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ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: em 14 de maio de 2018, às 17:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º
andar, Sala 501, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2018
Os Conselheiros examinaram e deliberaram, por unanimidade: (a) aprovar as
demonstrações contábeis intermediárias da Itaúsa, individuais e consolidadas, referentes ao
1º trimestre de 2018, que foram objeto de: (i) relatório de revisão sem ressalvas emitido pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, na qualidade de auditores
independentes da Companhia; e (ii) manifestação favorável da Diretoria e parecer sem
ressalvas do Conselho Fiscal; e (b) autorizar a divulgação desses documentos na Comissão
de Valores Mobiliários, na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e no endereço eletrônico da
Companhia www.itausa.com.br.
Política de Gerenciamento de Riscos
Aprovada, na forma proposta pela Diretoria, com recomendação da Comissão de
Sustentabilidade e Riscos, o aprimoramento da redação da Política de Gerenciamento de
Riscos (Anexo 1).
Política de Governança Corporativa e
Política de Indicação dos Membros do Conselho de Administração
Na forma proposta pela Diretoria, com recomendação da Comissão de Sustentabilidade e
Riscos, foram aprovadas as Políticas de Governança Corporativa e de Indicação dos
Membros do Conselho de Administração (Anexos 2 e 3, respectivamente).
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.
São Paulo (SP), 14 de maio de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e
Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela
Marino e Victório Carlos De Marchi – Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores

ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
CNPJ 61.532.644/0001-15

Companhia Aberta

NIRE 35300022220

POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
(aprovada na RCA de 14.05.2018)

1.

OBJETIVO
A presente Política de Gerenciamento de Riscos (“Política”) estabelece as diretrizes a serem
observadas no processo de gerenciamento de Riscos da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.
(“Itaúsa” ou “Companhia”), de forma a possibilitar a identificação, avaliação, priorização e
tratamento dos Riscos para a perpetuidade dos negócios.

2.

PÚBLICO-ALVO
Esta Política aplica-se à Companhia e a todos os administradores (membros do Conselho de
Administração e diretores), membros do Conselho Fiscal, membros de comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração, membros de comissões de assessoramento
à Diretoria e colaboradores.
As sociedades controladas pela Itaúsa devem espelhar em suas respectivas políticas de
gerenciamento de Riscos as considerações aqui formuladas, respeitadas suas eventuais
peculiaridades procedimentais de gestão e o nível de complexidade de suas operações. As
sociedades controladas que não tenham política própria devem seguir os termos desta
Política, observadas as suas respectivas estruturas de gestão.

3.

CONCEITOS
 Apetite a Riscos: grau de exposição a Riscos que a Companhia está disposta a aceitar
para atingir seus objetivos e criar valor para seus acionistas.
 Compliance: designação utilizada na prevenção e detecção de falta de conformidade com
leis e regulamentações nacionais e estrangeiras, que possa ser cometida pelos
administradores, colaboradores e parceiros de negócios da Companhia.
 Controles: políticas, normas, procedimentos, atividades e mecanismos desenvolvidos
para assegurar que os objetivos de negócios sejam atingidos e que eventos indesejáveis
sejam prevenidos ou detectados e corrigidos.
 Gestão de Riscos: atividades realizadas com a finalidade de identificar, classificar,
formalizar, monitorar e/ou administrar os Riscos identificados. A Gestão de Riscos deve
estar alinhada aos objetivos, estratégias e negócios da Companhia.
 Plano(s) de Ação: definição das ações corretivas para reduzir a exposição aos Riscos
residuais, a partir da identificação das deficiências ao longo do ciclo de avaliação do
ambiente de controle/Riscos.
 Resposta(s) ao(s) Risco(s): decisão que será tomada após a identificação do Risco
inerente ou avaliação do ambiente de controle dos Riscos residuais, com objetivo de
promover discussões que assegurem a eficiência do ambiente de Controles internos da
Itaúsa.
 Risco(s): ameaça de eventos ou ações que possam impactar o atingimento dos objetivos
da Companhia. É inerente a qualquer atividade e pode afetar os ativos, resultados,
imagem ou continuidade dos negócios.

4.

PRINCÍPIOS e diretrizes

4.1.

Atividades de Controles
Conjunto de ações, políticas, normas, procedimentos e sistemas, com os quais se visa
salvaguardar os ativos da Companhia, assegurando que seus Riscos sejam conhecidos e
mitigados adequadamente.
As atividades de Controles devem ser desempenhadas em todos os níveis da Companhia e
em vários estágios dentro dos processos corporativos.
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4.2.

Estrutura de Gerenciamento de Riscos
Conforme as melhores práticas de mercado, a Itaúsa mantém uma estrutura organizada
responsável pela aplicação do processo de gerenciamento de Riscos aqui descrito, em
diferentes níveis da organização, conforme detalhado no item 5 desta Política.

4.3.

Etapas do Gerenciamento de Riscos:

4.3.1.

Identificação dos Riscos
Os Riscos aos quais a Companhia está sujeita devem ser identificados periodicamente,
documentados e formalizados de forma estruturada para que sejam conhecidos e tratados
adequadamente. Tais Riscos devem ser categorizados de acordo com sua natureza e origem,
conforme abaixo indicado:
 Estratégico: Riscos associados à tomada de decisão da administração e que podem
gerar perda substancial no valor econômico da Companhia. Além disso, podem ocasionar
impacto negativo na receita ou no capital da Companhia em consequência de um
planejamento falho, da tomada de decisões adversas, da inabilidade da Itaúsa em
implantar seus planos estratégicos apropriados e/ou de mudanças em seu ambiente de
negócio.
 Financeiro: Riscos cuja materialização resulte em perdas de recursos financeiros pela
Companhia, subdivididos nas seguintes categorias:


Risco de liquidez: é traduzido pela possibilidade de a Companhia não ser capaz de
honrar seus compromissos no vencimento, ou somente fazê-lo com elevadas perdas.
Este Risco pode também ser classificado como Risco de fluxo de caixa dada a
possibilidade da ocorrência de descasamentos entre os pagamentos e os
recebimentos que afetem a capacidade de pagamento da Companhia.



Risco de mercado: este Risco mede a possibilidade de perda econômica gerada pela
variação nos fatores de risco de mercado aos quais os preços dos ativos, passivos e
derivativos possuam sensibilidade. O horizonte de tempo da análise é tipicamente de
curto prazo e inclui o risco de variação: cambial, das taxas de juros, dos preços de
ações e dos preços de mercadorias (commodities).



Risco de crédito: é a possibilidade de perdas resultantes pelo não recebimento de
valores contratados junto a terceiros em decorrência de sua incapacidade econômicofinanceira.

 Operacional: Riscos relacionados à infraestrutura da Companhia (processos, pessoas e
tecnologia), que afetam a eficiência operacional e a utilização efetiva e eficiente de seus
recursos.
 Regulatório: Riscos relacionados ao cumprimento da legislação aplicável ao setor de
atuação bem como de leis gerais (ambiental, trabalhista, cível e tributário/ fiscal).
4.3.2.

Análise dos Riscos
Esta etapa envolve a verificação das causas e consequências dos Riscos, bem como da
probabilidade de concretização de referidas consequências.

4.3.3.

Avaliação dos Riscos
A avaliação dos Riscos envolve processos dinâmicos e interativos que devem: (i) verificar
quais Riscos necessitam de tratamento; e (ii) determinar a prioridade na implementação de
referido tratamento. Para tanto, a Companhia adota critérios de impacto e de vulnerabilidade
que são utilizados para a definição do mapa de Riscos.
O critério de impacto considera as diretrizes da administração em relação ao possível impacto
financeiro (perda) relacionado à imagem e à reputação da Companhia. O critério da
vulnerabilidade considera a magnitude em que a Itaúsa está exposta ou desprotegida em
relação a diversos fatores externos e internos.
A classificação final do grau de exposição da Companhia a cada Risco será definida em
função da combinação entre o impacto e a vulnerabilidade, conforme abaixo:
 Alto: Riscos com impacto alto e vulnerabilidade alta ou média
 Médio: Riscos com impacto médio e vulnerabilidade média
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 Baixo: Riscos com impacto baixo e vulnerabilidade baixa
Essa classificação resultará no mapa de Riscos que deverá auxiliar a Companhia na
priorização do tratamento dos Riscos.
4.3.4.

Tratamento dos Riscos
Os Riscos identificados devem ser abordados de acordo com sua criticidade. A Comissão de
Sustentabilidade e Riscos deve determinar como responder aos Riscos, e definir os
instrumentos para proteção da Companhia, equilibrando os efeitos da Resposta ao Risco com
eventual custo/benefício decorrente de requisitos legais, regulatórios ou quaisquer outros que
se provem relevantes à Companhia. A Comissão de Sustentabilidade e Riscos observará as
seguintes alternativas para tratamento dos Riscos:
 Aceitar: nenhuma ação é tomada para influenciar a probabilidade de ocorrência e/ou
severidade do Risco. Riscos cujo impacto seja menor que o custo/benefício do seu
gerenciamento podem ser mantidos, desde que conhecidos e aceitos pela Comissão de
Sustentabilidade e Riscos. No entanto, o monitoramento deve ser contínuo de modo a
assegurar que, caso haja mudança de conjuntura que justifique alteração no tratamento do
Risco, a Companhia implemente referido tratamento.
 Rejeitar: caso seja determinado que a Companhia não deseja conviver com o Risco nas
condições em que este se apresenta, a Comissão de Sustentabilidade e Riscos aplicará
um dos tratamentos a seguir:

4.3.5.



Evitar: não correr o Risco e descontinuar as atividades que o geram. Evitar o Risco
pode implicar na descontinuação de uma linha de produtos, divisão de negócios ou
processos.



Mitigar: ações são tomadas para reduzir a probabilidade de materialização e/ou
severidade do Risco. Esta resposta envolve o aprimoramento ou criação de controles
e melhorias em processos.



Compartilhar: atividades que visam reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou
severidade do Risco, por meio da transferência ou compartilhamento de uma parte do
Risco a terceiros, como, por exemplo, contratação de apólices de seguro, outsourcing
e hedging.

Monitoramento dos Riscos
Assegurar a eficácia e adequação dos Controles internos e obter informações que
proporcionem melhorias no processo de gerenciamento de Riscos. O monitoramento deve ser
realizado por meio de avaliações contínuas e isentas.

4.3.6.

Informação e comunicação
Comunicar, de forma clara e objetiva a todas as partes interessadas, os resultados de todas
as etapas do processo de gerenciamento de Riscos, de forma a contribuir para o
entendimento da situação atual e da eficácia dos Planos de Ação.

5.

RESPONSABILIDADES

5.1.

Conselho de Administração:
 definir o nível de Apetite a Riscos da Companhia, com base nos princípios e diretrizes aqui
estabelecidos;
 aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia e suas futuras revisões;
 manifestar-se sobre a avaliação da eficácia das políticas, dos sistemas de gerenciamento
de Riscos e de Controles internos, bem como do programa de compliance da Companhia,
e aprovar eventuais sugestões de alterações, caso entenda necessário; e
 manifestar-se sobre as sugestões de alteração da estrutura operacional de gerenciamento
de Riscos e aprovar eventuais sugestões de alterações, caso entenda necessário.

5.2.

Diretoria:
 implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração;
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 analisar a Política, assim como quaisquer revisões desta, submetendo-a(s) à aprovação
do Conselho de Administração;
 validar o relatório de consolidação de Riscos da Companhia, reportando-o ao Conselho de
Administração;
 manifestar-se sobre a avaliação da eficácia das políticas, dos sistemas de gerenciamento
de Riscos e de Controles internos, bem como do programa de compliance da Companhia,
e encaminhar tal avaliação para apreciação do Conselho de Administração; e
 manifestar-se sobre as sugestões de alteração da estrutura operacional de gerenciamento
de Riscos, e recomendar ao Conselho de Administração sugestões de aprimoramento,
caso entenda necessário.
5.3.

Comissão de Sustentabilidade e Riscos:
 aprovar a metodologia a ser utilizada na condução do processo de gerenciamento de
Riscos;
 acompanhar de forma sistemática o gerenciamento de Riscos, assim como o estágio de
realização das ações definidas para mitigação dos Riscos;
 avaliar, periodicamente, a eficácia das políticas, dos sistemas de gerenciamento de Riscos
e de Controles internos, bem como do programa de compliance da Companhia, e
encaminhar tal avaliação para apreciação da Diretoria;
 avaliar, periodicamente, a adequação da estrutura operacional de gerenciamento de
Riscos na verificação de sua efetividade, e recomendar à Diretoria sugestões de
aprimoramento, caso entenda necessário; e
 aprovar o relatório de consolidação de Riscos da Companhia, preparado pela área de
Compliance e Riscos Corporativos, reportando-o à Diretoria. Os relatórios devem ser
claros, objetivos e tempestivos, e devem ser reportados periodicamente à Comissão de
Sustentabilidade e Riscos e ao Conselho de Administração, para que o nível de exposição
da Companhia seja monitorado.

5.4.

Áreas de Negócios:
 atuar diretamente no gerenciamento de Riscos de sua área, privilegiando: a identificação,
avaliação, tratamento e monitoramento;
 assegurar a implementação dos Planos de Ação definidos para tratamento dos Riscos;
 reportar à Comissão de Sustentabilidade e Riscos as informações relacionadas às suas
atividades no gerenciamento de Riscos e de conformidade;
 comunicar à área de Compliance e Riscos Corporativos tempestivamente sobre Riscos
não identificados, sejam eles novos ou não;
 aprovar as normas e procedimentos que direcionem as ações individuais na
implementação dos conceitos de gerenciamento de Riscos na sua área de atuação, a fim
de assegurar que as Respostas aos Riscos sejam executadas; e
 detalhar o Plano de Ação, alinhá-lo com a área de Compliance e Riscos Corporativos e
implantá-lo segundo a prioridade nele definida.

5.5.

Área de Compliance e Riscos Corporativos:
 definir as responsabilidades relacionadas às atividades de gestão de Riscos, assim como
alçadas de aprovações e escopos de atuação;
 preparar relatórios periódicos de consolidação dos Riscos da Companhia e submetê-los à
Comissão de Sustentabilidade e Riscos;
 apoiar os gestores de processo na definição dos Planos de Ação necessários para
tratamento dos Riscos e assegurar a implementação dos Planos de Ação;
 reportar, de modo transparente, as informações relacionadas às suas atividades de
gerenciamento de Riscos à Comissão de Sustentabilidade e Riscos; e
 liderar os trabalhos de auditoria interna para detecção de Riscos e para monitoramento da
eficácia dos Controles internos para mitigar tais Riscos.
__________________________
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POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
(aprovada na RCA de 14.05.2018)

1.

OBJETIVO
Esta Política de Governança Corporativa (“Política”) consolida os princípios e práticas de
Governança Corporativa adotados pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” ou
“Companhia”), contribuindo para divulgar e fortalecer a transparência de sua gestão.
Deste modo, a Companhia demonstra que sua administração se compromete com a
transparência, a prestação de contas e a equidade, suportadas pela utilização de ferramentas
de monitoramento que alinham o comportamento dos administradores aos interesses dos
acionistas e da Companhia.
Esta Política faz remissões ao Estatuto Social da Companhia, aos Regimentos Internos do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, ao Código de Conduta e a outros
normativos da Itaúsa, de forma a refletir e consolidar as estruturas existentes para a proteção
dos interesses dos acionistas e do mercado, balizadoras da gestão da Companhia. Para
conhecer outros normativos e regras da Itaúsa, devidamente aprovadas por nossa
governança interna, acesse o site da Companhia (http://www.itausa.com.br/ > Governança
Corporativa).

2.

PÚBLICO-ALVO
As disposições aqui previstas aplicam-se à Companhia e a todos os administradores
(membros do Conselho de Administração e diretores), membros do Conselho Fiscal,
membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, membros de
comissões de assessoramento à Diretoria e colaboradores.
As sociedades controladas pela Itaúsa devem espelhar em suas respectivas políticas de
governança corporativa as considerações aqui formuladas, respeitadas suas eventuais
peculiaridades procedimentais de gestão e o nível de complexidade de suas operações. As
sociedades controladas que não tenham política própria devem seguir os termos aqui
definidos, observadas as suas respectivas estruturas de gestão.

3.

REGRAS

3.1.

Ambiente Regulatório
A Itaúsa cumpre a legislação e regulamentação brasileira aplicáveis às companhias abertas
com valores mobiliários negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e adota as
normas nacionais e internacionais de registros contábeis, conforme regulamentação da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). A Companhia aderiu ao segmento especial de
listagem Nível 1 de Governança Corporativa da B3, sujeitando-se aos compromissos de seu
regulamento.
Além disso, a Itaúsa é membro da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca),
segue suas orientações e constantemente evolui suas práticas de Governança Corporativa,
indo além do que está previsto na regulação e autorregulação.

3.2.

Valores e Princípios
A atuação da Itaúsa é pautada por princípios que sustentam uma cultura organizacional
dirigida à valorização das pessoas, ao estrito cumprimento de normas e regulamentos e à
permanente vocação para o desenvolvimento.
A Itaúsa define os valores empresariais que direcionam a sua atuação e das empresas de
seu portfolio, e garante o compartilhamento dos seguintes princípios comuns, entre outros: (a)
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a valorização do capital humano, (b) a ética nos negócios, (c) a geração de valor para os
acionistas, e (d) a transparência.
Para auxiliar a implementação desses princípios e valores, a Itaúsa mantém Código de
Conduta, aprovado pelo Conselho de Administração e publicamente divulgado no site da
Companhia (http://www.itausa.com.br/ > Governança Corporativa > Código de Conduta). Para
mais informações sobre o Código de Conduta da Itaúsa, vide item 8.
4.

ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

4.1.

Introdução
A administração superior da Itaúsa compreende a Assembleia Geral dos acionistas e os
seguintes órgãos: Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal, bem como o
Comitê de Divulgação e Negociação, diretamente relacionado ao Conselho de Administração,
e as comissões de assessoramento à Diretoria (Comissão de Finanças, Comissão de
Investimentos, Comissão de Pessoas e Ética e Comissão de Sustentabilidade e Riscos) as
quais reportam sua atuação periodicamente ao Conselho de Administração.

4.2.

Assembleia Geral de Acionistas
O órgão soberano da Companhia é a Assembleia Geral, que congrega os acionistas e se
reúne, ordinária ou extraordinariamente, mediante convocação na forma prevista na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). A
Itaúsa adota prazo de convocação de 30 dias para suas Assembleias Gerais (prazo maior em
relação aos previstos na Lei das Sociedades por Ações (15 dias)).
A Assembleia Geral Ordinária da Companhia realiza-se anualmente no mês de abril, para
exame, discussão e votação das demonstrações contábeis apresentadas pelos
administradores, deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de
dividendos e eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A
Assembleia Geral Extraordinária realiza-se quando convocada para deliberar sobre matérias
relevantes que não sejam da competência privativa da Assembleia Geral Ordinária.
A Companhia mantém um endereço eletrônico na rede mundial (http://www.itausa.com.br),
por meio do qual disponibiliza também os documentos relacionados às assembleias. Os
acionistas podem, ainda, consultar tais documentos no site da CVM ou da B3.
A Itaúsa disponibiliza Boletim de Voto à Distância, documento eletrônico pelo qual os
acionistas podem transmitir suas instruções de voto diretamente à Companhia ou por
intermédio de prestadores de serviços. Essa iniciativa facilita a participação dos acionistas
sem que haja a necessidade de seu comparecimento presencial às assembleias.

4.2.1.

Voto e Espécies de Ações
O capital social da Companhia é dividido em duas espécies de ações: ordinárias e
preferenciais, ambas escriturais, sem valor nominal e de classe única. Cada ação ordinária
confere a seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.
As ações preferenciais não dão direito a voto, exceto em casos específicos legalmente
previstos, mas conferem a seu titular (i) prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual
de R$0,01 por ação, não cumulativo, assegurado dividendo pelo menos igual ao das ações
ordinárias; e (ii) direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta
pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar preço igual a 80% do valor pago
por ação com direito a voto integrante do bloco de controle (“tag along”).

4.3.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração, com atuação colegiada, é órgão obrigatório da companhia
aberta. Com foco na criação de valor para os acionistas, o Conselho de Administração é o
fórum central de decisão e definição da estratégia dos negócios da Itaúsa. A ele compete,
entre outras atribuições, eleger os membros da Diretoria e fiscalizar sua gestão. As funções
operacionais e executivas competem à Diretoria, observadas as diretrizes fixadas pelo
Conselho de Administração.
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A estrutura, composição, competência e regras de funcionamento do Conselho de
Administração estão previstas no Estatuto Social da Itaúsa e no regimento interno do
Conselho de Administração.
4.3.1.

Comitê de Divulgação e Negociação
O Comitê de Divulgação e Negociação é presidido pelo Diretor de Relações com Investidores,
e é composto por 2 a 10 pessoas, indicadas anualmente pelo Conselho de Administração
entre os membros desse próprio Conselho e da Diretoria da Companhia e de suas
subsidiárias, reunindo-se sempre que convocado pelo Diretor de Relações com Investidores.
As competências do Comitê de Divulgação e Negociação constam na Política de Divulgação
de Ato ou Fato Relevante e na Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.

4.3.2.

Capital Autorizado
O Estatuto Social da Companhia prevê autorização para o Conselho de Administração
deliberar sobre aumento de capital social, independentemente de reforma estatutária, até
determinado limite. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão
preferência para a subscrição das ações ou debêntures conversíveis em ações emitidas. No
entanto, as emissões para venda em Bolsa de Valores, subscrição pública ou permuta por
ações, em oferta pública de aquisição de controle, poderão ser efetuadas sem a observância
do direito de preferência dos antigos acionistas, nos termos do artigo 172 da Lei das
Sociedades por Ações.

4.4.

Diretoria
A Diretoria da Companhia é composta de 3 a 7 membros, compreendendo os cargos de
Diretor Presidente, Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente e Diretor Executivo, conforme seja
fixado pelo Conselho de Administração ao prover esses cargos.
Os diretores exercerão os mandatos pelo prazo de 1 ano, podendo ser reeleitos, e
permanecerão nos cargos até a posse de seus substitutos.
Compete à Diretoria as funções operacionais e executivas, observadas as diretrizes fixadas
pelo Conselho de Administração.

4.4.1.

Comissões de Assessoramento
A Diretoria da Companhia conta, atualmente, com a assessoria de 4 comissões: (i) Comissão
de Finanças, (ii) Comissão de Investimentos, (iii) Comissão de Pessoas e Ética, e (iv)
Comissão de Sustentabilidade e Riscos. Essas comissões são compostas por
administradores da Companhia e de suas controladas, podendo ter membros externos e
especialistas.
Os membros designados para essas comissões exercerão mandatos de 1 ano, podendo ser
renovados, e permanecerão nos cargos até a primeira reunião da Diretoria eleita no ano
seguinte.
Periodicamente, as comissões também reportam ao Conselho de Administração assuntos
relevantes de suas respectivas áreas de atuação.
As principais atribuições de referidas comissões são:


Comissão de Finanças: (a) examinar e recomendar as demonstrações contábeis para o
Conselho de Administração; (b) propor a destinação do lucro anual e distribuição de
remuneração aos acionistas; (c) quando necessário, definir o montante da chamada de
capital para pagamento das despesas da holding e manutenção de adequado nível de
liquidez; (d) aprovar os orçamentos anuais; (e) analisar alternativas de captação de
recursos financeiros; e (f) acompanhar o nível de endividamento das investidas.



Comissão de Investimentos: (a) definir principais diretrizes para prospecção de novas
oportunidades de investimento e diálogo com outros investidores; (b) avaliar
posicionamento da Itaúsa ante as diversas oportunidades; (c) avaliar informações e
análises de mercado; (d) analisar e discutir os resultados de due diligence e acordo de
acionistas; e (e) discutir questões estratégicas das sociedades investidas.
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Comissão de Pessoas e Ética: (a) definir as principais diretrizes referentes às políticas de
pessoas e recursos humanos da Companhia, incluindo políticas de remuneração,
aprovação de metas e promoção de treinamentos em geral; (b) avaliar o conteúdo do
Código de Conduta, deliberar sobre o seu aprimoramento e garantir a divulgação em
todos os níveis da Companhia; (c) dirimir dúvidas de interpretações e situações não
previstas no Código de Conduta Itaúsa; (d) apurar eventuais violações ao Código de
Conduta Itaúsa e propor medidas corretivas; e (e) analisar os indicadores do Canal de
Denúncias, os trabalhos executados e as ocorrências relevantes de desvios de conduta.



Comissão de Sustentabilidade e Riscos: (a) assessorar a Diretoria da Itaúsa no
desempenho de suas atividades de gestão e controle de riscos, de forma a garantir que
haja claro entendimento dos papéis e responsabilidades em todos os níveis da
Companhia; (b) aprovar a metodologia utilizada na condução do processo de
gerenciamento de riscos da Companhia; (c) estabelecer diretrizes e orientar a área de
Compliance e Riscos Corporativos na implementação do programa de integridade; e (d)
revisar os normativos da Companhia e submetê-los, quando necessário, à avaliação e
aprovação do Conselho de Administração.

5.

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

5.1.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é órgão independente da administração, composto de 3 a 5 membros
efetivos e igual número de suplentes, eleitos em Assembleia Geral para supervisionar as
atividades da administração. O Conselho Fiscal da Companhia tem funcionamento
permanente.
A composição, o funcionamento, as atribuições e responsabilidades do Conselho Fiscal estão
estabelecidos em seu regimento interno e no Estatuto Social da Companhia. Suas
responsabilidades incluem, dentre outras, (i) avaliar e deliberar previamente sobre a
viabilidade de transações relevantes com partes relacionadas, nos termos da Política para
Transações com Partes Relacionadas da Companhia, (ii) opinar sobre o relatório anual da
administração, e (iii) analisar, ao menos trimestralmente, as demonstrações contábeis
elaboradas pela Companhia.

5.2.

Gestão de Riscos Corporativos
Práticas de governança corporativa, de gestão de riscos e de Compliance estão integradas e
agregam valor significativo para a Itaúsa. Dessa forma, a Companhia possui a área de
Compliance e Riscos Corporativos que assegura, em conjunto com as demais áreas, a
adequação, o fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles internos da
Companhia. Assim, a Companhia procura mitigar os riscos de acordo com a complexidade de
seus negócios, bem como disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento
de leis e regulamentos existentes. A área de Compliance e Riscos Corporativos também
participa ativamente do desenvolvimento de normativos internos, que têm como objetivo
prevenir situações de não conformidade com a regulamentação aplicável, além de atuar na
orientação e conscientização sobre a prevenção de atividades e condutas que possam
ocasionar riscos à imagem da Companhia.
Para a Itaúsa, gerenciar riscos é uma das funções essenciais de governança corporativa. A
Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia formaliza e explicita os princípios e
responsabilidades que norteiam as iniciativas associadas à gestão de riscos.
O processo de gerenciamento de riscos envolve a identificação, análise, avaliação,
priorização e tratamento dos riscos aos quais a Companhia está sujeita. Além disso, sempre
que necessário, são implementadas medidas visando o aprimoramento dos controles internos
da Companhia. Entendemos que esse processo é essencial para a sustentabilidade e
perpetuidade dos negócios da Companhia.
Por fim, a verificação da efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos cabe à Diretoria
e à auditoria interna, no âmbito de suas respectivas atribuições. A auditoria interna é
realizada por empresa de renome internacional, que atua de forma independente e reporta
para a Comissão de Sustentabilidade e Riscos, a qual, por sua vez, apresenta os resultados
da auditoria interna ao Conselho de Administração.
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5.3.

Auditoria Interna
Dentre as competências da auditoria interna estão: (i) a avaliação periódica e independente
dos processos da Companhia, (ii) a verificação da conformidade dos processos com as
políticas e normas adotadas, (iii) a análise da efetividade dos controles internos com base na
matriz de riscos, e (iv) a avaliação de eventuais casos de desvios e fraudes.
O escopo do trabalho da auditoria interna é aprovado anualmente pela Comissão de
Sustentabilidade e Riscos e abrange: (i) a revisão estrutural dos processos, (ii) a auditoria de
irregularidades, e (iii) o acompanhamento da implementação das ações corretivas propostas
pelas respectivas áreas auditadas.
A auditoria interna da Itaúsa se reporta à Comissão de Sustentabilidade e Riscos, que é
responsável por zelar pela qualificação e independência dos profissionais da equipe em
relação à Diretoria. A Comissão de Sustentabilidade e Riscos, por sua vez, reporta ao
Conselho de Administração o resultado dos trabalhos da auditoria interna.
De acordo com as melhores práticas de governança corporativa, em caso de terceirização da
auditoria interna, a Itaúsa não contrata a mesma empresa que presta serviços de auditoria
das demonstrações contábeis.

5.4.

Auditoria Externa Independente
A Companhia contrata anualmente serviços de auditoria externa, respeitando três premissas
essenciais: conteúdo técnico, independência e rotatividade. O escopo dos serviços da
auditoria externa abrange: (i) a revisão das informações contábeis trimestrais, (ii) a auditoria
das demonstrações contábeis, e (iii) a auditoria dos controles internos. O resultado dos
trabalhos é reportado ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração da Itaúsa.
Cabe ao Conselho de Administração opinar sobre a contratação e a destituição da empresa
responsável pela auditoria externa, supervisionar a qualidade dos serviços prestados, avaliar
a sua independência e registrar eventuais divergências entre a administração e os auditores.
A contratação e destituição da empresa responsável pela auditoria externa devem ser
comunicadas ao Conselho Fiscal da Companhia.
A contratação da mesma empresa de auditoria externa independente para a prestação de
outros serviços que não sejam de auditoria das demonstrações contábeis deve ser analisada
e aprovada previamente pela área de Compliance e Riscos Corporativos da Itaúsa, de forma
a garantir a objetividade e independência requerida do auditor externo independente.

6.

DIREITOS DOS ACIONISTAS

6.1.

Distribuição de Dividendos
Os acionistas da Companhia têm direito a receber, como dividendo obrigatório, importância
equivalente a 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado consoante artigo 202
da Lei das Sociedades por Ações.
O Conselho de Administração pode deliberar o pagamento de juros sobre o capital próprio,
imputando-se o valor desses juros ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, §
7º, da Lei nº 9.249/95.
A administração pode também deliberar a distribuição de lucros adicionais, sempre que
entender conveniente para a Companhia e/ou seus acionistas. Tais distribuições não
garantem que, no futuro, haverá distribuição de lucros adicionais ao dividendo mínimo
obrigatório.
O dividendo obrigatório é distribuído aos acionistas da Itaúsa em quatro ou mais parcelas,
trimestralmente ou com intervalos menores, sem prejuízo de eventual pagamento de
dividendos intermediários, complementares ou adicionais.
Nesse sentido, o Conselho de Administração instituiu a Sistemática de Pagamento de
Proventos
Trimestrais
aos
Acionistas
(disponível
no
site
da
Companhia
http://www.itausa.com.br/ > Governança Corporativa > Sistemática de Pagamento de
Proventos Trimestrais aos Acionistas), que prevê o pagamento dos proventos trimestrais aos
acionistas no primeiro dia útil dos meses de julho e outubro de cada ano e de janeiro e abril
do ano seguinte, a título de antecipação trimestral do dividendo obrigatório do exercício, tendo
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como base a posição acionária final no último dia útil dos meses de maio, agosto, novembro e
fevereiro, respectivamente.
Ademais, o Estatuto Social da Companhia assegura às ações preferenciais o direito ao
dividendo prioritário mínimo anual de R$ 0,01 por ação, não cumulativo. A importância do
dividendo obrigatório que remanescer após o pagamento do dividendo prioritário mínimo
anual das ações preferenciais será aplicada, em primeiro lugar, no pagamento às ações
ordinárias de dividendo igual ao prioritário das ações preferenciais. Depois de atribuído às
ações ordinárias dividendo igual ao mínimo das ações preferenciais, as ações de ambas as
espécies participarão dos lucros distribuídos em igualdade de condições.
6.2.

Programa de Reinvestimento de Dividendos
O Programa de Reinvestimento de Dividendos (“PRD”) é mais um benefício para os
acionistas da Itaúsa, que permite o investimento automático dos dividendos na compra de
ações preferenciais ou ordinárias da Companhia. Pode participar do PRD qualquer acionista
que seja correntista do Itaú Unibanco S.A., seja ele pessoa física ou jurídica.
O PRD da Itaúsa proporciona as seguintes vantagens aos seus acionistas: (i) oferece
alternativa segura, eficiente, sistemática e organizada de compra de ações; (ii) permite
combinar ofertas de compra de ações com as ofertas de todos os outros acionistas da
Companhia que aderiram ao PRD, o que possibilita aumento de volume de investimento e a
consequente redução das tarifas de corretagem, se comparadas a uma aquisição regular de
ações; e (iii) promove aumento gradativo da participação do acionista no capital da
Companhia, e nos dividendos distribuídos.

6.3.

Tag Along
O Tag Along é um mecanismo de defesa dos acionistas minoritários (não integrantes do bloco
de controle) que lhes assegura um preço mínimo a ser pago por ação por eles detida, em
caso de eventual alienação do controle da Companhia.
No Brasil, a legislação societária determina que, quando da alienação do controle de
companhia aberta, o adquirente deve fazer oferta pública de aquisição das ações ordinárias
de não controladores a um preço, no mínimo, igual a 80% do valor pago por ação do grupo
controlador. A Companhia estendeu aos titulares de ações preferenciais o mesmo direito de
tag along. Portanto, o tag along é, na Itaúsa, direito não só dos detentores de ações
ordinárias (como prescreve a lei), mas também dos titulares de ações preferenciais.
A B3 incluiu a Companhia no ITAG - Índice de Ações com Tag Along Diferenciado. Este
índice foi criado para diferenciar e valorizar companhias que dispensam maior atenção e
cuidado aos seus acionistas minoritários.

7.

TRANSPARÊNCIA

7.1.

Relações com Investidores
O principal objetivo da área de Relações com Investidores (“RI”) é disseminar, com
transparência, tempestividade e acessibilidade, informações sobre a Companhia para
embasar investimentos em ações e títulos de sua emissão. Dessa forma, a área de RI
procura consolidar e manter a imagem de liderança e inovação da Itaúsa no mercado de
capitais, sempre reforçando o respeito aos princípios legais e éticos.
As reuniões públicas realizadas pela área de RI são um dos canais de comunicação mais
importantes e apreciados pelos investidores, analistas e acionistas. A oportunidade de discutir
com a Alta Administração as estratégias e os resultados obtidos pode representar um fator
decisivo para a realização de investimentos. A B3 exige que as companhias listadas nos
Níveis de Governança Corporativa realizem, pelo menos, uma reunião anual com
investidores.
A Itaúsa realiza, ao menos uma vez ao ano, reunião com público diversificado de pessoas,
entre analistas, profissionais de investimento, investidores, acionistas e imprensa
especializada, do Brasil e do exterior, e realiza teleconferências, transmitidas via telefone e
Internet, quando da divulgação dos seus resultados. A teleconferência é anual, mas poderá
ocorrer oportunamente quando houver algum fato relevante que justifique a sua realização.
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As apresentações das reuniões da Itaúsa e as teleconferências estão disponíveis no site da
Itaúsa (http://www.itausa.com.br).
Outro destaque das práticas de Relações com Investidores é o site da Companhia, que
contém o relatório da administração, as demonstrações contábeis e demais documentos de
interesse dos acionistas e do mercado.
A área de RI adota o Código de Conduta de Relações com Investidores, sendo complementar
às práticas de RI, às Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de
Valores Mobiliários da Companhia, e ao Código de Conduta da Itaúsa. O Código de Conduta
de RI está disponível no site da Companhia (http://www.itausa.com.br/ > Governança
Corporativa > Código de Conduta de RI).
7.2.

Índices de Ações Nacionais e Internacionais
Atualmente, a Itaúsa compõe os principais índices da B3 que medem o grau de adesão da
empresa a práticas reconhecidamente eficazes de governança corporativa, tais como o Índice
de Ações com Tag Along Diferenciado – ITAG, o Índice de Ações com Governança
Corporativa Diferenciada – IGC e o Índice de Governança Corporativa Trade – IGCT,
listagens que reúnem companhias capazes de oferecer maior segurança ao investidor.
As ações da Itaúsa compõem as carteiras do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da
B3 e do Dow Jones Sustainability World Index (“DJSI World”), tornando-se referência para o
investimento socialmente responsável e indutor de boas práticas no meio empresarial
brasileiro.
O DJSI World seleciona empresas de reconhecida sustentabilidade corporativa, aptas a criar
valor para os acionistas no longo prazo, por conseguirem aproveitar as oportunidades e
gerenciar os riscos associados a fatores econômicos, ambientais e sociais. Considera não
apenas a performance financeira, mas principalmente a qualidade da gestão da empresa, que
deve integrar o valor econômico à atuação social e ambiental, como forma de
sustentabilidade no longo prazo.

7.3.

Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Política de Negociação de Valores
Mobiliários e Comitê de Divulgação e Negociação
A Instrução CVM 358 estabelece que as companhias abertas devem adotar Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”) e podem adotar
voluntariamente Política de Negociação de Valores Mobiliários (“Política de Negociação”).
Ambas foram adotadas pela Companhia e estão disponíveis em seu site
(http://www.itausa.com.br).
Além da adoção das Políticas de Divulgação e de Negociação, a Itaúsa, mais uma vez,
ampliando o escopo das obrigações previstas pela CVM, constituiu, com vistas às melhores
práticas de Governança Corporativa, um comitê específico para a gestão das políticas: o
Comitê de Divulgação e Negociação.
O Comitê de Divulgação e Negociação tem a função primordial de administrar as Políticas de
Negociação e de Divulgação. Sua atuação abrange um leque de ações internas destinadas a
melhorar o fluxo de informações e zelar pela conduta ética de seus administradores e
colaboradores signatários das políticas.
A Itaúsa adota a prática de divulgação de seus atos ou fatos relevantes no portal de notícias
“Rede de Divulgação”, no seguinte site www.rededivulgação.com.br.Esse serviço possibilita o
acesso instantâneo aos atos ou fatos relevantes divulgados. A adoção dessa forma de
divulgação está alinhada com a modernização do regime de divulgação de informações,
estreitando o nosso relacionamento com os stakeholders.

7.4.

Regras Operacionais para a Tesouraria
A Itaúsa adota de forma voluntária Regras Operacionais de Negociação das Próprias Ações
para Tesouraria (“Regras”). As Regras passaram a reger as negociações de ações de sua
própria emissão realizadas pela Itaúsa na B3.
Na visão da administração da Itaúsa, a adoção dessas Regras trouxe inúmeros benefícios,
entre os quais a redução de risco operacional, financeiro e estratégico, a criação de cultura
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interna dessas operações no mercado de capitais, a redução da possibilidade de
concentração de mercado ou formação indevida de preços, o reforço da estratégia de
recompra de papéis com foco na preservação da liquidez e do valor para os acionistas. Tudo
isso leva a uma maior transparência desse tipo de operação, as quais são divulgadas
mensalmente no site da Companhia (www.itausa.com.br > Itaúsa no Mercado de Ações >
Recompra de Ações Próprias).
Além de observar o disposto nas Regras, a Itaúsa está sujeita às disposições das Instruções
CVM 358 e 567 relativas à negociação de ações de sua própria emissão.
8.

CÓDIGO DE CONDUTA
A atuação da Itaúsa é pautada por princípios que sustentam uma cultura organizacional
dirigida à valorização das pessoas, ao estrito cumprimento de normas e regulamentos e à
permanente vocação para o desenvolvimento. Para auxiliar a implementação desses
princípios, a Itaúsa mantém Código de Conduta, aprovado pelo Conselho de Administração,
amplamente disseminado na Companhia e publicamente divulgado no site da Companhia
(www.itausa.com.br > Governança Corporativa > Código de Conduta).
Visando garantir o cumprimento do Código de Conduta, a Itaúsa possui uma Comissão de
Pessoas e Ética, que analisa casos de potenciais violações ao Código de Conduta e
denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias.
O Canal de Denúncias da Itaúsa tem como objetivo receber e analisar todos os tipos de
denúncias e relatos de colaboradores, fornecedores, clientes, parceiros e quaisquer outras
partes que se relacionam com a empresa. As denúncias podem ser feitas de forma anônima,
sem a identificação do autor.
Além de ser uma boa prática de mercado, o Canal de Denúncias é um canal aberto e
independente, que presta contas à Comissão de Pessoas e Ética, possibilitando uma maior
transparência na comunicação com a Alta Administração da Companhia sobre aspectos e/ou
ações não aceitáveis pela Itaúsa.

9.

CONFLITO DE INTERESSES
Na hipótese de ser constatado conflito de interesses ou interesse particular de qualquer
pessoa em relação à matéria em discussão ou deliberação nos órgãos da administração ou
fiscalização da Companhia, esta pessoa deve manifestar, tempestivamente, seu conflito de
interesses ou interesse particular. Caso não o faça, qualquer outra pessoa presente que
tenha conhecimento da situação poderá fazê-lo.
Tão logo identificado o conflito de interesses ou interesse particular, a pessoa envolvida deve
afastar-se das discussões e deliberações, devendo retirar-se temporariamente da reunião até
o encerramento do assunto.
A manifestação da situação de conflito de interesses ou interesse particular conforme descrito
acima, e o subsequente afastamento da pessoa envolvida, deverão constar da ata da
reunião.
Além disso, conflitos de interesses entre a Companhia e seus colaboradores, administradores
e acionistas são regulados pela Política para Transações com Partes Relacionadas da
Companhia, visando garantir que a Companhia não seja lesada por interesses conflitantes.

10.

PARTES RELACIONADAS
As transações entre a Itaúsa e suas partes relacionadas pautam-se pelo respeito às normas
legais e éticas.
Para assegurar a igualdade e a transparência das transações entre partes relacionadas, a
Itaúsa instituiu a Política para Transações com Partes Relacionadas, em que estabelece
regras e consolida procedimentos para essas transações.
Cabe ao Conselho Fiscal da Companhia avaliar e deliberar previamente sobre a viabilidade
de transações relevantes com partes relacionadas, conforme critérios previstos na política. As
demais regras e procedimentos encontram-se detalhados na Política para Transações com
Partes Relacionadas, a qual encontra-se disponível no site da Companhia

POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DA ITAÚSA – INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. (POLÍTICA)

8

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. de 14.05.2018

(www.itausa.com.br > Governança Corporativa > Política para Transações com Partes
Relacionadas).
11.

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PRIVADAS E AGENTES PÚBLICOS
E DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
A Itaúsa tem compromisso com a integridade e a transparência comercial, seguindo as
diretrizes estabelecidas em sua Política de Relacionamento com Entidades Privadas e
Agentes Públicos e de Prevenção à Corrupção, aprovada pelo Conselho de Administração.

12.

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
A Itaúsa conduz seus negócios pautada pelo princípio ético, que visa manter desempenho
eficiente e sustentável, alicerçada em conduta íntegra e direcionada à construção de
interações criativas e positivas com seus públicos e as comunidades das localidades onde
atua por meio de suas investidas. Nas investidas, a Itaúsa dissemina a necessidade de
incorporar tais questões por meio de seus representantes nos respectivos Conselhos de
Administração.
Esse princípio norteia os compromissos formais e expressos do Portfólio relacionados a
cidadania corporativa, administração, transparência e prestação de contas e conduta com
seus públicos de relacionamento.

13.

REVISÃO
Caberá ao Conselho de Administração da Companhia aprovar formalmente esta Política, bem
como quaisquer futuras revisões.
Esta Política é atualizada em decorrência de alterações legais, normativas ou estatutárias,
tendo-se por derrogada qualquer disposição nela descrita que resultar incompatível com
alterações futuras do Estatuto Social da Companhia ou de norma legal.

14.

RESPONSABILIDADES

14.1.

Conselho de Administração

14.2.

14.3.



Aprovar as diretrizes desta Política e de suas revisões.



Manifestar-se sobre a revisão anual do sistema de governança corporativa da
Companhia e aprovar eventuais sugestões de alterações, caso entenda necessário.

Diretoria


Manifestar-se sobre as sugestões de atualização desta Política, e recomendar ao
Conselho de Administração eventuais alterações, caso entenda necessário.



Manifestar-se sobre as sugestões de alteração do sistema de governança corporativa da
Companhia, e recomendar ao Conselho de Administração eventuais alterações, caso
entenda necessário.

Comissão de Sustentabilidade e Riscos


Manifestar-se sobre as sugestões de atualização desta Política, e recomendar à Diretoria
ou ao Conselho de Administração eventuais alterações, conforme o caso, caso entenda
necessário.



Manifestar-se sobre as sugestões de alteração do sistema de governança corporativa da
Companhia, e recomendar à Diretoria ou ao Conselho de Administração eventuais
alterações, conforme o caso, caso entenda necessário.
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14.4.

15.

Diretoria de Assuntos Corporativos e Diretoria Jurídica, de Compliance e Riscos
Corporativos


Manter esta Política atualizada, submetendo sugestões de modificações em decorrência
de alterações legais, normativas ou estatutárias à avaliação da Comissão de
Sustentabilidade e Riscos ou da Diretoria, conforme o caso.



Rever anualmente o sistema de governança corporativa da Companhia, visando
aprimorá-lo, e recomendar à Comissão de Sustentabilidade e Riscos ou à Diretoria
eventuais alterações, conforme o caso, caso entenda necessário.

GLOSSÁRIO


Instrução CVM 358: Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada.



Instrução CVM 567: Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.
_________________________________
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NIRE 35300022220

POLÍTICA DE INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(aprovada na RCA de 14.05.2018)

1.

OBJETIVO
Esta Política de Indicação dos Membros do Conselho de Administração (“Política”) visa
estabelecer as regras aplicáveis para a indicação dos membros do Conselho de
Administração da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (“Itaúsa” ou “Companhia”), prezando pelas
melhores práticas de governança corporativa, de forma a garantir que a nomeação dos
conselheiros esteja em conformidade com a legislação, normas e regulamentos que
disciplinam o assunto.

2.

PRINCÍPIOS E REGRAS DE INDICAÇÃO
O Conselho de Administração é um órgão colegiado, cujo desempenho depende do respeito
e da compreensão das características de cada um de seus membros, sem que isso implique
na ausência de debates de ideias.
O funcionamento do Conselho de Administração e a indicação de seus membros deverão
observar o disposto no Estatuto Social da Companhia, no Regimento Interno do Conselho de
Administração, no Código de Conduta Itaúsa, bem como na legislação vigente, de forma a
refletir e consolidar as estruturas existentes para a proteção dos interesses dos acionistas e
do mercado.
Deverão ser indicados para o Conselho de Administração profissionais altamente
qualificados, com notável experiência (técnica, profissional, acadêmica) e alinhados aos
valores e à cultura da Companhia, além dos aspectos éticos e comportamentais previstos no
Código de Conduta da Itaúsa.
O processo de indicação também deverá considerar, dentre outros, critérios como: reputação
ilibada, disponibilidade de tempo para o exercício da função, complementaridade de
competências e, sempre que possível, diversidade, para permitir que a Companhia se
beneficie da pluralidade de argumentos e de um processo de tomada de decisão com maior
qualidade e segurança.
A indicação de membros ao Conselho de Administração também deverá obedecer aos
requisitos previstos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, incluindo
mas não se limitando na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução CVM
367”) e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, conforme alterado (Código
Penal).
Dentre tais critérios, destacam-se: (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, (ii) não ocupar cargos em sociedades que
possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos,
de administração ou fiscal, salvo dispensa da assembleia geral, (iii) não ter interesse
conflitante com a sociedade, salvo dispensa da assembleia geral, e (iv) não ter sido
condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de
Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia
aberta.
A proposta de reeleição dos membros do Conselho de Administração deverá levar em
consideração o seu bom desempenho durante o período, sua experiência e a assiduidade
nas reuniões durante o mandato anterior.
É recomendável que o Conselho de Administração tenha em sua composição profissionais
com experiência em temas diversificados.
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3.

PROCEDIMENTOS PARA INDICAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia será composto por no mínimo 3 e no máximo 12
membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral.
De acordo com o art. 141 da Lei das Sociedades por Ações e as Instruções CVM 165/91 e
282/98, na eleição dos conselheiros da Companhia é facultado aos acionistas que
representem, no mínimo, 5% do capital votante, esteja ou não previsto no estatuto, requerer a
adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quantos sejam
os membros do conselho, e reconhecido ao acionista o direito de cumular os votos num só
candidato ou distribuí-los entre vários.
Além do processo de voto múltiplo acima mencionado, o parágrafo 4º do artigo 141 da Lei
das Sociedades por Ações prevê que terão direito de eleger e destituir um membro e seu
suplente do Conselho de Administração, em votação em separado, excluído o acionista
controlador, a maioria dos titulares, respectivamente: (i) de ações de emissão da companhia
com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% do total das ações com direito a voto;
e (ii) de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão da companhia,
que representem, no mínimo, 10% do capital social, que não houverem exercido o direito
previsto no estatuto, em conformidade com o art. 18 da Lei das Sociedades por Ações.
Por fim, caso seja verificado que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os
titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram,
respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do parágrafo 4º do art. 141, a eles será
facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o
Conselho de Administração, observando-se, nessa hipótese, o quórum exigido pelo inciso II
do parágrafo 4º do art. 141.
Em qualquer caso, o acionista que desejar indicar candidatos ao Conselho de Administração
poderá notificar a Companhia por escrito informando o nome completo e qualificação dos
candidatos em até 25 dias antes da realização da assembleia geral que elegerá o novo
Conselho de Administração. Após essa data, as indicações somente poderão ser realizadas
na própria assembleia.
Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 367, o acionista que submeter a indicação de
membro do Conselho de Administração deverá apresentar, no mesmo ato: (i) cópia do
instrumento de declaração de desimpedimento, nos termos da Instrução CVM 367, ou
declarar que obteve do indicado a informação de que está em condições de firmar tal
instrumento, indicando as eventuais ressalvas; e (ii) o currículo do candidato indicado,
contendo, no mínimo, sua qualificação, experiência profissional, escolaridade, principal
atividade profissional que exerce no momento e indicação de quais cargos ocupa em
conselhos de administração, fiscal ou consultivo em outras companhias e o atendimento aos
requisitos do item.

4.

REVISÃO
Caberá ao Conselho de Administração da Companhia aprovar formalmente esta Política, bem
como quaisquer futuras revisões.
Esta Política é atualizada em decorrência de alterações legais, normativas ou estatutárias,
tendo-se por derrogada qualquer disposição nela descrita que resultar incompatível com
alterações futuras do Estatuto Social da Companhia ou de norma legal.

5.

RESPONSABILIDADES

5.1.

Conselho de Administração


5.2.

Diretoria


5.3.

Aprovar as diretrizes desta Política e de suas revisões.

Manifestar-se sobre as sugestões de atualização desta Política, e recomendar ao
Conselho de Administração eventuais alterações, caso entenda necessário.

Comissão de Sustentabilidade e Riscos


Manifestar-se sobre as sugestões de atualização desta Política, e recomendar à Diretoria
ou ao Conselho de Administração eventuais alterações, conforme o caso, caso entenda
necessário.
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5.4.

Diretoria de Assuntos Corporativos e Diretoria Jurídica, de Compliance e Riscos
Corporativos


Manter esta Política atualizada, submetendo sugestões de modificações em decorrência
de alterações legais, normativas ou estatutárias à avaliação da Comissão de
Sustentabilidade e Riscos ou da Diretoria, conforme o caso.



Caberá à Diretoria de Assuntos Corporativos verificar se a nomeação de membros do
Conselho de Administração da Companhia está em conformidade com esta Política.
_________________________________
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