuições definidas no artigo 22 deste
Estatuto Social, as diretrizes e instruções
fixadas pela Assembleia Geral e pelo
Conselho de Administração, terá poderes
gerais de administração e gestão de
negócios sociais, para a prática de todos
os atos e a realização das operações que
se relacionarem com o objetivo do Banco.
Parágrafo Único: Observado o disposto
nos artigos 21 e 22 deste Estatuto, a
Diretoria poderá renunciar direitos e
transigir, adquirir, alienar, hipotecar e, de
qualquer forma, onerar os bens do ativo do
Banco.
Artigo 24 - Com as ressalvas constantes
dos parágrafos abaixo, os instrumentos
que importarem em responsabilidade ou
obrigação para o Banco, sob pena de
nulidade, serão assinados conjuntamente:
(a) por 2 (dois) Diretores, sendo, ao menos
um deles, membro do Comitê Executivo, ou
(b) por um Diretor e um Procurador, ou (c)
por 2 (dois) Procuradores.
Parágrafo 1º: Os mandatos serão
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assinados por 2 (dois) membros do Comitê
Executivo, e outorgados para fins
específicos ou por prazo determinado não
excedente a um ano, com exceção
daqueles para fins judiciais.
Parágrafo 2º: Poderão ser outorgados
mandatos a um único Procurador, quando
este for advogado, despachante, agente de
propriedade industrial, corretor ou pessoa
jurídica.
Parágrafo 3º: Excepcionalmente, o Banco
poderá ser representado por um único
diretor ou procurador, desde que haja
autorização expressa do Comitê Executivo.
Parágrafo 4º: Nas ocasiões de ausência
por mais de 5 (cinco) dias úteis do Diretor
Presidente, este será substituído nos atos
de sua exclusiva competência pelo Diretor
Vice-Presidente Executivo, e na ausência
deste, por quaisquer 2 (dois) Diretores
Vice-Presidentes.
Artigo 25 - O Comitê Executivo reunirse-á sempre que necessário para deliberar
sobre temas que julguem de conveniência
do Banco e melhor desempenho das suas
atribuições.
Parágrafo Único: As resoluções do Comitê
Executivo constarão de atas lavradas em
livro próprio (livro de atas das reuniões da
Diretoria) e serão tomadas por maioria de
votos, cabendo ao Diretor Presidente, em
caso de empate, o voto de qualidade.
CAPÍTULO V
DO CONSELHO FISCAL

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Artigo 26 - O Conselho Fiscal do Banco,
que será integrado por 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes,
funcionará em caráter não permanente e
será composto, instalado e remunerado em
conformidade com a legislação em vigor.
Parágrafo Único: Quando instalado o Inalterado.
Conselho Fiscal, a posse de seus membros
no referido cargo fica condicionada à
observância das normas procedimentares
e regulatórias aplicáveis, bem como à
subscrição do Termo de Anuência dos
Membros do Conselho Fiscal referido no
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Regulamento do Nível 2, conforme
disposto no Artigo 18, Parágrafo 1° do
presente Estatuto Social.
CAPÍTULO VI
Inalterado.
DO COMITÊ DE AUDITORIA
Artigo 27 - O Conselho de Administração
poderá deliberar a constituição do Comitê
de
Auditoria,
de
funcionamento
permanente, para os fins e nos termos da
regulamentação do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil
aplicável, podendo referido Comitê de
Auditoria atuar em nome do Banco e de
suas subsidiárias.
Parágrafo 1°: O Comitê de Auditoria será
composto por no mínimo de 3 (três) e no
máximo de 5 (cinco) membros, acionistas
ou não, nomeados e destituíveis a qualquer
tempo pelo Conselho de Administração,
com mandato de 5 (cinco) anos, devendo
ao menos um dos membros do Comitê de
Auditoria,
possuir
comprovados
conhecimentos nas áreas de contabilidade
e auditoria que o qualifique para o exercício
de sua função. Os membros do Comitê de
Auditoria somente poderão voltar a integrálo após decorridos 3 (três) anos do final de
seu mandato anterior, nos termos da
regulamentação aplicável.
Parágrafo 2º: É indelegável a função de
integrante do Comitê de Auditoria.
Parágrafo 3º: Até um terço dos integrantes
do Comitê de Auditoria poderá ser
reconduzido ao órgão para mandato
consecutivo único, dispensado o interstício
previsto no Parágrafo 1º.
Parágrafo 4º: O Comitê de Auditoria deve
reportar-se diretamente ao Conselho de
Administração.
Parágrafo 5°: Caberá ao Conselho de
Administração determinar a remuneração
dos membros do Comitê de Auditoria, nos
termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo 6°: Havendo renúncia de
membro do Comitê de Auditoria, o membro
que tiver renunciado permanecerá no
exercício de seu cargo até a nomeação,
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pelo Conselho de Administração, de seu
substituto.
No caso de destituição de
membro do Comitê de Auditoria, o cargo
ocupado
pelo
membro
destituído
permanecerá vago até a nomeação de seu
substituto nos termos deste Artigo,
devendo o substituto exercer sua função
até o final do prazo de gestão do membro
substituído.
Parágrafo 7°: O Comitê de Auditoria se Inalterado.
reunirá ordinariamente a cada 3 (três)
meses, ou extraordinariamente mediante
consenso de seus membros, sendo certo
que a reunião do Comitê de Auditoria só
será validamente instalada com a presença
da maioria de seus membros.
Parágrafo 8°: Compete ao Comitê de Inalterado
Auditoria:
(a) estabelecer as regras operacionais para
seu próprio funcionamento, as quais devem
ser
aprovadas
pelo
Conselho
de
Administração, formalizadas por escrito e
colocadas à disposição dos acionistas;
(b) recomendar, à administração do Banco,
a entidade a ser contratada para prestação
dos serviços de auditoria independente,
bem como a substituição do prestador
desses
serviços,
caso
considere
necessário;
(c) revisar, previamente à publicação, as
demonstrações
contábeis
semestrais,
inclusive notas explicativas, relatórios da
administração e relatório do auditor
independente;
(d) avaliar a efetividade das auditorias
independente e interna, inclusive quanto à
verificação
do
cumprimento
dos
dispositivos legais e normativos aplicáveis,
além de regulamentos e códigos internos
do Banco;
(e)
avaliar
o
cumprimento,
pela
administração
do
Banco,
das
recomendações feitas pelos auditores
independentes ou internos;
(f) estabelecer e divulgar procedimentos
para recebimento e tratamento de
informações acerca do descumprimento de
dispositivos legais e normativos aplicáveis
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ao Banco, além de regulamentos e códigos
internos, inclusive com previsão de
procedimentos específicos para proteção
do prestador e da confidencialidade da
informação;
(g) recomendar, ao órgão competente do
Banco, a correção ou aprimoramento de
políticas,
práticas
e
procedimentos
identificados no âmbito de suas atribuições;
(h) reunir-se, no mínimo trimestralmente,
com o Comitê Executivo, com a auditoria
independente e com a auditoria interna
para verificar o cumprimento de suas
recomendações ou indagações, inclusive
no que se refere ao planejamento dos
respectivos
trabalhos
de
auditoria,
formalizando, em atas, os conteúdos de
tais encontros;
(i) verificar, por ocasião das reuniões
previstas na alínea (h) acima, o
cumprimento de suas recomendações pelo
órgão competente do Banco;
(j) reunir-se com o Conselho Fiscal e o
Conselho de Administração, por solicitação
dos mesmos, para discutir acerca de
políticas,
práticas
e
procedimentos
identificados
no
âmbito
das
suas
respectivas competências; e
(k)
exercer
outras
atribuições
eventualmente determinadas pelo Banco
Central do Brasil.
CAPÍTULO VII
Inalterado.
DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO
Artigo 28 – O Comitê de Remuneração
uma vez constituído por deliberação do
Conselho de Administração, funcionará em
caráter permanente, e atuará nos termos e
para os fins da regulamentação aplicável
editada pelo Conselho Monetário Nacional
e pelo Banco Central do Brasil, podendo
referido Comitê de Remuneração atuar em
nome do Banco e de suas subsidiárias.
Parágrafo 1º: O Comitê de Remuneração Inalterado.
deverá:
(i) reportar-se diretamente ao Conselho de
Administração;
(ii) ser composto por, no mínimo, 3 (três) e
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no máximo 5 (cinco) integrantes, acionistas
ou não, residentes no País, nomeados e
destituíveis a qualquer tempo pelo
Conselho de Administração, com mandato
de 2 (dois) anos, vedada a permanência de
integrante no Comitê por prazo superior a
10 (dez) anos;
(iii) ter na sua composição pelo menos um
membro não administrador do Banco;
(iv) ter na sua composição integrante(s)
com as qualificações e a experiência
necessárias ao exercício de julgamento
competente e independente sobre política
de remuneração do Banco, inclusive sobre
as repercussões dessa política na gestão
de riscos.
Parágrafo 2º:
Cumprido o prazo
máximo previsto no inciso (ii) do Parágrafo
1º acima, o integrante do Comitê de
Remuneração somente pode voltar a
integrar tal órgão no Banco após
decorridos, no mínimo, 3 (três) anos.
Parágrafo 3º: Compete ao Conselho de
Administração assegurar que os membros
do Comitê de Remuneração cumpram os
requisitos exigidos pela regulamentação
aplicável.
Parágrafo 4º:
É indelegável a função
de integrante do Comitê de Remuneração.
Parágrafo 5°: Caberá ao Conselho de
Administração determinar a remuneração
dos membros do Comitê de Remuneração,
nos termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo 6°: Havendo renúncia de
membro do Comitê de Remuneração, o
membro que tiver renunciado permanecerá
no exercício de seu cargo até a nomeação,
pelo Conselho de Administração, de seu
substituto.
No caso de destituição de
membro do Comitê de Remuneração, o
cargo ocupado pelo membro destituído
permanecerá vago até a nomeação de seu
substituto nos termos deste Artigo,
devendo o substituto exercer sua função
até o final do prazo de gestão do membro
substituído.
Parágrafo 7°: O Comitê de Remuneração
se reunirá ordinariamente a cada 6 (seis)
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meses, ou extraordinariamente mediante
convocação de qualquer de seus membros,
sendo certo que a reunião do Comitê de
Remuneração
só
será
validamente
instalada com a presença da maioria de
seus membros.
Artigo 29 – Ao Comitê de Remuneração
competirá:

cada 6 (seis) meses semestralmente, ou
extraordinariamente mediante convocação
de qualquer de seus membros, sendo certo
que a reunião do Comitê de Remuneração
só será validamente instalada com a
presença da maioria de seus membros.
Inalterado.

(a) elaborar a política de remuneração de
administradores do Banco, propondo ao
Conselho de Administração as diversas
formas de remuneração fixa e variável,
além de benefícios e programas especiais
de recrutamento e desligamento;
(b) supervisionar a implementação e
operacionalização
da
política
de
remuneração de administradores do
Banco;
(c) revisar anualmente a política de
remuneração
de administradores do
Banco, recomendando ao Conselho de
Administração a sua correção ou
aprimoramento;
(d) propor ao Conselho de Administração o
montante da remuneração global dos
administradores a ser submetido à
Assembleia Geral, na forma do art. 152 da
Lei nº 6.404/76;
(e) avaliar cenários futuros, internos e
externos, e seus possíveis impactos
sobre a política de remuneração de
administradores;
(f) analisar a política de remuneração de
administradores do Banco em relação às
práticas de mercado, com vistas a
identificar discrepâncias significativas em
relação a empresas congêneres, propondo
os
ajustes
necessários;
e
(g) zelar para que a política de
remuneração de administradores esteja
permanentemente compatível com a
política de gestão de riscos, com as
metas e a situação financeira atual e
esperada
do
Banco
e
com
a
regulamentação aplicável.
Artigo 30 – O Comitê de Remuneração Inalterado.
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elaborará, com periodicidade anual, no
prazo de 90 (noventa dias), relativamente à
data-base de 31 de dezembro de cada ano,
documento denominado “Relatório do
Comitê de Remuneração”, que deverá
conter as informações exigidas pela
regulamentação aplicável.
CAPÍTULO VIII
Inalterado.
DA OUVIDORIA
Artigo 31 - O Banco terá uma Ouvidoria
composta de 1 (um) Ouvidor, designado e
destituído pelo Comitê Executivo, com
mandato de 1 (um) ano e de 1 (um) Diretor
responsável pela Ouvidoria, como tal
designados perante o Banco Central do
Brasil, operando o Ouvidor como
componente organizacional único que
atuará em nome do Banco e de suas
subsidiárias.
Parágrafo 1º:
A Ouvidoria terá por Inalterado.
atribuição:
I - prestar atendimento de última instância
às demandas dos clientes e usuários de
produtos e serviços que não tiverem sido
solucionadas nos canais de atendimento
primário do Banco, nos termos das normas
aplicáveis;
II - atuar como canal de comunicação entre
o Banco e os clientes e usuários de
produtos e serviços, inclusive na mediação
de conflitos; e
III - informar ao Conselho de Administração
do Banco a respeito das atividades de
Ouvidoria.
Parágrafo 2º: As atribuições da Ouvidoria Inalterado.
abrangerão as seguintes atividades, que
deverão ser conduzidas com estrita
observância das normas legais e
regulamentares aplicáveis:
a) atender, registrar, instruir, analisar e dar
tratamento formal e adequado às
demandas dos clientes e usuários de
produtos e serviços;
b)
prestar
esclarecimentos
aos
demandantes acerca do andamento das
demandas, informando o prazo previsto
para resposta;
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c) encaminhar resposta conclusiva para a
demanda no prazo previsto;
d) manter o Conselho de Administração do
Banco informado sobre os problemas e
deficiências detectados no cumprimento de
suas atribuições e sobre o resultado das
medidas adotadas pelos Administradores
do Banco para solucioná-los; e
e) elaborar e encaminhar à Auditoria
Interna, ao Comitê de Auditoria, quando
existente, e ao Conselho de Administração,
ao final de cada semestre, relatório
quantitativo e qualitativo acerca das
atividades desenvolvidas pela ouvidoria no
cumprimento de suas atribuições.
Parágrafo 3º: O Banco:
(a) criará condições adequadas para o
funcionamento da Ouvidoria, bem como
para que sua atuação seja pautada pela
transparência,
independência,
imparcialidade e isenção; e
(b) assegurará o acesso da Ouvidoria às
informações necessárias para a elaboração
de resposta adequada às demandas
recebidas, com total apoio administrativo,
podendo
requisitar
informações
e
documentos para o exercício de suas
atividades no cumprimento de suas
atribuições.
Parágrafo 4º:
Ouvidor deverá estar
cursando ou ter formação em nível superior
e
comprovada
aptidão
em
temas
relacionados à ética, aos direitos e defesa
do consumidor e à mediação de conflitos,
comprovados em exame de certificação
organizado por entidade de reconhecida
experiência em treinamentos.
Parágrafo 5º: O Ouvidor poderá ser
destituído no caso de descumprimento das
atribuições previstas neste Estatuto Social
ou na hipótese de perda da certificação
obrigatória para exercício da função, nos
termos da legislação aplicável.
CAPÍTULO IX
DA
ALIENAÇÃO
DO
CONTROLE
ACIONÁRIO
Artigo 32 - A Alienação do Controle do
172

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

Inalterado.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGOE 2020
Banco (conforme previsto a seguir neste
Estatuto Social), direta ou indiretamente,
tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o
adquirente do controle se obrigue a
efetivar, observando as condições e os
prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Nível 2, oferta pública de
aquisição
das
ações
dos
demais
acionistas, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao
Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo Único: Quando o Banco tiver
emitido ações preferenciais sem direito a
voto ou com voto restrito, a oferta pública
aos detentores dessas ações preferenciais
deverá ser realizada ao mesmo preço e
nas mesmas condições ofertadas ao
Acionista Controlador Alienante.
Artigo 33 - A saída do Banco do Nível 2 de
Governança Corporativa em razão de
descumprimento de obrigações constantes
do Regulamento do Nível 2 está
condicionada à efetivação de oferta pública
de aquisição de ações, no mínimo, pelo
Valor Econômico das ações, a ser apurado
em laudo de avaliação de que trata o Artigo
12 deste Estatuto, respeitadas as normas
legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º: O Acionista Controlador
deverá efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no “caput”
desse artigo.
Parágrafo 2º: Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Nível 2
de Governança Corporativa referida no
“caput” decorrer de deliberação da
Assembleia geral, os acionistas que
tenham votado a favor da deliberação que
implicou o respectivo descumprimento
deverão efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no “caput”.
Parágrafo 3º: Na hipótese de não haver
Acionista Controlador e a saída do Nível 2
de Governança Corporativa referida no
“caput” ocorrer em razão de ato ou fato da
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administração, os Administradores do
Banco deverão convocar assembleia geral
de acionistas cuja ordem do dia será a
deliberação
sobre
como
sanar
o
descumprimento
das
obrigações
constantes no Regulamento do Nível 2 ou,
se for o caso, deliberar pela saída do
Banco do Nível 2 de Governança
Corporativa.
Parágrafo 4º: Caso a assembleia geral Inalterado.
mencionada no Parágrafo 3º acima
delibere pela saída do Banco do Nível 2 de
Governança
Corporativa,
a
referida
assembleia geral deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações prevista no
caput, o(s) qual(is), presente(s) na
assembleia,
deverá(ão)
assumir
expressamente a obrigação de realizar a
oferta.
Artigo 34 - A oferta pública referida no Inalterado.
artigo anterior também deverá ser
efetivada: a) quando houver cessão
onerosa de direitos de subscrição de ações
e de outros títulos ou direitos relativos a
valores mobiliários conversíveis em ações
que venha a resultar na Alienação do
Controle do Banco; e b) em caso de
alienação de controle de sociedade que
detenha o Poder de Controle do Banco,
sendo que, neste caso, o Acionista
Controlador Alienante ficará obrigado a
declarar à B3 o valor atribuído ao Banco
nessa alienação e a anexar documentação
que comprove esse valor.
Parágrafo Único: Para fins do disposto Inalterado.
neste Estatuto Social, quando escrito em
letra maiúscula, entende-se por:
“Alienação do Controle” a transferência a
terceiro, a título oneroso, direta ou
indiretamente, das Ações de Controle;
“Ações de Controle” o bloco de ações que
assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou
compartilhado do Poder de Controle do
Banco; e
“Acionista
Controlador
Alienante”
o
Acionista
Controlador,
quando
este
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promove a Alienação de Controle do
Banco.
Artigo 35 - Aquele que adquirir o Poder de Inalterado.
Controle, em razão de contrato particular
de compra de ações ou qualquer outro ato
ou sucessão de atos celebrados com o
Acionista Controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a:
(i) efetivar a oferta pública referida no
Artigo 32; e
(ii) pagar, nos termos a seguir indicados,
quantia equivalente à diferença entre o
preço da oferta pública e o valor pago por
ação eventualmente adquirida em bolsa
nos 6 (seis) meses anteriores à data de
aquisição
do
Poder
de
Controle,
devidamente atualizado até a data do
pagamento. Referida quantia deverá ser
distribuída entre todas as pessoas que
venderam ações do Banco nos pregões em
que o adquirente realizou as aquisições,
proporcionalmente
ao
saldo
líquido
vendedor diário de cada uma, cabendo à
B3 operacionalizar a distribuição, nos
termos de seus regulamentos.
Artigo 36 – O Banco não registrará: (a) Inalterado.
qualquer transferência de ações para o
adquirente ou para aquele(s) que vier(em)
a deter o Poder de Controle, enquanto
este(s) não subscrever(em) o Termo de
Anuência dos Controladores; ou (b)
qualquer Acordo de Acionistas que
disponha sobre o exercício do Poder de
Controle sem que os seus signatários
tenham subscrito o Termo de Anuência dos
Controladores.
Parágrafo Único: Para fins do disposto
neste Estatuto Social, entende-se por
“Termo de Anuência dos Controladores” o
termo pelo qual os novos Acionistas
Controladores ou o(s) acionista(s) que
venham a ingressar no grupo de controle
do
Banco
se
responsabilizam
pessoalmente a se submeter e a agir em
conformidade com o Contrato de Adoção
de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 2, com o Regulamento do
Nível 2, com a Cláusula Compromissória,
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Regulamento de Sanções e com o
Regulamento de Arbitragem.
Artigo 37 - Após uma operação de Inalterado.
Alienação de Controle do Banco, o
adquirente do Poder de Controle, quando
necessário, deverá tomar as medidas
cabíveis para recompor o percentual
mínimo
de
ações
em
circulação
estabelecido no parágrafo 4º do artigo 7º
deste Estatuto Social, dentro de 6 (seis)
meses subsequentes à aquisição do
controle.
CAPÍTULO X
Inalterado.
DO EXERCÍCIO SOCIAL
Artigo 38 - O exercício social terá início em
1º de janeiro e terminará em 31 de
dezembro de cada ano. Semestralmente,
em 30 de junho e 31 de dezembro, serão
preparadas as demonstrações financeiras
do
Banco,
com
observância
das
determinações legais, regulamentares e
Estatutárias.
Parágrafo 1º: Dos lucros líquidos anuais
apurados serão deduzidos 5% (cinco por
cento) para constituição da reserva legal
que não excederá 20% (vinte por cento) do
capital social, ressalvando o disposto no
parágrafo 1º do artigo 193, da Lei nº
6.404/76.
Parágrafo 2º: O Banco levantará balanços
semestrais para os fins previstos no artigo
204, da Lei nº. 6.404/76. Poderão ser
pagos dividendos intermediários sempre
que os lucros disponíveis o permitam e
respeitando os limites legais aplicáveis, a
critério dos acionistas.
Artigo 39 - Por proposta do Conselho de
Administração, a Assembleia Geral poderá
deliberar a formação das seguintes
reservas: I - Reserva de Lucros para
Equalização de Dividendos; II - Reserva de
Lucros para Manutenção de Margem
Operacional; III - Reserva de Lucros para
Recompra de Ações de Emissão da
Companhia.
Parágrafo 1º:
A Reserva de Lucros
para Equalização de Dividendos será
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limitada a 80% do capital social e terá por
finalidade
garantir
recursos
para
pagamento de dividendos, inclusive na
forma de juros sobre o capital próprio, ou
suas antecipações, visando manter o fluxo
de remuneração aos acionistas nos termos
do estatuto social e das orientações
definidas pelo Conselho de Administração,
sendo formada com recursos equivalentes
a até 100% do lucro líquido do exercício,
ajustado na forma do art. 202 da Lei nº
6.404/76, sempre respeitado o direito dos
acionistas ao recebimento de dividendos
anuais obrigatórios, nos termos da lei.
Parágrafo 2º:
A Reserva de Lucros Inalterado.
para Manutenção de Margem Operacional
será limitada a 50% do capital social e terá
por finalidade garantir meios financeiros
visando à manutenção de margem
operacional
compatível
com
o
desenvolvimento
das
operações
da
Companhia, sendo formada com recursos
equivalentes a até 100% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do art. 202 da
Lei nº 6.404/76, sempre respeitado o direito
dos acionistas ao recebimento de
dividendos anuais obrigatórios, nos termos
da lei.
Parágrafo 3º:
A Reserva de Lucros Inalterado.
para Recompra de Ações de Emissão da
Companhia será limitada a 10% do capital
social e terá por finalidade adquirir ações
de emissão da própria Companhia, para
efeito de cancelamento ou permanência
em tesouraria para posterior alienação, de
acordo com o procedimento a ser definido
pelo Conselho de Administração e
observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis, sendo formada
com recursos equivalentes a até 30% do
lucro líquido do exercício, ajustado na
forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76,
sempre respeitado o direito dos acionistas
ao recebimento de dividendos anuais
obrigatórios, nos termos da lei.
Parágrafo 4º:
Por
proposta
do Inalterado.
Conselho
de
Administração
serão
periodicamente capitalizadas parcelas das
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reservas de lucros existentes para que o
respectivo montante não exceda o limite de
95% do capital social.
Artigo 40 - Aos acionistas é assegurado Inalterado.
o direito ao recebimento de um dividendo
anual obrigatório não inferior a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido ajustado
nos termos da lei.
CAPÍTULO XI
Inalterado
DA ARBITRAGEM
Artigo 41 - Nos termos do Regulamento do
Nível 2 da B3, o Banco, seus Acionistas,
Administradores, membros do Conselho
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, instituída pela B3,
toda e qualquer disputa ou controvérsia
que possa surgir entre eles, relacionada
com ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas na
Lei 6.404/76, no Estatuto Social do Banco,
nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Nível 2, do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado, do Regulamento
de Sanções e do Contrato de Adoção de
Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 2.
Parágrafo Único: Quando instalado na Inalterado.
forma aqui estabelecida, o procedimento
arbitral estará sujeito ao Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado.
CAPÍTULO XII
Inalterado.
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
Artigo 42 - O Banco dissolver-se-á nos
casos previstos em lei, ou em virtude de
deliberação da Assembleia Geral.
Parágrafo Único: Compete à Assembleia Inalterado.
Geral estabelecer o modo de liquidação,
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nomear o liquidante e, opcionalmente, os
membros do Conselho Fiscal que deverão
funcionar no período de liquidação,
fixando-lhes a remuneração.
CAPÍTULO XIII
Inalterado.
DISPOSIÇÕES
GERAIS
E
TRANSITÓRIAS
Artigo 43 - O Banco observará os Acordos
de Acionistas registrados na forma do
artigo 118 da Lei nº. 6.404/76, cabendo à
Administração abster-se de registrar
transferência de ações contrária aos
respectivos termos e o Presidente das
Assembleias Gerais e das reuniões do
Conselho de Administração abster-se de
computar os votos lançados em infração a
tais acordos.
Artigo 44 - Os
acionistas
poderão Inalterado.
converter ações preferenciais em ações
ordinárias, à razão de 1 (uma) ação
preferencial para 1 (uma) ação ordinária,
com o propósito de atender o regime de
paridade entre ações preferenciais e ações
ordinárias, de modo que as ações
preferenciais representem no máximo 50%
(cinquenta por cento) do total das ações
emitidas conforme determina a legislação
em vigor.
Parágrafo 1º: A conversão de que trata Inalterado.
este artigo deverá observar o critério de
proporcionalidade entre os acionistas.
Parágrafo 2º: Especificamente para os Inalterado.
acionistas detentores de “Certificados de
Depósitos de Valores Mobiliários” (Units),
como tal definidos pelo art. 2º, inc. III da Lei
6.385, de 7 de dezembro de 1976, a
conversão será realizada ato contínuo à
troca dos recibos de subscrição por ações
preferenciais de emissão da Companhia,
sempre
respeitado
o
critério
de
proporcionalidade, devendo ainda a
conversão ser precedida de comunicado
escrito à Companhia, no prazo de até 10
(dez) dias, contados da realização da
Assembleia, onde o acionista manifestará
sua intenção.
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JUSTIFICATIVA DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS NO ESTATUTO SOCIAL DO
BANCO ABC BRASIL – AGE 2020
Em conformidade com o art. 11, II, da Instrução CVM nº 481/09, o Banco ABC Brasil
apresenta, a seguir, as justificativas para as alterações propostas em seu Estatuto
Social, analisando seus efeitos jurídicos e econômicos.

1.)
Alteração do art. 3º do Estatuto Social, que menciona o local da sede da
Companhia e a possibilidade de abertura de novas dependências e agências
mediante deliberação do Conselho de Administração e autorização do Banco Central
do Brasil.
Origem e justificativa da alteração proposta: o art. 3º estabelece o local da sede da
Companhia, informando o município e a unidade federativa. A alteração na redação
tem por objetivo harmonizá-la com o disposto no art. 21, “h”, e no art. 22, §1º, “f”,
que tratam, respectivamente, das atribuições do Conselho de Administração e do
Comitê Executivo, no que se refere à instalação e fechamento de agências e
dependências.
2.)
Alterar o parágrafo 1º do art. 20 do Estatuto Social que possibilita a
participação de Conselheiros nas reuniões do Conselho de Administração com
utilização de meios de comunicação.
Origem e justificativa da alteração proposta: A alteração do parágrafo 1º do art. 20
do Estatuto Social tem por objetivo atualizá-la, alinhando-a com a prática atual, sem
qualquer efeito econômico ou jurídico.
3.)
Alterar a redação dos itens “e” e “h” do art. 21 do Estatuto Social, que trata
das atribuições do Conselho de Administração.
Origem e justificativa da alteração proposta: A alteração proposta para o item “e” do
art. 21 tem por objetivo definir um limite do patrimônio líquido da Companhia que
ensejaria aprovação do Conselho de Administração. Tal inciso também está refletido
na redação proposta para o art. 22, §1º, “n”, que traz exemplos de atribuições do
Comitê Executivo. A alteração no inciso “h” do art. 22 tem por objetivo o alinhamento
com a nova redação do art. 3º do Estatuto Social, sem qualquer efeito econômico ou
jurídico.
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4.)
Alterar o parágrafo 1º, “f” do art. 22 do Estatuto Social, para refletir a alteração
proposta para o art. 3º, relativamente a competência para instalação e fechamento
de agências e dependências no país.
Origem e justificativa da alteração proposta: Referida alteração tem como único
objetivo aprimorar a redação do inciso “f” do parágrafo 1º, harmonizando-a com a
alteração proposta para o art. 3º, sem qualquer efeito econômico ou jurídico.
5.)
Inclusão do item “n” ao parágrafo 1º do art. 22 do Estatuto Social, como
reflexo do limite estabelecido na nova redação do item “h” do art. 21.
Origem e justificativa da alteração proposta: Referida alteração tem como único
objetivo harmonizar a redação dos art. 21, “h”, e art. 22, §1º, “f”, sem qualquer efeito
econômico ou jurídico.
6.)
Alterar a redação do parágrafo 7º do art. 28 do Estatuto Social substituindo os
termos “a cada 6 (seis) meses” para “semestralmente”, ao estabelecer a
periodicidade das reuniões ordinárias do Comitê de Remenuração.
Origem e justificativa da alteração proposta: A alteração do parágrafo tem por
objetivo aprimorar a redação alinhando-a com a prática, sem qualquer efeito
econômico ou jurídico.

7.)
Consolidação do Estatuto Social contemplando as modificações propostas,
submetendo, assim, para aprovação da Assembleia Geral Extraordinária a nova
redação do Estatuto Social.
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