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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Andre de Carvalho Novaes

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee

Cargo do responsável

Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
Item não aplicável à Companhia, pois não há novo ocupante do cargo de Presidente ou
de Diretor de Relações com Investidores.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0009-86

Período de prestação de serviço

01/01/2014

Descrição do serviço contratado

Auditoria das Demonstrações Financeiras, revisão das informações trimestrais – ITR, revisão dos procedimentos adotados
para provisionamento das perdas em crédito em atendimento a Resolução do Banco Central do Brasil nº 2.682/99, revisão dos
procedimentos sobre o sistema de controles internos e o de descumprimento de dispositivos legais e regulamentares em
atendimento a Circular do Banco Central do Brasil nº 3.467/09, revisão do Formulário de Referência.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O total da remuneração dos auditores independentes na prestação de serviços de auditoria e revisão das demonstrações
contábeis relativos ao exercício social encerrado em 2014 foi de R$ 157.575,76, para o exercício social encerrado em 2015 foi
de R$ 165.289,26, para o exercício social encerrado em 2016 foi de R$ 499.173,55, para o exercício social encerrado em
2017 foi de 486.644,07 e para o exercício social encerrado em 2018 foi de R$ 572.000,00 (o valor inclui impostos e é referente
somente a serviços de auditoria). Os montantes das remunerações se referem a totalidade dos serviços prestados, não houve
contratação ou mensuração dos valores de forma individualizada dos serviços.

Justificativa da substituição

Não houve substituição.

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

Não aplicável porque não houve substituição do auditor nos três últimos exercícios sociais.

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Eduardo Tomazelli Remedi

01/01/2019

325.356.168-23

Endereço
Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 417, 15 e 16 andar, Centro, Curitiba, PR, Brasil, CEP 80410180, Telefone (11) 996161865, e-mail: eremedi@kpmg.com.br
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2.3 - Outras informações relevantes

2.3 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este item 2 foram divulgadas nos itens acima.
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3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)
Patrimônio Líquido

Exercício social (31/12/2018)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

1.169.792,74

1.096.156,00

1.324.224,00
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3.2 - Medições não contábeis

3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje
divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o
emissor deve:
a. informar o valor das medições não contábeis
b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas
c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a
correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente.
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4 - Política de destinação dos resultados
2018

2017

2016

Regras sobre
retenção de lucros

Além das reservas legais, o
estatuto social do Banco
RCI
Brasil
S.A.
(“Companhia”) prevê que
até 5% do lucro líquido do
exercício pode ser destinado
para a constituição da
reserva legal, até que ela
atinja os limites fixados em
lei, e que o valor necessário
pode ser destinado, quando
for o caso, para a
constituição da reserva para
contingências, nos termos
do art. 195 da Lei nº
6.404/76.
Ademais, a Companhia
manterá a reserva de lucros
estatutária
denominada
“Reserva
para
Contingências”, que terá por
fim o pagamento de
contingências
que
a
Companhia figure no polo
passivo.

Além das reservas legais, o
estatuto social do Banco RCI
Brasil S.A. (“Companhia”)
prevê que até 5% do lucro
líquido do exercício pode ser
destinado para a constituição da
reserva legal, até que ela atinja
os limites fixados em lei, e que
o valor necessário pode ser
destinado, quando for o caso,
para a constituição da reserva
para contingências, nos termos
do art. 195 da Lei nº 6.404/76.
Ademais,
a
Companhia
manterá a reserva de lucros
estatutária
denominada
“Reserva para Contingências”,
que terá por fim o pagamento de
contingências que a Companhia
figure no polo passivo.

Além das reservas legais, o
estatuto social do Banco RCI
Brasil S.A. (“Companhia”)
prevê que até 5% do lucro
líquido do exercício pode ser
destinado para a constituição
da reserva legal, até que ela
atinja os limites fixados em lei,
e que o valor necessário pode
ser destinado, quando for o
caso, para a constituição da
reserva para contingências,
nos termos do art. 195 da Lei
nº 6.404/76.
Ademais,
a
Companhia
manterá a reserva de lucros
estatutária
denominada
“Reserva para Contingências”,
que terá por fim o pagamento
de contingências que a
Companhia figure no polo
passivo.

Valores das
retenções de lucros

Reserva legal: R$11.031
Reserva
Estatutária:
R$136.333
RESERVA: R$147.364

Reserva legal: R$9.308
Reserva Estatutária: R$0,00
RESERVA: R$9.308

Reserva legal: R$3.961
Reserva Estatutária: R$0,00
RESERVA: R$3.691

Regras sobre
distribuição de
dividendos

O estatuto social da
Companhia prevê que pelo
menos 25% do lucro líquido
do exercício, ajustado nos
termos do artigo 202 da Lei
6.404/76
(“Lei
das
Sociedades por Ações”),
seja anualmente distribuído
aos acionistas a título de
dividendo obrigatório.

O estatuto social da
Companhia prevê que pelo
menos 25% do lucro líquido
do exercício, ajustado nos
termos do artigo 202 da Lei
6.404/76
(“Lei
das
Sociedades por Ações”),
seja anualmente distribuído
aos acionistas a título de
dividendo obrigatório.

O estatuto social da Companhia
prevê que pelo menos 25% do
lucro líquido do exercício,
ajustado nos termos do artigo 202
da Lei 6.404/76 (“Lei das
Sociedades por Ações”), seja
anualmente
distribuído
aos
acionistas a título de dividendo
obrigatório.

Periodicidade das
distribuições de
dividendos

A Companhia segue a regra
da Lei das Sociedades por
Ações,
ou
seja,
de
distribuição anual, podendo
também a Companhia, por
deliberação do conselho de
administração,
levantar
balanço semestral e declarar
dividendos à conta de lucro
apurado nesses balanços.
Ainda, o conselho de
administração
poderá
declarar
dividendos
intermediários, à conta de

A Companhia segue a regra
da Lei das Sociedades por
Ações,
ou
seja,
de
distribuição anual, podendo
também a Companhia, por
deliberação do conselho de
administração,
levantar
balanço
semestral
e
declarar dividendos à conta
de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o conselho
de administração poderá
declarar
dividendos
intermediários, à conta de

A Companhia segue a regra da Lei
das Sociedades por Ações, ou seja,
de distribuição anual, podendo
também a Companhia, por
deliberação do conselho de
administração, levantar balanço
semestral e declarar dividendos à
conta de lucro apurado nesses
balanços. Ainda, o conselho de
administração poderá declarar
dividendos intermediários, à conta
de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Restrições à
distribuição de
dividendos

2018

2017

lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou
semestral. A Companhia
informa que não possui
política de destinação de
resultados
formalmente
aprovada.

lucros acumulados ou de
reservas
de
lucros
existentes
no
último
balanço anual ou semestral.
A Companhia informa que
não possui política de
destinação de resultados
formalmente aprovada.

Salvo pelo disposto na Lei
das Sociedades por Ações,
não há restrições quanto à
distribuição de dividendos
pela Companhia.

Salvo pelo disposto na Lei
das Sociedades por Ações,
não há restrições quanto à
distribuição de dividendos
pela Companhia.

2016

Salvo pelo disposto na Lei das
Sociedades por Ações, não há
restrições quanto à distribuição de
dividendos pela Companhia.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2018

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2017

Exercício social 31/12/2016

220.627.751,67

176.848.271,94

75.261.906,45

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

47,500000

225,050000

129,980000

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

18,860414

16,982626

5,982603

Dividendo distribuído total

104.798.182,04

398.000.000,00

97.828.000,00

Lucro líquido retido

115.829.569,63

106.156.075,73

3.961.152,97

30/04/2019

27/02/2018

28/04/2017

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

34.939.222,00

20/02/2019

20.983.372,00

21/07/2017

46.584.473,02

16/01/2017

Preferencial

38.324.778,00

20/02/2019

23.016.628,00

21/07/2017

51.243.526,98

16/01/2017

Ordinária

17.168.213,00

20/02/2018

Preferencial

18.831.787,00

20/02/2018

Dividendo Obrigatório
Ordinária

15.038.487,89

29/06/2019

100.147.911,00

02/05/2017

Preferencial

16.495.694,13

29/06/2019

109.852.089,00

02/05/2017

Ordinária

51.504.640,00

21/07/2017

Preferencial

56.495.360,00

21/07/2017
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de
lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2018

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
8.679.715.701,55

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
7,41987483
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2018)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Quirografárias

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

3.337.273.612,13

4.176.493.412,52

778.912.946,31

387.035.730,59

8.679.715.701,55

3.337.273.612,13

4.176.493.412,52

778.912.946,31

387.035.730,59

8.679.715.701,55

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes

3.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 3.
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4.1 - Descrições dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) envolve a
exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor
mobiliário de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Formulário de Referência e, se for o caso, no prospecto da oferta dos respectivos
valores mobiliários, os riscos mencionados abaixo e as demonstrações financeiras da Companhia e
respectivas notas explicativas. Os negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores
de risco mencionados abaixo. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia e, no
caso de valores mobiliários representativos de dívida, a capacidade de pagamento da Companhia pode ser
adversamente afetada em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os
potenciais investidores poderão perder parte substancial de seu investimento nos valores mobiliários de
emissão da Companhia. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e que acredita que
atualmente podem afetá-la adversamente, de modo que riscos adicionais não conhecidos pela Companhia
atualmente ou que a Companhia considera irrelevantes também podem afetar adversamente a Companhia.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o
contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou
causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa
que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia, bem como
no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia e, quando aplicável, na capacidade de pagamento
da Companhia dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção
“4. Fatores de Risco” devem ser compreendidas nesse contexto. Os fatores de risco estão organizados em
ordem de relevância, sendo o primeiro (a) mais relevante e o (j) menos relevante, bem como da mesma forma
estão organizados os seus subitens, quando presentes:
(a)

Riscos Relacionados ao Emissor

a.1. Evolução do mercado de financiamento (Considerando PF e PJ)
Com base nos dados da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), de agosto de 2018 encerrou com um
saldo total de R$ 3.154,95 bi nas operações de crédito, o que significa um acréscimo de aproximadamente
2,25% em relação ao mês de dezembro de 2017. O saldo total de crédito do sistema financeiro representa
46,21% do PIB nominal ao final do ano de 2018. Além disso, o arrendamento mercantil encerrou dezembro
de 2018 com um saldo de R$ 11,5 bi, apresentando retração de 8,83% em relação ao mesmo mês do ano
anterior. Como a companhia atua no mercado de financiamentos e arrendamento mercantil, ela é impactada
pela diminuição do mercado. Some-se a isso, as variações nas taxas de juros, que são sensíveis a fatores fora
do controle da Companhia, afetando as suas receitas.
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a.2 Evolução do mercado de financiamento (Considerando apenas PF)
Novamente, a partir dos dados da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), do mês de agosto de 2018,
o saldo total de crédito do sistema financeiro foi de R$ 1.720,53 bi, o que corresponde um crescimento de
aproximadamente 4,36% em relação ao mês de dezembro de 2017. Além disso, esse valor corresponde a
25,20% de toda riqueza produzida pelo país. O arrendamento mercantil para pessoa física, por sua vez,
fechou dezembro de 2018 com um saldo de R$ 1,01 bi, apresentando retração em relação a dezembro do ano
anterior de 9,86%.
Do mesmo modo, considerando que a Companhia atua no mercado de financiamentos e arrendamento
mercantil, ela é afetada pela diminuição do mercado. Além disso, as variações nas taxas de juros, que são
sensíveis a fatores fora do controle da Companhia, afetam as receitas da Companhia.
Finalmente, a Companhia também está sujeita ao aumento nos créditos inadimplentes em um ambiente de
baixas taxas de juros, em decorrência de situações de alta taxa de desemprego e condições de recessão.

a.3 Concentração na carteira de financiamentos
As operações de financiamentos realizadas pela Companhia concentram-se no setor de automóveis novos e
usados, que, por sua vez, é suscetível a crises econômico financeiras apresentando uma correlação elevada
com o desempenho macroeconômico do País. Dessa forma, no caso de crise econômica que implique na
redução da demanda no setor automobilístico, haverá redução dos financiamentos como forma de aquisição
de veículos, afetando negativamente os resultados da Companhia.

a.4 Risco Operacional
A Companhia utiliza sistemas operacionais internos e terceirizados para conduzir suas operações. Estes
sistemas estão sujeitos a falhas internas operacionais e de procedimento, bem como a eventos externos. Estes
eventos podem resultar em fraudes, falhas de segurança da informação, interrupção ou dificuldades de
operação dos sistemas, falhas na manutenção da confidencialidade de informações, falhas na concepção e
modelagem de produtos e serviços bancários, não cumprimento de obrigações com os clientes, fornecimento
de informações incompletas ou intempestivas a entidades externas, órgãos reguladores, acionistas e
investidores, vícios na formalização de operações, falhas na custódia de documentos e mau relacionamento
com parceiros comerciais, fornecedores e terceiros e continuidade de negócios. A ocorrência de quaisquer
destes eventos, que não seja prontamente e adequadamente corrigido, poderá afetar negativamente os
resultados da Companhia.

a.5 Concorrência de outros produtos financeiros
O Crédito Direto ao Consumidor (“CDC”) e o Arrendamento Mercantil enfrentam a concorrência de outros
produtos disponíveis no mercado brasileiro. Dessa forma, caso seja mais vantajoso para as instituições
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financeiras e/ou para os financiados fazer uso de outros instrumentos que não o CDC ou o arrendamento
mercantil, como, por exemplo, o consórcio, os negócios das companhias que operam com CDC ou
arrendamento mercantil poderão ser negativamente afetados.
a.6 Imprecisão acerca do futuro da Companhia
Não há garantias de que o desempenho futuro da Companhia seja consistente com as informações prestadas
neste Formulário de Referência. Os eventos futuros poderão diferir sensivelmente das tendências aqui
indicadas, dependendo de vários fatores discutidos neste item e em outras seções deste Formulário de
Referência. As expressões “acredita que”, “espera que” e “antecipa que”, bem como outras expressões
similares, identificam informações acerca das perspectivas do futuro da Companhia. Os potenciais
investidores são advertidos a examinar com toda a cautela e diligência as informações contidas neste
Formulário de Referência e a não tomar decisões de investimento unicamente baseados em previsões futuras
ou expectativas.
a.7 Mecanismos de avaliação de desempenho de órgãos de administração do emissor (Conselho Fiscal,
Conselho de Administração e Comitês)
A Companhia não adota mecanismos de avaliação de metas e desempenho para seus órgãos de administração
o que pode prejudicar o bom funcionamento, desempenho e objetivos desses órgãos e da própria Companhia.
(b)

Riscos Relacionados a Seus Clientes

b.1 A inadimplência de clientes poderá afetar negativamente os resultados da Companhia
Alterações significativas nas condições macroeconômicas relacionadas à atividade, renda e emprego, dentre
outros, podem levar os tomadores de recursos em geral a enfrentar dificuldades para efetuar pagamentos
relativos aos financiamentos. Caso os clientes da Companhia tenham dificuldades em honrar seus
compromissos financeiros com da Companhia, os resultados poderão ser negativamente afetados.
b.2 Risco de crédito
As operações de financiamento/arrendamento mercantil envolvem a análise de crédito de clientes por parte
das companhias que contratam o produto. Caso o país venha a atravessar situações macroeconômicas
adversas no futuro, o risco de crédito dos clientes da Companhia pode vir a se deteriorar rapidamente,
comprometendo, assim, os seus resultados.
(c)

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia Atue

c.1 Riscos relacionados a fatores macroeconômicos
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O governo brasileiro intervém frequentemente na economia brasileira, e nessas ocasiões faz mudanças
significativas na política e nas regulamentações. No passado, o governo brasileiro adotou medidas, incluindo,
entre outras, mudanças nas regulamentações, controles de preços, controles de capital, alterações no regime
da taxa de câmbio e limitações sobre importações, as quais afetaram os preços dos ativos no país.
Recentemente, o governo brasileiro adotou outras medidas, como mudanças e restrições nas políticas
tributárias, que afetaram os preços dos ativos brasileiros e o preço de negociação de nossos valores
mobiliários. A Companhia, e o preço de negociação de nossos valores mobiliários, podem ser afetados de
forma adversa por mudanças na política, leis ou nas regulamentações em nível federal, estadual e municipal
envolvendo ou afetando fatores como:
• taxas de juros;
• volatilidade da moeda;
• inflação;
• exigências de reservas;
• exigências de capital;
• liquidez dos mercados de capitais e de crédito;
• empréstimos vencidos;
• políticas fiscais;
• controles de taxas cambiais e restrições sobre remessas ao exterior; e
• outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o afetem.
As incertezas sobre se o governo brasileiro irá implementar mudanças na política ou na regulamentação
criam instabilidade na economia brasileira, aumentando a volatilidade dos mercados mobiliários, podendo
trazer um efeito negativo sobre a Companhia e seus valores mobiliários. A recente instabilidade econômica
e política têm levado a uma percepção negativa sobre a economia brasileira e o aumento na volatilidade dos
mercados mobiliários do país, o que também pode ter efeito adverso sobre nós e nossos valores mobiliários.
As crises políticas no Brasil também afetaram o desenvolvimento da economia brasileira e a percepção dos
investidores sobre o país. Por exemplo, os protestos nas ruas, que começaram em meados de 2013 e
prosseguiram em 2014 e 2015, demonstraram a grande insatisfação do povo perante a corrupção que assolou
a economia do país. Ademais, a partir do biênio 2016/2017, a consolidação de investigações de corrupção,
como por exemplo a “Lava Jato”, que envolveu companhias de óleo e gás, energia, construção e
infraestrutura, bem como executivos, agentes públicos e políticos, aumentaram a aversão a risco dos
investidores com relação ao Brasil. Isso acabou refletindo na depreciação do real frente ao dólar norteamericano e flutuações adversas nos preços do real brasileiro com relação a swaps de crédito (CDS).
Em 2017 a economia começou timidamente a dar mostras de recuperação após uma longa recessão que o
país enfrentou no triênio 2014/2016. Exemplos disso, é a menor flutuação do câmbio; com a estabilização
do rombo fiscal - ainda que o cenário político não esteja colaborando -; inflação acumulada no ano de 3,75%,
se mantendo abaixo da banda inferior da meta da inflação, o que fez com que o Conselho Monetário Nacional
(CMN) em sessão extraordinária realizada em 29 de junho de 2017 alterasse para 4,25% a meta inflacionária
de 2019 e 4,00% para o ano de 2020, algo que não acontecia há 14 anos. Todos esses acontecimentos são
importantes para uma possível retomada no crescimento da economia. Entretanto, nenhuma garantia pode
ser dada que a economia brasileira continuará esse ciclo de crescimento econômico e que os índices descritos
acima apresentarão melhora e/ou estabilização.
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Além do mais, a Companhia não possui condições de estimar inteiramente o impacto de desenvolvimentos
macroeconômicos e políticos brasileiros e das mudanças na política regulatória da economia em suas
operações e atividades de crédito, nem de prever como as medidas atuais ou futuras implementadas pelos
responsáveis pelas políticas regulatórias podem impactar o seu negócio. Ademais, devido à instabilidade
política atual, existe incerteza substancial com relação às políticas econômicas futuras e a Companhia não
pode prever quais políticas serão adotadas pelo governo brasileiro e se essas políticas irão afetar de maneira
negativa a economia ou seu negócio ou desempenho financeiro. Quaisquer mudanças nas exigências de
capital regulatório para crédito, exigências de reserva, ou regulamentações sobre produtos e serviços, dentre
outras, ou incerteza políticas impactam negativamente e de forma relevante os negócios da Companhia.
A taxa Selic (meta) em julho de 2015 chegou a atingir a 14,25%, estabilizando nesse valor. Logo após, em
2016 iniciou-se o processo de cortes na taxa, ocorrendo reduções de 25 pontos-base nas duas últimas reuniões
do ano, fechando no referido ano, em 13,75%. Já em 2017, por sua vez, ampliaram-se as quedas. Logo nas
duas primeiras reuniões do ano definiu-se um corte de 0,75%, e nas quatro posteriores, os cortes foram da
ordem de 1% em cada um dos encontros da diretoria colegiada do Banco Central. Logo após, um corte de
75 pontos base e outro de 50 pontos base, fazendo com que o ano de 2017 encerrasse com a taxa básica de
juros no patamar de 7,00%. Por fim, de acordo com o Boletim Focus, as expectativas do mercado são de
uma taxa Selic ao final de 2018 no patamar de 6,50%, e ao final de 2019 por volta de 8,00%, o que indica
uma mudança de trajetória das taxas de juros, ou seja, o final do ciclo de quedas seguido de um início de
alta.
A maior parte da renda da Companhia, despesas, ativos e passivos está diretamente atrelada a taxas de juros.
Com isso, os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia são afetados significativamente
pela inflação, pelas oscilações das taxas de juros e pelas políticas monetárias governamentais relacionadas,
todos os quais poderão ter um efeito adverso relevante sobre o crescimento da economia brasileira e sobre o
seu custo financeiro. Quaisquer alterações de taxas de juros poderão prejudicar os negócios, a situação
financeira e os resultados operacionais da Companhia. Além disso, aumentos das taxas de juros básicos
podem nos prejudicar pelo fato de reduzirem a demanda pelos produtos de crédito e investimento,
aumentarem os custos de provimento de recursos e aumentar o risco de inadimplemento por parte de nossos
clientes.
A inflação tem impacto negativo nas despesas de pessoal e outras despesas administrativas da Companhia,
que são diretas ou indiretamente vinculadas aos índices de inflação, em geral o Índice de Preços ao
Consumidor – Amplo, ou “IPCA”, e o Índice Geral de Preços-Mercado) ou “IGP-M”.
A inflação e as medidas para contê-la e especulação relacionada à possíveis medidas com relação à inflação
podem contribuir de maneira significativa para a incerteza com relação à economia brasileira e enfraquecer
a confiança dos investidores no Brasil. Futuras ações governamentais brasileiras, inclusive reduções de taxa
de juros, intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou determinar o valor do real, podem
despertar aumentos na inflação e afetar de modo adverso o desempenho da economia brasileiro como um
todo. Quaisquer dos desenvolvimentos mencionados acima podem adversamente afetar a qualidade do ativo.
Ademais, a alta taxa de inflação do Brasil, acrescida por taxas de juros altas e em aumento, diminuindo gasto
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do consumidor e aumentando o desemprego, pode ter um impacto adverso substancial sobre a economia
brasileira como um todo, bem como sobre nossas condições, operações e lucros financeiros.
A volatilidade cambial poderá ter efeito negativo substancial sobre a economia brasileira e sobre nossos
negócios.
Em 2016, o real passou por fortes flutuações em relação à moeda norte americana, principalmente em virtude
da instabilidade política no Brasil, passando por grande desvalorização frente ao dólar norte americano no
início do ano em questão. No entanto, no final do mesmo ano fechou com a taxa de R$3,26 por US$1,00. Já
em 2018, as taxas (compra) iniciaram em R$ 3,16 por US$ 1,00 e atingiram, ao final de dezembro 2018 a
cotação de R$ 3,87 por unidade monetária de dólar americano.
c.2 Efeitos da retração no nível da atividade econômica
As operações de arrendamento mercantil apresentam historicamente uma correlação direta com o
desempenho da economia nacional. Eventual retração no nível de atividade da economia brasileira,
ocasionada seja por crises internas ou crises externas, pode acarretar à Companhia redução do seu nível de
operações e receitas e, ainda, o aumento nos índices de inadimplência de suas operações já contratadas.
c.3. Risco de Liquidez
O Risco de Liquidez é definido como a possibilidade de não se cumprir com as obrigações de pagamento
no prazo ou de realizá-lo com um custo excessivo. Entre as tipologias das perdas ocasionadas por esse
risco, se encontram as perdas por vendas forçadas de ativos ou impactos na margem pelo descasamento
entre as previsões de saídas e entradas de caixa.
O Risco de Liquidez da Companhia ocorreria em cenários de não recebimento de parte do fluxo de caixa
de ativos (principalmente créditos) e/ou oriundo pela perda de passivos sem a recomposição por novos a
preços de mercado. Tal fato poderia estar relacionado a eventos sistêmicos e/ou idiossincráticos.
c.4 Aumento da carga tributária
Qualquer alteração na legislação tributária vigente que acarrete aumento de alíquota dos tributos incidentes
sobre as sociedades de arrendamento mercantil e/ou sobre as operações de arrendamento mercantil poderá
afetar de forma negativa as atividades, o resultado operacional e a condição financeira da Companhia.
Atualmente as empresas de arrendamento mercantil sofrem a incidência de ISS na sede da empresa, como é
o caso da Companhia. Houve discussão administrativa e judicial se a tributação de ISS deveria ser cobrada
na sede da empresa ou no local onde o bem é negociado. Em 28/11/2013 foi definido pelo STJ que o
recolhimento do ISS deverá ser efetuado na sede da empresa e que deverá haver forte fiscalização para que
as empresas não criem sedes-fantasmas para obter benefício na alíquota municipal.
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Além disso, para o período-base compreendido entre 1º de setembro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, nos
termos da Lei 13.169/2015 (resultado da conversão em Lei da Medida Provisória (MP) 675/2015), a alíquota
da CSLL para as instituições financeiras foi elevada de 15% para 20%.
c.5 Mudanças na economia global e outros mercados emergentes
O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários
níveis, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países da América Latina e
outros mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um
impacto desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises
em outros países emergentes ou políticas econômicas de outros países, dos Estados Unidos em particular,
podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Qualquer
dos acontecimentos mencionados acima pode afetar desfavoravelmente a Companhia em acessar os
mercados financeiros e de capitais e financiar suas operações no futuro em termos aceitáveis ou não.
(d)

Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Companhia Atue

O setor financeiro/bancário é um dos mais bem regulamentados no Brasil. O Governo Federal regulamenta
as operações das instituições financeiras brasileiras e quaisquer modificações nas leis e nos regulamentos
existentes ou a imposição de novas leis e regulamentos poderá afetar adversamente as operações e receitas
da Companhia. O Conselho Monetário Nacional (“CMN”) é um órgão normativo, sendo responsável pela
fixação das diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial do Brasil. O Banco Central do Brasil
(“Banco Central”) atua como órgão executivo central do sistema financeiro, cabendo-lhe a responsabilidade
de cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema. Assim, as instituições
financeiras estão sujeitas a uma extensa e contínua fiscalização por parte do Banco Central. Não é possível
prever quando o Governo Federal, por meio do CMN ou do Banco Central, irá alterar ou elaborar novas
regulamentações que se aplicam às operações. A estrutura da regulamentação aplicável às instituições
financeiras brasileiras evolui frequentemente. As leis e os regulamentos existentes podem ser alterados, a
maneira como as leis e regulamentos são aplicados ou interpretados pode mudar e novas leis e novos
regulamentos podem vir a ser adotados. Essas mudanças podem afetar a Companhia adversamente. Em
particular, o Governo Federal, numa tentativa de implementar políticas econômicas, tem historicamente
promulgado regulamentações que afetam as instituições financeiras. Essas regulamentações são usadas pelo
Governo Federal para controlar a disponibilidade de crédito e reduzir ou aumentar o consumo no País,
através, inclusive, da imposição de exigências de recolhimentos compulsórios por instituições financeiras, o
que reduz o volume de recursos disponíveis para a realização de empréstimos e investimentos.
Não podemos assegurar que o Banco Central não aumentará ou criará novas exigências de reservas ou
depósitos compulsórios.
Assim, alterações na regulação setorial, como aumento da taxa básica de juros, da exigência de depósitos
compulsórios ou de capital mínimo (Basileia), limitação das taxas de empréstimos entre outras, poderão
provocar redução da atividade, da margem operacional do setor bancário e da Companhia e afetar a
lucratividade da Companhia.
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(e)

Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros onde a Companhia Atue

Mudanças na economia global e outros mercados emergentes
O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários
níveis, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países da América Latina e
outros mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um
impacto desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises
em outros países emergentes ou políticas econômicas de outros países, dos Estados Unidos em particular,
podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Qualquer
dos acontecimentos mencionados acima pode afetar desfavoravelmente a Companhia em acessar os
mercados financeiros e de capitais e financiar suas operações no futuro em termos aceitáveis ou não.
(f)

Riscos Relacionados a Seus Fornecedores

A Companhia capta recursos junto a instituições financeiras e poderá se utilizar de investidores no mercado
local para financiar as suas operações. No entanto, nem sempre a Companhia consegue repassar aos seus
clientes as mesmas condições de remuneração por ela contratadas quando da captação de recursos podendo
conceder financiamentos com indexadores diferentes. O descasamento de taxas e prazos entre a captação de
recursos pelo Companhia e os financiamentos por ela concedidos aos seus clientes podem vir a afetar
adversamente o fluxo de caixa e o desempenho financeiro da Companhia. A Companhia possui indicadores
de controle do descasamento de taxas e prazos entre a captação de recursos e os financiamentos por ela
concedidos aos seus clientes, tais indicadores podem vir a afetar adversamente o fluxo de caixa e o
desempenho financeiro da Companhia em caso de desestabilização da economia.
(g)

Riscos Relacionados ao Controlador, direto ou indireto, ou Grupo de Controle

O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander Brasil”) é um dos acionistas da Companhia e seu prestador de
serviços operacionais, utilizando os seus sistemas para realizar as operações internas e junto aos seus clientes.
Caso o Santander Brasil, por qualquer motivo, deixe de prestar tais serviços, a Companhia terá que criar uma
estrutura própria ou contratar serviços de terceiros.
(h)

Riscos Relacionados a Questões Socioambientais

A Companhia entende que as questões socioambientais relacionadas às atividades de seus clientes são ponto
de suma importância para a realização da análise de risco. Além disso, a Companhia iniciou um procedimento
para revisão dessas políticas setoriais no âmbito socioambiental, o que incluiu uma análise prévia das
políticas adotadas pelas demais instituições financeiras e equiparadas, bem como das expectativas,
tendências e interesses de organizações não governamentais que atuam na área. Esse processo culminou na
adoção de uma política pelo Conselho de Administração da Companhia em 28 de dezembro de 2015. Caso
os riscos socioambientais aos quais a Companhia está exposta não sejam apropriadamente administrados,
tais riscos terão um efeito material adverso nos negócios, condição financeira e resultados da Companhia.
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(i)

Riscos Relacionados a Seus Acionistas

Não há riscos relevantes envolvendo a Companhia cuja fonte seja seus acionistas.
(j)

Riscos Relacionados a Suas Controladas e Coligadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui empresas controladas e coligadas
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4.2 - Descrição dos Principais Riscos de Mercado
No curso normal de seus negócios, o Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) está exposto a vários riscos que são
inerentes às suas atividades.
A maneira como são identificados e geridos esses riscos é fundamental para a sua lucratividade, sendo os riscos
mais significativos os seguintes:
Risco de Mercado
- Efeitos da elevação da taxa de juros;
- Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do Real; e
- Análise de Sensibilidade
Risco de Mercado
O risco de mercado está relacionado ao impacto negativo sobre o valor dos ativos e passivos da Companhia
causado por oscilações de fatores como taxa de juros ou taxas de câmbio, conforme destacado abaixo:

(i)

Efeitos da Elevação da Taxa de Juros

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros praticadas no mercado, assim como os
contratos de financiamento pela Companhia com seus clientes. Na hipótese de elevação das taxas de juros, (i)
serão aumentados os custos da dívida da Companhia; (ii) o risco de crédito dos clientes da Companhia poderá se
deteriorar e (iii) as demais atividades da Companhia relacionadas aos juros, também poderão ser afetadas,
contribuindo, também, para o aumento dos custos da Companhia. Neste caso, os negócios da Companhia, sua
condição financeira e o resultado de suas operações serão afetados negativamente.
Desta forma, a cada 1% de aumento nas taxas de juros o custo da dívida da Companhia poderá ser aumentado em
aproximadamente R$ 82,7 milhões dentro de um horizonte de 12 meses.
As taxas de juros constituem um dos principais instrumentos de manutenção da política monetária do Governo
Federal. Uma política monetária restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de longo prazo, por
conta de uma resposta do Banco Central do Brasil a um eventual aumento inflacionário pode causar uma
diminuição generalizada do investimento privado afetando diretamente o mercado de financiamento de
automóveis e, consequentemente, a Companhia. Contudo, a Companhia não tem controle sobre quais medidas ou
políticas o Governo Federal poderá adotar no futuro e, portanto, não pode prevê-las.

PÁGINA: 26 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

(ii)

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real

A moeda brasileira sofre historicamente de alta volatilidade em relação a outras moedas. No âmbito interno, temos
no histórico a mudança de regimes cambiais, uso de planos econômicos, controles sobre fluxos, etc. No âmbito
externo, as expectativas macroeconômicas em torno de economias desenvolvidas (como EUA e União Europeia)
e emergentes (como a China) colaboram para aumentar a volatilidade do real frente às demais moedas, dado que
o Brasil tem economia em grande parte vinculada ao setor externo. Ainda que modelos de previsão e expectativas
de mercado possibilitem a construção de cenários, não é possível inferir que a cotação do real frente a outras
moedas permanecerá em determinado nível, seja ele de real valorizado ou desvalorizado, por tempo
indeterminado, sendo necessário o acompanhamento constante dos fatores de riscos vis a vis posições assumidas
pela Companhia.
Como cenários de riscos; as desvalorizações do real frente a outras moedas podem criar pressões inflacionárias
adicionais no Brasil, que por sua vez podem afetar negativamente as operações e a situação financeira da
Companhia. As desvalorizações do real tendem a causar aumento do custo dos insumos de produção e
consequentemente aumento da inflação. A inflação, por sua vez, corrói o poder de compra e de poupança da
economia, favorecendo o estabelecimento de cenários de recessão. Por outro lado, valorizações da taxa de cambio
podem ser desfavoráveis a setores exportadores e indústria local, dada maior atratividade dos produtos importados.
Desse modo, as situações mencionadas anteriormente podem afetar desfavoravelmente os negócios, resultados
operacionais e financeiros e fluxo de caixa da Companhia.
Os riscos relacionados à instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real para a Companhia são de perfil
qualitativo, de forma que sua mensuração objetiva é inviável, uma vez que atualmente a Companhia não possui
operações indexadas em moedas estrangeiras, sendo a Companhia afetada indiretamente por esse risco.

(iii)

Análise de sensibilidade

As informações foram produzidas com base no conteúdo dos sistemas produtos e da contabilidade, sendo que os
cálculos foram realizados com as metodologias do Conglomerado Santander. Nesse sentido, os instrumentos
financeiros são segregados nas carteiras de negociação e “banking”, conforme efetuado no gerenciamento da
exposição de risco de mercado, de acordo com as melhores práticas de mercado e com os critérios de classificação
de operações e gestão de capital do Novo Método Padronizado de Basiléia II do Banco Central do Brasil. Carteira
de negociação consiste em todas as operações com instrumentos financeiros e mercadorias, inclusive derivativos,
mantidas com intenção de negociação e a carteira “banking” consiste nas operações estruturais provenientes das
diversas linhas de negócio da Companhia e seus eventuais “hedges”.

A Companhia efetua a análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros conforme exigências dos órgãos
reguladores e as boas práticas internacionais, considerando as informações de mercado e cenários que afetariam
negativamente em suas posições.
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O quadro resumo apresentado abaixo sintetiza valores de sensibilidade gerados pelos sistemas corporativos da
Companhia, referente a carteira "banking", para cada um dos cenários da carteira do dia 29 de dezembro de 2017,
e não apresentava saldo na carteira de negociação.
Por meio da análise de sensibilidades e dada a estrutura de ativos, passivos e coberturas (derivativos) da
companhia, temos que, em 29/12/2017, variações de 10bps na curva de juros levariam a uma redução de R$ 562
mil no valor econômico da companhia. De modo similar, caso a curva de juros pré-fixada mude em 25% e 50%,
a redução de valor econômico seria de R$ 10,7MM e R$ 20,8MM, respectivamente. Não há risco de mercado
representativo gerado pelo risco de taxa de juros em outros indexadores ou moedas, tampouco há risco de variação
cambial assumido pela companhia.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) atualmente está sujeito a processos judiciais e administrativos
sobre diversas questões legais, regulatórias e administrativas decorrentes do curso normal de seus negócios.
As principais categorias de processos administrativos e judiciais às quais estamos sujeitos incluem: ações
administrativas e judiciais relativas a tributos; ações judiciais cíveis, especialmente as propostas por clientes
relativas aos produtos de financiamento, arrendamento e serviços, em especial ações de repetição de tarifas,
revisionais e indenizatórias; e processos instaurados por antigos funcionários relativos a supostas violações
de direitos trabalhistas.
Em 31 de dezembro de 2018, excetuando-se os processos de cobrança de busca e apreensão e reintegração
de posse movido contra clientes, a Companhia figurava em 4.188 processos administrativos e judiciais,
sendo 893 processos administrativos e judiciais fiscais, 97 processos judiciais trabalhistas e 3.198 processos
judiciais cíveis.
A Companhia não registra provisões quando o risco de perda é remoto e/ou possível e até quando não seja
prolatada sentença judicial de primeiro grau. Quando existe um risco provável de perda, geralmente a
Companhia tenta realizar acordos. A Companhia registra provisões (i) com base na análise e parecer legal
dos consultores jurídicos interno e externo ou (ii) considerando a média histórica de perdas em
determinadas categorias de ações.
Processos Administrativos
A Companhia é parte em processos administrativos, sobretudo de natureza tributária. Apresentamos a
seguir os detalhes dos processos administrativos em que a Companhia é parte, que não estão sob sigilo e
que a Companhia considera relevantes em 31 de dezembro de 2018.
Processo Administrativo nº 35.160/2012 - Município de Uberlândia
(a) Juízo
(b) Instância
(c) Data de
Instauração
(d) Partes no
Processo
(e) Valores, bens
ou direitos
envolvidos

(f) Principais Fatos

(g) Chance de
Perda

Instância administrativa municipal
Instância administrativa municipal
26/10/2012
Município de Uberlândia (“Município”) x Companhia
Trata-se de processo administrativo de cobrança promovido pelo Município de
Uberlândia/MG em razão de valores supostamente devidos a título de imposto
sobre serviços (“ISS”) em razão de contratos de arrendamento mercantil
firmados no município no período de 2007 a 2012. Valor total envolvido de R$
2.897.414,19
Município alega que a competência para recolhimento do ISS é no município
de circulação do veículo, nada obstante a tese da Companhia, com base em
precedentes do Supremo Tribunal de Justiça (“STJ”) é de que a competência é
do local da sede a empresa, ou seja, Curitiba-PR. O valor pleiteado pelo
município é de R$ 2.897.414,19, o processo ainda aguarda decisão.
Remota
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(h) Análise do
Impacto em Caso
de Perda do
Processo

Em caso de decisão desfavorável na via administrativa, será proposta a
execução fiscal pelo Município, sendo que a Companhia apresentará embargos
à execução requerendo a aplicação do entendimento consolidado no STJ. Nada
obstante, caso a decisão não seja revertida haverá desembolso de caixa e
registro no resultado contábil no valor de R$ 2.897.414,19.

Processo Administrativo nº 335.431/2011 - Município de Serra
Instância administrativa municipal
(a) Juízo
Instância administrativa municipal
(b) Instância
28/12/2011
(c) Data de Instauração
Município de Serra-ES x Companhia.
(d) Partes no Processo
Trata-se de processo administrativo de cobrança promovido pelo
(e) Valores, bens ou
Município de Serra/ES em razão de valores supostamente devidos a
direitos envolvidos
título de ISS em razão de contratos de arrendamento mercantil
firmados no município no período compreendido antes do início da
medida administrativa. Valor total envolvido de R$ 2.876.204,54
Município alega que a competência para recolhimento do ISS é no
(f) Principais Fatos
município de circulação do veículo, nada obstante a tese da
Companhia, com base em precedentes do STJ é de que a competência
é do local da sede a empresa, ou seja, Curitiba-PR. O valor pleiteado
pelo município é de R$ 2.876.204,54, o processo ainda aguarda
decisão.
Remota
(g) Chance de Perda
Em caso de decisão desfavorável na via administrativa, será proposta a
(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo execução fiscal pelo Município, sendo que a Companhia apresentará
embargos à execução requerendo a aplicação do entendimento
consolidado no STJ. Nada obstante, caso a decisão não seja revertida
haverá desembolso de caixa e registro no resultado contábil no valor
de R$ 2.876.204,54.

Processo Administrativo nº 38810174 – Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul
Instância administrativa estadual
(a) Juízo
Instância administrativa estadual
(b) Instância
20/01/2017
(c) Data de Instauração
Secr. Da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul x Banco RCI Brasil
(d) Partes no Processo
S.A.
Trata-se de processo administrativo de para a cobrança de taxa de
(e) Valores, bens ou
serviços diversos cobrada pelo Detran/RS sob a alegação de prestação
direitos envolvidos
de serviço de contratos de financiamento com gravame oriundo de
alienação fiduciário referente ao período de 01/01/2012 a 31/12/2012,
totalizando o valor de R$ 2.700.299,99
O Detran/RS alega que os valores efetivamente são devidos, sendo que
(f) Principais Fatos
a defesa do Banco RCI Brasil S/A, em linha com várias outras
instituições financeiras que também estão sendo cobradas por esta
tarifa, defende que há nulidade do lançamento de ofício por ausência
de evidenciação da ocorrência do fato gerador, inoperabilidade do
sistema RECONET em data anterior à 17/12/2012, inexistência de
serviço público efetivo ou potencial por parte do Detran/RS em relação
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ao ano de 2012 e a irregularidade quanto a cobrança a destempo da
TSD/Registro de Contrato, a qual não obedece ao critério temporal da
regra matriz de incidência desta taxa .
(g) Chance de Perda
(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

Possível
Em caso de decisão desfavorável na via administrativa, será proposta a
execução fiscal pelo Estado, sendo que a Companhia apresentará
embargos à execução com base nos argumentos apresentados no
procedimento administrativo. Nada obstante, caso a decisão não seja
revertida haverá desembolso de caixa e registro no resultado contábil
no valor de R$ 2.700.299,99.

Processos Cíveis
Em 31 de dezembro de 2018, o contingente de ações cíveis da Companhia, é composto por 3.198 ações,
sendo: 6 ações cíveis envolvendo demandas propostas por entidades de defesa dos direitos dos
consumidores, 43 ações envolvendo relações comerciais da Companhia; e 3.149 ações propostas por
consumidores e relacionadas com os produtos de financiamentos e arrendamento mercantil.
O total provisionado para as ações cíveis no período em questão é de R$ 20.744.263,46 (vinte milhões,
setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).
Apresentamos a seguir os detalhes dos processos cíveis em que somos parte, que não estão sob sigilo e que
consideramos relevantes em 31 de dezembro de 2018.
Recuperação Judicial - Processo nº 0053441-63.2015.8.19.0001 - Rio de Janeiro-RJ
(a) Juízo

1ª Vara Empresarial do Foro Central / Comarca do Rio de Janeiro-RJ

(b) Instância

Inicial

(c) Data de Instauração

23/02/2015

(d) Partes no Processo

J.J. Martins Participações S.A.; Dirija Niterói Distribuidora de Veículos
Ltda.; Disbarra Barra Veículos Ltda.; Barrafor Veículos Ltda.; Space
Distribuidora de Veículos S.A.; Klahn Motos Distribuidora de Veículos
S.A.; e Gran Barra Empreendimentos e Participações S.A. X Banco RCI
Brasil S/A
Trata-se de discussão do valor a ser considerado como crédito da
Companhia, estima-se o valor da diferença em R$ 2.000.000,00, que
esta sendo discutido através da impugnação do crédito apresentado, no
processo de recuperação judicial.
Em 18/05/2016, o plano de recuperação judicial foi aprovado em
assembleia geral de credores, tendo sido estabelecidas as novas formas
de
pagamento
dos
credores.
Em 06/07/2017, foi proferida decisão homologando o plano de
recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores, aguarda
manifestação das partes.
Possível

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(f) Principais Fatos

(g) Chance de Perda
(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

Se houver decisão reconhecendo o valor do crédito a menor para ao
Companhia, a mesma terá que realizar desembolso de caixa e registro
no resultado contábil no valor de R$ 2.000.000,00
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Medida Cautelar nº 1072511-77.2017.8.26.0100 – São Paulo – SP
(a) Juízo

22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP

(b) Instância

Inicial

(c) Data de Instauração

02/08/2017

(d) Partes no Processo

Auto Kamel Ltda, Khaled Kamel El Rahim, Kamel Hassan El Rahim,
Samira Kamel Rehayem E Kamel Mega Mix Supermercado Ltda. X
Banco RCI Brasil S/A

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

Trata-se de uma medida cautelar proposta pelos sócios e avalistas da
concessionária Auto Kamel Ltda. a fim de obstar a realização do leilão
para a venda dos imóveis oferecidos em alienação fiduciária para a
garantia da Cédula de Crédito Bancário nº 40.
Em 02/08/2017 foi proferida uma decisão favorável ao Banco RCI
Brasil S/A, permitindo a realização dos leilões dos imóveis , porém,
suspendendo os efeitos deste até que o recurso interposto pelo Banco
seja julgado pelo colegiado do Tribunal..

(f) Principais Fatos

(g) Chance de Perda

Provável

(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

Se houver decisão reconhecendo o valor do crédito a menor para ao
Companhia, a mesma terá que realizar desembolso de caixa e registro
no resultado contábil no valor de R$ 6.015.269,00.

Processos Fiscais
A Companhia é parte de processos administrativos e judiciais relativos a assuntos fiscais.
Os principais processos judiciais relacionados a obrigações tributárias e previdenciárias estão relacionados
à discussão da base de cálculo do imposto de Programas de Integração Social e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“PIS/COFINS”) (art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 9.718/98), diferença
de alíquota do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) (medida provisória 413/08
e Lei Federal nº 11.727/08), discussões relativas à competência para o recolhimento do ISS incidente sobre
contratos de arrendamento mercantil, além da exigência de imposto sobre a propriedade de veículos
automotores (“IPVA”) vinculados a veículos arrendados.
O total provisionado para as discussões fiscais e respectivas obrigações legais em 31 de dezembro de 2017
é de R$ 124.798.438,39 (Cento e dezenove milhões, cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e um centavos).
Apresentamos a seguir os detalhes dos processos fiscais em que somos parte, que não estão sob sigilo e que
consideramos relevantes em 31 de dezembro de 2018.
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Mandado de Segurança nº 0012019-60.2008.4.04.7000 - CSLL
(a) Juízo

2ª Vara Federal de Curitiba/PR

(b) Instância

Supremo Tribunal Federal

(c) Data de Instauração

27/06/2008

(d) Partes no Processo

Banco RCI Brasil S/A e outros x Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba
Ação proposta pela Companhia a fim de reconhecer o seu direito
líquido e certo de não proceder ao recolhimento da CSLL à alíquota
estabelecida pelo artigo 17 da Medida Provisória n° 413/08, convertida
na Lei Federal nº 11.727/08 - majorada de 9% para 15% para as
instituições financeiras e equiparadas - inclusive para as antecipações
mensais da CSLL, restando, portanto, reconhecido o seu direito de
procederem ao recolhimento da referida exação nos termos da
legislação
anterior.
Subsidiariamente, pleiteou-se o não recolhimento da CSLL em relação
aos fatos geradores ocorridos no decorrer do ano de 2008, afastandose, portanto, o disposto pelo inciso II, do artigo 18, da Medida
Provisória nº 413/08, convertida na Lei Federal nº 11.727/08, por
ofensa aos princípios da irretroatividade e da anterioridade. Valor total
envolvido de R$ 108.825.114,80.
Em razão das diferenças acima mencionadas foram depositados no
curso do processo: R$ 108.825.114,80
Provável

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(f) Principais Fatos
(g) Chance de Perda
(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

Em caso de perda, os valores consignados ao longo do processo a título
das diferenças de apuração da contribuição serão liberados em favor
da União Federal e a Companhia terá que realizar desembolso de caixa
no valor da diferença e registro no resultado contábil no valor total do
depósito, sendo que há provisão de R$ 108.825.114,80.

Mandado de Segurança nº 0021888-29.2006.4.03.6100 - PIS / COFINS
(a) Juízo

2ª Vara Federal de São Paulo/SP

(b) Instância

Superior Tribunal de Justiça

(c) Data de Instauração

04/10/2006

(d) Partes no Processo

Banco RCI Brasil S/A e outros x Delegado da Delegacia da Receita
Federal de Instituições Financeiras de São Paulo - DEINF

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

Ação proposta pela Companhia e outras instituições a fim de que seja
declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes
no que se refere ao disposto pelo artigo 3º, caput, § 1º, da Lei nº
9.718/98, refutando a aplicação do conceito de receitas financeiras
para apuração da base de cálculo da PIS e da COFINS ao invés do
conceito de faturamento, assim entendido como o produto
exclusivamente da venda de mercadorias, da prestação de serviços ou
da combinação de ambas. Valor total envolvido de R$ 47.739.139,07.

(f) Principais Fatos

Em razão das diferenças acima mencionadas foram depositados no
curso do processo: R$ 47.739.139,07
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(g) Chance de Perda

Possível

(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

Em caso de perda, os valores consignados ao longo do processo a título
das diferenças de apuração dos tributos serão liberados em favor da
União Federal e a Companhia terá que realizar desembolso de caixa
no valor da diferença e registro no resultado contábil no valor total do
depósito, sendo que há provisão de R$ 13.669.319,46.

Auto de Infração nº 10980.721.771/2018-39 – PIS/COFINS
(a) Juízo

Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR

(b) Instância

Adminsitrativa – Inicial

(c) Data de Instauração

02/04/2018

(d) Partes no Processo

Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba x
Banco RCI Brasil S/A
Trata-se de um auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita
Federal em Curitiba em face do Banco RCI Brasil S/A a fim de cobrar
diferenças de valores de PIS/COFINS em razão da forma de
contabilização das operações de leasing, sendo estas supostas
diferenças decorrentes de i) a Estorno de Receitas Típicas, de venda de
bens e não dedutíveis; ii) Deduções de despesas não Demonstradas e
não Comprovadas; iii) Deduções de despesas Insuficiência de
Depreciação não demonstradas; iv) Apropriação de valores
“Negativos” de Superveniência de Depreciação; v) Estorno de receitas
de Juros de Mora no Leasing, não dedutíveis.

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(f) Principais Fatos
(g) Chance de Perda
(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

O valor discutido no auto de infração em Jun/2018, considerando o
valor do crédito original, juros e multa, é de R$ 184.965.182,93
Possível em relação aos tributos e juros (R$ 85.767.760,06)
Remota em relação à multa aplicada (R$ 99.197.422,87)
Em caso de perda, a Companhia terá que realizar desembolso de R$
184.965.182,93.

Execução Fiscal nº 0797977-79.2013.8.05.0001 - Município de Salvador-BA
(a) Juízo

1ª Vara da Fazenda de Salvador/BA

(b) Instância

Inicial - aguarda sentença

(c)
Data
Instauração

de

31/10/2013
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(d)
Partes
no
Processo
(e) Valores, bens ou
direitos envolvidos

Prefeitura Municipal de Salvador x Banco RCI Brasil S/A

(f) Principais Fatos

Município alega que a competência para recolhimento do ISS é no município
de circulação do veículo, nada obstante a tese da Companhia, com base em
precedentes do STJ é de que a competência é do local da sede a empresa, ou
seja, Curitiba-PR. Valor exigido pelo município é de R$ 1.320.421,44.

(g) Chance de Perda

Possível

(h)
Análise
do
Impacto em Caso de
Perda do Processo

Em caso de decisão do Superior Tribunal de Justiça contrariando os julgados
anteriores e entendimento consolidado na Corte, a Companhia terá que realizar
desembolso de caixa e registro no resultado contábil no valor total de R$
1.320.421,44.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo Município de Salvado/BA em razão
de valores supostamente devidos a título de ISS em razão de contratos de
arrendamento mercantil firmados no município no período de 2011. Valor total
envolvido de R$ 1.320.421,44.

Processos Trabalhistas
Em 31 de dezembro de 2018, o contingente de ações trabalhistas da Companhia corresponde a 97 processos
passivas que, de modo geral, pleiteiam remuneração por horas extras trabalhadas, perda salarial e outros
direitos trabalhistas, além de ações de empregados terceirizados pretendendo o reconhecimento de vínculo
trabalhista. Em 31 de dezembro de 2018, a provisão para os passivos judiciais contingentes da Companhia
com risco de perda provável e obrigações legais eram de R$ 11.639.868,07 (onze milhões, seiscentos e
trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sete centavos).
Apresentamos a seguir os detalhes dos processos trabalhistas em que somos parte, que não estão sob sigilo
e que consideramos relevantes em 31 de dezembro de 2018.

Reclamatória Trabalhista nº 0001479-44.2011.5.09.0009 - TRT 9
(a) Juízo

9ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR

(b) Instância

Tribunal Superior do Trabalho

(c) Data de Instauração

23/02/2015

(d) Partes no Processo

R.A. da S. x Banco RCI Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S/A
(“Santander Brasil”)
Reclamatória trabalhista movida por um ex-colaborador da Companhia
requerendo: Vínculo empregatício com o primeiro reclamado
(Santander Brasil); equiparação ao cargo de bancário; responsabilidade
solidária, ou, no mínimo, subsidiária; horas extras, intervalo
intrajornada, férias, indenização pecuniária/juros, Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (“FGTS”), justiça gratuita, honorários advocatícios.
Valor total envolvido estimado em R$ 1.100.559,73.
O Tribunal Regional do Trabalho deu parcial provimento ao reclamante.
Situação atual: Aguardando julgamento do recurso de revista.
Provável

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(f) Principais Fatos
(g) Chance de Perda
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(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

A Companhia terá que realizar desembolso de caixa e registro no
resultado contábil no valor de R$ 1.100.559,73.

Reclamatória Trabalhista nº 0000748-95.2013.5.09.0003 - TRT 9
(a) Juízo

3ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR

(b) Instância

Tribunal Superior do Trabalho

(c) Data de Instauração

21/05/2013

(d) Partes no Processo

P.E.P.O.N. x Banco RCI Brasil S/A e Santander Brasil

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(g) Chance de Perda

Reclamatória trabalhista movida por um ex-colaborador da Companhia
requerendo: Vínculo empregatício com o primeiro reclamado
(Santander Brasil); horas extras excedentes à 6ª diária e integração no
salário, intervalo intrajornada, sábados, domingos e feriados
trabalhados em dobro, férias fracionadas, FGTS, honorários
advocatícios, juros e correção monetária Valor total envolvido estimado
em R$ 734.131,83.
O Tribunal Regional do Trabalho deu parcial provimento ao reclamante.
Situação atual: Aguardando julgamento do recurso de revista.
Provável

(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

A Companhia terá que realizar desembolso de caixa e registro no
resultado contábil no valor de R$ 734.131,83.

(f) Principais Fatos

Reclamatória Trabalhista nº 0011148-48.2015.5.18.0004 - TRT18
(a) Juízo

4ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO

(b) Instância

Tribunal Regional do Trabalho

(c) Data de Instauração

29/06/2015

(d) Partes no Processo

(g) Chance de Perda

E. de F. P. x Banco RCI Brasil S/A, Labourserv Recursos Humanos Ltda
e Santander Brasil
Reclamatória trabalhista movida por prestador de serviço terceirizado,
requerendo vínculo empregatício; reconhecimento da reclamante na
condição de financiaria; direitos e diferenças salariais; jornada de seis
horas; da equiparação salarial; horas extras/ reflexos legais; intervalo
intrajornada; férias; indenização pecuniária / juros compensatórios,
honorários assistenciais. Valor total envolvido estimado em R$
702.908,81.
O juízo de primeira instância deu parcial provimento à reclamante.
Situação atual: Aguardando julgamento do recurso de revista.
Provável

(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

A Companhia terá que realizar desembolso de caixa e registro no
resultado contábil no valor de R$ 702.908,81.

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(f) Principais Fatos
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Reclamatória Trabalhista nº 0000459-72.2012.5.09.0012 - TRT 9
(a) Juízo

12ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR

(b) Instância

Tribunal Superior do Trabalho

(c) Data de Instauração

13/04/2012

(d) Partes no Processo

A.V. x Banco RCI Brasil S/A e Santander Brasil

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(g) Chance de Perda

Reclamatória trabalhista movida por um ex-colaborador da Companhia
requerendo: Vínculo empregatício com o primeiro reclamado
(Santander Brasil); responsabilidade solidária, ou, no mínimo,
subsidiária; horas extras, intervalo intrajornada, férias, indenização
pecuniária/juros, FGTS, nulidade do pedido de demissão, verbas
rescisórias, danos morais, justiça gratuita, honorários advocatícios.
Valor total envolvido estimado em R$ 682.633,21.
O Tribunal Regional do Trabalho deu parcial provimento ao reclamante.
Situação atual: Aguardando julgamento do recurso de revista.
Provável

(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

A Companhia terá que realizar desembolso de caixa e registro no
resultado contábil no valor de R$ 682.633,21

(f) Principais Fatos

Tutela Cautelar Antecedente nº 0003918-46.2017.8.16.0179 – Estado do Paraná
(a) Juízo

5ª Vara da Fazenda de Pública de Curitiba/PR

(b) Instância

Inicial - aguarda sentença

(c)
Data
de
Instauração
(d)
Partes
no
Processo
(e) Valores, bens ou
direitos envolvidos

30/11/2017

(f) Principais Fatos

O Estado do Paraná inscreveu em nome do Banco RCI Brasil o valor de R$
662.773,96 referente a IPVAs em atraso, os quais estão vinculados a contratos
de arrendamento mercantil já quitados. A fim de suspender a exigibilidade de
tais débitos o Banco RCI Brasil depositou judicialmente o valor total exigido,
pretendendo discutir a exigibilidade dos débitos na sequência.

(g) Chance de Perda

Provável

(h)
Análise
do
Impacto em Caso de
Perda do Processo

Em caso de decisão contrária aos interesses do Banco RCI Brasil, este terá que
realizar desembolso de caixa e registro no resultado contábil no valor total dos
débitos, sendo que há uma provisão para o caso de R$ 662.773,96.

Banco RCI Brasil S/A x Estado do Paraná
Trata-se de medida cautelar antecedente a fim de depositar em juízo os valores
de débitos de IPVA inscritos em nome do Banco RCI Brasil em razão dos
veículos objetos de contratos de leasing já encerrados.
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Reclamatória Trabalhista nº 0000891-29.2014.5.09.0010 - TRT 9
(a) Juízo

10ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR

(b) Instância

Tribunal Superior do Trabalho

(c) Data de Instauração

11/06/2014

(d) Partes no Processo

F.G.D. x Banco RCI Brasil S/A e Santander Brasil

(e) Valores, bens ou direitos
envolvidos

(g) Chance de Perda

Reclamatória trabalhista movida por um ex-colaborador da Companhia
requerendo: Vínculo empregatício com o primeiro reclamado
(Santander Brasil); responsabilidade solidária, ou, no mínimo,
subsidiária; horas extras, intervalo intrajornada, férias, indenização
pecuniária/juros, FGTS, nulidade do pedido de demissão, verbas
rescisórias, danos morais, justiça gratuita, honorários advocatícios.
Valor total envolvido estimado em R$ 651.214,83.
O Tribunal Regional do Trabalho deu parcial provimento ao reclamante.
Situação atual: Aguardando julgamento do recurso de revista.
Provável

(h) Análise do Impacto em
Caso de Perda do Processo

A Companhia terá que realizar desembolso de caixa e registro no
resultado contábil no valor de R$ 651.214,83.

(f) Principais Fatos

Processos Ambientais
Em 30 de setembro de 2018 a Companhia não possui nenhuma contingência ambiental.

4.3.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3
Em 31 de dezembro de 2018, o valor total provisionado referente aos passivos judiciais relevantes com
risco de perda provável discriminados no item 4.3 é de R$ 133.043.923,63 (cento e trinta e três milhões,
quarenta e três mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos).
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4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob
sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam
administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores
do emissor ou de suas controladas, informando:

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos envolvidos
f.

principais fatos

g. se a chance de perda é:
i. provável
ii. possível
iii. remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo

4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Todos os processos relevantes foram divulgados nos itens anteriores. Na data deste Formulário, não há
processos judiciais relevantes, procedimentos administrativos e/ou arbitrais que tramitam e/ou são conduzidos
em segredo de justiça em que o Banco RCI Brasil S.A. seja parte.
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4.6 - Processos Judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos e
relevantes em conjunto
Na data deste Formulário, o Banco RCI Brasil S.A. e suas controladas não são partes em processos judiciais,
administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, não
sigilosos e relevantes em conjunto além dos já previstos no item 4.3.
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4.7 - Outras contingências relevantes
Não há outras contingências relevantes que não tenham sido divulgadas nos demais itens desta seção 4.
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4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual
os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem,
identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
c. hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares de valores
mobiliários nessa situação
d. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de preferência na
subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, bem como das respectivas condições para o exercício desse
direito, ou das hipóteses em que esse direito não é garantido, caso aplicável
e. outras questões do interesse dos investidores
Não aplicável, tendo em vista que o Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) possui sede no Brasil e seus valores
mobiliários encontram-se custodiados no país.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
(a)

Política Formalizada de Gerenciamento de Risco

O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) adota desde 01/09/2011 uma política de gerenciamentos de riscos
operacionais, com o objetivo de controlar ou mitigar riscos operacionais, estratégicos e regulatórios, conforme
descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência. Essa política foi aprovada, pelo Comitê de Riscos
Operacionais, em 01/09/2011 e sua aplicação é monitorada pelo mesmo. No que diz respeito a política de riscos
de crédito, a mesma está vigente desde o início da operação da Companhia.
(b)

Objetivos e Estratégias da Política de Gerenciamento de Riscos

O objetivo das políticas de gerenciamento de riscos é definir a governança do gerenciamento de riscos na
Companhia, auxiliando na mitigação, quando possível, dos riscos operacionais internos da Companhia e riscos
externos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.
Ainda, a estratégia das políticas de gerenciamento de riscos é utilizar sistemas informatizados para garantir o
gerenciamento efetivo dos riscos da Companhia, considerando:
● Mensuração de riscos em base consolidada e comum às unidades do grupo;
● Estabelecer processo a fim de mapear os mesmos e efetuar análises do grau de exposição a cada risco;
● Definir mecanismo periódico de controle de riscos e limites exposição.
(b.1) Riscos para os quais se busca proteção
A Companhia busca proteção, em geral, para os riscos operacionais internos da Companhia e riscos externos
descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, em especial:
● Riscos Operacionais;
● Riscos de Crédito;
● Risco de liquidez;
● Riscos relacionados a fatores macroeconômicos; e
● Riscos relacionados a questões socioambientais.
(b.ii) Instrumentos utilizados para proteção
A gestão dos riscos operacionais é realizada através de uma avaliação em base periódica, que considera:
o

Cartografia: workshops anuais com os gestores das respectivas áreas a fim de validar qualquer alteração de
processo que venha a afetar/alterar a avaliação dos Riscos Operacionais.

o

Inspeções: a base de Riscos Operacionais deve ser revisada (auditoria pela área de Controles Internos)
periodicamente. Para este fim efetuamos trabalhos de revisão interna com emissão de relatórios com as
melhorias identificadas.
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o

Controles de 1º Nível: mensalmente a Área de Controles Internos acompanha a execução dos controles de 1º
Nível pelas respectivas áreas em ferramenta específica. Os resultados são apresentados periodicamente em um
painel nos Comitês de Riscos Operacionais e Controles Internos, assim como reportados à matriz.

o

KRI (Key Risk Indicators): a Companhia possui metodologia global para avaliação periódica dos indicadores
de riscos nas principais áreas do banco. Os resultados são apresentados periodicamente em um painel nos
Comitês de Riscos Operacionais e Controles Internos, assim como reportados à matriz.

o

Gerenciamento de Riscos (Resolução 4.557 Banco Central): mensalmente a área de Controles Internos efetua
consolidação dos indicadores de Risco previamente aprovados pelo Conselho de Administração, e reporta ao
líder do Conglomerado Prudencial em formato específico, sendo o acompanhamento dos referidos indicadores
realizado em conjunto pela área de Enterprise Risk Management do Banco Santander, assim como Diretoria
de Riscos do Banco RCI.

(b.iii) Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
A responsabilidade pelo gerenciamento de riscos é dividida em duas estruturas:
1.

Riscos de Crédito: gerenciados pelo Diretor de Riscos da Companhia.

Os Comitês de Riscos de Crédito são:
o

Comitê de Risco Retail – no qual participam os seguintes administradores da Companhia: Diretor Geral,
Diretor de Riscos e Diretor de Vendas. Visa compartilhar todas as ações de crédito para o portfólio varejo
(e respectivos riscos), assim como indicador de desempenho (Key Performance Indicator – “KPI”) e
resultados;

o

Comitê de Risco Flooplan – no qual participam os seguintes administradores da Companhia: Diretor
Geral, Diretor de Riscos e Diretor de Vendas. Visa compartilhar todas as ações de crédito para portfólio
atacado (e respectivos riscos), assim como KPI e resultados;

o

CCP Varejo (Santander Brasil) – no qual participam o Diretor Geral e Diretor de Riscos da Companhia
e diretores pares no Santander Brasil. Compartilhamento das ações para discussão da governança dos
riscos de crédito entre a Companhia e o Santander Brasil;

o

CCP Atacado (Santander Brasil) – no qual participam o Diretor Geral e Diretor de Riscos da Companhia
e diretores pares no Santander Brasil. Compartilhamento das ações para discussão da governança dos
riscos de crédito entre a Companhia e o Santander Brasil;

2.

Riscos Operacionais – administrados pelo Gerente de Controle Interno e Riscos Operacionais, da
Companhia, no qual participam todos os membros do comitê de direção da Companhia. Neste comitê
são apresentados os resultados das análises dos riscos operacionais sob o ponto de vista de controles
internos e as melhorias identificadas.

Em relação à governança de controles internos, a Companhia possui 03 Comitês periódicos:
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1) Riscos Operacionais: acima descrito e vinculado aos objetivos descritos no quadro 5.1 (ii) (Cartografia
de Riscos, controles de 1º. Nível e KRI);
2) Compliance: revisão de atualizações regulatórias e grau de aderência às mesmas; assim como a devida
observação as políticas internas da Companhia pelas áreas
3) Controles Internos: resultado das inspeções;
A auditoria interna é realizada por equipe independente do líder do conglomerado financeiro da qual a Companhia
faz parte e reporta para o conselho de administração da Companhia.

(c)

Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da

política de gerenciamento de riscos
A Companhia adequa sua estrutura operacional e de controles internos para controle e mitigação aos riscos que a
Companhia está exposta, conforme descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência. Esta estrutura
operacional e seu sistema de controles internos, permite a verificação pela Companhia da efetividade das políticas
que adota. A Companhia entende que sua estrutura operacional de controle interno está adequada.
Com relação ao código de conduta, todos os funcionários da Companhia devem, em sua admissão e em um prazo
máximo de 30 (trinta) dias, realizar um treinamento na plataforma digital da Companhia relativo à conduta dos
funcionários. Os treinamentos relacionados ao código de conduta são renovados a cada 02 (dois) anos. Após a
renovação do treinamento, os funcionários devem refazê-lo. No exercício social de 2017, 100% (cem por cento)
dos novos funcionários admitidos realizaram o treinamento. No exercício social de 2018, 100% (cem por cento)
dos funcionários admitidos realizaram o treinamento.
Com relação a denúncias relativas ao código de conduta da Companhia, tivemos 02 casos referentes ao exercício
encerrado em 2018.
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5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:

a.

se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,

destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso
negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) não possui uma política própria formalizada de gerenciamento de
riscos de mercado, tendo em vista que faz parte do conglomerado prudencial do Banco Santander (Brasil)
S.A. (“Conglomerado Santander”) e por este motivo aproveita as análises por ele realizadas. A atividade
gestão de riscos é regida pelos princípios da integração na cultura de riscos, independência da função de
riscos, formulação do apetite de riscos e gestão integrada dos riscos, os quais estão alinhados com a estratégia
e o modelo de negócio do Conglomerado Santander e têm em conta as recomendações dos órgãos
supervisores, reguladores e as melhores práticas do mercado.

b.

os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando

houver, incluindo:

i.

os riscos de mercado para os quais se busca proteção

No curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta a vários riscos que são inerentes às suas
atividades.
A maneira como são identificados e geridos esses riscos é fundamental para a sua lucratividade, sendo os
riscos mais significativos, conforme exposto no item 4.2 deste Formulário de Referência, os seguintes:

Risco de mercado (Efeitos da elevação da taxa de juros; Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do
Real e Análise de Sensibilidade).

Risco de mercado
O risco de mercado está relacionado ao impacto negativo sobre o valor dos ativos e passivos da Companhia
causado por oscilações de fatores como taxa de juros ou taxas de câmbio, conforme destacado abaixo:

(i)

Efeitos da Elevação da Taxa de Juros

As dívidas da Companhia estão sujeitas à variação das taxas de juros praticadas no mercado, assim como os
contratos de financiamento pela Companhia com seus clientes. Na hipótese de elevação das taxas de juros,
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(i) serão aumentados os custos da dívida da Companhia; (ii) o risco de crédito dos clientes da Companhia
poderá se deteriorar e (iii) as demais atividades da Companhia relacionadas aos juros, também poderão ser
afetadas, contribuindo, também, para o aumento dos custos da Companhia. Neste caso, os negócios da
Companhia, sua condição financeira e o resultado de suas operações serão afetados negativamente.
As taxas de juros constituem um dos principais instrumentos de manutenção da política monetária do
Governo Federal. Uma política monetária restritiva que implique no aumento da taxa de juros reais de longo
prazo, por conta de uma resposta do Banco Central do Brasil a um eventual aumento inflacionário pode
causar uma diminuição generalizada do investimento privado afetando diretamente o mercado de
financiamento de automóveis e, consequentemente, a Companhia. Contudo, a Companhia não tem controle
sobre quais medidas ou políticas o Governo Federal poderá adotar no futuro e, portanto, não pode prevê-las.

(i)

Instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real

A moeda brasileira sofre historicamente de alta volatilidade em relação a outras moedas. No âmbito interno,
temos no histórico a mudança de regimes cambiais, uso de planos econômicos, controles sobre fluxos, etc.
No âmbito externo, as expectativas macroeconômicas em torno de economias desenvolvidas (como EUA e
União Europeia) e emergentes (como a China) colaboram para aumentar a volatilidade do real frente às
demais moedas, dado que o Brasil tem economia em grande parte vinculada ao setor externo. Ainda que
modelos de previsão e expectativas de mercado possibilitem a construção de cenários, não é possível inferir
que a cotação do real frente a outras moedas permanecerá em determinado nível, seja ele de real valorizado
ou desvalorizado, por tempo indeterminado, sendo necessário o acompanhamento constante dos fatores de
riscos vis a vis posições assumidas pela Companhia.
Como cenários de riscos; as desvalorizações do real frente a outras moedas podem criar pressões
inflacionárias adicionais no Brasil, que por sua vez podem afetar negativamente as operações e a situação
financeira da Companhia. As desvalorizações do real tendem a causar aumento do custo dos insumos de
produção e consequentemente aumento da inflação. A inflação, por sua vez, corrói o poder de compra e de
poupança da economia, favorecendo o estabelecimento de cenários de recessão. Por outro lado, valorizações
da taxa de cambio podem ser desfavoráveis a setores exportadores e indústria local, dada maior atratividade
dos produtos importados. Desse modo, as situações mencionadas anteriormente podem afetar
desfavoravelmente os negócios, resultados operacionais e financeiros e fluxo de caixa da Companhia.
Os riscos relacionados à instabilidade da taxa de câmbio e desvalorização do real para a Companhia são de
perfil qualitativo, de forma que sua mensuração objetiva é inviável, uma vez que atualmente a Companhia
não possui operações indexadas em moedas estrangeiras, sendo a Companhia afetada indiretamente por esse
risco.
(i)

Análise de sensibilidade

As informações foram produzidas com base no conteúdo dos sistemas produtos e da contabilidade, sendo
que os cálculos foram realizados com as metodologias do Conglomerado Santander. Nesse sentido, os
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instrumentos financeiros são segregados nas carteiras de negociação e “banking”, conforme efetuado no
gerenciamento da exposição de risco de mercado, de acordo com as melhores práticas de mercado e com os
critérios de classificação de operações e gestão de capital do Novo Método Padronizado de Basiléia II do
Banco Central do Brasil. Carteira de negociação consiste em todas as operações com instrumentos
financeiros e mercadorias, inclusive derivativos, mantidas com intenção de negociação e a carteira “banking”
consiste nas operações estruturais provenientes das diversas linhas de negócio da Companhia e seus eventuais
“hedges”.
A Companhia efetua a análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros conforme exigências dos órgãos
reguladores e as boas práticas internacionais, considerando as informações de mercado e cenários que
afetariam negativamente em suas posições.
O quadro resumo apresentado abaixo sintetiza valores de sensibilidade gerados pelos sistemas corporativos
da Companhia, referente a carteira "banking", para cada um dos cenários da carteira do dia 29 de dezembro
de 2017, e não apresentava saldo na carteira de negociação.
Por meio da análise de sensibilidades e dada a estrutura de ativos, passivos e coberturas (derivativos) da
companhia, temos que, em 29/12/2017, variações de 10bps na curva de juros levariam a uma redução de R$
562 mil no valor econômico da companhia. De modo similar, caso a curva de juros pré-fixada mude em 25%
e 50%, a redução de valor econômico seria de R$ 10,7MM e R$ 20,8MM, respectivamente. Não há risco de
mercado representativo gerado pelo risco de taxa de juros em outros indexadores ou moedas, tampouco há
risco de variação cambial assumido pela companhia.

ii.

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

A Companhia utiliza derivativos tanto em atividades mantidas para negociação quanto não mantidas para
negociação. Os derivativos mantidos para negociação são utilizados para eliminar, reduzir ou modificar o
risco das carteiras mantidas para negociação (risco de taxa de juros).

iii.

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)

O instrumento derivativo utilizado pela Companhia é o swap de taxas de juros.
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iv.

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A definição dos limites de risco de mercado, pelo líder do Conglomerado Santander do qual a Companhia
faz parte, foi criada como um processo dinâmico que responde ao nível de apetite de risco definido pelo
Conglomerado Santander. Os parâmetros utilizados pelo Conglomerado e replicados pela Companhia para
o gerenciamento dos riscos de mercado são definidos por 04 (quatro) departamentos que compõem a área de
risco de marcado. Tais parâmetros são compostos por: (a) identificação e medição dos riscos assumidos no
livro de negociação e controle o consumo da mesa proprietária; (b) implantação e acompanhamento de
projetos de liquidez como a Árvore de documentação de liquidez, bem como geração de relatórios de liquidez
internos; (c) elaboração de cenários, cálculo de resultados diários de sales e fornecimento de relatórios
estratégicos e (d) acompanhamento de liquidez de mercado e cálculo mensal do FVA. Os detalhes contendo
os parâmetros podem ser consultados no Formulário de Referência do Banco Santander (Brasil) S.A,
disponível em:
https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=68731

v.

se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
A Companhia utiliza derivativos tanto em atividades mantidas para negociação quanto não mantidas para
negociação. Os derivativos mantidos para negociação são utilizados para eliminar, reduzir ou modificar o
risco das carteiras mantidas para negociação (risco de taxa de juros).

vi.

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia avalia e adota as recomendações do líder do Conglomerado Santander que através de seu
conselho é responsável por aprovar as políticas e estratégias gerais para gerenciamento dos riscos. A estrutura
organizacional adotada pelo Conglomerado Santander responsável pelos riscos de mercado é a Diretoria de
Riscos de Mercado que é dividida em 03 (três) departamentos:

- Controle de Riscos de Tesouraria;
- Riscos de juros estrutural; e
- Resultados Econômicos

Os detalhes contendo a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado podem
ser consultados no Formulário de Referência do Banco Santander (Brasil) S.A, disponível em:
https://www.rad.cvm.gov.br/enetconsulta/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=68731
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c.

a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da

efetividade da política adotada
Todas as funções desempenhadas pela gestão de riscos são documentadas e disciplinadas por diversos
procedimentos, incluindo as funções de mensuração, controle e relatório. A observância dessas normas é
auditada por auditores internos, a fim de garantir o cumprimento de das políticas de riscos do Conglomerado
Santander.
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5.3 - Descrição dos controles internos

(a)

principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando

eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.

(b)

estruturas organizacionais envolvidas

Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.

(c)

forma de supervisão da eficiência dos controles internas pela administração da Companhia,

indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.

(d)

deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,

preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida
pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Deficiência:

O Banco constituiu provisão adicional para créditos de liquidação duvidosa (Cosif: 1.6.9.30.0009) de forma a
refletir a avaliação de risco de perda efetuada pela área de Riscos, porém o montante contabilizado não está
alocado individualmente ao risco de cada operação ou grupo econômico. Conforme sugere a Resolução nº
2.682/99, art. 1º e 2º, as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito, em ordem crescente de
risco e com base em critérios consistentes e verificáveis.

Recomendação:
O Auditor Independente recomendou que Administração aloque a provisão adicional individualmente a cada
cliente ou grupo econômico, aplicando o adequado saldo de provisão a cada uma de suas exposições.
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Deficiência:
Conforme Resolução 2.682/99 Art. 3º, a classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo
econômico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, admitindo-se excepcionalmente
classificação diversa para determinada operação, observado o disposto no Art. 2º, inciso II.

Foi verificado que o Banco efetua a contaminação de suas operações seguindo a política estabelecida pelo Grupo,
a qual determina que as operações de um mesmo cliente ou grupo econômico de quaisquer segmentos devem ser
provisionadas de acordo com o rating da operação de maior atraso, exceto para casos em que o saldo com maior
atraso represente até 5% da exposição total do cliente perante o Grupo.

Apenas com as informações dos clientes que pertencem a carteira do Banco, não foi possível obter informações
suficientes para conclusão que o processo de contaminação entre as operações de um mesmo cliente ou grupo
econômico estão seguindo a política elaborada pelo Grupo. Analisando a carteira do Banco, foi identificado em
30 de junho de 2018 casos que não estavam sendo arrastados e que resultaram em uma provisão a menor no
montante de R$ 1.190 mil.

Recomendação:
O Auditor Independente recomendou que Banco mantenha documentado o racional para cada um dos casos não
arrastados para que possa ser devidamente demonstrado aos órgãos reguladores em caso de questionamentos.

Deficiência:
Foram efetuados testes nos procedimentos de transferência das operações classificadas no nível de risco “H” para
conta de compensação, com correspondente débito em provisão, depois de decorridos seis meses da sua
classificação nesse nível de risco, conforme disposto pelo Art. 7º da Resolução 2.682/99.

Foram verificados, em 30 de junho de 2018, 281 contratos de operações de créditos atreladas ao CNPJ
08.086.917/0001-62 com rating H há mais de seis meses e com atraso superior a 180 dias mantidos em carteira,
no montante total de R$ 209 mil. Esses contratos deveriam ter sido transferidos para contas de compensação.

Recomendação:
O Auditor Independente recomendou que a Administração revise a classificação das operações.
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5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para
prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção
e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso
positivo:
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil
e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados
e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
A Companhia não possui relacionamento comercial de forma direta com órgãos públicos, que
venham a originar riscos relacionados a fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública.
Igualmente:
o

Todos os riscos operacionais (incluindo imagem, financeiros, entre outros) são revisados
de forma anual em workshops com os gestores das áreas, em processo denominado
“cartografia de riscos”, o qual possui, entre outros objetivos, o intuito de apurar alterações
em práticas / processos da entidade que possam refletir em um aumento do nível de risco.
O resultado deste trabalho é apresentado a um Comitê Sênior da Companhia, assim como
reportado aos Acionistas. O descritivo deste processo e controles está disposto na política
de Riscos Operacionais.

o

Em relação à políticas e procedimentos, a Companhia possui controle de data de aplicação
e validade (não superior a 02 anos), sendo realizado follow-up periódico com as áreas para
a atualização dos referidos documentos. Este processo está disposto na norma interna de
Governança de Procedimentos.

o

Adicionalmente, quaisquer possíveis envolvimentos com órgãos públicos devem ser
validados previamente por Comitê Sênior da Companhia, com envolvimento de áreaschave como Compliance e Jurídico.

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e
os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
A estrutura organizacional da Companhia envolvida no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos é a área de Compliance, a qual se reporta de
forma independente ao Diretor Geral.
Ainda a Companhia implementou uma Política de Conformidade nos termos da Resolução
4.595/2017 do Banco Central do Brasil.
É de responsabilidade da área de Compliance:
o

A administração, realização e follow-up dos treinamentos regulatórios (incluindo
Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Política Anti - Corrupção e Código de Ética);
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o

Tratamento de denúncias que possam ser originadas nos Canais oficiais da Companhia;

o

Monitoramento das disposições legais advindas dos Órgãos Reguladores (incluindo forma
e prazo para implementação);

o

Zelar pelo cumprimento e divulgação das políticas da Companhia.

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
A Companhia utiliza o Código de Ética, sendo aplicado a todos os colaboradores, incluindo
Diretores e membros do Conselho de Administração, bem como terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, correspondente bancários e outros.
• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de
conduta e às demais normas relacionadas ao tema
Diretores, membros do Conselheiros de Administração e colaboradores da Companhia são
treinados em relação ao código de ética em períodos não superiores a 3 anos.
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas
ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
Cada caso é apresentado pela Área de Compliance em Comitê específico para análise e
decisão colegiada da sanção entre Diretor Geral, área de Recursos Humanos e Jurídico.
• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código
de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
A Companhia aprovou a utilização do Código de Ética em Comitê Sênior.
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados
• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
A Companhia possui canal de denúncias operacionalizado pelo Banco Santander (líder do Conglomerado
Prudencial), sendo aberto para o recebimento de denúncias de colaboradores, bem como terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, correspondente bancários e outros.
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5.4 - Programa de Integridade
O canal possui mecanismos que asseguram o anonimato dos denunciantes.
A análise dos casos reportados no canal é realizada pela Área de Compliance da Companhia.
c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas
envolvidas
A Companhia adota os procedimentos dos Acionistas em processos de fusão, aquisição e reestruturações
societárias, compatíveis com as melhores práticas de mercado.
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as
razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido
A Companhia não possui relacionamento comercial de forma direta com órgãos públicos, além disso são
adotadas regras, políticas, procedimentos objetivando evitar qualquer tipo de fraude ou ilícito envolvendo
entes da administração pública conforme indicado nos itens acima.
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5.5 - Alterações significativas
5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos
principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos
adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição
do emissor a tais riscos
Não houve alterações significativas nos riscos identificados pelo Banco RCI Brasil S.A., tampouco
alterações na política de gerenciamento de riscos, no último exercício social.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos
principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos
adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do
emissor a tais riscos

Não houve alterações significativas nos riscos identificados pelo Banco RCI Brasil S.A.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

12/09/1968

Forma de Constituição do Emissor

O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) foi constituído na forma de sociedade
limitada. Em 13 de fevereiro de 1970, a Companhia foi transformada em uma
sociedade por ações.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

29/04/2008
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6.3 - Breve histórico
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia” ou “Banco RCI Brasil”) foi constituído em 12 de setembro de 1968,
na cidade de São Paulo, sob a forma de uma sociedade limitada.
Em 13 de fevereiro de 1970, a Companhia foi transformada em uma sociedade por ações.
Em 08 de novembro de 1999, a Companhia alterou seu objeto social, passando a atuar no setor de
arrendamento de bens imóveis e quaisquer bens móveis, tais como: máquinas, equipamentos e veículos.
Em 29 de novembro de 1999, a RCI Banque S.A., instituição financeira francesa do Grupo Renault (“RCI
Banque”), especializada no segmento do financiamento de automóveis e o Banco Sudameris Brasil S.A.
(antigo controlador indireto da Companhia) celebraram um contrato de parceria que tinha como objetivo
estabelecer as modalidades de cooperação entre tais partes, visando à tomada de decisões conjuntas, com
intuito de financiar exclusivamente as filiais, concessionárias e agentes autorizados pela Renault no território
nacional e seus clientes. Referido contrato permanece em vigor até a presente data.
Como forma de implementar a parceria mencionada acima, em 03 de abril de 2000, a RCI Banque adquiriu
60% do capital social da Companhia, cujo controle à época era detido pelo Banco Comercial e de
Investimento Sudameris S.A. (“BCIS”), instituição financeira pertencente ao Grupo Sudameris, que
permaneceu com participação acionária correspondente a 40% do capital social da Companhia.
Ainda, em 03 de abril de 2000, os acionistas firmaram o Acordo de Acionistas da Companhia, a fim de
disciplinar o seu relacionamento na qualidade de acionistas titulares de ações representativas do controle do
capital da Companhia, para efeitos do art. 118 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme
alterada, sendo que referido acordo permanece em vigor até a presente data.
Em 2003, a Banca Intesa Spa, mediante a assinatura de um contrato de compra e venda de ações, transferiu
o controle acionário do Banco Sudameris Brasil S.A., principal acionista do BCIS, então acionista da
Companhia, para o Banco Real S.A. (“Banco Real”). Em 31 de agosto de 2007, o Banco Real incorporou o
Banco Sudameris Brasil S.A., e passou a ser, de forma indireta, o detentor de 40% do capital social da
Companhia.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., uma sociedade criada mediante a associação entre o
Banco Santander (“Santander Espanha”), The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis
N.V., adquiriu 96,95% do capital do ABN AMRO Holding N.V. então controlador indireto do Banco Real.
Dessa forma, o Santander Espanha, em 24 de julho de 2008, assumiu o controle acionário indireto do Banco
Real que foi incorporado ao grupo econômico do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander Brasil”)
(“Grupo Santander”) para consolidar seus investimentos no Brasil. Naquela ocasião, o controle direto da
Companhia era detido pelo BCIS, que por sua vez era controlado pelo Banco Real.
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Em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander Brasil e foi extinto como pessoa
jurídica independente. A incorporação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2011.
Em 31 de agosto de 2009, em assembleias gerais extraordinárias do Santander Brasil e do BCIS, foi aprovada
a incorporação do BCIS pelo Santander Brasil, com a extinção do BCIS e sua sucessão pelo Santander Brasil
em todos os seus bens, direitos e obrigações. A incorporação foi aprovada pelo Banco Central do Brasil em
28 de outubro de 2011.
Em 31 de maio de 2012, em assembleia geral extraordinária da Companhia, à época denominada Companhia
de Arrendamento Mercantil RCI Brasil, foi aprovada a incorporação da totalidade de suas ações pela
Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil, com a consequente conversão da
Companhia em subsidiário integral da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil. A
incorporação de ações foi homologada pelo Banco Central do Brasil em 28 de agosto de 2012.
Em 21 de julho de 2015, em assembleia geral extraordinária, foi aprovada a transformação da Companhia
em banco múltiplo, com as carteiras de investimento, arrendamento mercantil e crédito, financiamento e
investimento. Na mesma assembleia, também foi alterada a denominação social da Companhia, passando de
Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil para Banco RCI Brasil S.A. As modificações foram
homologadas pelo Banco Central do Brasil em 28 de outubro de 2015.
Em 29 de janeiro de 2016, a Companhia incorporou a Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento
RCI Brasil (a “Financeira RCI Brasil”), nos termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de
Incorporação da Financeira RCI Brasil pelo Banco RCI Brasil (o “Protocolo de Incorporação” e a
“Incorporação”) celebrado em tal data, os quais foram aprovados em assembleias gerais extraordinárias da
Banco RCI Brasil e da Financeira RCI Brasil (as “Companhias”) realizadas na referida data. Com a
efetivação da incorporação, a Financeira RCI Brasil foi extinta e todos os seus bens, direitos, haveres,
obrigações e responsabilidades passaram, automaticamente, ao acervo patrimonial do Banco RCI Brasil, que
sucedeu a Financeira RCI Brasil em todos os seus direitos e obrigações, independentemente de quaisquer
outras formalidades além das previstas em lei. A incorporação foi homologada pelo Banco Central do Brasil
em 22 de agosto de 2016.
Em 26 de março de 2019, a fim de diversificar seus produtos e meios de captação, o Banco RCI Brasil lançou
o produto de Certificado de Depósito Bancário (CDB) por meio de uma plataforma on-line de para pessoas
físicas no mercado brasileiro.
A Companhia não possui formalmente um programa de expansão das atividades e o seu desenvolvimento e
crescimento não foi influenciado diretamente por decisões políticas, mas sim pela expansão das marcas
Renault e Nissan no país, o que por consequência fez com que ao longo dos anos a Companhia se
desenvolvesse.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência, de recuperação judicial ou
extrajudicial do Banco RCI Brasil S.A..
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6.6 - Outras informações relevantes
Não há outras informações que o Banco RCI Brasil S.A. julgue relevante em relação ao item 6 que não
tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) é uma instituição financeira integrante do grupo econômico da RCI
Banque S.A., instituição financeira francesa (“Grupo RCI Banque”), e do grupo econômico do Santander S.A.
no Brasil, que iniciou as suas atividades operacionais em junho de 2000.
O Grupo RCI Banque está presente em mais de 36 países. A Companhia realiza operações de investimento,
arrendamento mercantil e financiamentos através de operações de crédito, bem como demais atividades
permitidas às entidades da espécie de acordo com as disposições legais e regulamentares, atendendo à demanda
dos clientes pessoas jurídicas e de consumidores pessoas físicas que optam por um dos produtos oferecidos pela
instituição como forma de viabilizar a aquisição de veículos das marcas Renault e Nissan.
Até dezembro de 2015 era uma instituição que tinha como seu principal produto o arrendamento mercantil de
veículos, sendo que a partir de janeiro 2016, com a incorporação da Companhia de Crédito, Financiamento e
Investimento RCI Brasil, passou a atuar no mercado de financiamentos e demais atividades permitidas às
instituições financeiras da espécie, de acordo com as disposições legais e regulamentares, adicionando a sua
atividade o financiamento de veículos, novos e usados, para pessoa física e jurídica que optem pelo
financiamento como forma de aquisição de veículos, das marcas Renault e Nissan.
A Companhia atua no Brasil, junto à rede de concessionárias Renault e Nissan, oferecendo aos clientes produtos
financeiros e sua atuação está diretamente relacionada ao desempenho da indústria automobilística nacional,
mais especificamente ao desempenho da indústria nacional de veículos das marcas Renault e Nissan. As
atividades da Companhia são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradas no
mercado financeiro.
A Companhia tem como sua sede a cidade de Curitiba, Estado do Paraná e, em razão de sua atuação em todo o
território nacional, está presente através de seus correspondentes bancários em 110 cidades do país1.
A Companhia não é acionista ou controladora de qualquer outra empresa, no Brasil ou exterior.

1

Lista contendo todas as cidades onde estão presentes os correspondentes bancários disponível
https://www.bancorenault.com.br/sites/brasil_renault/files/BASE%20CORBAN%20ABRIL%202017%20%20PUBLICA%C3%87%C3%83O_Banco%20Renault_1.pdf
https://www.credinissan.com.br/sites/brasil_nissan/files/BASE%20CORBAN%20DEZEMBRO%202016%20%20PUBLICA%C3%87%C3%83O_Credi%20Nissan_v2.pdf

em:
ou
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

7.1 - Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
a. interesse público que justificou sua criação
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização,
indicando:
• os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o
exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados
pelo emissor para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender ao interesse
público indicado na letra “a”;
• quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e a
origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e
financiamento, incluindo as fontes de captação e condições;
• estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro do
emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas
acima referidas;
c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Item não aplicável ao Banco RCI Brasil S.A. por não se tratar de sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas
demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações:

(a)

Produtos e serviços comercializados

As atividades do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) são exercidas por meio dos seguintes segmentos
operacionais, conforme divulgados em suas demonstrações financeiras:


Varejo: O segmento de varejo engloba os financiamentos concedidos aos clientes finais e pessoas físicas
ou jurídicas, e operações de arrendamento mercantil destinadas aos clientes finais e pessoas físicas ou
jurídicas, que agrupam prioritariamente os compradores de veículos.



Atacado: O segmento de atacado engloba os financiamentos prestados à rede de concessionárias Renault
e Nissan, substancialmente para manutenção dos estoques de veículos e peças com vencimento de curto
prazo

A Companhia opera no Brasil, com clientes brasileiros e, portanto, não apresenta segmentação geográfica.

(b)

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
Exercício social findo em
31 de dezembro
31 de dezembro de 2016
de 2017

31 de dezembro
de 2018
(em R$
milhares,
exceto %)
VAREJO
ATACADO
Receita
líquida

(c)

31 de dezembro de 2015

R$

% do
total

R$

% do
total

644.836

90%

582.984

87%

473.789

90%

432.358

83%

69.923

10%

84.481

13%

50.589

10%

87.989

17%

714.759

100%

667.465

100%

R$

524.378

% do
total

100%

% do
total

R$

520.347

100%

Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor

(em R$ milhares,
exceto %)
VAREJO

31 de dezembro de
2018
% do
R$
total
198.325
87%

Exercício social findo em
31 de dezembro de 31 de dezembro de
2017
2016
% do
% do
R$
R$
total
total
172.499
84%
53.992
69%

31 de dezembro de
2015
% do
R$
total
234.577
88%

ATACADO

29.104

13%

32.844

16%

24.517

31%

32.609

12%

Lucro Líquido

227.429

100%

205.343

100%

78.509

100%

267.186

100%
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7.3

Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

(a)

Características do Processo de Produção

O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) atua no processo de concessão de crédito para financiamento dos veículos
e arrendamento mercantil das marcas Renault e Nissan no Brasil, tanto para o varejo como para o financiamento
dos estoques das concessionárias das marcas (Floorplan). A carteira de crédito no varejo é segregada nas
modalidades CDC – Crédito Direito ao Consumidor e Leasing.
O processo de concessão de crédito no varejo é iniciado através da submissão, pelo correspondente bancário, de
uma proposta, que é analisada pela área de crédito da Companhia. Após avaliações cadastrais e de crédito do
proponente, referida área aprova ou não a operação. Caso aprovada, é autorizado o início da formalização do
contrato, que após devidamente assinado na sede do correspondente bancário pelo consumidor final é submetido
para avaliação do cumprimento das formalidades, processamento do pagamento e arquivo.
Para o financiamento dos estoques das concessionárias (Floorplan), utiliza-se de uma linha de crédito rotativo,
formalizada através de uma CCB – Cédula de Crédito Bancário, para o financiamento de veículos e peças que
serão adquiridas pelo concessionário da Montadora, sendo que todo o processo de análise, aprovação ou não da
operação de crédito e formalização da operação e garantias são realizados por equipe especializada da Companhia
e de forma centralizada.

(b)

Características do processo de distribuição

(i) Canais de Distribuição

A rede de distribuição da Companhia oferece serviços e produtos financeiros aos seus clientes por meio da sua
rede de correspondentes bancários e central de atendimento.
A Companhia não possui agências, operando exclusivamente através de correspondentes bancários e canais de
atendimento, também não utiliza em seu processo de distribuição empresas controladas, coligadas, controladores
diretas ou indiretas, inclusive de propriedade do acionistas controlador.
Atualmente a Companhia dispõe de 316 correspondentes bancários no país em 26 Estados e no DF.
A central de atendimento telefônico da Companhia pode ser usada pelos clientes para esclarecimento de dúvidas,
solicitação de cessões de direitos e também serve como canal de distribuição para oferecer aos seus clientes
produtos e serviços adicionais.
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(c)

Características dos mercados de atuação

As operações de financiamentos realizadas pela Companhia concentram-se no setor de automóveis novos e usados,
no contexto dos concessionários Renault e Nissan no país, que em função do investimento realizado pelas
montadoras e lançamento de novos produtos acabam por influenciar a performance da Companhia.
Os principais competidores no nicho de atuação da Companhia são os bancos Comerciais.
Neste contexto a tabela a seguir demonstra o volume de emplacamentos no mercado brasileiro de automóveis e
veículos comerciais leves e a participação das principais montadoras, dentre elas as que são fomentadas pelas
atividades de financiamento e arrendamento da Companhia.

Fonte: ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - http://www.anfavea.com.br/

Observando o resultado de 2018, pode-se verificar que a montadora Renault ocupa a 5ª posição do mercado
nacional enquanto a Nissan ocupa a 10ª posição. Nota-se também a evolução na participação de mercado das duas
marcas entre o período de 2016 e 2018.
O gráfico a seguir, demonstra as modalidades de pagamento na venda de automóveis e veículos comerciais leves,
sendo que a participação da Companhia se dá no nicho de veículos financiados e arrendados.
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Fonte de dados do mercado: ANEF - Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras- http://www.anef.com.br/
Fonte de dados Companhia: SNG – Sistema nacional de gravames

Comparando o mercado financeiro, que atua nos seguimentos da Companhia com a sua própria performance, no
contexto do fomento das marcas Nissan e Renault, pode-se observar maior representatividade do perfil de clientes
que compraram os veículos à vista em relação ao mercado, influenciando a possibilidade de atuação da Companhia.
Isso ocorreu em razão do número de vendas a frota da montadora Renault e perfil de clientes Nissan, que tem
preferência pelo pagamento a vista.
No contexto de veículos Renault e Nissan adquiridos através da modalidade de financiamento em 2018, a
Companhia participou em 77% do total destas operações confirmando a liderança nos financiamento das marcas
Renault e Nissan.
Também é importante mencionar que o mercado de atuação da companhia é influenciado por fatores
macroeconômicos e desempenho da economia brasileira, em especial do segmento de venda de veículos. Levando
em consideração o cenário atual, as previsões indicam que o segmento de automóveis deve encerrar o ano com
crescimento em relação a 2018, em função do crescimento esperado do PIB. Se somarmos, o fato de que a inflação
desacelerou de forma importante, possibilitando queda na taxa de juros (cenário macroeconômico à frente), vemos
que as condicionantes de retomada do crédito estão, basicamente, colocadas. Com alguma recuperação no mercado
de trabalho, o consumo deverá voltar a crescer, ainda que de forma suave, mas consolidando o processo de
recuperação do segmento.
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Por outro lado, o recente aumento das incertezas no campo político tende a postergar a aprovação das reformas
fiscais, especialmente a da previdência social, o que vem intensificando as preocupações do mercado a respeito da
saúde das contas públicas no médio e longo prazo. Por sua vez, a piora das perspectivas para o quadro fiscal pode
reduzir a intensidade de recuperação da atividade econômica brasileira nos próximos anos, sobretudo devido a um
menor crescimento dos investimentos.
A despeito das incertezas no período recente, os principais ativos financeiros domésticos apresentaram um grau
de deterioração muito inferior ao observado entre o segundo semestre de 2015 e o início de 2016. Dentre os
principais fatores explicativos para essa maior resiliência da economia brasileira, a Companhia notou: a trajetória
consistente e sustentável da política econômica atual, que não deve ser revertida nos próximos meses, conduzida
por uma equipe vista como muito experiente e hábil pelos principais participantes do mercado; a vulnerabilidade
externa reduzida do país, tendo em vista os baixos déficits em transações correntes e elevadas reservas
internacionais; e o ambiente internacional mais favorável, com perspectivas de maior crescimento e menor aversão
a risco.
Por fim, ainda em relação ao mercado de atuação, a Companhia enfrenta forte concorrência com seus
competidores. A maioria das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são
consideradas concorrentes da Companhia, sendo que estão disponíveis para consulta pública no site
https://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp. Em razão do grande número de concorrentes, não é possível
evidenciar como se dá a concorrência durante os diversos períodos de atividade da Companhia.
(i)

Participação em cada um dos mercados

Considerando o cenário acima mencionado a companhia continua sendo responsável por mais de 77% de todos os
veículos novos financiados das marcas Renault e Nissan, como demonstrado no item anterior
(ii)

Condições de competição nos mercados

A companhia continua acreditando na recuperação da atividade doméstica ao longo de 2019, ainda que a um
ritmo bastante gradual. Conforme divulgado nas Contas Nacionais do IBGE, o PIB brasileiro expandiu 1,0% em
2018 comparado com 2017 Ainda assim, é possível ver sinais de avanço em vários setores da economia, tanto
na indústria quanto em serviços, corroborando a avaliação de que o pior momento para a economia brasileira
ficou para trás. Essa evolução mais favorável da atividade se apoia em elementos como: (i) aumento dos salários
reais, (ii) recuo do endividamento das famílias, (iii) alta dos termos de troca (ampliando a competitividade das
exportações), (iv) normalização dos estoques na maioria das cadeias produtivas e (v) aumento da confiança do
consumidor e expectativa de consumo. Logo, a Administração espera alta de 2,0% para o PIB em 2019.
Ainda no campo positivo, chama a atenção o sólido processo de desinflação na economia brasileira.. Esse
processo de recuo inflacionário vem ocorrendo de maneira generalizada entre os componentes, e a
Administração não espera mudanças significativas nesse quadro nos próximos anos, sendo a expectativa para a
variação do IPCA no fechamento de 2019 ao redor de 3,5%. Em linha com esse cenário mais positivo, o Conselho
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Monetário Nacional (CMN) alterou, recentemente, a meta de inflação para 2019 e 2020 (para 4,25% e
4,00%,respectivamente, ante o alvo de 4,5% vigente até 2018).

Outros fatores que influenciam o comportamento dos mercados de atuação da Companhia
Benefícios fiscais ou Subsídios
Não é prática no mercado de atuação da Companhia a concessão de benefícios fiscais e subsídios, de modo que a
Companhia não usufrui de nenhum benefício fiscal.
Situações de monopólio ou oligopólio
O mercado de atuação da Companhia não é caracterizado pela presença de monopólio ou oligopólio.
Custo de matéria prima e outras despesas
Não se aplica, pois a Companhia é uma prestadora de serviços e operações bancárias e não depende de matéria
prima para exercício de suas atividades. Ademais, a Companhia não possui outras despesas não relacionadas com
suas atividades operacionais.
Dependência de tecnologia
A Companhia investe continuamente em novas tecnologias e renovação de equipamentos e infraestrutura a fim de
atender seus clientes de forma eficaz, melhorar sua lucratividade e ampliar seus negócios. A Companhia acredita
que a gestão adequada de tecnologia é um ponto chave para o gerenciamento eficiente de seu negócio.
A transformação digital é uma prioridade estratégica da Companhia, que continua a fazer progressos no
desenvolvimento de um modelo de distribuição adaptado a atual necessidade de mercado visando facilitar o
relacionamento com seus clientes.
Utilização de concessões e franquias
A Companhia não utiliza concessões e franquias.
Legislação Especial
A Companhia é uma instituição financeira e, portanto, está submetida às leis, regulamentações e à supervisão do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, Assim, em razão de seguimento de atuação
compreendido pela concessão de crédito para financiamento dos veículos e arrendamento mercantil, a Companhia
está sujeita à legislação aplicável às instituições financeiras (Banco Central do Brasil e Conselho Monetário
Nacional).
(d)

Eventual sazonalidade

Não é prática no mercado de atuação da Companhia.
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(e)

Principais insumos e matérias primas

(i)

Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou

regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
As atividades desenvolvidas por fornecedores da Companhia não estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, salvo as atividades relacionadas às instituições financeiras com as quais a Companhia possui
relacionamento e que estão submetidas à supervisão do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do
Brasil, bem como à toda legislação aplicável a esta atividade, em especial: a Lei 4.595/64, Lei Anticorrupção e
Código de Defesa do Consumidor.
(ii)

Eventual dependência de poucos fornecedores

A Companhia não possui dependência de poucos fornecedores.
(iii)

Eventual volatilidade em seus preços

No cenário atual, a Companhia não vislumbra eventual volatilidade em seus preços, apesar de nem sempre
conseguir repassar aos seus clientes as mesmas condições de remuneração por ela contratadas quando da captação
de recursos de forma que pode conceder financiamentos com indexadores diferentes.
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7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida
total do emissor, informando:
a. montante total de receitas provenientes do cliente
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente

Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(a)

necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de

relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Para exercer suas atividades, o Emissor depende de autorização prévia do Banco Central do Brasil
(“Banco Central”).
A companhia também está sujeita à regulamentação e supervisão de várias entidades. Destacamos a
seguir as principais entidades que regulamentam e supervisionam as atividades no Brasil:
Conselho Monetário Nacional (“CMN”): a principal autoridade responsável por estabelecer políticas
monetária e financeira no Brasil, pela supervisão geral das políticas monetária, de crédito, orçamentária,
fiscal e da dívida pública brasileira, pela regulamentação das condições para constituição, funcionamento
e fiscalização das instituições financeiras, bem como pela supervisão da liquidez e solvência dessas
instituições. O CMN também é responsável pelas diretrizes gerais a serem seguidas na organização e
operação do mercado de títulos e valores mobiliários e pela regulamentação de investimentos estrangeiros
no Brasil;
Banco Central: responsável por implantar as políticas estabelecidas pelo CMN, autorizar a constituição
de instituições financeiras e supervisioná-las no Brasil. O Banco Central determina os requisitos de
capital mínimo, limites de ativo permanente, limites de crédito e as exigências de depósitos compulsórios,
de acordo com as políticas estabelecidas pelo CMN;
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”): responsável por normatizar, sancionar e fiscalizar o
mercado brasileiro de valores mobiliários (que, no Brasil, inclui derivativos) e de seus participantes, bem
como supervisionar os mercados de bolsa e de balcão organizado.
As instituições financeiras também estão sujeitas a várias exigências e restrições regulatórias, dentre as
quais podemos citar as seguintes:
•proibição de operar no Brasil sem a autorização prévia do Banco Central;
• proibição de adquirir imóveis não destinados ao uso próprio da instituição financeira, salvo os recebidos
em liquidação de empréstimo de liquidação difícil ou duvidosa solução, sendo que, nesse caso, tal imóvel
deverá ser vendido no prazo de um ano, prorrogável pelo Banco Central;
• proibição de adquirir participações em empresas sem a autorização prévia do Banco Central, exceto as
participações societárias típicas de carteiras de investimento mantidas por bancos de investimento ou
bancos múltiplos com carteira de investimento;
• proibição de conceder empréstimos que representem mais de 25% do patrimônio de referência da
instituição financeira para uma única pessoa ou grupo;
• restrições para tomar ou conceder empréstimos, bem como para conceder adiantamentos e garantias
para determinadas pessoas físicas e jurídicas relacionadas.
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• obrigação de depositar uma parcela dos depósitos recebidos de clientes no Banco Central (depósito
compulsório); e
• obrigação de manter reservas de capital suficientes para absorver perdas inesperadas, de acordo com as
regras propostas pelo Comitê da Basileia e implementadas pelo Banco Central.
Lei Anticorrupção
Em janeiro de 2014, entrou em vigor no Brasil uma nova lei de combate à corrupção, que estabelece que
as pessoas jurídicas terão responsabilidade objetiva (independentemente de culpa ou negligência) se
estiverem envolvidas em qualquer forma de corrupção. Embora seja conhecida como lei contra corrupção,
ela também abrange outros atos ilícitos, contrários à administração pública brasileira ou internacional,
como fraude à licitação e obstrução da justiça. A lei prevê penalidades rigorosas, por meio de processos
administrativos e judiciais, inclusive ordem de dissolução da companhia, proibição de acesso a
financiamento de órgãos públicos e de participação em licitações públicas.
Além disso, a lei autoriza as autoridades públicas administrativas responsáveis pela investigação a
celebrar acordos de leniência. A autodenunciação de violações e cooperação das pessoas jurídicas pode
resultar na redução de multas e outras sanções, conforme determinado pela nova regulamentação federal
emitida em março de 2015.
A nova regulamentação também prevê parâmetros para a aplicação da lei contra corrupção, inclusive com
relação a penalidades e programas de conformidade legal.
Regulamentação Sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro
A lei brasileira de prevenção à lavagem de dinheiro estabelece a estrutura básica para a prevenção e
punição de práticas de lavagem de dinheiro como crime. Ela proíbe a ocultação ou a dissimulação da
origem, localização, disponibilização, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
financeiros originados, direta ou indiretamente, de crimes, e os agentes dessas práticas ilegais ficam
sujeitos à pena de prisão, inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de
administrador, além de multa pecuniária.
A lei brasileira de prevenção à lavagem de dinheiro também criou o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), a unidade brasileira de inteligência financeira que opera sob a égide do Ministério
da Fazenda. O COAF possui um papel central no sistema brasileiro de combate à lavagem de dinheiro e
ao financiamento do terrorismo, e sua responsabilidade legal é coordenar os mecanismos de cooperação e
trocas de informações.
Pessoas Expostas Politicamente
Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) são funcionários públicos que ocupam – ou ocuparam – cargos
públicos importantes, bem como seus representantes, familiares e outras pessoas próximas, nos últimos
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cinco anos, no Brasil ou em outros países, territórios e jurisdições estrangeiras. Inclui também suas
pessoas jurídicas. As instituições financeiras precisam elaborar e implementar procedimentos internos
para identificar PEPs e obter aprovação especial de um membro da equipe de nível hierárquico superior,
como diretores, processo necessário para início de relacionamento com essas pessoas. As instituições
também precisam adotar medidas reforçadas e contínuas para o monitoramento das transações com PEPs
e notificar o COAF sobre todas as transações suspeitas.
Regulamentação de Arrendamento Mercantil
Embora as operações de arrendamento mercantil não sejam classificadas como operações de crédito pela
legislação brasileira, o Banco Central regulamenta e supervisiona essas operações. As partes envolvidas
em uma operação de arrendamento mercantil são o arrendador (o banco) e o arrendatário (nosso cliente).
O bem, de propriedade do arrendador, é entregue para o uso do arrendatário até o final da vigência do
contrato, momento no qual o arrendatário pode optar por adquirir o bem ou devolvê-lo ao arrendador, ou
ainda renovar o contrato por um novo período.
A legislação brasileira estabelece uma metodologia específica para a contabilização de lucros ou perdas
nas operações de arrendamento mercantil e para todas as informações que devem constar do respectivo
contrato. O Valor Residual Garantido (VRG) pago pelo arrendatário deve corresponder ao mínimo valor
de retorno necessário para que a operação seja viável para o arrendador, seja ou não exercida a opção de
compra. As leis e os regulamentos aplicáveis às instituições financeiras, tais como as referentes aos
requisitos de informação, suficiência de capital e alavancagem, limites de composição de ativos e
provisão para créditos de liquidação duvidosa, também são geralmente aplicáveis às empresas de
arrendamento mercantil.
Sigilo bancário
As instituições financeiras brasileiras devem guardar sigilo em relação às operações bancárias e aos
serviços prestados aos seus clientes. As únicas circunstâncias nas quais informações sobre clientes,
serviços e transações de instituições financeiras brasileiras ou empresas de cartão de crédito podem ser
divulgadas a terceiros são:
• Divulgação de informações com o consentimento expresso dos interessados;
• Troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais;
• Divulgação de informações às empresas de proteção ao crédito, com base no cadastro de emitentes
de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes;
• Divulgação de informações às autoridades competentes relacionadas à prática real ou suspeita de
atos criminosos ou improbidade administrativa, inclusive a divulgação de informações relacionadas
às operações que envolvam recursos relacionados a atividades ilegais; e
• Revelação de algumas informações determinada por lei a autoridade fiscal; e
• Revelação de informações mediante mandado judicial.
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Exceto conforme estabelecido pela legislação brasileira e por ordem judicial, a quebra de sigilo bancário
constitui crime.
Código de Defesa do Consumidor
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor,
aplicáveis às relações dos consumidores com fornecedores de produtos ou prestadores de serviços. Os
tribunais superiores entendem que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica às instituições
financeiras.
(b)

política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação

ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental
As operações da companhia seguem todas as regulamentações sobre as questões ambientais. A
companhia desenvolveu uma política socioambiental que estabelece princípios, diretrizes e procedimentos
para as práticas socioambientais nos negócios e na relação com as partes interessadas, incluindo diretrizes
para gerenciar seus riscos socioambientais, prevenir e gerenciar impactos socioambientais e gerenciar
oportunidades socioambientais na esfera de influência da organização, contribuindo para concretizar o seu
compromisso empresarial com o desenvolvimento sustentável. Considerando (a) que os veículos novos
arrendados e financiados pela Companhia estão em conformidade com as normas brasileiras e os mais
altos padrões internacionais de fabricação pelas marcas Renault e Nissan1 e (b) que os atuais sistemas e
processos desenvolvidos pela Companhia estão em consonância com o que dispõe a legislação ambiental,
não houve custos adicionais para cumprimento da regulamentação ambiental e de outras práticas
ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental, uma vez que foram
utilizados recursos humanos e materiais já disponíveis na instituição.
(c)

dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties

relevantes para o desenvolvimento das atividades
As atividades da Companhia, por sua natureza, não dependem nem são significativamente influenciadas
pela existência de patentes, licenças, assistência técnica, contratos de exclusividade ou de regulação de
preços, e portanto não depende de patentes e marcas para desenvolver suas atividades bancárias. Nada
obstante e tendo por consequência que seu acionista majoritário RCI Banque S.A. é controlado no
exterior pela Renault S.A.S, e Renault S.A, atual controladora da Nissan Motor Company, a Companhia
atua no fomento de negócios (mediante da disponibilização de produtos financeiros através de
correspondentes bancários) para os clientes das marcas Renault e Nissan (que são de propriedade de seus
titulares) e seus concessionários.

1

https://www.nissan.com.br/sustentabilidade.html
brasil/nossos-compromissos.html

e

https://www.renault.com.br/universo-renault/renault-no-

Confidential C

PÁGINA: 77 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior

7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
(a)

receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na

receita líquida total da Companhia
As receitas provenientes dos clientes atribuídos ao país sede do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) de maior
relevância nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016 estão na linha de receitas com juros e
similares, nos valores de R$1.290.703, R$1.294.119 e R$1.353.562 respectivamente, os quais são representados
em sua maioria por Receitas de Financiamentos de Crédito Direto ao Consumidor (“CDC”) concedido a Pessoa
Física. As receitas provenientes dos clientes do país sede representam 100% (cem por cento) da receita líquida
total da Companhia, conforme corroborado pelos itens (b) e (c) abaixo.
(b)

receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita

líquida total da Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período e nos exercícios sociais contidos
neste Formulário de Referência.
(c)

receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da

Companhia
Não aplicável, pois a Companhia não auferiu receitas no exterior no período e nos exercícios sociais contidos
neste Formulário de Referência.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
O Banco RCI Brasil S.A. não está sujeito ao efeito de regulação estrangeira nas suas atividades.
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7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar:
a. se o emissor divulga informações sociais e ambientais
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) possui uma política socioambiental que estabelece princípios,
diretrizes e procedimentos para as práticas socioambientais nos negócios e na relação com as partes
interessadas, incluindo diretrizes para gerenciar seus riscos socioambientais, prevenir e gerenciar impactos
socioambientais e gerenciar oportunidades socioambientais na esfera de influência da organização,
contribuindo para concretizar o seu compromisso empresarial com o desenvolvimento sustentável. As
informações sobre as políticas socioambientais são amplamente divulgadas pela Companhia em página de
rede mundial de computadores, conforme descrito no item (d) abaixo.

b. a metodologia seguida na elaboração dessas informações
A Companhia utilizou como parâmetro para elaboração de suas políticas e divulgação de informações a
metodologia utilizada pelas instituições financeiras de mesmo porte, em estrita consonância com a legislação
ambiental em vigor. Além disso, a Companhia adotou como metodologia na elaboração dessas informações
uma análise feita como base nas expectativas, tendências e interesses de organizações não governamentais
que atuam na área sócio ambiental, mitigando assim potenciais riscos socioambientais inerentes ao seu
negócio.

c. se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
As informações divulgadas e incluídas nas políticas socioambientais da Companhia não são auditadas e/ou
revisadas por entidade independente.

d. página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações
A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações é:
https://www.bancorenault.com.br/informacoes-legais
https://www.credinissan.com.br/informacoes-legais

Nesta página, clicar em “Conheça Nossa Política de Responsabilidade Sócio Ambiental” para acessar as
informações.
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7.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes.
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8.1 - Negócios extraordinários
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação normal
nos negócios do Banco RCI Brasil S.A. e que não tenham sido mencionadas no item 15.7 deste Formulário.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios do Banco RCI Brasil S.A.
(“Companhia”) nos três últimos exercícios sociais, até 31/12/2017, além das seguintes:
(i) incorporação das ações da Companhia ao patrimônio da Companhia de Crédito, Financiamento e
Investimento RCI Brasil, aprovada em 31 de maio de 2012;
(ii) alteração, em 27 de outubro de 2015, do objeto social da Companhia para contemplar as atividades de
banco múltiplo, com as carteiras de investimento, arrendamento mercantil e crédito, financiamento e
investimento, e a alteração da razão social da Companhia para Banco RCI Brasil S.A., e
(iii) incorporação da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil pela Companhia,
nos termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 29 de
janeiro de 2016. Com a efetivação da incorporação, a Companhia de Crédito, Financiamento e
Investimento RCI Brasil foi extinta e todos os seus bens, direitos, haveres, obrigações e responsabilidades
passaram, automaticamente, ao acervo patrimonial da Companhia, que sucedeu a incorporada em todos os
seus direitos e obrigações, independentemente de quaisquer outras formalidades além das previstas em lei.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Desde a constituição do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”), não foi celebrado nenhum contrato
relevante pela Companhia ou por suas controladas que não fosse diretamente relacionado com suas
atividades operacionais.

Confidential C
PÁGINA: 84 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
Todas as informações relevantes relacionadas a este Formulário de Referência foram descritas nos itens
anteriores.
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9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das
atividades do emissor, indicando em especial:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.
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9.2 - Outras informações relevantes

9.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações que o emissor julgue relevantes para o presente item.

Confidential C
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
(a)

Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Os Diretores entendem que as condições financeiras e patrimoniais do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) são
suficientes para implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e médio prazo.
Entendem ainda que a geração de caixa da Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis, é
suficiente para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessida de de recursos para execução do
seu plano de negócios.
Em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento total da Companhia foi de 7,4199. Na mesma data, a
posição de caixa e equivalentes de caixa era de R$37.115 mil e a dívida líquida bancária totalizava R$7.780.772
mil, com um índice de dívida líquida bancária sobre o patrimônio líquido de 6,6514.
Em 31 de dezembro de 2017, o índice de endividamento total da Companhia foi de 6,7818. Na mesma data, a
posição de caixa e equivalentes de caixa era de R$47.782 mil e a dívida líquida bancária totalizava R$6.312.638
mil, com um índice de dívida líquida bancária sobre o patrimônio líquido de 5,7589.
Em 31 de dezembro de 2016, o índice de endividamento total da Companhia foi de 5,0051. Na mesma data, a
posição de caixa e equivalentes de caixa era de R$40.623 mil e a dívida líquida bancária totalizava R$5.486.307
mil, com um índice de dívida líquida bancária sobre o patrimônio líquido de 4,1430.
(b)

Estrutura de Capital

Os diretores acreditam que a atual estrutura de capital da Companhia apresentou nos períodos indicados uma
estrutura de capital equilibrada entre capital próprio e de terceiros, e condizente, em nossa visão, com suas
atividades, na proporção apresentada na tabela abaixo:
(em R$ milhares, exceto %)

Exercício social findo em 31 de dezembro de
2018

2017

2016

Capital de terceiros (passivo circulante + passivo não circulante)

8.679.715

7.433.885

6.627.862

Capital próprio (patrimônio líquido)

1.169.793

1.096.157

1.324.224

Capital total (terceiros + próprio)

9.849.508

8.530.042

7.952.086

Parcela de capital de terceiros

88,1%

87,1%

83,3%

Parcela de capital próprio

11,9%

12,9%

16,7%

Limites Operacionais
Os Diretores afirmam que a Companhia está enquadrado nos limites mínimos de capital social de patrimônio
líquido estabelecidos pela regulamentação vigente do Banco Central do Brasil (“Banco Central”).
A Companhia é parte integrante de conglomerado financeiro e de consolidado econômico financeiro do grupo
econômico do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Grupo Santander Brasil”) perante o Banco Central e de acordo
com a regulamentação vigente, a apuração do Patrimônio de Referência, para fins de cálculo do índice de Basiléia
(superior ao mínimo de 11%) e limite de aplicação de recursos no ativo permanente, é efetuada em bases
consolidadas.
Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo Santander Brasil encontra-se enquadrado nos referidos índices.
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(c)

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Os Diretores da Companhia afirmam que todas as obrigações referentes aos compromissos financeiros da
Companhia, até a data deste Formulário de Referência, estão sendo cumpridas bem como a assiduidade dos
pagamentos desses compromissos tem sido mantida.
Os compromissos financeiros assumidos com terceiros em 31 de dezembro de 2018 que representavam 88,1% do
total do endividamento da Companhia, e um decréscimo de 1,0% comparado a 87,1% em 31 de dezembro de
2017. Em 31 de dezembro de 2016, o comprometimento com terceiros representava 83,3% do total de
endividamento.
O montante relacionado às obrigações é devido ao desenvolvimento da carteira de operações de crédito ativa da
Companhia. A mesma apresentou os saldos de R$9.002.966 mil, R$7.617.668 mil e R$7.060.418 mil,
respectivamente, em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
Dessa forma, os Diretores da Companhia entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e
patrimoniais suficientes para implementar o seu plano de negócio e cumprir com as suas obrigações de curto e
médio prazo.
(d)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes

utilizadas
Os diretores afirmam que para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a Companhia se
utiliza de recursos próprios e de terceiros para o financiamento de seu capital de giro. Os recursos de terceiros são
oriundos de operações com outras instituições financeiras e partes relacionadas, tais como depósitos
interbancários, títulos cambiais com taxas indexadas ao CDI, além de emissão de letras financeiras.
Os Diretores acreditam que as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia são adequadas ao seu perfil de
endividamento, atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos, sempre preservando o perfil de
longo prazo da dívida financeira e, consequentemente, a capacidade de pagamento da Companhia. As fontes de
financiamento que a Companhia pretende utilizar no futuro para capital de giro e investimentos são as mesmas
praticadas até hoje e incluem: financiamento interbancário, emissões de Letras Financeiras e Letras de Câmbio e
eventuais cessões de direitos creditórios via Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
(e)

Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que

pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, os Diretores não vislumbram necessidades de
recursos que não possam ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor.
Caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no curto praz o, os Diretores
entendem que a Companhia deve captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou instituições
financeiras.
No item 10.1(f) deste Formulário de Referência estão descritas as principais linhas de financiamentos contraídas
pela Companhia e as características de cada uma.
Ademais, os Diretores entendem que as fontes de financiamento que a Companhia pretende utilizar no futuro para
capital de giro e investimentos para cobertura de deficiências de liquidez são as mesmas praticadas até h oje e
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incluem: financiamento interbancário, emissões de Letras Financeiras e Letras de Câmbio e eventuais cessões de
direitos creditórios via Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
(f)

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em 31 de dezembro de 2017, o índice de endividamento da
Companhia era de 6,78 e em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento da Companhia era de 7,42,
composto na maior parte por depósitos interfinanceiros, recursos de aceites cambiais e letras financeiras. Os
Diretores da Companhia esclarecem que, em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, o índice de
endividamento da Companhia era de 5,00 e 5,29, respectivamente.
Os saldos de empréstimos e financiamentos contratados para os exercícios de 2018, 2017 e 2016 estão indicados
na tabela abaixo:
Em milhares de Reais

31 de dezembro de

31 de dezembro

31 de dezembro de

2018

de 2017

2016

Depósitos Interfinanceiros

2.880.144

1.889.997

1.340.844

Recursos de Aceites Cambiais

1.318.896

1.177.179

1.090.255

Letras Financeiras

3.521.889

3.241.966

3.000.372

958.786

1.124.743

1.196.391

8.679.715

7.433.885

6.627.862

Outros Passivos
Total - Obrigações com Terceiros

(i)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Os diretores afirmam que a Companhia não possui contratos de endividamento relevantes para os exercícios de
2018, 2017 e 2016.
(ii)

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Os diretores da Companhia afirmam que não há outras relações de longo prazo relevantes com instituições
financeiras para os exercícios de 2016, 2015 e 2014,
(iii)

Grau de subordinação entre as dívidas

Em caso de liquidação judicial ou extrajudicial da Companhia, há ordem de preferência quanto ao
pagamento dos diversos credores da massa prevista em lei, a qual deve ser respeitada nos termos da
legislação brasileira em vigência na época. Especificamente com relação às dívidas

financeiras

que compõem o endividamento da Companhia, deve ser observada a seguinte ordem de pagamento: dívidas
garantias por garantia real, dívidas quirografárias e dívidas subordinadas. Vale dizer que, em relação às
dívidas com garantia real, os credores preferem aos demais até o limite do ativo dado em garantia
e, no quanto sobejar, terão seus créditos incluídos na ordem de pagamento dos credores quirografários
Entre os credores quirografários, não há grau de subordinação, assim como também não há grau de
subordinação entre os diversos credores subordinados.
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(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 a alienação de controle societário
Os Diretores afirmam que não há outras restrições impostas à Companhia em seus contratos de empréstimo e
financiamento, 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, não havendo nenhum covenant
(incluindo covenant financeiro) em nenhum dos contratos de financiamento da Companhia nesse sentido, exceto
no que diz respeito a operações societárias. Nos instrumentos de 1ª, 2ª e 3ª emissão de letras financeiras da
Companhia, é causa de evento de crédito, quando pode ser declarado vencimento antecipado da emissão, a
alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia que resulte na diminuição do rating da Companhia,
sem a aprovação, prévia e escrita, de titulares de letras financeiras que representem, no mínimo, 75% das letras
financeiras em circulação. Ademais, os diretores informam que a Companhia respeita os limites de capital
regulatório exigidos pelas regulamentações do Banco Central para cumprimento das normas de Basiléia. Em 31
de dezembro de 2018, o índice de Basiléia da Companhia era de 15,1%. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o
índice de Basiléia da Companhia era de 15,8% e 16,3%, respectivamente.
(g)

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Os Diretores entendem que todos os recursos obtidos com os financiamentos contratados foram destinados à
finalidade contratualmente prevista, ou seja, 100% dos financiamentos contratados nos últimos 3 exercícios
sociais foram imediatamente utilizados para o desenvolvimento da atividade da Companhia.

2018

2017

100%
(h)

100%

2016
100%

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Variação 2018
x 2017

Variação Análise
2017 x Vertical
2018
2016

Análise
Vertical
2017

Análise
Vertical
2016

Ativo (em milhares de reais)
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31/12/2018
Reservas no Banco Central do
Brasil
Ativos Financeiros Para
Negociação

31/12/2017

422.830
-

Variação 2018
x 2017

31/12/2016

Variação Análise
2017 x Vertical
2018
2016

Análise
Vertical
2017

Análise
Vertical
2016

316.365

282.437

33,7%

12,0%

4,3%

3,7%

3,6%

53.228

138.102

-100%

-61,5%

0,0%

0,6%

1,0%

Ativos Financeiros
Mensurados ao Valor Justo no
Resultado Mantidos para
Negociação

87.126

-

-

N/A

N/A

0,9%

0,0%

0,0%

Ativos Financeiros Disponível
para Venda

-

272.707

280.793

-100%

-2,9%

0,0%

3,2%

5,3%

Ativos Financeiros
Mensurados ao Valor Justo por
meio de Outros Resultados
Abrangentes

162.628

-

-

N/A

N/A

1,7%

0,0%

0,0%

-

7.686.871

7.067.022

-100%

8,8%

0,0%

90,1%

87,4%

9.000.398

-

-

N/A

N/A

91,4%

0,0%

0,0%

Empréstimos e Recebíveis
Ativos Financeiros
Mensurados ao Custo
Amortizado
Ativos não Correntes Mantidos
para Venda

6.292

716

912

778,8%

-21,5%

0,1%

0,0%

0,0%

Ativo Tangível

1.687

1.612

1.835

4,7%

-12,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Ativo Intangível

1.036

1.660

2.263

-37,6%

-26,6%

0,0%

0,0%

0,0%

152.852

154.072

117.035

-0,8%

31,6%

1,6%

1,8%

1,5%

14.659

42.811

61.687

-65,8%

-30,6%

0,1%

0,5%

0,8%

9.849.508

8.530.042

7.952.086

15,5%

7,3%

100%

100%

100%

-

35.782

57.850

-100%

-38,1%

0,0%

0,4%

0,7%

8.891

-

-

N/A

N/A

0,1%

0,0%

0,0%

7.817.887

6.360.420

5.526.930

22,9%

15,1%

79,4%

74,6%

69,5%

208.509

173.490

50.158

20,2%

245,9%

2,1%

2,0%

0,6%
0,3%

Créditos Tributários
Outros Ativos
Total do Ativo
Passivo e Patrimônio
Líquido
Passivos Financeiros para
Negociação
Passivos Financeiros
Mensurados ao Valor Justo no
Resultado Mantidos para
Negociação
Passivos Financeiros
Mensurados ao Custo
Amortizado
Derivativos Utilizados como
Hedge
Provisões

40.362

29.651

20.247

36,1%

46,4%

0,4%

0,3%

Passivos Fiscais

137.752

144.134

120.193

-4,4%

19,9%

1,4%

1,7%

1,5%

Outras Obrigações

466.314

690.408

852.484

-32,5%

-19,0%

4,7%

8,1%

10,7%

Total do Passivo

8.679.715

7.433.885

6.627.862

16,8%

12,2%

88,1%

87,1%

83,3%

Patrimônio Líquido

1.169.793

1.096.157

1.324.224

6,7%

-17,2%

11,9%

12,9%

16,7%

Total do Passivo e
Patrimônio Líquido

9.849.508

8.530.042

7.952.086

15,5%

7,3%

100%

100%

100%
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 COMPARADO AO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017

Ativos Financeiros para Negociação e Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos
para Negociação
Os Ativos Financeiros para Negociação no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram de R$0 milhões
comparativamente a R$53 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, o que representou uma
redução de 100,0%. Os Diretores entendem que esta redução é atribuída totalmente à adoção de novo normativo
contábil – IFRS 9: Instrumentos Financeiros –, cujos valores passaram a ser apresentados na rubrica Ativos
Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação, totalizando em 31 de dezembro
de 2018 o montante de R$87 milhões.
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda e Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por meio de
Outros Resultados Abrangentes
Os Diretores afirmam que os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes correspondem, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a LFT (Letras Financeiras do
Tesouro) para efeitos de cumprimento às exigências regulatórias de LCR (Liquidity Coverage Ratio) em vigor a
partir do fechamento de 2016, onde a empresa necessita ter ativos líquidos de alta q ualidade disponíveis para
cumprir suas obrigações de saída líquida de caixa referentes aos 30 dias subsequentes ao encerramento contábil
mensal. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o saldo representava R$273 milhões apresentados na
rubrica Ativos Financeiros Disponíveis para Venda para poder cumprir com as exigências regulatórias de LCR
(Liquidity Coverage Ratio) em vigor a partir do fechamento de 2016. A alteração nas rubricas de apresentação é
atribuída à adoção de novo normativo contábil – IFRS 9: Instrumentos Financeiros.
Empréstimos e Recebíveis e Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado
Os diretores afirmam que o aumento da carteira de empréstimos e recebíveis em 17% no exercício de 2018, no
montante de R$9.000.368 apresentados na rubrica Ativos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado,
comparado ao exercício de 2017, no montante de R$7.686.871 apresentados na rubrica Empréstimos e Recebíveis
ocorreu devido ao lançamento do veículo Renault Kwid e novas campanhas de financiamento, acarretando num
aumento de aproximadamente R$1,3 bilhão. A alteração nas rubricas de apresentação é atribuída à adoção de

Comentado [GSPdS1]: Estamos confirmando esta
explicação junto ao Time da RCI (Curitiba), não temos essa
análise gerencial.

novo normativo contábil – IFRS 9: Instrumentos Financeiros.
Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado
Os Diretores informam que o aumento de 22,9% dos passivos financeiros mensurados ao custo amortizado é
devido a: (i) emissão de Letras Financeiras no montante de R$52 milhões (líquidos das amortizações de emissões
anteriores), (ii) emissão de Letras de Câmbio no montante de R$64 milhões (líquidos das amortizações de
emissões anteriores) e (iii) à captação de Depósitos Interfinanceiros junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.,
utilizado basicamente para suportar os financiamentos de veículos, aumento representado pelo lançamento do
Renault Kwid.

Comentado [GSPdS2]: Idem ao Comentário acima.

Derivativos Utilizados como Hedge - Passivo
Os Diretores afirmam que os Derivativos Utilizados como Hedge - Passivo em 31 de dezembro de 2018 foi de
R$209 milhões comparativamente a R$173 milhões em 31 de dezembro de 2017, o que representou uma variação
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de R$36 milhões ou 20,2%. Os Diretores esclarecem que este acréscimo é atribuído substancialmente ao MTM
– motivado pelas alterações dos fatores de mercado.
Patrimônio Líquido
O comentário dos Diretores sobre o principal aumento do Patrimônio Líquido refere-se, principalmente em razão
do aumento do lucro líquido da Companhia em 10,8%, no montante de R$227.429 no exercício de 2018
comparado a R$205.343 no exercício de 2017, sendo compensado pela distribuição de dividendos
complementares no montante de R$49 milhões pagos em maio de 2018, reduzindo as reservas neste mesmo
montante e, à distribuição de juros sobre o capital próprio no montante de R$73 milhões pagos em fevereiro de
2019.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 COMPARADO AO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016

Ativos Financeiros Disponível para Venda
Os Diretores afirmam que os ativos financeiros disponíveis para venda correspondem, para o exercício findo em
31 de dezembro de 2017, as LTN (Letras do Tesouro Nacional) para poder cumprir com as exigências regulatórias
de LCR (Liquidity Coverage Ratio) em vigor a partir do fechamento de 2016, onde a empresa necessita ter ativos
líquidos de alta qualidade disponíveis para cumprir suas obrigações de saída líquida de caixa dos 30 dias
subsequentes ao encerramento contábil mensal.
Empréstimos e Recebíveis
Os Diretores esclarecem o aumento da carteira de empréstimos e recebíveis em aproximadamente 9%, composta
por operações de financiamento de crédito, deu-se devido à recuperação da crise econômica do Brasil acarretando
no aumento das vendas de veículos Renault e Nissan e, consequentemente, no aumento dos financiamentos.
Passivos Financeiros para Negociação
Os Diretores afirmam que os Passivos Financeiros no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foi de
R$36 milhões comparativamente a R$58 milhões no mesmo período de 2016, o que representou uma redução de
R$22 milhões ou 38,1%. Os Diretores esclarecem que este acréscimo é atribuído substancialmente a linha de
Derivativos, cuja variação está ligada a redução da taxa de juros (SELIC) utilizada para cálculo do valor justo de
mercado das operações de Swap.
Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado
Os Diretores afirmam que, devido ao aumento das operações de crédito, houve a necessidade de novas captações
de recursos representados por Letras Financeiras e Letras de Câmbio, bem como Depósitos Interfinanceiros ,
montantes estes que seriam utilizados para o financiamento de veículos. Desta forma, nota-se um aumento de
aproximadamente 15% nas captações a custo amortizado, em linha com o aumento dos empréstimos e recebíveis.
Derivativos Utilizados como Hedge - Passivo
Os Diretores afirmam que a partir de setembro de 2016 foram iniciados os registros contábeis das operações de
Swap como Hedge Accounting, antes classificadas como Trading. Desta forma, nota-se um aumento nos
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derivativos utilizados como Hedge chegando a R$173 milhões ao final de dezembro de 2017, comparado aos
R$50 milhões do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Outras Obrigações
Os Diretores esclarecem que a redução de 19% de Outras Obrigações se deve às amortizações das cotas sêniores
do FIDC RN realizadas durante o exercício.
Resultados das operações do emissor

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Variação2018 x Variação
2017
2017 x 2016

Análise
Vertical
2018

Análise
Vertical
2017

Análise
Vertical
2016

(em milhares de reais)
Receitas com juros e similares

1.290.703

1.294.119

1.353.562

-0,3%

-4,4%

567,5%

630,2%

645,7%

Despesas com juros e similares

(575.944)

(626.654)

(829.184)

-8,1%

-24,4%

-253,2%

-305,2%

-323,9%

714.759

667.465

524.378

7,1%

27,3%

314,3%

325,0%

321,8%

8.732

7.868

8.067

11,0%

-2,5%

3,8%

3,8%

3,8%

Despesas de tarifas e comissões

(90.491)

(80.712)

(68.761)

12,1%

17,4%

-39,8%

-39,3%

-39,6%

Ganhos (perdas) com ativos e passivos
financeiros (líquidos)

(44.146)

(40.848)

(153.872)

8,1%

-73,5%

-19,4%

-19,9%

-15,3%

(414)

156

-

-365,4%

N/A

-0,2%

0,1%

0,1%

17.252

13.552

17.628

27,3%

-23,1%

7,6%

6,6%

5,7%

605.692

567.481

327.440

6,7%

73,3%

266,3%

276,4%

276,6%

(117.103)

(134.365)

(89.934)

-12,8%

49,4%

-51,5%

-65,4%

-60,2%

(977)

(1.014)

(911)

-3,6%

11,3%

-0,4%

-0,5%

-0,5%

Provisões (líquidas)

(22.305)

(20.695)

(13.955)

7,8%

48,3%

-9,8%

-10,1%

-10,7%

Perdas com ativos financeiros (líquidas)

(93.296)

(87.136)

(147.391)

7,1%

-40,9%

-41,0%

-42,4%

-44,0%

-

-

18

0,0%

-100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2.684

3.616

4.076

-25,8%

-11,3%

1,2%

1,8%

1,9%

Receita Líquida com Juros
Receitas de tarifas e comissões

Variações cambiais (líquidas)
Outras receitas (despesas) operacionais
Total de Receitas
Despesas Administrativas
Depreciação e amortização

Perdas com outros ativos (líquidas)

Resultado na alienação de ativos não correntes
mantidos para venda não classificados como
operações descontinuadas
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Variação2018 x Variação
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
2017
2017 x 2016
Lucro Operacional Antes da Tributação
Imposto de renda

374.695

327.887

79.343

14,3%

313,3%

Análise
Vertical
2018
164,8%

Análise
Vertical
2017
159,7%

Análise
Vertical
2016
163,0%

(147.266)

(122.544)

(834)

20,2%

14593,5%

-64,8%

-59,7%

-63,0%

Lucro Líquido Consolidado do Exercício

227.429

205.343

78.509

10,8%

161,6%

100,0%

100,0%

100,0%

Lucro atribuível à Controladora

227.429

205.343

78.509

Ações ordinárias

0,00054

0,00048

0,00019

Ações preferenciais

0,00059

0,00053

0,00019

97.927

97.927

39.310

107.416

107.416

39.199

Ações ordinárias

202.512

202.512

202.512

Ações preferenciais

201.941

201.941

201.941

LUCRO POR AÇÃO (em Reais)
Lucro básico e diluído por ação (em Reais R$)

Lucro líquido atribuído (em Reais - R$)
Ações ordinárias
Ações preferenciais
Média ponderada das ações emitidas básica e diluída

● Margem de Juros Líquida
Os Diretores informam que no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a margem líquida com juros
atingiu R$714.759 mil apresentando um aumento de 7,1% em relação ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, cujo valor era de R$667.465 mil. Os Diretores entendem que o aumento da margem
líquida de juros se deu por conta da queda no valor das despesas com juros e similares, com maior
impacto na conta de Despesas com Juros Pós-Fixados de Letras Financeiras, Letras de Câmbio e
Depósitos Interfinanceiros, devido à redução da taxa de juros do mercado (SELIC).
No exercício de 2016, a margem líquida com juros atingiu R$524.378 mil apresentando um aumento de
0,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os Diretores informam que a redução de
aproximadamente 5% nas receitas de juros é reflexo da crise econômica do país dos últimos anos, a qual
afetou o financiamento de novos veículos reduzindo a carteira de empréstimos e recebíveis e,
consequentemente, as receitas de juros sobre os financiamentos de veículos. Adicionalmente a este fato,
os Diretores afirmam que houve uma menor necessidade de captação de recursos e redução das taxas de
juros no mercado, acarretando a redução de aproximadamente 8% nas despesas com juros e similares.
● Despesas de Tarifas e Comissões
Os Diretores informam que no período de nove meses findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas de
tarifas e comissões atingiu R$90.491 mil apresentando um aumento de 12,1% em relação ao exercício
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findo em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$80.712 mil. Os Diretores entendem que este aumento
se deu por conta de aumento de despesas com serviços de terceiros.
As despesas de tarifas e comissões somaram R$68.761 mil no exercício de 2016, em comparação à
R$74.435 mil no mesmo período do ano anterior, representando uma redução de 7,6%, relacionadas à
redução da carteira de operações de crédito, informam os Diretores.
●Ganhos (Perdas) com Ativos e Passivos Financeiros (Líquidos)
No período findo de nove meses findo em 31 de dezembro de 2018, foi reconhecido como despesa
R$44.146 mil com instrumentos financeiros derivativos, em comparação a despesa de R$40.848 mil
registrado no período de 31 de dezembro de 2017. Os Diretores esclarecem que esta variação é
decorrência das contínuas operações de Swap designadas como Hedge Accounting das operações de
captação realizadas pela Companhia.
No exercício de 2016 foi reconhecido como despesa R$153.872 mil com instrumentos financeiros
derivativos, em comparação à receita de R$130.926. Os Diretores esclarecem que estas variações estão
diretamente relacionadas as operações de Swap classificadas como Trading durante os períodos, toda a
variação da marcação a mercado (valor justo) é reconhecida diretamente no resultado. No exercício de
2015 ocorreu um aumento significativo na curva de juros futuros, utilizada como base para cálculo do
valor de mercado, tendo um impacto positivo no resultado. Para 2016 o cenário foi o inverso, uma forte
redução na curva de juros acarretou o impacto negativo do valor de mercado das operações de Swap.
●Provisões (líquidas)
Os Diretores afirmam que o aumento das provisões líquidas em mais de R$1,7 milhão, quando
comparados os períodos acumulados entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018, estão
relacionadas as provisões para contingências cíveis, trabalhistas e fiscais classificad as como risco de
perda provável.
●Perdas com ativos financeiros (líquidas) - Provisões de Crédito
No exercício findo de 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou despesas com provisão para
perdas por não recuperação (impairment) líquidas de recuperações de empréstimos baixados para
prejuízo, o total de R$92.296 mil sendo que no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 registrou o
montante de R$87.136 mil. Os Diretores afirmam que o exercício findo em 31 de dezembro de 2018
apresentou uma significativa melhora nos indicadores de inadimplência e uma excelente performance de
cobrança, impulsionado também pelos sinais de recuperação da economia. Com a adoção do novo
normativo contábil – IFRS 9: Instrumentos Financeiros – passamos a adotar novas métricas de
mensuração, avaliação e evidenciação dos riscos relacionados à nossa carteira de crédito.
Os Diretores afirmam que o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 apresentou uma significativa
melhora nos indicadores de inadimplência e uma excelente performance de cobrança, impulsionado
também pelos sinais de recuperação da economia.
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Para o exercício de 31 de dezembro de 2016, a Companhia registrou despesas com provisão para perdas
por não recuperação (impairment) líquidas de recuperações de empréstimos baixados para prejuízo, o
total de R$147.391 mil. Os Diretores informam que os resultados de 2016 foram influenciados
diretamente pelo cenário econômico (Desaceleração, Taxa de Desemprego, Confiança do Consumidor,
etc.) refletindo diretamente no aumento da inadimplência, que atingiu o seu maior nível em outubro de
2016.
Os Diretores da Companhia ressaltam que apesar do aumento verificado nas despesas de provisão para
perdas por não recuperação (impairment) no último exercício, o nível de qualidade da carteira se
apresenta estável.
● Impostos sobre a Renda
O total de impostos inclui Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e Cofins. No exercício findo de
31 de dezembro de 2018, os impostos sobre a renda atingiram uma despesa de R$147.266 mil,
comparando com despesa de R$122.544 mil em 31 de dezembro de 2017, o aumento está relacionado ao
crescimento relevante do lucro operacional antes da tributação.
Os Diretores esclarecem ainda que as despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício de
31 de dezembro de 2016 também foram refletidas pelo lucro antes da tributação, que diminuiu em relação
ao exercício de 31 de dezembro de 2015.
● Resultado Líquido Consolidado
De forma geral, os Diretores esclarecem que o aumento do resultado líquido de aproximadamente 10,8%
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 em comparação ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2017, foi motivado pelo aumento da margem líquida de juros se deu por conta da queda no valor das
despesas com juros e similares, com maior impacto na conta de Despesas com Juros Pós -Fixados de
Letras Financeiras, Letras de Câmbio e Depósitos Interfinanceiros, devido à redução da taxa de juros do
mercado (SELIC); pela redução de despesas administrativas, principalmente, com a redução de gastos
com publicidade e, uma significativa melhora nos indicadores de inadimplência e uma excelente
performance de cobrança, impulsionado também pelos sinais de recuperação da economia.
De forma geral, os Diretores esclarecem que a redução do resultado líquido de aproximadamente 71%
durante o ano de 2016 foi motivado pelo valor de mercado das operações de Swap classificadas como
Trading, visto a redução da curva de juros futuros utilizados para cálculo do valor de mercado destas
operações. Estas oscilações foram neutralizadas para o ano de 2017 com a classificação das operações
de Swap como Hedge Accounting a partir de Setembro de 2016, onde o val or de mercado passou a ser
registrado no Patrimônio Líquido. Os Diretores informam ainda que p ara 2014 e 2015 ocorreu o efeito
inverso, apresentando um aumento do valor de mercado e, consequentemente, o aumento do resultado
em aproximadamente R$58 milhões.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)
(i)

Resultados das operações do emissor
Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os Diretores da Companhia entendem que a base de sustentação das receitas do Banco RCI Brasil S.A.
(“Companhia”), e, consequentemente de suas operações relativas ao exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018, 2017 e 2016, é denominada em reais e provém, principalmente, de operações de financiamento de
estoque de veículos novos para a rede de concessionários Renault e Nissan (Floorplan) e financiamento de
veículos novos e usados através de operações de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e Arrendamento
Mercantil, para pessoas físicas e jurídicas, especialmente para os veículos Renault e Nissan.
(ii)
Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais.
Os Diretores da Companhia entendem que diversos fatores podem afetar materialmente a condição
financeira, a liquidez ou os resultados operacionais da Companhia, influenciando seus resultados futuros,
que poderão diferir de maneira significativa das declarações e projeções por ela divulgadas. Mais detalhes a
respeito desses fatores podem ser encontrados no item 10.1 (h) deste Formulário de Referência.
(b)

Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
Item de preenchimento facultativo, tendo em vista que o registro da Companhia é categoria B.
(c)

Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da

taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
Item de preenchimento facultativo, tendo em vista que o registro da Companhia é categoria B.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
(a)

Introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, a introdução ou
alienação de qualquer segmento operacional do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) que se caracterize
como alienação ou introdução de unidade geradora de caixa.
(b)

Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Para o exercício social de 2016, foi aprovado a incorporação da Companhia de Crédito, Financiamento e
Investimento RCI Brasil (RCI CFI) pela Companhia na AGE de 29 de janeiro de 2016, nos termos do
"Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia de Crédito,
Financiamento e Investimento RCI Brasil pelo Banco RCI Brasil S.A." celebrado nessa mesma data.
A incorporação da RCI CFI, anteriormente controladora integral da Companhia, resultou na sua extinção e
foi sucedida pela Companhia em todos os seus bens, direitos e obrigações. Na incorporação, foi aumentado
o capital social da Companhia no valor de R$537.073, mediante a emissão de 160 mil novas ações
nominativas (39 mil ações ordinárias e 121 mil ações preferenciais), passando o capital social de
R$448.152 para R$985.225. As atuais 244 mil ações do capital social da Companhia detidas pela RCI CFI
e as novas ações emitidas foram atribuídas aos seus acionistas na mesma proporção da participação que
detinham na RCI CFI. Desta forma, para o exercício social de 2016, o único impacto relevante causado
pela incorporação foi o aumento relevante do capital social da Companhia. Ademais, a Companhia não
vislumbra qualquer impacto relevante futuro nas demonstrações financeiras e no resultado da Companhia
em razão da incorporação. Por fim, os exercícios sociais de 2014 e 2015 não foram afetados em razão
constituição, aquisição ou alienação de participação societária pela Companhia, uma vez que a Companhia
não fez parte de qualquer destes processos.
(c)

Eventos ou operações não usuais

Não houve nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016, quaisquer eventos ou
operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera que
venham causar efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados da Companhia.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfase no parecer do
auditor
(a)

Mudanças significativas nas práticas contábeis

Os Diretores da Companhia informam que as demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas
de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e as interpretações do Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de
Contabilidade (IFRIC).
O Banco Central do Brasil, através da Resolução nº 3786, definiu que as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar por aquele órgão, constituídas sob a forma de companhia aberta ou que
sejam obrigadas a constituir comitê de auditoria nos termos da regulamentação em vigor, devem, a partir
da data-base de 31 de dezembro de 2010, elaborar e divulgar anualmente demonstrações contábeis
consolidadas adotando o padrão contábil internacional, de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo
International Accounting Standards Board (IASB), traduzidos para a língua portuguesa por entidade
brasileira credenciada pela International Accounting Standards Committee Foundation (IASC Foundation).
A partir de 01 de janeiro de 2018, entrou em vigor o normativo IFRS 9.
• IFRS 9 - Instrumentos Financeiros: emitido em seu formato final em julho de 2014, o International
Accounting Standards Board (IASB) aprovou o IFRS 9, que substituiu o IAS 39 Instrumentos Financeiros,
de acordo com as diretrizes definidas pelo G-20 (grupo composto pelos ministros de finanças das 20
maiores economias do mundo) em abril de 2009, estabelecendo os requerimentos de reconhecimento e
mensuração dos instrumentos financeiros.
i. Transição
Conforme permitido pelas disposições transitórias da IFRS 9, o Grupo optou por não reapresentar números
comparativos. Quaisquer ajustes nas quantias escrituradas de ativos e passivos financeiros à data de
transição foram reconhecidos nos lucros líquidos iniciais e outras reservas do período corrente. O Grupo
também optou por continuar aplicando os requisitos de contabilização de hedge da IAS 39 na adoção da
IFRS 9.
Consequentemente, para divulgações de notas explicativas às demonstrações financeiras, as consequentes
alterações às divulgações da IFRS 7 também foram aplicadas apenas ao período atual. As divulgações das
notas explicativas às demonstrações financeiras do período comparativo repetem as divulgações feitas no
ano anterior.
ii. Ativos e passivos financeiros
Reconhecimento e mensuração inicial
O Banco reconhece inicialmente empréstimos e adiantamentos, depósitos, títulos da dívida emitidos e
passivos subordinados na data em que são originados.
Todos os outros instrumentos financeiros (inclusive compras e vendas regulares de ativos financeiros) são
reconhecidos na data de negociação, que corresponde à data na qual o Banco se torna parte das disposições
contratuais do instrumento.
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Um ativo ou passivo financeiro é mensurado inicialmente ao valor justo, acrescido, no caso de item não
designado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão.
iii. Classificação
Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado ao custo amortizado, ao
valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado caso atenda às seguintes condições e não seja
designado ao valor justo por meio do resultado:


O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos para receber
fluxos de caixa contratuais;



Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se
referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros sobre o valor do principal em
aberto.

Um instrumento da dívida é mensurado ao valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes caso
atenda às seguintes condições e não seja designado ao valor justo por meio do resultado:


O ativo é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja alcançado pelo recebimento
dos fluxos de caixa contratuais e pela venda de ativos financeiros; e



Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se
referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros sobre o valor principal em aberto.

No reconhecimento inicial de um instrumento de capital não mantido para negociação, o Banco pode optar
de maneira irrevogável por apresentar alterações subsequentes do valor justo por meio de Outros
Resultados Abrangentes. Esta opção é feita considerando cada investimento individualmente e não foi
utilizada pelo Banco.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Além disso, no reconhecimento inicial, o Banco pode irrevogavelmente designar ao valor justo por meio do
resultado um ativo financeiro que, de outra forma, atenda às exigências de mensuração ao custo amortizado
ou ao valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes, caso essa designação elimine ou reduza
substancialmente um descasamento contábil que poderia existir. Essa opção não foi utilizada pelo Banco.
iv. Avaliação do modelo de negócio
O Banco avalia o objetivo de um modelo de negócio no qual um ativo é mantido em nível de portfólio, por
melhor refletir como o negócio é administrado e que informações são fornecidas à Administração. As
informações consideradas compreendem:


Políticas e objetivos definidos para a carteira e a aplicação dessas políticas na prática. Incluindo,
se a estratégia da Administração está focada em auferir receitas de juros contratuais, manter um
perfil específico de taxa de juros, alinhar a duração dos ativos;
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Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Banco;



Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ativos financeiros mantidos
dentro daquele modelo de negócios) e como esses riscos são administrados;



Como os gestores do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração se baseia no valor
justo dos ativos administrados ou dos fluxos de caixa contratuais recebidos;



A frequência, o volume e o momento das vendas em períodos anteriores, os motivos de tais
vendas e suas expectativas sobre as vendas futuras. No entanto, as informações sobre a atividade
de vendas não são consideradas isoladamente, mas como parte de uma avaliação geral do objetivo
definido pelo Banco para administrar os ativos financeiros.

Os ativos financeiros mantidos para negociação ou administrados, cujo desempenho é avaliado com base
no valor justo, são mensurados ao valor justo por meio do resultado, pois (i) não são mantidos para receber
fluxos de caixa contratuais (ii) nem mantidos para receber fluxos de caixa contratuais e vender ativos
financeiros.
v. Avaliação para determinar se os fluxos de caixa contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do
principal e dos juros
Para os fins desta avaliação, define-se “principal” como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Define-se “Juros” como a contraprestação para o valor da moeda no tempo e para o
risco de crédito associado ao valor do principal em aberto durante um período específico e para outros
riscos e custos básicos dos empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), bem
como para a margem de lucro.
Ao avaliar se os fluxos de caixa contratuais se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos
juros, o Banco considera os termos contratuais do instrumento. Isso inclui avaliar se o ativo financeiro
contém um termo contratual que poderia alterar o prazo ou valor dos fluxos de caixa contratuais de forma
que não atenderia esta condição. Ao realizar a avaliação, o Banco considera:


eventos contingentes que alterariam o valor e prazo dos fluxos de caixa;



alavancagem;



prazos de pagamento antecipado e extensão;



termos que limitem o direito do Banco aos fluxos de caixa de ativos; e



recursos que modifiquem a contraprestação do valor da moeda no tempo, por exemplo, reajuste
periódico das taxas de juros.

vi. Reclassificações de categorias dos ativos financeiros
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, exceto no
período após o Banco alterar seu modelo de negócios para administrar os ativos financeiros.
vii. Baixa de Ativos financeiros
O Banco baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou
quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais em uma transação na qual
essencialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o
Banco não transfere nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo
financeiro e não controla o ativo financeiro.
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Na baixa de um ativo financeiro, a diferença entre o valor contábil do ativo (ou valor contábil alocado à
parcela do ativo baixado) e a soma (i) da contraprestação recebida (inclusive qualquer novo ativo obtido,
deduzido de qualquer novo passivo assumido) e (ii) eventuais ganhos ou perdas acumuladas reconhecidas
em “Outros Resultados Abrangentes” é registrada no resultado.
A partir da data de abertura do IFRS, acima mencionada, eventuais ganhos/perdas acumulados e
reconhecidos em “Outros Resultados Abrangentes” com relação aos instrumentos patrimoniais designados
ao valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes não são registrados no resultado mediante a
baixa destes títulos.
O Banco realiza operações nas quais transfere os ativos reconhecidos em seu balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos ou parte deles.
Nestes casos, os ativos transferidos não são baixados. Exemplos dessas operações incluem cessões de
carteiras de empréstimos com coobrigação.
Em operações nas quais o Banco não retém nem transfere substancialmente todos os riscos e benefícios de
propriedade de um ativo financeiro e detém controle do ativo, o Banco continua a reconhecer o ativo na
extensão de seu envolvimento contínuo, determinado pela extensão a que está exposto a alterações no valor
do ativo transferido.
viii. Baixa de Passivos financeiros
O Banco baixa um passivo financeiro quando suas obrigações contratuais são extintas, canceladas ou
quando vencem.
ix. Taxa de juros efetiva
A taxa de juros efetiva é aquela que desconta exclusivamente os pagamentos ou recebimentos de caixa
futuros, estimados durante a vida esperada do ativo financeiro ou passivo financeiro ao valor contábil bruto
de um ativo financeiro (ou seja, seu custo amortizado antes de qualquer provisão para redução ao valor
recuperável) ou o custo amortizado de um passivo financeiro. O cálculo não considera perdas de crédito
esperadas e inclui custos de transação, prêmios ou descontos e taxas pagos ou recebidos que são parte
integrante da taxa de juros efetiva, como taxas de origem.
(b)

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Com a adoção do IFRS 9, que ocorreu a partir de 1 de janeiro de 2018, tivemos os seguintes impactos.
• IFRS 9:
1. Modificações nos ativos e passivos financeiros
i. Ativos financeiros
Caso os termos de um ativo financeiro sejam modificados, o Banco avalia se os fluxos de caixa do ativo
modificado são substancialmente diferentes. Caso os fluxos de caixa sejam substancialmente diferentes, os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro original serão considerados vencidos. Neste
caso, o ativo financeiro original é baixado e um novo ativo financeiro é reconhecido ao valor justo.
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Caso os fluxos de caixa do ativo modificado mensurado ao custo amortizado não sejam substancialmente
alterados, a modificação não resulta em baixa do ativo financeiro. Neste caso, o Banco recalcula o valor
contábil bruto do ativo financeiro e reconhece o valor resultante dos ajustes ao valor contábil bruto como
ganho ou perda de modificação no resultado. Caso uma modificação dessa natureza seja realizada devido
às dificuldades financeiras do devedor, ganhos ou perdas são apresentados em conjunto com as perdas por
redução ao valor recuperável (“impairment”). Em outros casos, são apresentados como receita de juros.
Receita de Juros
A receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto dos ativos
financeiros, exceto:
(a) Ativos financeiros adquiridos ou originados com impairment de crédito, para os quais a taxa de juros
efetiva original ajustada ao crédito é aplicada ao custo amortizado do ativo financeiro.
(b) Ativos financeiros que não são adquiridos ou originados com impairment de crédito, mas
posteriormente apresentaram evento de default (ou "estágio 3"), para os quais a receita de juros é calculada
aplicando a taxa de juros efetiva ao seu custo amortizado líquido da provisão.
Instrumentos de Patrimônio
Os instrumentos patrimoniais são aqueles que atendem à definição de patrimônio líquido do ponto de vista
do emissor, ou seja, instrumentos que não contenham uma obrigação contratual de pagamento e que
evidenciem um interesse residual no patrimônio líquido do emissor. São exemplos os instrumentos de
capital que incluem ações ordinárias.
Geralmente, todos os instrumentos patrimoniais são mensurados ao valor justo através de resultados,
exceto nos casos em que a Administração do Banco tenha eleito, no momento do reconhecimento inicial, a
designação irrevogável de um investimento de patrimônio pelo justo valor por meio de Outros Resultados
Abrangentes. A política do Banco condiz em designar investimentos de capital como mensurado ao valor
justo contra Outros Resultados Abrangentes quando esses investimentos são mantidos para outros fins que
não gerem retornos de investimento, nesse caso, os ganhos e perdas de valor justo são reconhecidos em
Outros Resultados Abrangentes e não são reclassificados subsequentemente para o resultado, incluindo a
venda do ativo. As perdas por redução ao valor recuperável (e a reversão de perdas por redução ao valor
recuperável) não são contabilizadas separadamente de outras variações no valor justo. Com relação aos
dividendos, quando representam um retorno sobre tais investimentos, continuam a ser reconhecidos no
resultado como outros rendimentos quando o Banco possui o direito de receber pagamentos.
Os ganhos e perdas em participações mensurados ao valor justo no resultado são incluídos na rubrica
"Ativos Financeiros mensurados a valor justo no resultado" na Demonstração do Resultado.
Passivos Financeiros
O Banco baixa um passivo financeiro quando seus termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo
modificado são substancialmente diferentes. Nesse caso, um novo passivo financeiro é reconhecido ao
valor justo com base nos termos modificados. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro
extinto e o novo passivo financeiro com termos modificados é reconhecida no resultado.
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Compensação
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, o Banco atualmente tem um direito legalmente exequível de compensar os
valores e a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
Receitas e despesas são apresentadas em uma base líquida somente quando permitido pelos IFRSs ou para
ganhos ou perdas resultantes de um grupo de operações semelhantes, como na atividade de negociação do
Banco.
ii. Mensuração ao valor justo
O “valor justo” corresponde ao preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago na transferência de
um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data da mensuração no
mercado principal ou, em sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual o Banco tenha acesso naquela
data. O valor justo de um passivo reflete seu risco de inadimplemento.
Quando há um disponível, o Banco mensura o valor justo de um instrumento com base no preço cotado
neste mercado para aquele instrumento. Um mercado é considerado ativo se as operações para o ativo ou
passivo ocorrem com regularidade e volume suficientes para fornecer informações sobre preços de forma
contínua.
Caso não haja preço cotado em um mercado ativo, o Banco utiliza técnicas de avaliação para maximizar o
uso das informações observáveis relevantes e minimizar o uso de informações não observáveis. A técnica
de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que seriam considerados pelos participantes do mercado
ativo na precificação de uma operação.
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro, no reconhecimento inicial, corresponde
normalmente ao preço da operação, ou seja, o valor justo da contraprestação paga ou recebida. Caso o
Banco determine que o valor justo, no reconhecimento inicial, difere do preço da operação e o valor justo
não é evidenciado por um preço cotado em um mercado ativo para um ativo ou passivo idêntico, nem
baseado em uma técnica de avaliação para a qual quaisquer informações não observáveis são consideradas
irrelevantes com relação à mensuração, o instrumento financeiro será inicialmente mensurado ao valor
justo, ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da operação.
Essa diferença é posteriormente reconhecida no resultado de forma apropriada com base na vida do
instrumento, mas até que a avaliação seja integralmente suportada por dados observáveis de mercado ou a
operação seja encerrada.
Se um ativo ou passivo mensurado ao valor justo tem um preço de compra e um preço de venda, o Banco
mensura os ativos e as posições compradas a um preço de compra e os passivos e as posições vendidas a
um preço de venda.
O valor justo de um passivo financeiro com um recurso à vista (por exemplo, um depósito à vista) não é
inferior ao valor a pagar à vista, descontado a partir da primeira data na qual o pagamento do valor poderia
ser exigido.
iii. Redução ao valor recuperável (“impairment”)
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O Banco reconhece ajustes para perdas de crédito esperadas com relação aos seguintes instrumentos
financeiros que não são mensurados ao valor justo por meio do resultado:


ativos financeiros que sejam instrumentos da dívida;



valores a receber de arrendamento mercantil;



contratos de garantia financeira emitidos; e



compromissos de empréstimo emitidos.

Nenhuma perda por redução ao valor recuperável (“impairment”) é reconhecida em instrumentos de
capital.
O Banco mensura os ajustes para perdas a um valor igual às perdas de crédito esperadas durante a vida útil,
exceto para os instrumentos abaixo, para os quais são registradas como perdas de crédito esperadas em 12
meses:


instrumentos de dívida que apresentam um baixo risco de crédito na data de encerramento; e



outros instrumentos financeiros (exceto valores a receber de arrendamento mercantil) nos quais o
risco de crédito não aumentou substancialmente desde seu reconhecimento inicial.

Os ajustes para perdas em valores a receber de arrendamento mercantil são sempre mensurados a um valor
igual às perdas de crédito esperadas durante a vida útil.
iv. Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são uma estimativa ponderada por probabilidade das perdas de crédito. São
mensuradas da seguinte forma:


ativos financeiros não sujeitos à redução ao valor recuperável na data de encerramento: como o
valor presente de todas as insuficiências de caixa, ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa
devidos à entidade de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que o Banco espera receber;



ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável na data de encerramento: como a
diferença entre o valor contábil bruto e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados;



compromissos de empréstimo a liberar: como o valor presente da diferença entre os fluxos de
caixa contratuais devidos ao Banco caso o compromisso seja utilizado na totalidade e os fluxos de
caixa que o Banco espera receber; e



contratos de garantia financeira: pagamentos esperados para reembolsar o titular, deduzidos de
eventuais valores que o Banco espera recuperar.

v. Ativos modificados
Se os termos de um ativo financeiro são renegociados ou modificados ou um ativo financeiro existente é
substituído por um novo ativo devido a dificuldades financeiras do devedor, é necessário avaliar se o ativo
financeiro deve ser baixado e as perdas de crédito esperadas são mensuradas da seguinte forma:


Caso a reestruturação esperada não resulte em baixa do ativo existente, os fluxos de caixa
esperados e advindos do ativo financeiro modificado são incluídos no cálculo das insuficiências
de caixa do ativo existente.



Caso a reestruturação esperada resulte em baixa do ativo existente, o valor justo esperado do novo
ativo é tratado como fluxo de caixa final do ativo financeiro existente no momento de sua baixa.
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Este valor é incluído no cálculo das insuficiências de caixa decorrentes do ativo financeiro existente
descontadas a partir da data estimada de baixa até a data de encerramento, utilizando a taxa de juros efetiva
original do ativo financeiro existente.
vi. Determinação de aumentos significativos no risco de crédito
Em cada data de apuração de seus balanços patrimoniais, o Banco avalia se os ativos financeiros
registrados ao custo amortizado e os instrumentos financeiros de dívida registrados ao valor justo por meio
de Outros Resultados Abrangentes estão sujeitos à redução ao valor recuperável, bem como outros
instrumentos financeiros sujeitos a essa avaliação.
Um ativo financeiro está “sujeito à redução ao valor recuperável” quando um ou mais eventos que exerçam
impacto negativo sobre os fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro tenham ocorrido.
As evidências de que um ativo financeiro está sujeito à redução ao valor recuperável incluem os seguintes
dados observáveis:


dificuldade financeira significativa do devedor ou emissor;



atrasos de suas obrigações contratuais;



quebra de contrato, como inadimplência ou atraso;



a reestruturação de um empréstimo ou adiantamento pelo Banco em condições que o Banco não
consideraria como interessantes para realizar;



a probabilidade de que o devedor entre em falência ou outra reorganização financeira; ou



o desaparecimento de um mercado ativo para um título devido à dificuldades financeiras.

Um instrumento financeiro que tenha sido renegociado devido à deterioração na condição do mutuário, é
geralmente considerado como sujeito à redução ao valor recuperável, a menos que haja evidência de que o
risco de não receber os fluxos de caixa contratuais tenha sido reduzido significativamente e não há nenhum
outro indicador de impairment.
vii. Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial
As provisões para perdas de crédito esperadas são apresentadas no balanço patrimonial da seguinte forma:


ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: como uma dedução do valor contábil bruto
dos ativos;



compromissos de empréstimo e contratos de garantia financeira: como uma provisão; e



instrumentos da dívida mensurados ao valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes:
nenhuma provisão para perdas é reconhecida no balanço patrimonial, pois o valor contábil desses
ativos corresponde ao valor justo.

viii. Evidência objetiva de redução ao valor recuperável ("impairment”)
Em cada data de encerramento, o Banco avalia a existência de evidência objetiva de que os ativos
financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado tiveram redução no seu valor recuperável.
Um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros apresenta redução no seu valor recuperável quando
evidências objetivas que demonstraram que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial
do(s) ativo(s) e que o evento de perda exerceu um impacto sobre os fluxos de caixa futuros do(s) ativo(s)
que poderia ser estimado com segurança.
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Evidências objetivas de que os ativos financeiros tiveram redução no seu valor recuperável incluem:


dificuldade financeira significativa de um devedor ou emissor;



inadimplência ou mora por um devedor;



a reestruturação de um empréstimo ou adiantamento pelo Banco em condições que o Banco não
consideraria como interessantes para realizar;



indicações de que um devedor ou emissor poderia entrar em falência;



o desaparecimento de um mercado ativo para um título; ou



dados observáveis relacionados a um grupo de ativos, tais como alterações adversas no status de
pagamento de mutuários ou emissores no grupo, ou condições econômicas correlacionadas a
inadimplência no grupo.

Empréstimos que tenham sido renegociados devido à deterioração na condição do devedor, são geralmente
considerado como reduzido ao valor recuperável a menos que haja evidência, de que o risco de não receber
os fluxos de caixa contratuais tenha sido reduzido significativamente e não houvesse nenhum outro
indicador de impairment.
Todos os empréstimos e adiantamentos e títulos mensurados ao custo amortizado individualmente
significativos foram submetidos a um teste específico de redução ao valor recuperável. Empréstimos e
adiantamentos e títulos mensurados ao custo amortizado não considerados como individualmente
significativos, foram coletivamente submetidos a teste de redução ao valor recuperável por meio do
agrupamento de empréstimos e adiantamentos e títulos ao custo amortizado com características de risco de
crédito semelhantes.
ix. Avaliação individual ou coletiva
Uma mensuração individual de impairment se baseou na melhor estimativa da Administração do valor
presente dos fluxos de caixa cujo recebimento era esperado. Ao estimar estes fluxos de caixa, a
Administração exerceu julgamento quanto à situação financeira de um devedor e ao valor líquido realizável
de qualquer garantia subjacente. Cada ativo reduzido ao valor recuperável foi avaliado com relação aos
seus méritos, ao passo que a estratégia de teste e a estimativa dos fluxos de caixa considerados
recuperáveis, foram aprovadas pelos responsáveis de risco de crédito do Banco.
Ao avaliar a necessidade de provisão coletiva para perdas, a Administração considerou fatores como
qualidade de crédito, tamanho da carteira, concentrações e fatores econômicos. Para estimar a provisão
necessária, foram estabelecidas premissas para definir como as perdas inerentes estavam modeladas e para
determinar os parâmetros de dados necessários, com base na experiência histórica e nas condições
econômicas atuais.
x. Mensuração da redução ao valor recuperável (“impairment”)
As perdas por redução ao valor recuperável de ativos mensurados ao custo amortizado foram calculadas
como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados,
descontados pela taxa efetiva de juros original do ativo. As perdas por redução ao valor recuperável em
ativos mensurados ao valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes foram calculadas como a
diferença entre o valor contábil e o valor justo.
xi. Reversão da redução ao valor recuperável (“impairment”)
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Para ativos mensurados ao custo amortizado: Caso um evento ocorrido após a redução ao valor recuperável
tenha causado a redução no valor da perda por redução do valor recuperável, a redução na perda por
redução do valor recuperável foi revertida por meio do resultado.
Para títulos da dívida mensurados ao valor justo por meio de Outros Resultados Abrangentes: Se, em um
período subsequente, o valor justo de um título da dívida reduzido ao valor recuperável tenha aumentado e
esse aumento pôde ser objetivamente atrelado a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda por
redução ao valor recuperável, a perda por redução ao valor recuperável foi revertida por meio do resultado;
caso contrário, qualquer aumento no valor justo foi reconhecido por meio de Outros Resultados
Abrangentes.
Qualquer recuperação subsequente no valor justo de um título patrimonial mensurado ao valor justo por
meio de Outros Resultados Abrangentes e reduzido ao valor recuperável foi reconhecida a qualquer
momento em Outros Resultados Abrangentes.
Segue abaixo a conciliação do patrimônio líquido decorrente da adoção inicial do IFRS 9:

2. Designação ao valor justo por meio do resultado
i. Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, o Banco designou determinados ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado, pois esta designação elimina ou reduz significativamente um descasamento contábil que poderia
surgir.
3. Valores de perdas de crédito esperada
Informações, premissas e técnicas utilizadas na estimativa da redução ao valor recuperável (“impairment”)
i. Classificação de instrumentos financeiros por estágios
A carteira de instrumentos financeiros sujeitos a impairment está dividida em três níveis, com base no
estágio de cada instrumento relacionado ao seu nível de risco de crédito:


Estágio 1: Entende-se que um instrumento financeiro nesta fase não tenha um aumento
significativo no risco desde o seu reconhecimento inicial. A provisão sobre este Ativo representa a
perda esperada resultante de possíveis não cumprimentos no decorrer dos próximos 12 meses;



Estágio 2: Se for identificado um aumento significativo no risco desde o reconhecimento inicial,
sem ter materializado deterioração, o instrumento financeiro será enquadrado dentro deste estágio.
Neste caso, o valor referente à provisão para perda esperada por inadimplência reflete a perda
estimada da vida residual do instrumento financeiro. Para a avaliação do aumento significativo do
risco de crédito, serão utilizados os indicadores quantitativos de medição utilizados na gestão
normal de risco de crédito, assim como outras variáveis qualitativas, tais como a indicação de ser
uma operação não deteriorada se considerada como refinanciada ou operações incluídas em um
acordo especial; e
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Estágio 3: Um instrumento financeiro é registrado dentro deste estágio, quando ele mostra sinais
de deterioração evidentes como resultado de um ou mais eventos que já ocorreram e que se
materializam em uma perda. Neste caso, o valor referente à provisão para perdas reflete as perdas
esperadas por risco de crédito ao longo da vida residual esperada do instrumento financeiro.

ii. Metodologia de estimação de impairment
A mensuração da perda esperada se realiza mediante os seguintes fatores:


Exposição à Inadimplência ou EAD: é o valor da transação exposta ao risco de crédito, incluindo
a relação de saldo atual disponível que poderiam ser fornecidos no momento da inadimplência. Os
modelos desenvolvidos incorporam premissas sobre as mudanças no cronograma de pagamento
das operações.



Probabilidade de Inadimplência (PD): é definido como a probabilidade de que a contraparte possa
cumprir as suas obrigações para pagar o principal e/ou juros. Para efeitos do IFRS 9, serão
considerados ambos: PD - 12 meses, que é a probabilidade de que o instrumento financeiro entre
em inadimplência durante os próximos 12 meses bem como a PD - tempo de vida, que considera a
probabilidade de que a operação entre em inadimplência entre a data do balanço e a data de
vencimento residual da operação. A norma exige que informações futuras relevantes para a
estimação desses parâmetros devem ser consideradas.



Perda por Inadimplência (LGD): é a perda resultante no caso de incumprimento, ou seja, a
porcentagem da exposição que não pode ser recuperado em caso de inadimplência. Depende,
principalmente, das garantias associadas à operação, que são consideradas como fatores de
mitigação de riscos associados a cada ativo financeiro de crédito e aos fluxos de caixa futuros
esperados a serem recuperados. Conforme estabelecido na normativa, deve ser levada em conta
informação futura para sua estimação.



Taxa de desconto: é a taxa aplicada aos fluxos de caixa futuros estimados durante a vida esperada
do ativo, para trazê-los ao valor presente.

Para a estimativa dos parâmetros supracitados, o Banco tem aplicado a sua experiência no desenvolvimento
de modelos internos para o cálculo dos parâmetros tanto para fins do ambiente regulatório, quanto para
gestão interna.
iii. Definição de inadimplência
O Banco considera que um ativo financeiro está em situação de inadimplência quando:


é provável que o devedor não pagará integralmente suas obrigações de crédito ao Banco; ou



o devedor apresenta obrigações de crédito significativas perante o Banco vencidas há mais de 90
dias, como regra geral.

Os saques a descoberto são considerados vencidos caso o cliente viole um limite recomendado ou lhe tenha
sido concedido um limite inferior ao montante atual em aberto.
Ao avaliar se um devedor está inadimplente, o Banco considera indicadores:


qualitativos – por exemplo, violações às cláusulas restritivas (covenants);



quantitativos – por exemplo, status de vencido e não pagamento de outra obrigação do mesmo
emissor perante o Banco; e
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baseados em dados coletados internamente e obtidos de fontes externas.

iv. Provisão para perdas
As tabelas a seguir apresentam as reconciliações dos saldos inicial e final da provisão para perdas por
categoria de instrumento financeiro. Os termos perdas de crédito esperadas em 12 meses, perdas de crédito
esperadas durante a vida útil e perdas por redução ao valor recuperável são explicados na nota explicativas
às demonstrações financeiras de práticas contábeis. Os valores comparativos referentes a 31/12/2017,
representam uma conta de provisão para perdas de crédito e refletem a base de mensuração de acordo com
o IAS 39.

Em 1 de janeiro de 2018, o saldo da Provisão para perdas em IFRS 9 segregado em estágios era
representado: Estágio 1 - 20%, Estágio 2 – 15% e Estágio 3 – 65%. Em 31 de dezembro de 2018, não
houve mudanças significativas na segregação por estágios (vide notas explicativas às demonstrações
financeiras).
4. Ativos e Passivos financeiros
A. Classificação de ativos e passivos financeiros na adoção inicial do IFRS 9
O quadro abaixo apresenta os ativos financeiros classificados de acordo com o IAS 39 e as novas
categorias de mensuração de acordo com o IFRS 9.

(c)

Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Em relação à ressalva que consta do parecer do auditor nas demonstrações financeiras da Companhia
referente aos três últimos exercícios sociais e ao exercício social corrente, os Diretores informam que têm
conhecimento da referida ressalva e que se trata de uma ressalva de caráter técnico em razão das operações
de leasing realizadas pela Companhia, as quais são contabilizadas conforme diretrizes do Banco Central do
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Brasil. Por esta razão, utilizam padrões distintos das normas gerais aplicadas às demonstrações contábeis.
Considerando a natureza da ressalva, em especial por se tratar de exigência do regulador, os Diretores
entendem que não há nenhuma iniciativa que possa ser adotada pela administração da Companhia.
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo
emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre
questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que
exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências,
reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos nãocirculantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de
recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros

Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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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 items), tais como:
(i)

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Não aplicável, tendo em vista que não há ativos e passivos off-balance.
(ii)

Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e

responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não aplicável, tendo em vista que não há ativos e passivos off-balance.
(iii)

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não aplicável, tendo em vista que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços offbalance.
(iv)

Contratos de construção não terminada

Não aplicável, tendo em vista que não há contratos de construção não terminada off-balance.
(v)

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Não aplicável, tendo em vista que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos off-balance.
(b)

Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras do Banco RCI Brasil S.A.
(“Companhia”) relativas ao exercício social encerrado referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, 2017 e 2016.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
(a)

Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o resultado

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras do Banco
RCI Brasil S.A. (“Companhia”) relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 2017 e
2016.
(b)

Natureza e o propósito da operação

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
(c)

Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor

em decorrência da operação
Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 2017 e 2016.
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10.8 - Plano de Negócios
(a)

Investimentos

(i)

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento dos investimentos

previstos
Não aplicável, uma vez que o Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) não possui investimentos em
andamento ou previstos.
(ii)

Fontes de financiamento dos investimentos

Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui investimentos em andamento ou previstos.
(iii)

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos em andamento ou
previsto.
(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 devam influenciar materialmente
na capacidade produtiva da Companhia.
(c)

Novos produtos e serviços

(i)

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não aplicável, tendo em vista que não estão em andamento quaisquer pesquisas.
(ii)

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de novos produtos

ou serviços
Não aplicável, tendo em vista que desde 2007 não existiram pesquisas para desenvolvimento de novo
produto.
(iii)

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, tendo em vista que desde 2007 não foram divulgados projetos em desenvolvimento.
(iv)

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

O desenvolvimento de produtos e serviços da Companhia em geral não requer investimentos adicionais aos
já usualmente considerados no orçamento anual e não atingem montante relevante em relação ao total de
despesas administrativas.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
Todos os fatores que influenciam de maneira relevante o desempenho operacional do Banco RCI Brasil
S.A. já foram identificados e comentados nos demais itens do Quadro 10 deste Formulário de Referência.
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11.1. As projeções devem identificar:
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) não divulga projeções.

a.

objeto da projeção;

Não aplicável.

b.

período projetado e o prazo de validade da projeção

Não aplicável.

c.

premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela
administração do emissor e quais escapam ao seu controle

Não aplicável.

d.

valores dos indicadores que são objeto da previsão

Não aplicável.
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11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais,
projeções sobre a evolução de seus indicadores:
Não aplicável, pois a Companhia não divulga projeções.

a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas
estão sendo repetidas no formulário
Não aplicável.

b. quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o
efetivo desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas
projeções
Não aplicável.

c. quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem
válidas na data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram
abandonadas ou substituídas
Não aplicável.

Confidential C
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a)

Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao

conselho de administração, indicando:
i. se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial
de computadores onde esses documentos podem ser consultados
ii. se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais
atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação
emitida pela CVM a respeito do assunto
iii. de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o
auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
De acordo com o estatuto social, o Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) é administrado por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria. Os membros do Conselho de Administração podem ser residentes ou não, no
Brasil, e os membros da Diretoria devem residir no país. Os membros do Conselho de Administração, até no
máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos da Diretoria.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada conforme estipulado no estatuto social da
Companhia e na legislação em vigor, não possuindo regimento próprio.
O Conselho de Administração é composto de 6 (seis) membros efetivos, sendo um Presidente e os demais
Conselheiros, e 6 (seis) suplentes, todos acionistas, residentes ou não no País e eleitos pela Assembleia Geral com
mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.
O Presidente do Conselho de Administração e os demais Conselheiros são substituídos em suas faltas e
impedimentos por seus respectivos suplentes. Em caso de vaga definitiva de qualquer cargo do Conselho de
Administração, este designará o substituto dentre os remanescentes, que exercerá as funções até a primeira
Assembleia Geral que então elegerá novo Conselheiro pelo tempo que faltava do mandato do substituído.
O Conselho de Administração reúne-se sempre que necessário, no mínimo semestralmente, por convocação do
seu Presidente ou por quem o substituir, e suas reuniões somente se instalam com a presença da totalidade de seus
seis membros. O Conselho de Administração delibera validamente por maioria de votos.
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Sem prejuízo do disposto na Lei de Sociedades por Ações, compete ao Conselho de Administração: I) Fixar a
orientação geral dos negócios da sociedade; II) Eleger e destituir os diretores da sociedade e fixar-lhes as
atribuições; III) Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da sociedade,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos; IV) Convocar a
Assembleias Gerais; V) Manifestar-se sobre o Relatório de Administração e as contas da Diretoria; VI)
Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos que não se refiram a atividades habituais da sociedade, tais
como: abertura de filiais, modificação ou rescisão de contratos de operador e outros contratos de prestação de
serviços, aquisição de sociedades ou ramo de atividade ou ainda contratos imobiliários ou que tenham por objeto
a aquisição ou a cessão dos ativos imobilizados da sociedade; VII) Deliberar sobre a emissão de ações ou bônus
de subscrição: VIII) Autorizar a aquisição, alienação e a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a
obrigações de terceiros; IX) Escolher e destituir os auditores independentes, X) Deliberar sobre o pagamento de
juros sobre o capital próprio; XI) Autorizar a aquisição das próprias ações, pela sociedade, para permanência em
tesouraria, para posterior alienação ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros e reservas, exceto
a legal, e sem diminuição do capital social; XII) Definir as regras e normas de estabelecimento das informações
comerciais, financeiras e contábeis fornecidas pelo Operador; XIII) Validar os orçamentos e as modalidades de
execução para atingir o objetivo de rentabilidade; XIV) Definir os critérios gerais para aprovação das operações
relativas aos contratos de arrendamento mercantil; XV) Estabelecer os limites de alçada Diretoria; XVI) Definir
a política de funding de acordo com orientação dos acionistas; XVI) Definir os objetivos e estratégia em matéria
de marketing, de desenvolvimento e de política tarifária de clientes; XVII) Definir os princípios de funcionamento
e de organização; XVIII) Deliberar sobre os casos omissos nestes Estatutos.
Ainda, é de competência do Presidente e dos demais membros do Conselho de Administração zelar: I) pelo
cumprimento da política e da estratégia comerciais e da política tarifária definidas pelo Conselho de
Administração; II) pela coordenação e pelo controle das atividades da gestão das relações clientela; III) pela
definição das modalidades operacionais para implementação da atividade, principalmente as normas e padrões de
aceitação dos dossiês de financiamento; IV) pelo bom cumprimento da missão das equipes específicas de trabalho;
V) pelo cumprimento dos contratos de prestação de serviços; VI) pela boa aplicação da estratégia de gestão da
tesouraria e pela aprovação formal das políticas de funding que serão submetidas ao Conselho de Administração;
VII) pelo equilíbrio orçamentário da sociedade.
Diretoria
A Diretoria será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores, sendo um Diretor Presidente,
um Diretor Geral, um Diretor de Relações Institucionais, um Diretor Administrativo Financeiro e um Diretor de
Risco, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três)
anos, podendo ser reeleitos, nos termos do Artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social. Os cargos de Diretor
Presidente e Diretor de Relações Institucionais serão de preenchimento obrigatório.
Nos casos de impedimento ou ausências temporárias do Diretor Presidente, este deverá indicar seu substituto. Se
o impedimento ou ausência temporária for de qualquer outro Diretor, o substituto será designado pela Diretoria,
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em reunião. Ocorrendo vaga definitiva de qualquer cargo da Diretoria, o Conselho de Administração deverá
convocar imediatamente reunião específica para eleição de novo Diretor.
A Diretoria reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando necessário, não possuindo
regimento interno que regule o procedimento.
As convocações serão feitas por qualquer Diretor e para deliberar validamente, é necessária a presença da
totalidade de seus membros.
A Diretoria, nos termos do Art. 18 do Estatuto Social da Companhia é investida dos mais amplos poderes de
direção, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins e objeto da Companhia, qual seja, a
realização de financiamentos, arrendamento mercantil e demais atividades, salvo para as hipóteses de competência
do Conselho de Administração, conforme previsto no Art. 14 do mesmo Estatuto Social.
Aos Diretores da Companhia compete exercer a gestão dos negócios sociais e assegurar o perfeito funcionamento
dos serviços da Companhia, conforme política definida pelo Conselho de Administração.
O Diretor Presidente será encarregado pela aplicação das decisões tomadas pelo Conselho de Administração e a
ele caberá a orientação executiva da Companhia.
O Diretor Geral, em conjunto com o Diretor Presidente, será encarregado pela aplicação das decisões tomadas
pelo Conselho de Administração referentes a execução da estratégia relacionada ao desenvolvimento e a expansão
de negócios, bem como outras decisões tomadas pelo Conselho de Administração que não são de competência de
outra Diretoria.
O Diretor de Relações Institucionais será encarregado, em conjunto com o Diretor Presidente, pela aplicação das
decisões tomadas pelo Conselho de Administração referentes ao relacionamento com órgãos e entidades
governamentais.
O Diretor Administrativo Financeiro será encarregado, em conjunto com o Diretor Presidente, pela aplicação das
decisões tomadas pelo Conselho de Administração referentes à gestão de risco, ao financiamento da Companhia,
à contabilidade e aos aspectos societários.
O Diretor de Risco será encarregado, em conjunto com o Diretor Presidente, pela aplicação das decisões tomadas
pelo Conselho de Administração referentes à avaliação dos riscos que serão assumidos pela Companhia.
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Auditoria Interna
A Companhia possui auditoria interna (“Auditoria Interna”) que desenvolve uma função permanente,
independentemente de qualquer outra, tendo como atribuições providenciar e assegurar ao Conselho de
Administração:

·

A qualidade e efetividade dos controles internos, gerenciamento de risco e governança;

·

Compliance com as legislações e regulamentações vigentes;

·

A integridade e confiança das informações financeiras e operacionais; e

·

Integridade, da Companhia, como um todo.

Dentro do escopo de atuação da Auditoria Interna, estão todas as atividades, processos e negócios desenvolvidos
pela Companhia. A equipe de Auditoria Interna tem acesso integral e ilimitada a todas as informações da
Companhia, de modo a ser possível a condução de seus trabalhos.

O reporte é realizado diretamente ao Conselho de Administração e um plano de auditoria é submetido ao mesmo
órgão, no mínimo, uma vez ao ano.

A Companhia adotou em 01/09/2016 a Auditoria Interna já utilizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., líder do
seu grupo econômico.

A Auditoria Interna utiliza como mecanismo de avaliação padrões internacionais para os trabalhos realizados,
pelos quais os resultados se materializam da seguinte forma:
o RIA – Recomendações requerendo atenção imediata;
o RPA – Recomendações requerendo atenção prioritária.

Adicionalmente, como resultado dos trabalhos realizados, o processo avaliado é classificado por ratings.

Conselho Fiscal

De acordo com o Estatuto Social, o conselho fiscal da Companhia possui caráter não permanente. Assim, embora
o Estatuto Social da Companhia preveja a possibilidade de instalação do conselho fiscal, atualmente não está
instalado, não possuindo regimento próprio.
O Conselho Fiscal deve ser composto de três a cinco membros efetivos e de três a cinco suplentes e deverá
perceber honorários que serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. O pedido de funcionamento do
conselho fiscal, ainda que a matéria não conste do edital de convocação, poderá ser formulado em qualquer
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Assembleia Geral, por acionistas que detenham percentual de ações determinado pela Lei das Sociedades por
Ações e instruções específicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
O conselho fiscal constitui órgão independente eleito pelos acionistas para o fim de supervisionar as atividades da
administração e dos auditores independentes. As matérias de competência do conselho fiscal são estabelecidas
pela Lei das Sociedades por Ações e abrangem dentre outras:
i)

verificação e cumprimento pelos administradores dos seus deveres legais e estatutários;

ii)

emissão de parecer sobre os relatórios anuais e trimestrais da Companhia;

iii)

emissão de pareceres sobre as propostas dos administradores a serem submetidas à assembleia geral
relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de
investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação,
fusão ou cisão; e

iv)

convocação de assembleias gerais.

Comitê de Remuneração
De acordo com o Art. 27 do Estatuto Social, a Companhia conta com um Comitê de Remuneração estatutário, o
qual reporta diretamente ao Conselho de Administração e tem por objetivo assessorar os órgãos de administração
e a Assembleia Geral na condução da política de remuneração dos administradores da Sociedade, nos termos da
legislação vigente e seu regimento interno próprio, aprovado em 10 de junho de 2016.
São obrigações do Comitê de Remuneração: I) Elaborar a política de remuneração de administradores da
Sociedade, propondo ao Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de
benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; II) Supervisionar a implementação e
operacionalização da política de remuneração de administradores da Sociedade; III) Revisar anualmente a política
de remuneração de administradores da Sociedade, recomendando ao Conselho de Administração a sua correção
ou aprimoramento; IV) 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, de 1976; V) Avaliar
cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de
administradores; VI) Analisar a política de remuneração de administradores da Sociedade 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 de remuneração de administradores esteja permanentemente
compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição
e com o disposto na regulamentação em vigor; VIII) Elaborar, com periodicidade anual, no prazo de noventa dias,
relativamente à data-base de 31 de dezembro, documento denominado “Relatório do Comitê de Remuneração”,
contendo, no mínimo, as seguintes informações: (i) Descrição da composição e das atribuições do Comitê de
Remuneração; (ii) Atividades exercidas no âmbito de suas atribuições no período; (iii) Descrição do processo de
decisão adotado para estabelecer a política de remuneração; (iv) Principais características da política de
remuneração, abrangendo os critérios usados para a mensuração do desempenho e o ajustamento ao risco, a
relação entre remuneração e desempenho, a política de diferimento da remuneração e os parâmetros usados para
determinar o percentual de remuneração em espécie e o de outras formas de remuneração; (v) Descrição das
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modificações na política de remuneração realizadas no período e suas implicações sobre o perfil de risco da
instituição e sobre o comportamento dos administradores quanto à assunção de riscos; e (vi) Informações
quantitativas consolidadas sobre a estrutura de remuneração dos administradores, indicando: (a) o montante de
remuneração do ano, separado em remuneração fixa e variável e o número de beneficiários; (b) o montante de
benefícios concedidos e o número de beneficiários; (c) o montante e a forma de remuneração variável, separada
em remuneração em espécie, ações, instrumentos baseados em ações e outros; (d) o montante de remuneração que
foi diferida para pagamento no ano, separada em remuneração paga e remuneração reduzida em função de ajustes
do desempenho da Sociedade; (e) o montante de pagamentos referentes ao recrutamento de novos administradores
e o número de beneficiários; (f) o montante de pagamentos referentes a desligamentos realizados durante o ano,
o número de beneficiários e o maior pagamento efetuado a uma só pessoa; e (g) os percentuais de remuneração
fixa, variável e de benefícios concedidos, calculados em relação ao lucro do período e ao patrimônio líquido.

O Comitê de Remuneração é composto por quatro membros, eleitos pelo Conselho de Administração, com
mandato fixo de 3 (três) anos, contando em sua composição (i) profissionais com as qualificações e a experiência
necessárias ao exercício de julgamento competente e independente sobre a política de remuneração da Sociedade,
inclusive sobre as repercussões na gestão de riscos, e (ii) pelo menos um membro não administrador.
(b)

em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais, indicando

se a diretoria possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela
aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
Item de preenchimento facultativo, tendo em vista que o registro da Companhia é categoria B.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento

interno próprio, e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor
divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
Item de preenchimento facultativo, tendo em vista que o registro da Companhia é categoria B.
(d)

se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou

comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
i. a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em
relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
ii. metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
iii. como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento
deste órgão; e
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iv. se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
Item de preenchimento facultativo, tendo em vista que o registro da Companhia é categoria B.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a. prazos de convocação
b. competências
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise
d. identificação e administração de conflitos de interesses
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
f.

formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas,
indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização,
consularização e tradução juramentada e se o emissor admite procurações
outorgadas por acionistas por meio eletrônico

g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando
enviados diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa
reconhecimento de firma, notarização e consularização
h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância
i.

instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração e do
conselho fiscal no boletim de voto a distância

j.

se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias

k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito
de voto a distância
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração,
indicando:

a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de
reuniões ordinárias e extraordinárias

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de arbitragem
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Murilo Azevedo Bruno

04/08/1983

Pertence apenas à Diretoria

14/09/2018

Até a primeira RCA após a
AGO de 2021

0

320.797.008-71

Bancário

19 - Outros Diretores

12/11/2018

Sim

0.00%

Não aplicável.

Diretor de Risco

Jean-Marc Marie Bernard Saugier

10/12/1962

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

Até AGO de 2021

2

000.000.000-00

Engenheiro

23 - Conselho de Administração (Suplente)

01/06/2018

Sim

0.00%

Thomas Gregor Ilg

12/09/1968

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

Até a AGO de 2021

2

120.800.938-94

Engenheiro

23 - Conselho de Administração (Suplente)

01/06/2018

Sim

0.00%

Patrick Jean Michel Claude

11/11/1962

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

Até a AGO de 2021

3

000.000.000-00

Administrador

01/06/2018

Sim

0.00%

Ricardo Olivare de Magalhães

26/01/1979

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

AGO 2021

2

303.533.658-07

Bancário

23 - Conselho de Administração (Suplente)

01/06/2018

Sim

0.00%

Gustavo de Sousa Santos

03/11/1982

Pertence apenas ao Conselho de Administração

30/04/2018

AGO 2021

2

301.656.728-89

Administrador de
empresas

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

01/06/2018

Sim

0.00%

Roberto Alexandre Borges Fischetti

28/08/1975

Pertence apenas ao Conselho de Administração

11/07/2018

Até a AGO de 2021

0

262.123.698-79

Bancário

23 - Conselho de Administração (Suplente)

12/11/2018

Sim

0.00%

François Guionnet

08/10/1961

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/08/2018

Até a AGO de 2021

0

000.000.000-00

Executivo

20 - Presidente do Conselho de Administração

12/11/2018

Sim

0.00%

Roberto Alexandre Borges Fischetti

28/08/1975

Pertence apenas ao Conselho de Administração

15/08/2018

Até a AGO de 2021

0

262.123.698-79

Bancário

23 - Conselho de Administração (Suplente)

Sim

0.00%

Não aplicável.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Angel Santodomingo Martell

16/11/1965

Pertence apenas ao Conselho de Administração

24/08/2015

até a AGO de 2021

3

237.035.738-05

Economista

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

13/10/2015

Sim

100.00%

Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee

10/06/1972

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

30/04/2018

AGO de 2021

2

240.862.688-92

Economista

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Presidente

01/06/2018

Sim

0.00%

A eleição Sr. Jean-Philippe como Diretor Presidente foi realizada na RCA de
04.05.2018, tendo a homologação no BACEN em 15.06.2018. Entretanto a
posse estava condicionada à concessão de autorização de residência pelo
Ministério do Trabalho e Emprego que ocorreu somente em 25.07.2018.
Frédéric Schneider

06/08/1976

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

30/04/2018

Até a AGO de 2021

2

014.013.669-02

Economista

39 - Outros Conselheiros / Diretores

01/06/2018

Sim

0.00%

O Sr. Frederic exerce, também, o cargo de Diretor Geral da Companhia, Foi
eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04.05.2018 e
tomou posse em 15.06.2018

O Sr. Frederic exerce os cargos de Diretor Geral da Companhia e Conselheiro Suplente.

André de Carvalho Novaes

14/04/1969

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

30/04/2018

até a AGO de 2021

3

005.032.677-59

Economista

35 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. Invest.

01/06/2018

Sim

100.00%

O Sr. André Novaes exerce, também, o cargo de Diretor de Relações
Institucionais da Companhia. Foi eleito em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 03.05.2018 e tomou posse em 15.06.2018.
Andrea Veronica Arrossi de Mazzucchelli

03/01/1971

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

30/04/2018

Até a AGO de 2021

3

012.756.799-27

Contadora

39 - Outros Conselheiros / Diretores

01/06/2018

Sim

0.00%

O Sra. Andrea exerce, também, o cargo de Diretora Administrativa Financeira A Sra. Andrea exerce os cargos de Diretora Administrativa Financeira e Conselheira Suplente
da Companhia. Foi eleita em Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30.04.2015 e tomou posse em 10.07.2015.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Murilo Azevedo Bruno - 320.797.008-71

PÁGINA: 134 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

Formado em Administração, com pós-graduação em Gestão de Riscos e Produtos Financeiros, pela FIA – Fundação Instituto de Administração e MBA Executivo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper SP.
Possui também especialização em Regulamentação de Controle de Riscos Local e Internacional pela Saint Paul Escola de Negócios – SP, Gestão Econômico Financeira pela fundação Dom Cabral – MG e Políticas
de Crédito e Indicadores de Riscos – DIAC Paris.
Ingressou em 2006 no ABN AMRO Bank Brasil como treinee, foi analista de estratégia de operações de crédito e em seguida de políticas de crédito do segmento de veículos, sendo promovido a coordenador de
políticas de crédito no Santander após a operação de fusão com o Banco Real. Trabalhou na elaboração das políticas de crédito do segmento motos, veículos e bancos de montadoras como: Hyundai, PSA, e RCI
Banque até 2014, onde foi convidado a integrar a equipe de Riscos do Banco RCI Brasil em Curitiba como gerente responsável pelas políticas e operações de varejo.
Jean-Marc Marie Bernard Saugier - 000.000.000-00
O Sr. Jean-Marc Marie Bernard Saugier é franês, portador do passaporte nº 16AP82168, nascido em 10/12/1962. Tem mais de 25 anos de experiência em Finanças Corporativas, Mercado de Capitais, Finanças
Estruturadas, Tesouraria, Gestão de Riscos, Relações com Bancos e Investidores. Possuiu vasta habilidade analítica, com histórico internacional e de mercados emergentes. Possui inglês e francês fluente. É Vicepresidente administrativo desde 2010 na RCI Banque (instituição financeira) e trabalhou como tesoureiro do Grupo RCI de 2001 a 2010. Trabalhou como Chefe de produtos de taxas de juros (negociação e vendas)
de 1996 a 2001 no Banque Worms (instituição financeira) propriedade integral da Union des Assurances de Paris, era um banco comercial ativo em gestão de caixa, banco corporativo, corretagem, custódia de
valores mobiliários e banca privada que se fundiu com a AXA em 1999. atividade profissional ou comercial. O Sr. Jean-Marc declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à
condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial;
e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Thomas Gregor Ilg - 120.800.938-94
O Sr. Ilg é brasileiro, nascido em 12 de setembro de 1968. Formado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas. Ele atua no mercado financeiro há mais de 26 anos, incluindo 15 anos no Banco Santander Brasil e 10 anos no The First National Bank of Boston, no qual ingressou como trainee nas áreas de Riscos e
Negócios. No Santander Brasil, foi responsável pelo setor de Corporate Banking até o início de 2007, quando ingressou na Tesouraria para criar uma área designada para a distribuição de derivativos nos segmentos
de Mercado Intermediário, Private Banking e Varejo em geral. No final de 2008, migrou para a Divisão de Crédito para gerir a área de Riscos de Corporate Banking, e atualmente é responsável pela função de riscos
do varejo. É também conselheiro suplente do Banco RCI Brasil S.A. O Sr. Ilg declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e
à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Patrick Jean Michel Claude - 000.000.000-00
O Sr. Patrick é francês, portador do passaporte nº 13BA94752, formado pela Escola Central de Paris, 1982 – 1985, trabalha desde 2001 na Renault (setor automobilístico – não é empresa do grupo ou controlada por
acionista do emissor) como diretor de Financiamento e Tesouraria. O Sr. Patrick declarou que (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da
CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Ricardo Olivare de Magalhães - 303.533.658-07
O Sr. Ricardo nasceu em 26/01/1979. Graduou-se em Matemática Estatística pela Universidade de São Paulo – USP. Atuou como Diretor de Marketing Analítico no Banco Santander México entre os anos de 2008 a
2011. Foi Superintendente Executivo de Estratégia de Recuperação de Crédito na Banco Santander (Brasil) S.A de 2012 a 2017. Desde 01/2018, o Sr. Ricardo atua como Superintendente Executivo de Produtos e
Canais na Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. (empresa do Grupo Santander no Brasil). O Sr. Ricardo declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à
condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial;
e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Gustavo de Sousa Santos - 301.656.728-89
O Sr. Gustavo nasceu em 03/11/1982. Graduou-se em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), São Paulo/SP e concluiu curso de pós-graduação em Finanças pelo INSPER,
São Paulo/SP. Atuou como Especialista Financeiro no Banco ABN Amro Real S/A de 2002 a 2008. Atuou como Superintendente de Segmentos, Gerente de Planejamento e Coordenador de Planejamento na
Aymore, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (empresa do Grupo Santander no Brasil) entre os anos de 2008 a 2013. De 2013 a 2016, atuou como Diretor Adjunto Asperbras e atualmente é Superintendente
de Planejamento na Aymore, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O Sr. Gustavo declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo
da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Roberto Alexandre Borges Fischetti - 262.123.698-79
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Roberto Alexandre Borges Fischetti - 262.123.698-79
"%DQFR6DQWDQGHUGHDEUDDWXDO&DUJR6XSHULQWHQGHQWH([HFXWLYR)LQDQFHLUR5HVSRQViYHOSHODiUHDGH$/0*HVWmRGDVH[SRVLo}HVHVWUXWXUDLVGHWD[DGHMXURVHFkPELRJHVWmRGHOLTXLGH]ORFDOH
H[WHUQDDOpPGDSUHFLILFDomRGDVRSHUDo}HVFRPHUFLDLV5HVSRQViYHOSHODVUHXQL}HVGR$/&2 &RPLWrGH$WLYRVH3DVVLYRV 
"%DQFR$%15HDOGHMDQDDEU&DUJR6XSHULQWHQGHQWHGH3URGXWRVGH7HVRXUDULD5HVSRQViYHOSHODHVWUXWXUDomRGHRSHUDo}HVHSURGXWRVGHWHVRXUDULDHFRRUGHQDomRGHHTXLSHGHSURGXWRV
"'HXVWFKH%DQNGHVHWDPDL&DUJR7UDGHU5HQGD)L[D*HVWmRGDVSRVLo}HVSURSULHWiULDVGHMXURVHFkPELR
François Guionnet - 000.000.000-00
O eleito exerceu cargo de Diretor Geral da DIAC SA, de janeiro de 2016 a Maio de 2018. Na ocasião, obteve aprovação pelo Banco Central Europeu para sua posição de CEO nesta companhia, subsidiaria da RCI
Banque. Fez longa carreira no Conglomerado Ranault França, onde exerceu diversos cargos de direção, tais como Diretor de Territórios e de Desempenho, Diretor da Rede na França, Diretor de Vendas Especiais e
Diretor Geral da Renault Parc Entreprise, Diretor Regional de Vendas Île-de-France, Diretor de Vendas Especiais para Funcionários.
Angel Santodomingo Martell - 237.035.738-05
O Sr. Santodomingo é espanhol, nascido em 16 de novembro de 1965. Formado em Economia e Administração, com especialização em Finanças, pelo ICADE da Universidade de Madri e Analista Financeiro
Certificado (CFA) pela CFA Society dos EUA. Como um de nossos Vice-Presidentes Executivos, ele ocupa o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores. Começou no Grupo Santander, em
2005, como Chefe de Desenvolvimento Internacional e Administração de Ativos, passando a ser responsável pela área de relações com investidores em todo o mundo. No Grupo Fortis trabalhou como Country Head
e no Banesto Bolsa ocupou os cargos de Diretor e Membro do Conselho.Trabalhou ainda em Usera y Morenés S.V.B. - Sociedade de Valores y Bolsa e Arthur Andersen (Deloitte). De 1996 a 2008, ocupou o cargo
de Diretor Presidente da CFA Society na Espanha, onde atuou como membro fundador da organização sem fins lucrativos cujo objetivo é atender profissionais detentores de certificação de analista financeiro (CFA),
e de 2009 a 2014, foi Vice-Presidente do Conselho de Administração da AERI (Asociación Española de Relaciones con Inversores). Também é Diretor Executivo da Aymoré CFI, Diretor Presidente do Santander
Participações S.A., Diretor Executivo do Santander Cultural, e membro dos conselhos de administração do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., Banco RCI Brasil S.A., Santander Leasing S.A. Arrendamento
Mercantil, Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. e da Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.O Sr. Santodomingo declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos
cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática
de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee - 240.862.688-92
O Sr. Jean-Philippe nasceu em 10/06/1972. Graduou-se em economia pela ENSAE - Escola de Economia e Estatística de Nível Superior. O Sr. Jean-Philippe trabalha na RCI Banque – Grupo Renault desde do ano
2000. No período de 2005 a 2009, trabalhou como Diretor Geral de Clientes e de Risco, Serviços Financeiros da RCI, Coreia, Seul. Entre 2009 e 2011 foi Diretor Geral - RCI Banque Adriatic em Ljubljana. No período
de 2011 a 2013 foi Gerente Geral – Finanças da RCI em Marrocos, Casablanca. Foi, ainda, Diretor de Risco de Crédito e Operações com o Cliente em Paris no período de 2013 a 2015 e desde 2015 exerce o cargo
de Vice-Presidente de Clientes e Operações em Paris.O Sr. Jean-Philippe declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à
condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Frédéric Schneider - 014.013.669-02
O Sr. Frederic é francês, bacharel em Economia pela University Lumière Lyon II (1995-1997) e mestrado em Finanças e Contabilidade, pela IAE Lyon III (1998-2000), trabalhou entre 12.2005 a 08.2009 na RCI
FINANCIAL SERVICES LIMITED (ex-NISSAN FINANCE ltd) - RCI BANQUE, como Diretor Financeiro, em Watford/Reino Unido. De 09.2009 a 12.2011, trabalhou na DIAC - RCI BANQUE, como Diretor Regional de
Vendas, em Rennes/França. De 12.2011 a 08.2014 trabalhou na RN BANK – JOINT VENTURE RCI BANQUE/NISSAN/UNICREDIT, como Diretor de Projeto, Moscou/Rússia. De 09.2014 até a presente data
trabalha na RCI BANQUE ARGENTINA – JOINT VENTURE RCI BANQUE/BBVA, como Presidente e Diretor Executivo, Buenos Aires/Argentina. O Sr. Frederic declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco
anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de
atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
André de Carvalho Novaes - 005.032.677-59
O Sr. Novaes é brasileiro e nasceu em 14 de abril de 1969. Formou-se em Economia pela Universidade Federal Fluminense, e um MBA executivo da BPS Business School (São Paulo e Toronto). De 1993 a 1997,
trabalhou como coordenador de produtos no Santander Brasil, onde era o responsável pelas análises de propostas de crédito, e em diversas áreas na Aymoré CFI e em cargos como o de Operador Comercial, Chefe
de Cobrança e Crédito. Em 1996, atuou como coordenador de produtos em São Paulo. De 1997 a 2001, trabalhou como Gerente Comercial. De 2002 a 2008, atuou como Gerente Regional. De 2008 a 2012, atuou
no Santander Brasil como a pessoa responsável pelo segmento Outros Ativos, na Aymoré CFI. Desde 2012, trabalha como Superintendente Executivo no Santander Brasil, com responsabilidade pelas Parcerias de
Veiculares da Aymoré CFI. Em dezembro de 2012, passou a ser coordenador comercial da Aymoré CFI, responsável pela equipe Comercial e de Parcerias. Atualmente, o Sr. Novaes ocupa um cargo de chefia na
Aymoré CFI, e se reporta à Vice-Presidência dos Setores de Gestão de Riquezas & Negócios Especializados. Também é Diretor Executivo da Aymoré CFI, Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor
Vice-Presidente da Webmotors S.A. e membro do Conselho de Administração e Diretor de Relações Institucionais do Banco RCI Brasil S.A. O Sr. Novaes declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos,
à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade
profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Andrea Veronica Arrossi de Mazzucchelli - 012.756.799-27
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A Sra. Andrea é argentina, graduada no curso de Contador Público pela Universidade de Buenos Aires, trabalha desde 2014 na Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil (incorporada pelo
emissor em 2016) como Diretora Administrativa Financeira. Também é diretora Administrativa Financeira das seguintes empresas (todas sediadas no Brasil e controladas por acionista do emissor): Corretora de
Seguros RCI Brasil S.A., Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda. e RCI Brasil Serviços e Participações Ltda. De 2008 até 2013 assumiu o cargo de CFO da RCI Banque Sucursal Argentina e Rombo Compañia
Financiera S.A. (Setor Financeiro – é empresa controlada por acionista do emissor), exercendo, também, cargo de diretora estatutária com prévia autorização junto ao Banco Central daquele país. A Sra. Andrea
Veronica Arrossi de Mazzucchelli declarou que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na
esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Nome

Tipo comitê

Cargo ocupado

Profissão

Data eleição

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Descrição outros cargos ocupados

Data de
nascimento

Data posse

Número de Mandatos
Consecutivos

Membro do Comitê (Efetivo)

Economista

10/06/2016

3 anos

06/08/1976

28/09/2016

1

Economista

14/08/2018

3 anos

10/06/1972

14/08/2018

1

Gerente de
Recursos Humanos

14/08/2018

3 anos

27/01/1987

14/08/2018

1

Administrador

14/08/2017

3 anos

23/01/1982

14/08/2017

1

Percentual de
participação nas
reuniões

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Frédéric Schneider

Comitê de Remuneração

014.013.669-02

100.00%

Conselheiro Suplente e Diretor Geral.
Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee

Comitê de Remuneração

Membro do Comitê (Efetivo)

240.862.688-92

Roberta Figueiredo Xavier de Oliveira do
Nascimento

Comitê de Remuneração

Presidente do Comitê

354.970.988-94

Rodrigo Vieira Salzone

Comitê de Remuneração

Membro do Comitê (Efetivo)

214.898.768-20

0.00%

100.00%

100.00%

Não se aplica
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Frédéric Schneider - 014.013.669-02
Francês, bacharel em Economia pela University Lumière Lyon II (1995-1997) e mestrado em Finanças e Contabilidade, pela IAE Lyon III (1998-2000), trabalhou entre 12.2005 a 08.2009 na RCI FINANCIAL
SERVICES LIMITED (ex-NISSAN FINANCE ltd) - RCI BANQUE, como Diretor Financeiro, em Watford/Reino Unido. De 09.2009 a 12.2011, trabalhou na DIAC - RCI BANQUE, como Diretor Regional de Vendas, em
Rennes/França. De 12.2011 a 08.2014 trabalhou na RN BANK – JOINT VENTURE RCI BANQUE/NISSAN/UNICREDIT, como Diretor de Projeto, Moscou/Rússia. De 09.2014 até a presente data trabalha na RCI
BANQUE ARGENTINA – JOINT VENTURE RCI BANQUE/BBVA, como Presidente e Diretor Executivo, Buenos Aires/Argentina.
O Sr. Frédéric Schneider não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Frédéric Schneider declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee - 240.862.688-92
O Sr. Jean-Philippe nasceu em 10/06/1972. Graduou-se em economia pela ENSAE - Escola de Economia e Estatística de Nível Superior. O Sr. Jean-Philippe trabalha na RCI Banque – Grupo Renault desde do ano
2000. No período de 2005 a 2009, trabalhou como Diretor Geral de Clientes e de Risco, Serviços Financeiros da RCI, Coreia, Seul. Entre 2009 e 2011 foi Diretor Geral - RCI Banque Adriatic em Ljubljana. No
período
de 2011 a 2013 foi Gerente Geral – Finanças da RCI em Marrocos, Casablanca. Foi, ainda, Diretor de Risco de Crédito e Operações com o Cliente em Paris no período de 2013 a 2015 e desde 2015 exerce o cargo
de Vice-Presidente de Clientes e Operações em Paris.
O Sr. Jean-Philippe Jacques Maurice Vallée não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Jean-Philippe Jacques Maurice Vallée declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM
301/99.
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Roberta Figueiredo Xavier de Oliveira do Nascimento - 354.970.988-94
Graduação em Administração de Empresas – Universidade Metodista de São Paulo (2011), Pós Graduação em gestão de Pessoas: Políticas e Práticas Contemporâneas, Human Resources pela Fundação Getúlio
Vargas (2013), Personal and Prefessional Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching (2014), MBA pela Universidade de Manchester (2018), sendo que, entre 2015 e 2017 exerceu o cargo de gerente de RH
na APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, entre 2017 e 2018 o cargo de Gerente de RH na C-LEVEL Executive Boutique, e desde 2018 trabalha na RCI Brasil – Groupe Renault onde trabalha
como Gerente de Recursos Humanos.
A Sra. Roberta Figueiredo Xavier de Oliveira do Nascimento não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
A Sra. Roberta Figueiredo Xavier de Oliveira do Nascimento declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da ICVM 301/99.
Rodrigo Vieira Salzone - 214.898.768-20
Graduação em Administração de Empresas – Universidade Bandeirante de São Paulo, Pós Graduação em Recursos Humanos pela Universidade Paulista S/A, sendo que, entre 2005 e 2012 exerceu o cargo de
Consultor de Remuneração e Business Partner na Telefônica/Vivo, integrando o quadro de funcionários do Banco Santander (Brasil) S/A desde 2012, exercendo atualmente o cargo de Gerente de Remuneração.
O Sr. Rodrigo Vieira Salzone não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
O Sr. Rodrigo Vieira Salzone declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera
judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.

PÁGINA: 141 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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12.12 - Outras informações relevantes
(i) Informações sobre o Comitê de Remuneração do Banco RCI Brasil S.A.
O Comitê de Remuneração do Banco RCI Brasil S.A (“Companhia”) foi instituído por meio da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em junho de 2016.
O Comitê de Remuneração é um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, composto por quatro (4)
membros, sendo um (1) membro independente, dois (2) membros Diretores Estatutários e um (1) membro
colaborador de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (“CLT”), contrato indeterminado. Os membros
eleitos para compor o Comitê de Remuneração da Companhia possuem experiência em remuneração, gestão de
pessoas, administração e gestão de riscos. As atribuições do Comitê estão abaixo transcritas:

Elaborar a política de remuneração de administradores da Companhia, propondo ao Conselho de
Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de
recrutamento e desligamento, adequando-a aos resultados e aos interesses da Companhia;


Supervisionar a implementação e a operacionalização da política de remuneração de administradores;


Revisar anualmente a política de remuneração de administradores da Instituição, recomendando ao
Conselho de Administração a sua correção ou aprimoramento;

Propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores e membros
de Comitês, a ser submetido à Assembleia Geral, na forma do art. 152 da Lei nº 6.404, de 1976;

Avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de
administradores;

Analisar a política de remuneração de administradores da Companhia em relação às práticas de mercado,
com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes
necessários;

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 da Instituição e com o disposto
na regulamentação em vigor; e

Elaborar anualmente o Relatório do Comitê de Remuneração e Nomeação (“Relatório”), com observância
das prescrições legais e regulamentares aplicáveis, relativamente à data-base de 31 de dezembro de cada ano.
Atualmente, o Comitê de Remuneração da Companhia é composto pelos seguintes membros:
Composição Comitê de Remuneração
Elis Regina Alessi
Géraud Henri Louis Lecerf
Frédéric Schneider
Rodrigo Vieira Salzone

Coordenadora
Membro
Membro
Membro
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Com relação às reuniões do Comitê de Remuneração realizadas no exercício social de 2017 informamos:

Conselheiro

Total de Reuniões
realizadas pelo Comitê
desde a posse

Total das
Participações nas
Reuniões

% de participação
nas reuniões
realizadas após a
posse

Elis Regina Alessi

0

0

0%

Géraud Henri Louis Lecerf

2

2

100%

Frédéric Schneider

2

2

100%

Rodrigo Vieira Salzone

1

1

100%

(ii) Informações sobre o Conselho de Administração da Companhia
Com relação às reuniões do Conselho de Administração realizadas no exercício social de 2017 informamos:

Géraud Henri Louis Lecerf

Total de Reuniões
realizadas pelo
Conselho desde a
posse
18

18

% de participação
nas reuniões
realizadas após a
posse
67%

Jean-Marc Marie Bernard Saugier

6

0

0%

Angel Santodomingo Martell

18

18

100%

Andre de Carvalho Novaes

18

18

100%

Patrick Jean Michel Claude

18

18

100%

Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee

0

0

0%

18

0

0%

Frederic Schneider

18

0

0%

Thomas Gregor Ilg

18

0

0%

Gustavo de Sousa Santos

0

0

0%

Ricardo Olivare de Magalhães

0

0

0%

Conselheiro

Andrea Veronica Arrossi de

Total das
Participações nas
Reuniões

Mazzucchelli

O Conselho de Administração se reúne com a frequência necessária, e no mínimo uma vez por semestre, podendo
ser alterada a frequência para uma periodicidade menor através de uma decisão do conselho de administração,
mediante convocação do Presidente ou quem o substituir, sendo que a reunião só será instalada com a presença da
totalidade dos seus seis membros, e deliberará por maioria de votos.
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As convocações para as reuniões são feitas mediante comunicado escrito entregue a cada membro do Conselho com
pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência. As deliberações em reuniões do Conselho limitam-se às matérias
previstas na comunicação expedida aos membros do Conselho, da qual consta o local, data e hora da reunião, bem
como a ordem do dia e os materiais de informação necessários ao adequado processo de tomada de decisão. Fica
dispensada a convocação para a reunião em que comparecerem todos os Conselheiros.
Para fins de esclarecimento do quadro 12.5/6, informamos que a data de posse do Sr. Angel Santodomingo Martell
é 13 de outubro de 2015, conforme informado no campo “data de posse”. Informamos ainda que na Assembleia
Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2015, o respectivo conselheiro foi apenas remanejado de conselheiro
suplente (já empossado) para conselheiro efetivo.
Ainda para fins de esclarecimento do quadro 12.5/6, informamos que, em relação ao Sr. André de Carvalho Novaes,
foram inseridas nos campos “data de eleição” e “data de posse” a data de eleição e a data de posse, respectivamente,
como conselheiro suplente. Informamos ainda que na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 2015,
o respectivo conselheiro foi apenas remanejado de conselheiro suplente (já empossado) para conselheiro efetivo,
estendendo seu mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia de 2018.
(iii) Informações sobre a Diretoria da Companhia
Para fins de esclarecimento do quadro 12.5/6, informamos que em relação ao Diretor Presidente Géraud
Henri Louis Lecerf, informamos no campo “Outros cargos e funções exercidas no emissor” a data da reunião
de conselho de administração em que foi remanejado de Diretor de Risco para Diretor Presidente (03 de
agosto de 2016) e a data do respectivo Termo de Posse pelo qual foi empossado como Diretor Presidente
da Companhia (10 de outubro de 2016). Por fim, informamos que o respectivo Diretor Presidente
permanecerá em seu cargo até a data da posse do Sr. Jean-Philippe Jacques Maurice Vallee, que somente
será empossado em seu cargo após a concessão de autorização de residência pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. Informamos ainda que nos campos “Data de eleição” e “Data de posse”, consideramos as datas
de assembleia e termo de posse referente à sua eleição e posse como conselheiro, que, coincidentemente,
são as mesmas datas de seu remanejamento e posse como Diretor Presidente. Informamos ainda que na
Assembleia Geral Extraordinária de 03 de janeiro de 2018, o respectivo conselheiro foi apenas remanejado
de conselheiro efetivo (já empossado) para presidente do conselho de administração.
(iv) Informações sobre a Assembleia da Companhia
Com relação às assembleias realizadas nos 3 (três) últimos exercícios informamos:
Exercício
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016

Tipo de Assembleia
Ordinária e
Extraordinária
Extraordinária
Extraordinária
Extraordinária
Ordinária e
Extraordinária
Extraordinária
Extraordinária

Data

Quórum

28.04.2017

100% do capital social

14.06.2017
31.08.2017
29.01.2016

100% do capital social
100% do capital social
100% do capital social

29.04.2016

100% do capital social

10.06.2016
03.08.2016

100% do capital social
100% do capital social
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2016

Extraordinária
Ordinária e
Extraordinária

03.11.2016

100% do capital social

30.04.2015

100% do capital social

2015

Extraordinária

21.07.2015

100% do capital social

2015

Extraordinária

24.08.2015

100% do capital social

2015

Extraordinária

30.12.2015

100% do capital social

2015

(v) Informações sobre o Comitê de Auditoria
Por se tratar de instituição financeira integrante do conglomerado financeiro do Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander Brasil” e Conglomerado Santander”, respectivamente), com o objetivo de assessorar o Conselho de
Administração na avaliação dos assuntos relacionados à auditoria, a Companhia utiliza o Comitê de Auditoria
instituído pelo Santander Brasil, instituição líder do Conglomerado Santander, conforme expressamente permitido
pelos normativos aplicáveis.
(vi) Informações sobre o relacionamento mantido entre o Conselho de Administração, a Diretoria e o
Comitê de Auditoria
O Conselho de Administração, a Diretoria e o Comitê de Auditoria da Companhia atuam de forma independente e no
limite de suas atribuições específicas estabelecidas no Estatuto Social. Vale ressaltar que (i) o Comitê de Auditoria
que exerce a função na Companhia é o Comitê de Auditoria do Conglomerado Santander e (ii) existem membros do
Conselho de Administração que também são membros da Diretoria. Neste sentido, a Companhia não pratica reuniões
conjuntas entre os órgãos.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da
diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos
comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes
aspectos:

a. objetivos da política ou prática de remuneração
b. composição da remuneração, indicando:
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

ii.

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada
elemento na remuneração total

iii.

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

iv.

razões que justificam a composição da remuneração

v.

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

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração
d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho
e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores
diretos ou indiretos

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

11,91

5,00

16,91

0,00

5,00

5,00

Salário ou pró-labore

0,00

2.526.140,73

2.526.140,73

Benefícios direto e indireto

0,00

973.713,43

973.713,43

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

222.405,65

222.405,65

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número total de membros de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais, conforme estipulado
no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº01/2017.

Total da remuneração

O número total de membros de
cada órgão corresponde à
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais, conforme
estipulado no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº01/2017.

0,00

3.722.259,81

3.722.259,81

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros
Nº de membros remunerados

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,58

4,41

14,99

0,00

4,41

4,41

0,00

1.972.000,00

1.972.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Benefícios direto e indireto

0,00

1.281.000,00

1.281.000,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

182.844,57

182.844,57

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número total de membros de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais, conforme estipulado
no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº01/2017.
0,00

O número total de membros de
cada órgão corresponde à
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais, conforme
estipulado no Ofício-Circular
CVM/SEP/Nº01/2017.
3.435.844,57

3.435.844,57
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

órgão
número total de membros
número de membros remunerados
em relação ao bônus:
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
em relação à participação no resultado:
i. valor mínimo previsto no plano de remuneração
ii. valor máximo previsto no plano de remuneração
iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração
e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício
social corrente, descrever:
a. termos e condições gerais
b. principais objetivos do plano
c. forma como o plano contribui para esses objetivos
d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor
e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
f.

número máximo de ações abrangidas

g. número máximo de opções a serem outorgadas
h. condições de aquisição de ações
i.

critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

j.

critérios para fixação do prazo de exercício

k. forma de liquidação
l.

restrições à transferência das ações

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária

13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a. órgão
b. número de membros
c. número de membros remunerados
d. em relação às opções ainda não exercíveis
i.

quantidade

ii. data em que se tornarão exercíveis
iii. prazo máximo para exercício das opções
iv. prazo de restrição à transferência das ações
v. preço médio ponderado de exercício
vi. valor justo das opções no último dia do exercício social
e. em relação às opções exercíveis
i.

quantidade

ii. prazo máximo para exercício das opções
iii. prazo de restrição à transferência das ações
iv. preço médio ponderado de exercício
v. valor justo das opções no último dia do exercício social
vi. valor justo do total das opções no último dia do exercício social
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.

PÁGINA: 153 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios
sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
a. órgão
b. número de membros
c. número de membros remunerados
d. em relação às opções exercidas informar:
i.

número de ações

ii. preço médio ponderado de exercício
iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado
das ações relativas às opções exercidas
e. em relação às ações entregues informar:
i.

número de ações

ii. preço médio ponderado de aquisição
iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado
das ações adquiridas
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções

13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor
das ações e das opções, indicando, no mínimo:

a. modelo de precificação
b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da
opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
d. forma de determinação da volatilidade esperada
e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor
justo
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou
no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão.
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários

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

Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria

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
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Exercício encerrado em
31/12/2018

0%

100%

0%

Exercício encerrado em
31/12/2017

0%

100%

0%

Exercício encerrado em
31/12/2016

0%

100%

0%

Exercício encerrado em
31/12/2015

0%

100%

0%

Exercício encerrado em
31/12/2014

0%

100%

0%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam

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
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor
Exercício social 2018 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2018 – demais remuneração recebidas, especificando a que título foram atribuídas
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2017 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2017 – demais remuneração recebidas, especificando a que título foram atribuídas

Controladores diretos e indiretos

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

-

Confidential C
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2016 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2016 – demais remuneração recebidas, especificando a que título foram atribuídas
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

-

-

-

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2015 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

R$ 1.346.535,12

-

R$ 1.346.535,12

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Exercício social 2015 – demais remuneração recebidas, especificando a que título foram atribuídas
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

R$ 1.453.389,57

-

R$ 1.453.389,57

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2014 – remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

R$ 995.098,00

-

R$ 995.098,00

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-

Exercício social 2014 – demais remuneração recebidas, especificando a que título foram atribuídas
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

-

R$ 849.749,79

-

R$ 849.749,79

Controladas do emissor

-

-

-

-

Sociedade sob controle comum

-

-

-

-
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13.16 - Outras informações relevantes

13.16 - Outras informações relevantes
As informações prestadas neste item 13 referem-se apenas aos administradores indicados pela RCI Banque,
pois, todos os demais administradores do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) indicados pelo Banco
Santander (Brasil) S.A. (“Santander Brasil”) e suas subsidiárias são administradores do Santander Brasil,
detentor de 39,89% do capital social da Companhia e são remunerados somente pelo Santander Brasil.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

14.1 - Descrições dos recursos humanos1
(a)

número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização

geográfica)

31.12.2018
Cargo/Estado

Outros

PR

SP

Total Cargos

Administrativo

9

54

14

77

Diretoria/executivo

1

2

1

4

Especialista/Coordenador

0

13

6

19

Gerente

1

18

10

29

Estagiários RCI

0

9

5

14

Total Estado

11

96

36

143

31.12.2017
Cargo/Estado

Outros

PR

SP

Total Cargos

Administrativo

11

53

11

75

Diretoria/executivo

1

2

1

4

Especialista/Coordenador

0

13

4

17

Gerente

1

18

9

28

Estagiario RCI

0

14

7

21

Total Estado

13

100

32

145

31.12.2016
Cargo/Estado

Outros

PR

SP

Total Cargos

Administrativo

11

58

9

78

Diretoria/executivo

1

1

1

3

10

1

11

17

10

29

15

7

22

101

28

143

Especialista/Coordenador
Gerente

2

Estagiario RCI
Total Estado

14
31.12.2015

Cargo/Estado

Outros

PR

SP

Total Cargos

Administrativo

9

62

8

79

Diretoria/executivo

2

1

1

4

8

2

10

12

10

25

Especialista/Coordenador
Gerente

3

1

As informações do item 14.1 (“a”, “b” e “c)” referem-se aos 4 últimos exercícios sociais. A data de 31.12.2017 refere-se a data mais
atualizada da Companhia em relação aos dados aqui fornecidos
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

Estagiario RCI

1

17

6

24

Total Estado

15

100

27

142

31.12.2014
Cargo/Estado

Outros

PR

SP

Total Cargos

Administrativo

8

63

9

80

Diretoria/executivo

1

1

1

3

7

4

11

Especialista/Coordenador

(b)

Gerente

3

14

9

26

Estagiario RCI

2

16

3

21

Total Estado

14

101

26

141

número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização

geográfica)

31.12.2018
Cargo/Estado

PR

SP

Total Cargos

Coordenador Administrativo

1

3

4

Auxiliar de Serviços Gerais/Copeira

2

0

2

Administrativo

37

70

107

Total Estado

40

73

113

Cargo/Estado

PR

SP

Total Cargos

Coordenador Administrativo

1

3

4

Auxiliar de Serviços Gerais/Copeira

2

0

2

Administrativo

19

73

92

Total Estado

22

76

98

Cargo/Estado

PR

SP

Total Cargos

Coordenador Administrativo

1

5

6

Auxiliar de Serviços Gerais/Copeira

2

Administrativo

7

108

115

Total Estado

10

113

123

Cargo/Estado

PR

SP

Total Cargos

Coordenador Administrativo

1

5

6

Auxiliar de Serviços Gerais/Copeira

2

31.12.2017

31.12.2016

2

31.12.2015

2
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Administrativo

18

127

145

Total Estado

21

132

153

Cargo/Estado

PR

SP

Total Cargos

Coordenador Administrativo

1

5

6

Auxiliar de Serviços Gerais/Copeira

2

Administrativo

22

146

168

Total Estado

25

151

176

31.12.2014

(c)

2

índice de rotatividade
31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

7,64%

7,56%

5.89%

12.67%

14.18%
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14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados
no item 14.1 acima
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
a. política de salários e remuneração variável
b. política de benefícios
c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando:
i.

grupos de beneficiários

ii.

icondições para exercício

iii.

preços de exercício

iv.

prazos de exercício

v.

quantidade de ações comprometidas pelo plano

Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve paralisações e
greves nos 3 últimos exercícios sociais
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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14.5 - Outras informações relevantes

14.5 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes relacionadas a esta Seção 14 foram descritas nos itens acima, conforme
aplicável.
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

30/04/2018

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

15.4. Inserir organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere,
indicando:
a. todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com
participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações

b. principais controladas e coligadas do emissor


Renault do Brasil Comércio e Participações Ltda.



Renault do Brasil S.A.



Nissan do Brasil S.A.



RCI Brasil Serviços e Participações Ltda.



Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda.



Corretora de Seguros RCI Brasil S.A.

c. participações do emissor em sociedades do grupo
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) é detentor de quotas, no percentual indicado abaixo, dos seguintes
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (“FIDCs”):
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Venda de Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC Venda de Veículos) 100% das quotas subordinadas e seniores;



Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RCI Brasil I - Financiamento de Veículos (FIDC
RCI Brasil I) - 100% das quotas subordinadas; e



Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RN Brasil - Financiamento de Veículos (FIDC RN
Brasil) - 100% das quotas subordinadas.

d. participações de sociedades do grupo no emissor
A Companhia é uma joint-venture, cujo capital pertence 60,11% à RCI Banque S.A., empresa do Grupo
Renault, e 39,89% ao Banco Santander (Brasil) S.A., empresa do Grupo Santander.

e. principais sociedades sob controle comum
Não possui sociedades sob controle comum.
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual
o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de
ações de emissão do emissor, indicar:
a. partes
b. data de celebração
c. prazo de vigência
d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
controle
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de
comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais descrição das
cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
f.

descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do
conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e controle
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.

PÁGINA: 176 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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15.7 - Principais operações societárias

15.7 - Principais operações societárias ocorridas no emissor, controladas ou
coligadas
a) evento

Incorporação da Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil (“Financeira RCI Brasil”) pelo
Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) em 29/01/2016

b) principais condições do
negócio

A incorporação foi procedida de forma que a Companhia recebeu, pelo seu valor contábil, a totalidade dos bens,
direitos e obrigações da Financeira RCI Brasil, a qual foi extinta e sucedida pela Companhia em todos os seus
direitos e obrigações.

c) sociedades envolvidas

Financeira RCI Brasil e a Companhia

d) efeitos resultantes da
operação no quadro
acionário

As ações da Companhia foram atribuídas aos acionistas da Financeira RCI Brasil (Banco Santander (Brasil) S.A. e
RCI Banque).

e) quadro societário antes e
depois da operação

Quadro societário antes da operação:
ON

%

PN

%

Total

%

Financeira
RCI Brasil

Acionistas

163.193

100%

80.522

100%

243.715

100%

TOTAL

163.193

100%

80.522

100%

243.715

100%

Quadro societário depois da operação:
Acionistas

f) mecanismos utilizados
para garantir o tratamento
equitativo entre os
acionistas

ON

%

PN

%

Total

%

Banco
Santander
(Brasil)
S.A.

80.784

39,89%

80.556

39,89%

161.340

39,89%

RCI Banque

121.728

60,11%

121.385

60,11%

243.113

60,11%

TOTAL

202.512

100%

201.941

100%

404.453

100%

Não aplicável
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15.8 - Outras informações relevantes

15.8 - Fornecer outras informações relevantes
Em complemento ao Quadro 15.1/2 deste Formulário de Referência, o Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”)
informa que foram preenchidos os campos referentes ao número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(“CNPJ”) apenas das empresas que possuem tal cadastro (incluindo os acionistas estrangeiros que possuem
CNPJ). Por fim, a Companhia informa que os seguintes acionistas estrangeiros não possuem CNPJ e não
possuem representantes no Brasil e, portanto, os campos referentes ao CNPJ não foram preenchidos:
(i)

Santander Investment I S.A.

(ii)

Santander Investment S.A.

(iii)

Renault S.A

(iv)

Nissan Finance Co, LTD.

(v)

Daimler Pension Trust E.V
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16.1 - Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto, indicando, quando houver uma política formal adotada pelo emissor, o órgão
responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais
na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado.
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) possui uma política de operações com partes relacionadas escrita
e aprovada pelo Conselho de Administração, que se destina a assegurar que todas as transações
abrangidas pela política sejam realizadas com base nos interesses da Companhia e de seus acionistas. A
política define o poder do Conselho de Administração para aprovar determinadas transações. As regras
também são aplicadas a todos os diretores, administradores e empregados da Companha e suas subsidiárias.
Além disso, as operações com partes relacionadas também estão incluídas no programa de auditoria
regularmente desenvolvido pela auditoria internada Companhia.
Outras Operações com Partes Relacionadas
De tempos em tempos a Companhia realiza operações de concessão e tomada de empréstimos para
capitalizar suas operações e outras transações variadas com as diversas entidades do grupo, em
observância às restrições para empréstimos ou adiantamentos impostos pela legislação brasileira. O item
16.2 deste Formulário de Referência apresenta as operações com empresas do mesmo grupo econômico
de que a Companhia é parte e o saldo de tais operações. Todas as referidas operações com empresas do do
mesmo grupo econômico são efetuadas em condições de mercado e em condições substancialmente
similares àquelas praticadas por, outros participantes do mercado.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Banco Santander (Brasil) S.A.

17/03/2017

2.715.000.000,00

2880144000,00

2880144000,00

36 meses

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controladora

Objeto contrato

Empréstimo CDI Pré/ Pós (Tx média Op. Pré: 8,75%/ Tx média Op Pós: 106,99%)

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Depósitos Interfinanceiros

Posição contratual do emissor

Devedor

358324000,00

6 meses

SIM

1,010000

60313000,00

28 meses

SIM

1,000000

Especificar
Renault do Brasil S.A.

15/05/2018

350.000.000,00

358324000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Obrigações por títulos e valores mobiliários - Letras de câmbio

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Obrigações por títulos e valores mobiliários

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Corretora de Seguros RCI Brasil S.A

24/11/2017

58.669.971,00

60313000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Obrigações por títulos e valores mobiliários - Letras de câmbio

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Obrigações por títulos e valores mobiliários

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

59194000,00

28 meses

SIM

1,000000

2.413.000,00

30 dias

NÃO

0,000000

30.000,00

30 dias

NÃO

0,000000

Especificar
RCI Serviços e Participações

29/12/2016

564.670.000,00

59194000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Obrigações por títulos e valores mobiliários - Letras de câmbio

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Obrigações por títulos e valores mobiliários

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S.A.

31/12/2018

2.413.000,00

2.413.000,00

Relação com o emissor

Subsidiária de controlador em conjunto

Objeto contrato

Outras obrigações - Prestação de serviços a pagar

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outras obrigações - Credores Diversos

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Renault do Brasil S.A.

31/12/2018

30.000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

30.000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Objeto contrato

Outras obrigações - Aluguel de veículos a pagar

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outras obrigações - Credores Diversos

Posição contratual do emissor

Devedor

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

10111000,00

30 dias

NÃO

0,000000

7463000,00

30 dias

SIM

0,000000

Especificar
Nissan do Brasil S.A.

31/12/2018

10.111.000,00

10111000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Outras Obrigações - Participação nos lucros

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outras Obrigações

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
RCI Banque

31/12/2018

7.463.000,00

7463000,00

Relação com o emissor

Controlador em conjunto

Objeto contrato

Outras Obrigações -Refaturamento de despesas

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outras Obrigações

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

RCI Banque

31/12/2018

37.432.000,00

37432000,00

37432000,00

Não Aplicável

SIM

0,000000

Relação com o emissor

Controlador em conjunto

Objeto contrato

Outros passivos financeiros - Dividendos e bonificações a pagar

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outros passivos financeiros

Posição contratual do emissor

Devedor

24842000,00

Não Aplicável

SIM

0,000000

36870000,00

1 dia

SIM

0,000000

Especificar
Banco Santander (Brasil) S.A.

31/12/2018

24.842.000,00

24842000,00

Relação com o emissor

Controlador em conjunto

Objeto contrato

Outros passivos financeiros - Dividendos e bonificações a pagar

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outros passivos financeiros

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Banco Santander (Brasil) S.A.

31/12/2018

36.870.000,00

Relação com o emissor

Controlador em conjunto

Objeto contrato

Saldo das contas correntes

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

36870000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Empréstimos e outros valores com instituições de crédito

Posição contratual do emissor

Credor

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

506000,00

30 dias

NÃO

0,000000

3045000,00

30 dias

NÃO

0,000000

2093000,00

30 dias

NÃO

0,000000

Especificar
Renault do Brasil Comércio e Participações
Ltda.

31/12/2018

506.000,00

506000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Empréstimos e adiantamentos a clientes - Juros Floor plan

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Empréstimos e adiantamentos a clientes

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Renault do Brasil S.A.

31/12/2018

3.045.000,00

3045000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Empréstimos e adiantamentos a clientes - Juros Floor plan

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Empréstimos e adiantamentos a clientes

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Nissan do Brasil S.A.

31/12/2018

2.903.000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

2093000,00
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Empréstimos e adiantamentos a clientes - Juros Floor plan

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Empréstimos e adiantamentos a clientes

Posição contratual do emissor

Credor

249000,00

249000,00

Não aplicável

SIM

0,000000

50250000,00

50250000,00

30 dias

NÃO

0,000000

Especificar
Conselho de Administração e Diretoria Executiva 31/12/2018

249.000,00

Relação com o emissor

Pessoal Chave da Administração

Objeto contrato

Outras obrigações - Remuneração

Garantia e seguros

Não aplicável.

Rescisão ou extinção

Outras obrigações

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Renault do Brasil S.A.

31/12/2018

50.250.000,00

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Outros ativos - Equalização de taxa de juros

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outros Ativos

Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Nissan do Brasil S.A.

31/12/2018

14.693.000,00

14693000,00

14693000,00

30 dias

NÃO

Relação com o emissor

Empresa sob o mesmo controle

Objeto contrato

Outros ativos - Equalização de taxa de juros

Garantia e seguros

Não Aplicável

Rescisão ou extinção

Não Aplicável

Natureza e razão para a operação

Outros Ativos

Posição contratual do emissor

Credor

0,000000

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração
do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório
adequado
As operações de empréstimos e outros valores com instituições de crédito, empréstimos e adiantamentos a
clientes, depósitos de instituições de créditos, outros passivos financeiros, obrigações por títulos e valores
mobiliários e remuneração de serviços entre o Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) e partes relacionadas são
efetuadas com valores, taxas e prazos usuais de mercado, em condições de comutatividade e, portanto, não
geram qualquer benefício ou prejuízo à Companhia ou a quaisquer outras partes. Além disso, as operações
realizadas pela Companhia com partes relacionadas são parte do curso normal de suas atividades, conduzidas no
contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro.

(a)

Identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

A Companhia está sujeita à Política para Transações com Partes Relacionadas do Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander Brasil”)

O Santander Brasil aprovou a Política para Transações com Partes Relacionadas que tem por objetivo
estabelecer as regras a fim de assegurar que todas as decisões, especialmente aquelas envolvendo partes
relacionadas e outras situações com potencial conflito de interesses, sejam tomadas tendo em vista os interesses
do Santander Brasil e de seus acionistas, observando valores, taxas e prazos usuais de mercado, em condições de
comutatividade.

Nossos administradores, que eventualmente podem realizar operações com partes relacionadas, são obrigados
pela política a assinarem um documento afirmando que receberam, leram e se comprometem a seguir a Política
para Transações com Partes Relacionadas. No caso de não manifestação voluntária do administrador em
operações que podem apresentar conflito de interesse, tal ausência de atitude é considerada uma violação da
política de conflitos de interesse, sendo levada ao Conselho de Administração para avaliação de eventual ação
corretiva.

Outro mecanismo utilizado para tratar o conflito de interesse ocorre quando o Santander Brasil venha a celebrar
uma operação com (a) algum membro do Conselho de Administração ou Diretor Estatutário; ou (b) sociedade
de que as pessoas mencionadas no item (a) sejam sócias ou acionistas com mais de 20% e que não caracterize
uma operação cotidiana ou de uma prestação de serviços, a operação deve ser embasada por laudo de avaliação
emitido por empresa de primeira linha não envolvida na operação, evidenciando que referida operação será
realizada em condições de mercado; e que a operação deve ser conduzida pelos canais habitualmente
competentes na estrutura da Companhia.
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A política também prevê que todos os contratos com partes relacionadas são objeto de auditoria sistemática
pelos auditores internos e externos da Companhia e seus pareceres serão submetidos ao Comitê de Auditoria do
Santander Brasil.

(b)

Demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o pagamento

compensatório adequado
Nos termos da Política para Transações com Partes Relacionadas, os valores, taxas e prazos usuais de mercado
praticados pela Companhia em transações com partes relacionadas são realizadas em condições estritamente
comutativas.
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16.4 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este item 16 foram divulgadas nos itens acima.

Confidential C
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
29/01/2016
Tipo de capital
29/01/2016
Tipo de capital
29/01/2016

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

Não se aplica

202.512

201.941

404.453

Não se aplica

202.512

201.941

404.453

202.512

201.941

404.453

Capital Emitido
985.225.329,78
Capital Subscrito
985.225.329,78
Capital Integralizado
985.225.329,78
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17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.
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17.5 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes com relação a este item 17.
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18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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políticos previstos no estatuto

18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários
negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Campo de preenchimento facultativo para Emissor na categoria “B”.

PÁGINA: 198 de 231

Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1

18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

1ª Emissão de Letras Financeiras

Data de emissão

11/04/2016

Data de vencimento

11/04/2019

Quantidade
(Unidades)

4.656

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

18

Valor nominal global
(Reais)

698.400.000,00

Saldo devedor em aberto

710.133.758,69

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Nos termos da Instrução CVM n. 476, de 2009, as Letras Financeiras não poderão ser
negociadas antes de decorridos 90 dias da data de emissão e, após esse período,
poderão ser negociadas apenas entre investidores qualificados.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

As Letras Financeiras não contam com garantias reais ou pessoais, foram objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação, com vencimento com
vencimento: (a) em 24 (vinte e quatro) meses e 2 (dois) dias para a 1ª Série; e (b) em
36 (trinta e seis) meses para a 2ª Série, ambos contados da data de emissão. As Letras
Financeiras da 1ª Série fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios
correspondentes a 111,20% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela
CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. As Letras Financeiras da 2ª Série fazem jus
ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 112% da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo,
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis.
Agente: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., cujos direitos e
obrigações estão estabelecidos nos termos do Instrumento Particular de 1ª Emissão de
Letras Financeiras, observada a Instrução CVM 28/83. É devida ao agente fiduciário a
remuneração a ser paga em parcelas anuais de R$12.000,00. O Agente tem o dever de
proteger os direitos e interesses dos titulares das Letras Financeiras, além de outros
deveres previstos em lei, e em ato normativo da CVM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas pelos
titulares de letras financeiras representando no mínimo mais de 75% das letras
financeiras em circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser
aprovados por titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das letras
financeiras em circulação.
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Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 1ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária.

Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

4ª Emissão de Letras Financeiras

Data de emissão

15/09/2017

Data de vencimento

15/09/2020

Quantidade
(Unidades)

2.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

4

Valor nominal global
(Reais)

300.000.000,00

Saldo devedor em aberto

306.461.815,38

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Nos termos da Instrução CVM n. 476, de 2009, as Letras Financeiras não poderão ser
negociadas antes de decorridos 90 dias da data de emissão e, após esse período,
poderão ser negociadas apenas entre investidores qualificados.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não
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Características dos valores
mobiliários de dívida

As Letras Financeiras não contam com garantias reais ou pessoais, foram objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação, com vencimento: (a) em 24
(vinte e quatro) meses e 2 (dois) dias para a 1ª; e (b) em 36 (trinta e seis) meses para a
2ª Série, ambos contados da data de emissão. As Letras Financeiras da 1ª Série farão
jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 102,50% da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra
grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por
Dias Úteis. As Letras Financeiras da 2ª Série farão jus ao pagamento de juros
remuneratórios correspondentes a 103,25% da variação acumulada das taxas médias
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, calculadas e divulgadas
diariamente pela CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e dois), calculada de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. Agente: Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., cujos direitos e obrigações estão
estabelecidos nos termos do Instrumento Particular de 4ª Emissão de Letras
Financeiras, observada a Instrução CVM 583/16. É devida ao agente fiduciário a
remuneração a ser paga em parcelas anuais de R$9.500,00. O Agente tem o dever de
proteger os direitos e interesses dos titulares das Letras Financeiras, além de outros
deveres previstos em lei, e em ato normativo da CVM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas pelos
titulares de letras financeiras representando no mínimo mais de 75% das letras
financeiras em circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser
aprovados por titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das letras
financeiras em circulação.

Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 4ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária.

Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

8ª Emissão de Letras Financeiras (Companhia de Crédito Financiamento e Investimento
RCI Brasil)

Data de emissão

20/10/2015

Data de vencimento

29/10/2018

Quantidade
(Unidades)

1.667

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

0

Valor nominal global
(Reais)

500.100.000,00
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Saldo devedor em aberto

522.226.558,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Nos termos da Instrução CVM n. 476, de 2009, as Letras Financeiras não poderão ser
negociadas antes de decorridos 90 dias da data de emissão e, após esse período,
poderão ser negociadas apenas entre investidores qualificados.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas pelos
titulares de letras financeiras representando no mínimo mais de 75% das letras
financeiras em circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser
aprovados por titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das letras
financeiras em circulação.

Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 8ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária.

Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

2ª Emissão de Letras Financeiras

Data de emissão

28/10/2016

Data de vencimento

28/10/2019

Quantidade
(Unidades)

4.667

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

7

Valor nominal global
(Reais)

700.050.000,00

Saldo devedor em aberto

708.731.071,09

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Nos termos da Instrução CVM n. 476, de 2009, as Letras Financeiras não poderão ser
negociadas antes de decorridos 90 dias da data de emissão e, após esse período,
poderão ser negociadas apenas entre investidores qualificados.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não
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Características dos valores
mobiliários de dívida

As Letras Financeiras não contam com garantias reais ou pessoais, foram objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação, com vencimento: (a) em 24
(vinte e quatro) meses e 2 (dois) dias para a 1ª Série; e (b) em 36 (trinta e seis) meses
para a 2ª Série, ambos contados da data de emissão. As Letras Financeiras da 1ª Série
fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 106,80% da
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over
extra grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por
Dias Úteis. As Letras Financeiras da 2ª Série fazem jus ao pagamento de juros
remuneratórios correspondentes a 108% da variação acumulada das taxas médias
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, calculadas e divulgadas
diariamente pela CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e dois), calculada de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. Agente: Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., cujos direitos e obrigações estão
estabelecidos nos termos do Instrumento Particular de 2ª Emissão de Letras
Financeiras, observada a Instrução CVM 28/83. É devida ao agente fiduciário a
remuneração a ser paga em parcelas anuais de R$10.500,00. O Agente tem o dever de
proteger os direitos e interesses dos titulares das Letras Financeiras, além de outros
deveres previstos em lei, e em ato normativo da CVM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas pelos
titulares de letras financeiras representando no mínimo mais de 75% das letras
financeiras em circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser
aprovados por titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das letras
financeiras em circulação.

Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 2ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária.

Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

5ª Emissão de Letras Financeiras

Data de emissão

22/12/2017

Data de vencimento

22/12/2020

Quantidade
(Unidades)

2.700

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

5

Valor nominal global
(Reais)

405.000.000,00
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Saldo devedor em aberto

405.497.943,41

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

As Letras Financeiras não contam com garantias reais ou pessoais, foram objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação, com vencimento: (a) em 24
(vinte e quatro) meses e 7 (sete) dias para a 1ª; e (b) em 36 (trinta e seis) meses para a
2ª Série, ambos contados da data de emissão. As Letras Financeiras da 1ª Série farão
jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 102,90% da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra
grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. As
Letras Financeiras da 2ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios
correspondentes a 103,90% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela
B3, base 252 (duzentos e cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. Agente: Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., cujos direitos e obrigações estão estabelecidos nos
termos do Instrumento Particular de 4ª Emissão de Letras Financeiras, observada a
Instrução CVM 583/16. É devida ao agente fiduciário a remuneração a ser paga em
parcelas anuais de R$ 15.000,00. O Agente tem o dever de proteger os direitos e
interesses dos titulares das Letras Financeiras, além de outros deveres previstos em lei,
e em ato normativo da CVM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas por
debenturistas representando no mínimo mais de 75% das letras financeiras em
circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser aprovados por
titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das debêntures em
circulação.

Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 4ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária

Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

6ª Emissão de Letras Financeiras

Data de emissão

18/04/2018

Data de vencimento

18/04/2022

Quantidade
(Unidades)

4.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0
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Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

12

Valor nominal global
(Reais)

600.000.000,00

Saldo devedor em aberto

601.230.172,41

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

As Letras Financeiras não contam com garantias reais ou pessoais, foram objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação, com vencimento: (a) em 25
(vinte e cinco) meses para a 1ª; (b) em 36 (trinta e seis) meses para a 2ª Série; e (c) 48
(quarenta e oito) meses para a 3ª Série, todos contados da data de emissão. As Letras
Financeiras da 1ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios
correspondentes a 103,20% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela
B3, base 252 (duzentos e cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. As Letras Financeiras da 2ª Série farão jus
ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 104% da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo,
calculadas e divulgadas diariamente pela B3, base 252 (duzentos e cinquenta e dois),
calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. As Letras
Financeiras da 3ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios
correspondentes a 106% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela
B3, base 252 (duzentos e cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis. Agente: Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., cujos direitos e obrigações estão estabelecidos nos
termos do Instrumento Particular de 6ª Emissão de Letras Financeiras, observada a
Instrução CVM 583/16. É devida ao agente fiduciário a remuneração a ser paga em
parcelas anuais de R$9.000,00. O Agente tem o dever de proteger os direitos e
interesses dos titulares das Letras Financeiras, além de outros deveres previstos em lei,
e em ato normativo da CVM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas por
debenturistas representando no mínimo mais de 75% das letras financeiras em
circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser aprovados por
titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das debêntures em
circulação.

Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 6ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária.
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Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

3ª Emissão de Letras Financeiras

Data de emissão

10/04/2017

Data de vencimento

10/04/2020

Quantidade
(Unidades)

4.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

28

Valor nominal global
(Reais)

600.000.000,00

Saldo devedor em aberto

609.725.792,80

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Nos termos da Instrução CVM n. 476, de 2009, as Letras Financeiras não poderão ser
negociadas antes de decorridos 90 dias da data de emissão e, após esse período,
poderão ser negociadas apenas entre investidores qualificados.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

As Letras Financeiras não contam com garantias reais ou pessoais, foram objeto de
distribuição pública com esforços restritos de colocação, com vencimento: (a) em 25
(vinte e cinco) meses para a 1ª Série e 2ª Série; e (b) em 36 (trinta e seis) meses para a
3ª Série, ambos contados da data de emissão. As Letras Financeiras da 1ª Série farão
jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 105% da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra
grupo (“Taxa DI”), calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por
Dias Úteis. As Letras Financeiras da 2ª Série farão jus ao pagamento de juros
remuneratórios correspondentes a 10,06% expressos na forma percentual ao ano, base
252 (duzentos e cinquenta e dois), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata
temporis por Dias Úteis decorridos. As Letras Financeiras da 3ª Série farão jus ao
pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 105,60% da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo,
calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis.
Agente: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., cujos direitos e
obrigações estão estabelecidos nos termos do Instrumento Particular de 2ª Emissão de
Letras Financeiras, observada a Instrução CVM 583/16. É devida ao agente fiduciário a
remuneração a ser paga em parcelas anuais de R$9.500,00. O Agente tem o dever de
proteger os direitos e interesses dos titulares das Letras Financeiras, além de outros
deveres previstos em lei, e em ato normativo da CVM.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas pelos
titulares de letras financeiras representando no mínimo mais de 75% das letras
financeiras em circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser
aprovados por titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das letras
financeiras em circulação.
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Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 3ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária.

Valor mobiliário

Letras Financeiras

Identificação do valor
mobiliário

7ª Emissão

Data de emissão

20/10/2018

Data de vencimento

20/10/2020

Quantidade
(Unidades)

4.000

Pessoas Físicas
(Unidades)

0

Pessoas Jurídicas
(Unidades)

0

Investidores Institucionais
(Unidades)

12

Valor nominal global
(Reais)

600.000.000,00

Saldo devedor em aberto

601.230.172,41

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os titulares das letras financeiras poderão a qualquer tempo reunir-se em Assembleia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das letras
financeiras. Cada letra financeira em circulação conferirá ao seu titular o direito a um
voto nas assembleias gerais, cujas deliberações, em geral, serão tomadas por
debenturistas representando no mínimo mais de 75% das letras financeiras em
circulação. As alterações referentes aos eventos de crédito, deverão ser aprovados por
titulares das letras financeiras representando no mínimo 90% das debêntures em
circulação.

Outras características
relevantes

Condições de Vencimento Antecipado. As condições de vencimento antecipado da 6ª
Emissão de Letras Financeiras estão descritas no item 18.12 deste Formulário de
Referência. Eventuais Restrições Impostas à Companhia. Em relação às restrições a
operações societárias, é causa de evento de crédito, onde pode ser declarado
vencimento antecipado a alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia
que resulte na diminuição do rating da Companhia, sem a aprovação, prévia e escrita,
de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação. Não há outras restrições impostas à Companhia em relação
a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos,
à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários, não havendo nenhum
covenant (incluindo covenant financeiro) em nenhum dos documentos de emissão de
valores mobiliários da Companhia. Espécie. Quirografária.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
Os valores mobiliários de emissão do Banco RCI Brasil S.A. são admitidos a negociação na B3 sob o código
54587.40-7.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados
estrangeiros
Não aplicável, tendo em vista que o Banco RCI Brasil S.A. não possui valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Até a data deste Formulário de Referência, o Banco RCI Brasil S.A realizou cinco emissões de letras
financeiras, quatro nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de
2009 e uma nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliário nº 400, de 29 de dezembro de 2003.
Para informações sobre as ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia, vide Seção 18.5 deste
Formulário de Referência.

Confidential C
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18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários,
indicar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros

18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiro
Campo de preenchimento facultativo para Emissor registrado na categoria “B”.
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18.12 - Outras informações relevantes
O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) justifica o não preenchimento do Quadro 18.1 por se tratar de
campo facultativo para emissores da categoria “B”.
A Companhia informa abaixo o que segue a respeito de resgate de ações (conforme informações solicitadas
do Quadro 18.1 (h)):
Resgate de Ações
(i)

hipóteses de resgate

Não há hipótese de resgate de ações de emissão da Companhia, além daquelas legalmente previstas.
(ii)

fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável, tendo em vista que não há hipótese de resgate das ações de emissão da Companhia,
além daquelas legalmente previstas.
A Companhia informa, ainda, o que segue a respeito das condições de vencimento antecipado dispostas em
suas emissões de letras financeiras (conforme descritas no Quadro 18.5):
1ª Emissão de Letras Financeiras:
Condições de Vencimento Antecipado. É causa de evento de crédito, podendo ser declarado vencimento
antecipado: (i) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relacionada com as
Letras Financeiras, prevista no instrumento de emissão, não sanada no prazo de 1 (um) dia útil contado do
vencimento da respectiva obrigação; (ii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada com as Letras Financeiras nelas estabelecida ou prevista no instrumento de emissão
ou no contrato de agente de letras financeiras, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento de comunicação do referido descumprimento enviada: (a) pela Companhia ao agente de letras
financeiras, ou (b) pelo agente de letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que
esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iii) quaisquer
das declarações ou garantias prestadas pela Companhia nas Letras Financeiras se provarem falsas ou
revelarem-se incorretas ou enganosas, no instrumento de emissão ou no contrato de distribuição, em que a
falsidade, incorreção ou o engano em questão não seja sanado no prazo de 3 (três) dias úteis: (a) do
conhecimento, pela Companhia, da falsidade, incorreção ou do engano, ou (b) da comunicação do agente de
letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que o prazo trazido pelo presente
item não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iv) pedido de
recuperação judicial ou submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano
de recuperação extrajudicial, formulado pela Companhia; (v) decretação de regime de administração especial
temporária, intervenção, liquidação extrajudicial, extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de
autofalência, pedido de falência formulado por terceiros e não elidido no prazo legal ou decretação de
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falência da Companhia e suas afiliadas, se houver, de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.024/74,
conforme alterada; (vi) realização de qualquer pagamento de participação no resultado pela Companhia, caso
esta esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas nas Letras Financeiras e no
instrumento de emissão, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no
artigo 202 da Lei nº 6.404/76; (vii) modificação do objeto social da Companhia, que altere substancialmente
as atividades atualmente desenvolvidas; (viii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer decisão
judicial transitada em julgado ou administrativa da qual não caiba recurso voluntário ou ex officio, em valor
unitário ou agregado superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras moedas, no prazo estipulado na
respectiva decisão; (ix) realização de redução do capital social da Companhia, com outra finalidade que não
a absorção de prejuízos, conforme previsto no artigo 173 e seguintes da Lei nº 6.404/76, após a data de
emissão, exceto se houver anuência de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das
Letras Financeiras em circulação em Assembleia Geral; (x) vencimento antecipado de quaisquer
endividamentos relevantes a que esteja sujeita a Companhia, no mercado local ou internacional em valor,
individual ou agregado, superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras moedas, corrigidos anualmente
desde a data de emissão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IGBE; (xi) protesto de títulos contra a Companhia em valor individual
ou agregado superior a R$40.000.000,00, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido
protesto, seja validamente comprovado pela Companhia que (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de
terceiros, (b) o protesto for cancelado, ou, ainda, (c) forem prestadas garantias aceitadas pelo juízo
competente; (xii) alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia que resulte na diminuição do
rating da Companhia, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo,
75% das Letras Financeiras em circulação, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim;
(xiii) incorporação da Companhia ou de ações de sua emissão por outra sociedade, fusão da Companhia com
outra sociedade ou cisão da Companhia, desde que tais operações (a) resultem na transferência do controle
direto e/ou indireto da Companhia; e/ou (b) possam afetar negativamente, impossibilitar ou dificultar o
cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações decorrentes do instrumento de emissão e das Letras
Financeiras, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras reunidos em Assembleia Geral
especialmente convocada para esse fim representando, no mínimo, 75%

das Letras Financeiras em

circulação; (xiv) exceto se aprovada em Assembleia Geral, rescisão, por qualquer parte ou motivo, e/ou
resilição do contrato de agente de letras financeiras ou de qualquer dos demais contratos da Emissão, se um
novo contrato não for celebrado no prazo de 30 dias contado da respectiva rescisão e/ou resilição; ou (xv)
não utilização comprovada, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos
termos da cláusula 3.2.1 do instrumento de emissão.
2ª Emissão de Letras Financeiras:
Condições de Vencimento Antecipado. É causa de evento de crédito, podendo ser declarado vencimento
antecipado: (i) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relacionada com as
Letras Financeiras, prevista no instrumento de emissão, não sanada no prazo de 1 (um) dia útil contado do
vencimento da respectiva obrigação; (ii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada com as Letras Financeiras nelas estabelecida ou prevista no instrumento de emissão
ou no contrato de agente de letras financeiras, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento de comunicação do referido descumprimento enviada: (a) pela Companhia ao agente de letras
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financeiras, ou (b) pelo agente de letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que
esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iii) quaisquer
das declarações ou garantias prestadas pela Companhia nas Letras Financeiras se provarem falsas ou
revelarem-se incorretas ou enganosas, no instrumento de emissão ou no contrato de distribuição, em que a
falsidade, incorreção ou o engano em questão não seja sanado no prazo de 3 (três) dias úteis: (a) do
conhecimento, pela Companhia, da falsidade, incorreção ou do engano, ou (b) da comunicação do agente de
letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que o prazo trazido pelo presente
item não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iv) pedido de
recuperação judicial, ou de outras situações dispostas em lei que venha a ser editada e que apresentem efeitos
similares, ou submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de
recuperação extrajudicial, formulado pela Companhia; (v) decretação de regime de administração especial
temporária, intervenção, liquidação extrajudicial, extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de
autofalência, pedido de falência formulado por terceiros e não elidido no prazo legal ou decretação de
falência da Companhia e suas afiliadas, se houver, de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.024/74,
conforme alterada; (vi) realização de qualquer pagamento de participação no resultado pela Companhia, caso
esta esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas nas Letras Financeiras e no
instrumento de emissão, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no
artigo 202 da Lei nº 6.404/76; (vii) modificação do objeto social da Companhia, que altere substancialmente
as atividades atualmente desenvolvidas; (viii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer decisão
judicial transitada em julgado ou administrativa da qual não caiba recurso voluntário ou ex officio, em valor
unitário ou agregado superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras moedas, no prazo estipulado na
respectiva decisão; (ix) realização de redução do capital social da Companhia, com outra finalidade que não
a absorção de prejuízos, conforme previsto no artigo 173 e seguintes da Lei nº 6.404/76, após a data de
emissão, exceto se houver anuência de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das
Letras Financeiras em circulação em Assembleia Geral (x) vencimento antecipado de quaisquer
Endividamentos Relevantes a que esteja sujeita a Companhia, no mercado local ou internacional em valor,
individual ou agregado, superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras moedas, corrigidos anualmente
desde a data de emissão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IGBE; (xi) protesto de títulos contra a Companhia em valor individual
ou agregado superior a R$40.000.000,00, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido
protesto, seja validamente comprovado pela Companhia que (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de
terceiros, (b) o protesto for cancelado, ou, ainda, (c) forem prestadas garantias aceitadas pelo juízo
competente; (xii) alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia que resulte na diminuição do
rating da Companhia, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo,
75% das Letras Financeiras em circulação, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim;
(xiii) incorporação da Companhia ou de ações de sua emissão por outra sociedade, fusão da Companhia com
outra sociedade ou cisão da Companhia, desde que tais operações (a) resultem na transferência do controle
direto e/ou indireto da Companhia; e/ou (b) possam afetar negativamente, impossibilitar ou dificultar o
cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações decorrentes do instrumento de emissão e das Letras
Financeiras, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras reunidos em Assembleia Geral
especialmente convocada para esse fim representando, no mínimo, 75%

das Letras Financeiras em

circulação; (xiv) exceto se aprovada em Assembleia Geral, rescisão, por qualquer parte ou motivo, e/ou
resilição do contrato de agente de letras financeiras ou de qualquer dos demais contratos da emissão, se um
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novo contrato não for celebrado no prazo de 30 dias contado da respectiva rescisão e/ou resilição; ou (xv)
não utilização comprovada, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos
termos da cláusula 3.2.1 do instrumento de emissão.
3ª Emissão de Letras Financeiras:
Condições de Vencimento Antecipado. É causa de evento de crédito, podendo ser declarado vencimento
antecipado: (i) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relacionada com as
Letras Financeiras, prevista no instrumento de emissão, não sanada no prazo de 1 (um) dia útil contado do
vencimento da respectiva obrigação; (ii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada com as Letras Financeiras nelas estabelecida ou prevista no instrumento de emissão
ou no contrato de agente de letras financeiras, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento de comunicação do referido descumprimento enviada: (a) pela Companhia ao agente de letras
financeiras, ou (b) pelo agente de letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que
esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iii) quaisquer
das declarações ou garantias prestadas pela Companhia nas Letras Financeiras se provarem falsas ou
revelarem-se incorretas ou enganosas, no instrumento de emissão ou no contrato de distribuição, em que a
falsidade, incorreção ou o engano em questão não seja sanado no prazo de 3 (três) dias úteis: (a) do
conhecimento, pela Companhia, da falsidade, incorreção ou do engano, ou (b) da comunicação do agente de
letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que o prazo trazido pelo presente
item não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iv) pedido de
recuperação judicial, ou de outras situações dispostas em lei que venha a ser editada e que apresentem efeitos
similares, ou submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de
recuperação extrajudicial, formulado pela Companhia; (v) decretação de regime de administração especial
temporária, intervenção, liquidação extrajudicial, ou de outras situações dispostas em lei que venha a ser
editada e que apresentem efeitos similares, extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de
autofalência, pedido de falência formulado por terceiros e não elidido no prazo legal ou decretação de
falência da Companhia e suas afiliadas, se houver, de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.024/74,
conforme alterada; (vi) realização de qualquer pagamento de participação no resultado pela Companhia, caso
esta esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas nas Letras Financeiras e no
instrumento de emissão, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no
artigo 202 da Lei nº 6.404/76; (vii) modificação do objeto social da Companhia, que altere substancialmente
as atividades atualmente desenvolvidas; (viii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer decisão
judicial transitada em julgado ou administrativa da qual não caiba recurso voluntário ou ex officio, em valor
unitário ou agregado superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras moedas, no prazo estipulado na
respectiva decisão; (ix) realização de redução do capital social da Companhia, com outra finalidade que não
a absorção de prejuízos, conforme previsto no artigo 173 e seguintes da Lei nº 6.404/76, após a data de
emissão, exceto se houver anuência de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das
Letras Financeiras em circulação em Assembleia Geral; (x) vencimento antecipado de quaisquer
endividamentos relevantes a que esteja sujeita a Companhia, no mercado local ou internacional em valor,
individual ou agregado, superior a R$40.000.000,00), ou seu valor em outras moedas, corrigidos anualmente
desde a data de emissão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IGBE; (xi) protesto de títulos contra a Companhia em valor individual
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ou agregado superior a R$40.000.000,00, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido
protesto, seja validamente comprovado pela Companhia que (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de
terceiros, (b) o protesto for cancelado, ou, ainda, (c) forem prestadas garantias aceitadas pelo juízo
competente; (xii) alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia que resulte na diminuição do
rating da Companhia, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo,
75% das Letras Financeiras em circulação, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim;
(xiii) incorporação da Companhia ou de ações de sua emissão por outra sociedade, fusão da Companhia com
outra sociedade ou cisão da Companhia, desde que tais operações (a) resultem na transferência do controle
direto e/ou indireto da Companhia; e/ou (b) possam afetar negativamente, impossibilitar ou dificultar o
cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações decorrentes do instrumento de emissão e das Letras
Financeiras, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras reunidos em Assembleia Geral
especialmente convocada para esse fim representando, no mínimo, 75%

das Letras Financeiras em

circulação; (xiv) exceto se aprovada em Assembleia Geral, rescisão, por qualquer parte ou motivo, e/ou
resilição do contrato de agente de letras financeiras ou de qualquer dos demais contratos da emissão, se um
novo contrato não for celebrado no prazo de 30 dias contado da respectiva rescisão e/ou resilição; ou (xv)
não utilização comprovada, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos
termos da cláusula 3.2.1 do instrumento de emissão.
4ª Emissão de Letras Financeiras:
Condições de Vencimento Antecipado. É causa de evento de crédito, podendo ser declarado vencimento
antecipado: (i) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relacionada com as
Letras Financeiras, prevista no instrumento de emissão, não sanada no prazo de 1 (um) dia útil contado do
vencimento da respectiva obrigação; (ii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada com as Letras Financeiras nelas estabelecida ou prevista no instrumento de emissão
ou no contrato de agente de letras financeiras, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento de comunicação do referido descumprimento enviada: (a) pela Companhia ao agente de letras
financeiras, ou (b) pelo agente de letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que
esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iii) quaisquer
das declarações ou garantias prestadas pela Companhia nas Letras Financeiras se provarem falsas ou
revelarem-se incorretas ou enganosas, no instrumento de emissão ou no contrato de distribuição, em que a
falsidade, incorreção ou o engano em questão não seja sanado no prazo de 3 (três) dias úteis: (a) do
conhecimento, pela Companhia, da falsidade, incorreção ou do engano, ou (b) da comunicação do agente de
letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que o prazo trazido pelo presente
item não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iv) pedido de
recuperação judicial, decretação de regime de administração especial temporária, intervenção, liquidação
extrajudicial, ou de outras situações dispostas em lei que venha a ser editada e que apresentem efeitos
similares, extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de autofalência, pedido de falência formulado
por terceiros e não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia e suas afiliadas, se houver,
de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.024/74, conforme alterada; (v) realização de qualquer pagamento
de participação no resultado pela Companhia, caso esta esteja em mora com qualquer de suas obrigações
pecuniárias estabelecidas nas Letras Financeiras e no instrumento de emissão, ressalvado, entretanto, o
pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76; (vi) modificação do
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objeto social da Companhia, que altere substancialmente as atividades atualmente desenvolvidas; (vii)
descumprimento, pela Companhia, de qualquer decisão judicial transitada em julgado ou administrativa da
qual não caiba recurso voluntário ou ex officio, em valor unitário ou agregado superior a R$40.000.000,00,
ou seu valor em outras moedas, no prazo estipulado na respectiva decisão; (viii) realização de redução do
capital social da Companhia, com outra finalidade que não a absorção de prejuízos, conforme previsto no
artigo 173 e seguintes da Lei nº 6.404/76, após a data de emissão, exceto se o montante após a redação do
capital social da Companhia seja, no mínimo, 20% maior que o capital mínimo exigido pelo Banco Central
do Brasil das instituições financeiras, nos termos das regulamentações que compõe o acordo de Basileia III;
ou se houver anuência de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação em Assembleia Geral; (ix) vencimento antecipado de quaisquer Endividamentos
Relevantes a que esteja sujeita a Companhia, no mercado local ou internacional em valor, individual ou
agregado, superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras moedas, corrigidos anualmente desde a data
de emissão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IGBE; (x) protesto de títulos contra a Companhia em valor individual ou agregado
superior a R$40.000.000,00, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido protesto, seja
validamente comprovado pela Companhia que (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros, (b)
o protesto for cancelado, ou, ainda, (c) forem prestadas garantias aceitadas pelo juízo competente; (xi)
alteração, alienação ou oneração do controle da Companhia que resulte na diminuição do rating da
Companhia, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das
Letras Financeiras em circulação, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim; (xii)
incorporação da Companhia ou de ações de sua emissão por outra sociedade, fusão da Companhia com outra
sociedade ou cisão da Companhia, desde que tais operações (a) resultem na transferência do controle direto
e/ou indireto da Companhia; e/ou (b) possam afetar negativamente, impossibilitar ou dificultar o
cumprimento, pela Companhia, de suas obrigações decorrentes do instrumento de emissão e das Letras
Financeiras, exceto se aprovado pelos titulares de Letras Financeiras reunidos em Assembleia Geral
especialmente convocada para esse fim representando, no mínimo, 75%

das Letras Financeiras em

circulação; (xiii) exceto se aprovada em Assembleia Geral, rescisão, por qualquer parte ou motivo, e/ou
resilição do contrato de agente de letras financeiras ou de qualquer dos demais contratos da Emissão, se um
novo contrato não for celebrado no prazo de 30 dias contado da respectiva rescisão e/ou resilição (xiv) não
utilização comprovada, pela Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos
termos da cláusula 3.2.1 do instrumento de emissão; ou (xv) existência de sentença judicial transitada em
julgado ou decisão final administrativa não sujeita a recurso condenando a Companhia por danos ou crimes
relacionados ao meio ambiente, utilização de trabalho infantil ou análogo a escravo ou proveito criminoso
de prostituição.
5ª Emissão de Letras Financeiras:
Condições de Vencimento Antecipado. É causa de evento de crédito, podendo ser declarado vencimento
antecipado: (i) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relacionada com as
Letras Financeiras, prevista no instrumento de emissão, não sanada no prazo de 1 (um) dia útil contado do
vencimento da respectiva obrigação; (ii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada com as Letras Financeiras nelas estabelecida ou prevista no instrumento de emissão
ou no contrato de agente de letras financeiras, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
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recebimento de comunicação do referido descumprimento enviada: (a) pela Companhia ao agente de letras
financeiras, ou (b) pelo agente de letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que
esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iii) quaisquer
das declarações ou garantias prestadas pela Companhia nas Letras Financeiras se provarem falsas ou
revelarem-se incorretas ou enganosas, no instrumento de emissão ou no contrato de distribuição, em que a
falsidade, incorreção ou o engano em questão não seja sanado no prazo de 3 (três) dias úteis: (a) do
conhecimento, pela Companhia, da falsidade, incorreção ou do engano, ou (b) da comunicação do agente de
letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que o prazo trazido pelo presente
item não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iv) pedido de
recuperação judicial, decretação de regime de administração especial temporária, intervenção, liquidação
extrajudicial, ou de outras situações dispostas em lei que venha a ser editada e que apresentem efeitos
similares, extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de autofalência, pedido de falência formulado
por terceiros e não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia e suas afiliadas, se houver,
de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.024/74, conforme alterada; (v) realização de qualquer pagamento
de participação no resultado pela Companhia, caso esta esteja em mora com qualquer de suas obrigações
pecuniárias estabelecidas nas Letras Financeiras e no instrumento de emissão, ressalvado, entretanto, o
pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76; (vi) modificação do
objeto social da Companhia, que altere substancialmente as atividades atualmente desenvolvidas; (vii)
descumprimento, pela Companhia, de qualquer decisão judicial transitada em julgado ou administrativa da
qual não caiba recurso voluntário ou ex officio, em valor unitário ou agregado superior a R$40.000.000,00,
ou seu valor em outras moedas, no prazo estipulado na respectiva decisão; (viii) realização de redução do
capital social da Companhia, com outra finalidade que não a absorção de prejuízos, conforme previsto no
artigo 173 e seguintes da Lei nº 6.404/76, após a data de emissão, exceto se o montante após a redação do
capital social da Companhia seja, no mínimo, 20% maior que o capital mínimo exigido pelo Banco Central
do Brasil das instituições financeiras, nos termos das regulamentações que compõe o acordo de Basileia III;
ou se houver anuência de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras
Financeiras em circulação em Assembleia Geral; (ix) vencimento antecipado de quaisquer dívidas da
Companhia representadas pela emissão de bonds, notes, letras financeiras ou outros valores mobiliários
representativos de dívidas, listados ou passíveis de listagem para negociação em mercado de balcão
organizado e/ou não organizado, no mercado local ou internacional a que esteja sujeita a Companhia, no
mercado local ou internacional em valor, individual ou agregado, superior a R$40.000.000,00 (quarenta
milhões de reais), ou seu valor em outras moedas, corrigidos anualmente desde a data de emissão pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE; (x) protesto de títulos contra a Companhia em valor individual ou agregado superior a
R$40.000.000,00, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido protesto, seja validamente
comprovado pela Companhia que (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros, (b) o protesto for
cancelado, ou, ainda, (c) forem prestadas garantias aceitadas pelo juízo competente; (xi) alteração ou
qualquer operação que envolva, direta ou indiretamente, de forma voluntária ou involuntária, a venda, cessão,
usufruto, alienação, transferência, contribuição, empréstimo, permuta, constituição de usufruto, promessa,
compromisso ou qualquer outra forma de disposição, a qualquer título, direta ou indireta, parcial ou total,
condicionada ou não, inclusive, sem limitação, incorporação de ações, de quaisquer bens e direitos, ou dos
respectivos poderes, pretensões, imunidades e faculdades, inclusive os derivados de propriedade, posse, uso
ou fruição, por qualquer pessoa natural, jurídica (de direito público ou privado), personificada ou não,
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condomínio, trust, veículo de investimento, comunhão de recursos ou qualquer organização que represente
interesse comum, ou grupo de interesses comuns, inclusive previdência privada patrocinada por qualquer
pessoa jurídica) a outra, inclusive por meio de controladas, coligadas, partes relacionadas e qualquer
transformação, cisão, fusão, incorporação (de sociedades ou ações), integralização de capital (drop down) ou
qualquer outra forma de combinação de negócios, conforme definido na Deliberação da CVM nº 665, 4 de
agosto de 2011 que resulte na diminuição do rating da Companhia, exceto se aprovado pelos titulares de
Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Letras Financeiras em
Circulação, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim; (xii) incorporação da Companhia
ou de ações de sua emissão por outra sociedade, fusão da Companhia com outra sociedade ou cisão da
Companhia, desde que tais operações (a) resultem na transferência do controle direto e/ou indireto da
Companhia; e/ou (b) possam afetar negativamente, impossibilitar ou dificultar o cumprimento, pela
Companhia, de suas obrigações decorrentes do instrumento de emissão e das Letras Financeiras, exceto se
aprovado pelos titulares de Letras Financeiras reunidos em Assembleia Geral especialmente convocada para
esse fim representando, no mínimo, 75% das Letras Financeiras em circulação; (xiii) exceto se aprovada em
Assembleia Geral, rescisão, por qualquer parte ou motivo, e/ou resilição do contrato de agente de letras
financeiras ou de qualquer dos demais contratos da Emissão, se um novo contrato não for celebrado no prazo
de 30 dias contado da respectiva rescisão e/ou resilição (xiv) não utilização comprovada, pela Companhia,
dos recursos líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos termos da cláusula 3.2.1 do instrumento de
emissão; ou (xv) existência de sentença judicial transitada em julgado ou decisão final administrativa não
sujeita a recurso condenando a Companhia por danos ou crimes relacionados ao meio ambiente, utilização
de trabalho infantil ou análogo a escravo ou proveito criminoso de prostituição.
6ª Emissão de Letras Financeiras:
Condições de Vencimento Antecipado. É causa de evento de crédito, podendo ser declarado vencimento
antecipado: (i) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação pecuniária relacionada com as
Letras Financeiras, prevista no instrumento de emissão, não sanada no prazo de 1 (um) dia útil contado do
vencimento da respectiva obrigação; (ii) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não
pecuniária relacionada com as Letras Financeiras nelas estabelecida ou prevista no instrumento de emissão
ou no contrato de agente de letras financeiras, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento de comunicação do referido descumprimento enviada: (a) pela Companhia ao agente de letras
financeiras, ou (b) pelo agente de letras financeiras à Companhia, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que
esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; (iii) quaisquer
das declarações ou garantias prestadas pela Companhia nas Letras Financeiras se provarem falsas ou
revelarem-se incorretas ou enganosas, no instrumento de emissão, em que a falsidade, incorreção ou o engano
em questão não seja sanado no prazo de 3 (três) dias úteis: (a) do conhecimento, pela Companhia, da
falsidade, incorreção ou do engano, ou (b) da comunicação do agente de letras financeiras à Companhia, dos
dois o que ocorrer primeiro, sendo que o prazo trazido pelo presente item não se aplica às obrigações para as
quais tenha sido estipulado prazo específico; (iv) pedido de recuperação judicial, decretação de regime de
administração especial temporária, intervenção, liquidação extrajudicial, ou de outras situações dispostas em
lei que venha a ser editada e que apresentem efeitos similares, extinção, liquidação, dissolução, insolvência,
pedido de autofalência, pedido de falência formulado por terceiros e não elidido no prazo legal ou decretação
de falência da Companhia e qualquer de suas controladas, se houver, de acordo com o estabelecido na Lei nº
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6.024/74, conforme alterada; (v) realização de qualquer pagamento de dividendos, lucros, juros sobre capital
próprio, resgate, amortização ou qualquer participação no resultado de qualquer pessoa, distribuída aos seus
sócios, acionistas, associados quotistas, proprietários ou titulares de participação em questão, conforme o
caso, pela Companhia, caso esta esteja em mora com qualquer de suas obrigações pecuniárias estabelecidas
nas Letras Financeiras e no instrumento de emissão, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo
mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei nº 6.404/76; (vi) modificação do objeto social da
Companhia, que altere substancialmente as atividades atualmente desenvolvidas; (vii) descumprimento, pela
Companhia, de qualquer decisão judicial transitada em julgado ou administrativa da qual não caiba recurso
voluntário ou ex officio, em valor unitário ou agregado superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras
moedas, no prazo estipulado na respectiva decisão; (viii) realização de redução do capital social da
Companhia, com outra finalidade que não a absorção de prejuízos, conforme previsto no artigo 173 e
seguintes da Lei nº 6.404/76, após a data de emissão, exceto se (i) o montante após a redução do capital
social da Companhia seja, no mínimo, 20% maior que o capital mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil
das instituições financeiras, nos termos das regulamentações que compõe o acordo de Basileia III; ou (ii)
houver anuência de titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% das Letras Financeiras
em circulação em Assembleia Geral; (ix) vencimento antecipado de quaisquer dívidas da Companhia
representadas pela emissão de bonds, notes, letras financeiras ou outros valores mobiliários representativos
de dívidas, listados ou passíveis de listagem para negociação em mercado de balcão organizado e/ou não
organizado a que esteja sujeita a Companhia, no mercado local ou internacional em valor, individual ou
agregado, superior a R$40.000.000,00, ou seu valor em outras moedas, corrigidos anualmente desde a data
de emissão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IGBE; (x) protesto de títulos contra a Companhia em valor individual ou agregado
superior a R$40.000.000,00, salvo se, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do referido protesto, seja
validamente comprovado pela Companhia que (a) o protesto foi efetuado por erro ou má-fé de terceiros, (b)
o protesto for cancelado, ou, ainda, (c) foram prestadas garantias aceitadas pelo juízo competente; (xi)
alteração ou qualquer operação que envolva, direta ou indiretamente, de forma voluntária ou involuntária, a
venda, cessão, usufruto, alienação, transferência, contribuição, empréstimo, permuta, constituição de
usufruto, promessa, compromisso ou qualquer outra forma de disposição, a qualquer título, direta ou indireta,
parcial ou total, condicionada ou não, inclusive, sem limitação, incorporação de ações, de quaisquer bens e
direitos, ou dos respectivos poderes, pretensões, imunidades e faculdades, inclusive os derivados de
propriedade, posse, uso ou fruição, por qualquer pessoa natural, jurídica (de direito público ou privado),
personificada ou não, condomínio, trust, veículo de investimento, comunhão de recursos ou qualquer
organização que represente interesse comum, ou grupo de interesses comuns, inclusive previdência privada
patrocinada por qualquer pessoa jurídica) a outra, inclusive por meio de controladas, coligadas, partes
relacionadas e qualquer transformação, cisão, fusão, incorporação (de sociedades ou ações), integralização
de capital (drop down) ou qualquer outra forma de combinação de negócios, conforme definido na
Deliberação da CVM nº 665/11, que resulte na diminuição do rating da Companhia, exceto se aprovado pelos
titulares de Letras Financeiras que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Letras
Financeiras em Circulação, em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim; (xii) incorporação
da Companhia ou de ações de sua emissão por outra sociedade, fusão da Companhia com outra sociedade ou
cisão da Companhia, desde que tais operações (a) resultem na transferência do controle direto e/ou indireto
da Companhia; e/ou (b) possam afetar negativamente, impossibilitar ou dificultar o cumprimento, pela
Companhia, de suas obrigações decorrentes do instrumento de emissão e das Letras Financeiras, exceto se
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aprovado pelos titulares de Letras Financeiras reunidos em Assembleia Geral especialmente convocada para
esse fim representando, no mínimo, 75% das Letras Financeiras em circulação; (xiii) exceto se aprovada em
Assembleia Geral, rescisão, por qualquer parte ou motivo, e/ou resilição do contrato de agente de letras
financeiras ou de qualquer dos demais contratos da Emissão, se um novo contrato não for celebrado no prazo
de 30 dias contado da respectiva rescisão e/ou resilição; ou (xiv) não utilização comprovada, pela
Companhia, dos recursos líquidos obtidos com a Emissão estritamente nos termos da cláusula 3.2.1 do
instrumento de emissão.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
Não há outras informações relevantes com relação a este item 19.

PÁGINA: 223 de 231

20.2 - Outras informações relevantes
Formulário de Referência - 2019 - BANCO RCI BRASIL S.A.

Versão : 1
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O Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) informa abaixo a respeito da sua política de negociação de valores
mobiliários, conforme requerido pelo item 20.1. deste Formulário de Referência:

Data aprovação

15/01/2008

Cargo e/ou função

acionistas controladores, diretos ou indiretos
diretores estatutários
membros do conselho de administração
membros do conselho fiscal, caso este seja instalado
membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, que
porventura sejam criados por disposição estatutária
quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, seu
controlador, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação
relativa ao ato ou fato relevante

Principais características
Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da Companhia, é vedada a
negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia: (i) pela própria Companhia; (ii) pelos acionistas
controladores, diretos ou indiretos; (iii) pelos Diretores; (iv) pelos membros do Conselho de Administração; (v)
pelos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (vi) pelos membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas, que porventura venham a ser criados por disposição estatutária; (vii) por quem quer que, em virtude de
seu cargo, função ou posição na Companhia, seu controlador, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da
informação relativa ao ato ou fato relevante; (viii) por quem quer que tenha conhecimento de informação referente a
ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que
tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes,
analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete
verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com ações da Companhia; (ix) pelos
administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação pública de negócio ou fato
iniciado durante seu período de gestão e, cuja vedação se estenderá pelo prazo de seis meses após o seu afastamento;
(x) se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária; e (xi) em relação ao(s) acionista(s) controlador(es), direto(s) ou indireto(s), diretores e membros do
conselho de administração, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de emissão da
Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se
houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim. Também é vedada a negociação pelas pessoas
mencionadas acima no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais
(DFP e IAN) da Companhia.
Períodos de vedação e descrição dos procedimentos de fiscalização
As vedações previstas no item “Principais características” acima deixarão de vigorar tão logo a Companhia divulgue
o fato relevante ao mercado, salvo se a negociação com as ações puder interferir nas condições dos referidos
negócios, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dele próprio. As vedações previstas no item “Principais
características” acima não se aplicam à aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, através de negociação
privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de compra de ações
aprovado em assembleia geral. Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do
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controle acionário respectivo, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, bem como se
existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária,
e enquanto a operação não for tornada pública através da publicação de fato relevante, o Conselho de Administração
não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações de própria emissão.
A Companhia não adota procedimentos internos de fiscalização para negociação de valores mobiliários nos períodos
de vedação. Contudo, a Companhia atua de forma preventiva disponibilizando política de Gestão de Segurança da
Informação e fazendo com que seus acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração,
membros do conselho fiscal, caso seja instalado, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, que
porventura sejam criadas por disposição estatutária e empregados da Companhia adiram respectiva política,
divulgando-a através de palestras e treinamentos. Neste sentido, a Companhia mitiga potenciais violações à
negociação de valores mobiliários durante o período de vedação, incluindo as restrições impostas pelo Artigo 13 da
Instrução CVM nº 358. Assim, os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração,
membros do conselho fiscal, caso seja instalado, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, que
porventura sejam criadas por disposição estatutária e empregados da Companhia obrigatoriamente se abstêm de
negociar valores mobiliários da Companhia durante o perídio de vedação, bem como devem guardar sigilo das
informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que
ocupam, até sua divulgação ao mercado, e zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam,
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
Uma cópia do plano pode ser encontrada na consulta de informações periódicas e eventuais na Companhia no
seguinte endereço de e-mail:
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=163458&funcao=visu
alizar&Site=C
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21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas,
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
Conforme Instrução n° 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 03 de janeiro de 2002,
(“Instrução CVM 358”), a Política de Divulgação de Informação Relevante do Banco RCI Brasil S.A.
(“Companhia”), aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 15 de
janeiro de 2008, regula o procedimento relativo à divulgação de qualquer ato ou fato relevante referente
aos negócios da Companhia e o procedimento relativo à manutenção de sigilo acerca das informações que
ainda não tenham sido divulgadas ao público.
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgará e comunicará à CVM e à B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios,
bem como zelará por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que
tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal, caso
seja instalado, e os de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, que por ventura sejam criados
por disposição estatutária, comunicarão qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao
Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação.
Caso as pessoas mencionadas no parágrafo acima tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e
constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o
ato ou fato relevante à CVM.
A divulgação dar-se-á através de publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela
Companhia, podendo ser feita de forma resumida com indicação do endereço na Internet, onde a
informação completa deverá estar disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele
remetido à CVM e às bolsas de valores.
A divulgação de ato ou fato relevante ocorrerá, sempre que possível, antes do início ou após o
encerramento dos negócios na bolsa de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que os
valores mobiliários de emissão da Companhia sejam admitidos à negociação.
Excepcionalmente, os atos ou fatos relevantes podem deixar de ser divulgados se os acionistas
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação colocará em risco interesse legítimo da
Companhia.
Todavia, os acionistas controladores ou os administradores ficam obrigados a, diretamente ou através do
Diretor de Relações com Investidores, a divulgarem imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da
informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada
dos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.
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21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor,
indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar informações sobre
atos e fatos relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada
Para os efeitos da política de divulgação do Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”), considera-se ato ou fato
relevante qualquer decisão dos acionistas controladores, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de
administração da Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo
ponderável:
- na cotação dos valores mobiliários da Companhia ou a eles referenciados;
- na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores mobiliários de emissão da Companhia;
e
- na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados.
A política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pela Companhia pode ser consultada no seguinte
endereço:
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=163458&fu
ncao=visualizar&Site=C, conforme descrito no Quadro 20.2 deste Formulário de Referência.
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgará e comunicará à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelará por sua ampla e imediata disseminação. A companhia utiliza
como canal para a disseminação de informações sobre atos e fatos relevantes o website da Companhia
(https://www.rcibs.com/en/content/brazil) e jornais de grande circulação como Diário Oficial do Estado do
Paraná” e (ii) “Bem Paraná.
Os acionistas controladores, diretores e membros do conselho de administração comunicarão qualquer ato
ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que promoverá sua
divulgação. Em caso de omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, referidas pessoas somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem
imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.
Em caso de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão
da Companhia ou a eles referenciados, o Diretor de Relações com Investidores irá inquirir as pessoas com
acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que
devam ser divulgadas ao mercado.
A divulgação de ato ou fato relevante ocorrerá, sempre que possível, antes do início ou após o encerramento
dos negócios na B3 e demais entidades do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de
emissão da Companhia sejam admitidos à negociação. Caso seja necessária a divulgação durante o horário
de negociação, o Diretor de Relações com Investidores poderá solicitar a suspensão da negociação dos
valores mobiliários de emissão da Companhia pelo tempo necessário à adequada disseminação da
informação relevante.
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores
ou os administradores entenderem que sua revelação colocará em risco interesse legítimo da Companhia;
todavia, ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar
imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação
atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal,
caso seja instalado, e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, que porventura sejam criadas
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por disposição estatutária e empregados da Companhia deverão guardar sigilo das informações relativas a
ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua
divulgação ao mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam,
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. Para tanto, a Companhia adota
procedimentos internos para instrução e divulgação de disposições restritivas regulatórias e legais, como por
exemplo, as restrições impostas pelo Artigo 48 da Instrução CVM nº 400, conforme alterada.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção,
avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações
O Diretor de Relações com Investidores é responsável pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações do Banco RCI Brasil S.A..
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21.4 - Outras informações relevantes

21.4 - Outras informações relevantes
1. Ofertas Públicas:
Na hipótese da realização de oferta pública que dependa de registro na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), o Banco RCI Brasil S.A. (“Companhia”) divulgará a quantidade de valores mobiliários a serem
adquiridos ou alienados, o preço, as condições de pagamento e demais condições a que estiver sujeita a
oferta.
A regra contida no item acima, não se aplica ao procedimento de análise preliminar confidencial para
pedidos de registro de distribuição pública de valores mobiliários, nos termos da regulamentação em vigor.
Caso a realização da oferta pública esteja sujeita ao implemento de condições, a Companhia divulgará
aviso de fato relevante, sempre que tais condições se verificarem, esclarecendo se mantém a oferta, e em
que condições, ou se ela perderá sua eficácia.
A distribuição pública primária ou secundária de valores mobiliários somente deverá ser divulgada quando
esta se enquadrar em uma das hipóteses previstas no quadro 21.2 deste Formulário de Referência.
2. Alienação de Controle:

No caso de mudança do controle acionário da Companhia, o adquirente divulgará fato relevante e realizará
as comunicações à CVM e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), na forma da política.

3. Negociações de Valores Mobiliários da Companhia detidos por Administradores e Pessoas
Ligadas:
Os diretores, os membros do conselho de administração, do conselho fiscal, caso seja instalado e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas que porventura sejam criados por disposição
estatutária, comunicarão à CVM, a Companhia e, se for o caso, à B3, a quantidade, as características e a
forma de aquisição dos valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou
controladoras, que sejam companhias abertas, ou a eles referenciados, de que sejam titulares, de cônjuge do
qual não estejam separados judicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído em sua
declaração anual de imposto sobre a renda, e de sociedades controladas direta ou indiretamente, bem como
as alterações em suas posições, imediatamente após a investidura no cargo, e no prazo máximo de 10 (dez)
dias após o término do mês em que se verificar alteração das posições por eles detidas, indicando o saldo
da posição no período.
4. Aquisição e Alienação de Participação Acionária Relevante e Negociações de Controladores e
Acionistas:
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Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de
administração ou do conselho fiscal, se for o caso, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo
de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou
indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações representativas do
capital da Companhia ou de direitos sobre eles, e a cada vez que a referida participação se eleve em 5%
(cinco por cento), deverão enviará à CVM e, se for o caso, à B3, declaração contendo informações sobre (i)
o adquirente, (ii) objetivo da participação e quantidade visada, (iii) número de ações, bônus de subscrição,
direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie e classe, já detidos, direta ou
indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada; (iv) número de debêntures conversíveis em ações,
detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou pessoa a ele ligada, explicitando a quantidade de ações
objeto da possível conversão, por espécie e classe; e (v) indicação de eventual acordo ou contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão do Banco.
Deverá também ser informada a alienação ou a extinção de ações e demais valores mobiliários conforme
anteriormente previsto, ou de direitos sobre eles, a cada vez que tal alienação ou extinção atingir o
percentual acima mencionado.
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