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1. Responsáveis pelo formulário / 1.0 - Identificação

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fernando Jorge Buso Gomes

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fernando Jorge Buso Gomes

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.1 – Declaração do Diretor Presidente

A declaração do Diretor Presidente está descrita no item 1.3 deste Formulário de Referência.
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.2 - Declaração do Diretor de Relações com Investidores

A declaração do Diretor de Relações com Investidores está descrita no item 1.3 deste Formulário de Referência.
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1. Responsáveis pelo formulário / 1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com
Investidores
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2. Auditores independentes / 2.1 / 2 - Identificação e remuneração
Possui auditor?

SIM

Código CVM

418-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

KPMG Auditores Independentes

CPF/CNPJ

57.755.217/0022-53

Período de prestação de serviço

30/06/2014

Descrição do serviço contratado

Os trabalhos relativos ao exercício de 2018: (i) Auditoria das demonstrações contábeis da BRADESPAR; e (ii) Relatórios
regulamentares para atendimento à CVM.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração relativa aos serviços de auditoria em 2018 totalizaram R$ 339 mil.

Justificativa da substituição

Item 2.3

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

Não Aplicável

Nome responsável técnico
André Dala Pola

Período de prestação de
serviço
31/03/2015 a 28/03/2019

CPF
261.954.908-65

Endereço
Av. Dionysia Alves Barreto, 500 - Conj. 1001, 10º andar, Centro, Osasco, SP, Brasil, CEP 06086050, Telefone (0011) 28565300, e-mail: apola@kpmg.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

09/05/2019

Descrição do serviço contratado

Os trabalhos relativo aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 contemplam: (i) Auditoria das demonstrações contábeis da
BRADESPAR; e (ii) Relatórios regulamentares para atendimento à CVM.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

A remuneração relativa aos serviços de auditoria em 2021 - R$ 400 mil.

Justificativa da substituição

não aplicável

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

não aplicável

Nome responsável técnico
Luís Carlos Mathias Ramos

Período de prestação de
serviço
13/05/2019

CPF
103.007.048-28

Endereço
Av. Francisco Matarazzo, 1400., Torre Torino, Água Branca, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05001100, Telefone (011) 36742000, e-mail: luis.ramos@br.pwc.com
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2. Auditores independentes / 2.3 - Outras inf. relev. - Auditores

Substituição de Auditor Independente.
A BRADESPAR, com sede na Avenida Paulista, 1.450, 9º andar, Cerqueira César, São Paulo, SP, comunicou a
contratação, em 09/05/2019, da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), CRC 2SP000160/O-5, com
sede na Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 9º, 10º e 13º ao 17º andares, Torre Torino, Água Branca, CEP 05001-100,
CNPJ nº 61.562.112/0001-20, registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, conforme Ato Declaratório no 5.038,
de 8.9.1998, para prestação de serviços de auditoria independente à Sociedade, a partir do 1º trimestre/2019, em
substituição à KPMG Auditores Independentes.
Esclarece que a substituição busca seguir uniformidade e racionalidade decorrente da alteração e contratação da
PwC como empresa de Auditoria Independente da VALE, Companhia na qual a BRADESPAR possui relevante
participação acionária.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.1 - Informações financeiras - Consolidado

Exercício social (31/12/2021)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Patrimônio Líquido

(Reais Unidade)

7.502.810.970,10

11.254.811.153,10

9.560.854.199,01

Ativo Total

7.553.823.440,84

11.297.845.778,18

10.106.102.065,68

Resultado Líquido

8.079.260.598,53

1.467.051.997,01

-403.207.210,25

Número de Ações, Ex-Tesouraria

393.096.610

348.034.045

348.034.045

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

19,090000

32,340000

27,470000

Resultado Básico por Ação

20,550000

4,220000

-1,160000

Resultado Diluído por Ação

20,55

4,22

-1,16
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3. Informações financ. selecionadas / 3.2 - Medições não contábeis

Não foram divulgadas, no decorrer do último exercício social, medições não contábeis.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.3 - Eventos subsequentes às DFs

Em 24 de fevereiro de 2022, A VALE S.A. comunicou ao mercado, que o Conselho de Administração aprovou a
distribuição de dividendos aos acionistas no valor de 3,719256588 por ação, e foram pagos em 16 de março de 2022.
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3. Informações financ. selecionadas / 3.4 - Política destinação de resultados
Destinação do Resultado

(R$ mil)

2021

a) Regras sobre retenção de Lucros

Lucro Líquido do Exercício

2020

2019 (*)

De acordo com o Artigo 192 da Lei nº 6.404/76, juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia
devem apresentar à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos Artigos 193 a 203 da referida lei e no estatuto, proposta sobre a destinação
a ser dada ao lucro líquido do exercício.
Reserva Legal
A destinação de parcela do lucro líquido para a reserva legal é determinada pelo Artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e tem por fim assegurar a integridade do
capital social.
Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão destinados na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social da
Companhia. A reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício, quando acrescida às outras reservas de capital de que trata § 1º do Artigo
182 (com alterações introduzidas pela Lei 11.638/07), exceder 30% do capital social .
Eventuais prejuízos líquidos poderão ser levados a débito da reserva legal. Os valores da reserva legal devem ser aprovados em assembleia geral
ordinária de acionistas e só podem ser utilizados para aumentar o capital social da Companhia ou compensar prejuízos. Dessa forma, os recursos da
reserva legal não são disponíveis para pagamento de dividendos.
Reservas Estatutárias
O Artigo 194 da Lei nº 6.404/76 regula a criação das reservas estatutárias. Conforme aquele dispositivo legal, o estatuto social da companhia pode criar
reservas desde que, para cada uma:
. indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;
. fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição; e
. estabeleça o limite máximo da reserva.
Em consonância com a legislação, o Artigo 24 do Estatuto Social estabelece que o saldo do lucro líquido, verificado após todas as destinações
estatutárias, terá a destinação proposta pela Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração e deliberada em Assembleia Geral, podendo ser
destinado 100% (cem por cento) às Reservas de Lucros - Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o
desenvolvimento das operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social integralizado.
Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou
pagamento de juros sobre o capital próprio em montante superior ao dividendo obrigatório estabelecido no Artigo 23, inciso III, do estatuto social, e/ou
retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76 (com alterações introduzidas pela Lei 10.303/01), o saldo do lucro líquido para fins de
constituição desta reserva será determinado após a dedução integral dessas destinações.
8.079.261

1.467.052

-403.207

Reserva Legal

403.962

73.353

(*)

Valores das
Reservas Estatutárias
Retenções de Lucros
Juros sobre o Capital Próprio (bruto)
(R$ Mil)

4.853.799

718.699

(*)

245.000

290.000

(*)

2.576.500

385.000

Dividendos

(*)
(*) Sem destinação dado prejuízo no exercício

b) Regras sobre distribuição de dividendos

As ações preferenciais não possuem direito a voto, mas conferem todos os direitos e vantagens das ações ordinárias, além da prioridade assegurada
pelo Estatuto Social no reembolso do capital e adicional de 10% (dez por cento) de juros sobre o capital próprio e/ou dividendos, conforme disposto no
inciso II do parágrafo 1º do Artigo 17 da Lei nº 6.404/76, com a nova redação na Lei nº 10.303/01. Os juros sobre o capital próprio são calculados com
base nas contas do patrimônio líquido, limitando-se à variação da taxa de juros de longo prazo (TJLP), condicionados à existência de lucros
computados antes de sua dedução ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a duas vezes o seu valor.
Buscando o aprimoramento das práticas de Governança Corporativa, e com o objetivo de conferir maior previsibilidade à remuneração dos acionistas, a
Bradespar passou a adotar, a partir de 2006, posteriormente revisada em 2016, Política Indicativa de Remuneração Anual ao Acionista, a qual define a
forma de distribuição de Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio, com base nas perspectivas de alguns fatores, inclusive o fluxo de caixa da
Sociedade.
A distribuição de remuneração anual aos acionistas da Bradespar S.A. (“Sociedade”) ficará a critério do Conselho de Administração e deverá
considerar os seguintes fatores e premissas:
• o resultado contábil e o lucro líquido apurado pela Sociedade;
• a geração de fluxo de caixa livre a cada exercício;
• o nível de alavancagem da Sociedade; e
• o dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Sociedade a ser distribuído na forma de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio.
Os dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, expressos em moeda corrente nacional, serão declarados em dois momentos e pagos em duas
parcelas, a saber:
Primeira Parcela: A Diretoria da Sociedade, em observância aos fatores e às premissas acima mencionadas, submeterá ao Conselho de Administração
proposta para declaração de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, até o último dia útil do mês de outubro (do ano corrente), devendo o
pagamento ser realizado até o último dia útil do mês subsequente, observando-se, ainda, que o valor será definido em função dos resultados
acumulados do período e da estimativa de geração de fluxo de caixa livre para o ano;
Segunda Parcela: O Conselho de Administração submeterá proposta para destinação do resultado do exercício social e distribuição de dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio, até o último dia útil do mês de março (do ano subsequente), para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, devendo os
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, se aprovados, ser pagos até o último dia útil do mês subsequente ao da aprovação.
A qualquer tempo, a Diretoria poderá, ainda, propor ao Conselho de Administração, fundamentada nas premissas e fatores que norteiam a presente
Política, em convergência com a evolução do fluxo de caixa da Sociedade e da disponibilidade dos lucros ou reservas de lucros existentes, a
distribuição aos acionistas de remuneração extraordinária.
A Política Indicativa de Remuneração Anual ao Acionista, citada anteriormente, assegura a previsibilidade quanto ao recebimento de Dividendos e/ou
Juros sobre o Capital Próprio, sem prejuízo ao disposto no Estatuto Social, que determina a distribuição de no mínimo 30% do Lucro Líquido Ajustado
sob a forma de Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio.

Conforme mencionado e detalhado no item 3.4.b, os Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Próprio, expressos em moeda corrente nacional, são
declarados em dois momentos e pagos em duas parcelas, a saber:

c) Periodicidade das distribuições de dividendos

Primeira Parcela: A Diretoria da Sociedade, em observância aos fatores e às premissas mencionadas no item 3.4.b, submeterá ao Conselho de
Administração proposta para declaração de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, até o último dia útil do mês de outubro (do ano corrente),
devendo o pagamento ser realizado até o último dia útil do mês subsequente, observando-se, ainda, que o valor será definido em função dos resultados
acumulados do período e da estimativa de geração de fluxo de caixa livre para o ano;
Segunda Parcela: O Conselho de Administração submeterá proposta para destinação do resultado do exercício social e distribuição de dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio, até o último dia útil do mês de março (do ano subsequente), para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, devendo os
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, se aprovados, serem pagos até o último dia útil do mês subsequente ao da aprovação.
Cumpre destacar que, a qualquer tempo, a Diretoria poderá, ainda, propor ao Conselho de Administração, fundamentada nas premissas e fatores que
norteiam a sua Política Indicativa de Remuneração Anual Mínima, em convergência com a evolução do fluxo de caixa da Sociedade e da
disponibilidade dos lucros ou reservas de lucros existentes, a distribuição aos acionistas de remuneração extraordinária.

d) Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas
por legislação ou regulamentação especial aplicável ao
Não há restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos,
decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.
emissor, assim como contratos, decisões judiciais,
administrativas ou arbitrais
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3. Informações financ. selecionadas / 3.5 - Distribuição de dividendos
(Reais Unidade)

Últ. Inf. Contábil 31/12/2022

Exercício social 31/12/2021

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2020

Exercício social 31/12/2019

7.675.297.568,60

1.393.699.397,16

0,00

36,760000

48,432252

0,000000

107,680000

13,034888

0,000000

Dividendo distribuído total

2.821.500.000,00

675.000.000,00

0,00

Lucro líquido retido

5.257.760.598,53

792.051.997,01

0,00

29/04/2022

11/11/2020

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária

91.145.588,00

26/07/2021

126.911.578,40

19/11/2020

Preferencial

185.354.412,00

26/07/2021

258.088.421,60

19/11/2020

Ordinária

758.173.065,00

29/12/2021

1.541.826.935,00

29/12/2021

80.761.913,69

12/05/2021

95.595.734,30

19/11/2020

88.771.236,77

164.238.086,31

12/05/2021

194.404.265,70

19/11/2020

180.527.823,44

Preferencial

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária
Preferencial

20/08/2020
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3. Informações financ. selecionadas / 3.6 - Dividendos-Lucros Retidos/Reservas

No ano de 2021 houve distribuição de dividendos com reservas de lucros no montante de
R$ 1.238.500.000,00, sendo: R$ 915.000.000,00 deliberados em 03/2021 e R$ 323.500.000,00 deliberados em 07/2021.
Em 2020 e 2019 não foram declarados dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
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3. Informações financ. selecionadas / 3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2021

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
51.012.470,74

Tipo de índice

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Índice de Endividamento 0,00675300
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3. Informações financ. selecionadas / 3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2021)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

Total

Descrever outras
garantias ou privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

50.040.348,54

0,00

0,00

972.122,20

51.012.470,74

50.040.348,54

0,00

0,00

972.122,20

51.012.470,74

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

Item 3.1
As informações financeiras selecionadas constantes deste item referem-se às demonstrações contábeis
consolidadas.
Item 3.5
Data da aprovação da retenção:
Durante o exercício de 2021, houve retenções do lucro em forma de dividendos / JCP nos períodos de 25/03/2021
– R$ 245.000.000,00 na forma de JCP, e em 12/07/2021 – R$ 276.500.000,00 e 08/11/2021 – R$ 2.300.000.000,00 na
forma de dividendos.
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4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

Abaixo estão descritos os principais riscos que a BRADESPAR considera relevantes para fins de investimentos
em seus valores mobiliários, na data deste Formulário de Referência, que podem afetar adversamente, na hipótese de se
materializarem, os seus negócios, a sua situação financeira e patrimonial, e o preço dos valores mobiliários por ela
emitidos.
Adicionalmente, cabe destacar que a ordem na qual os riscos são apresentados abaixo reflete um critério de
relevância estabelecido pela BRADESPAR.
Em relação aos fatores de riscos relacionados a VALE, informamos que os mesmos estão detalhados no
Formulário de Referência da referida Companhia, e podem ser consultados na íntegra no site: www.vale.com.

a. ao emissor:
A BRADESPAR é uma companhia de investimentos e depende do resultado de seus investimentos e de sua
capacidade de alienar tais investimentos em condições favoráveis.
A Companhia investe em sociedades brasileiras. Sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras depende
do fluxo de caixa e dos ganhos de suas investidas, da distribuição destes ganhos na forma de dividendos e juros sobre
capital próprio, e de sua capacidade de alienar parte de sua carteira de investimentos periodicamente.
A sua investida está, ou poderá estar no futuro, sujeita a contratos de empréstimos que restrinjam ou limitem a
transferência de dividendos ou outros recursos aos acionistas, incluindo a BRADESPAR.
Não há qualquer garantia de que estes recursos serão disponibilizados a BRADESPAR, e em montantes
suficientes, para que possam quitar seu endividamento e outras obrigações financeiras.
A receita operacional do consolidado é proveniente na maior parte: (i) do resultado da equivalência patrimonial na
VALE, que inclui juros sobre o capital próprio e/ou dividendos recebidos; e (ii) dos ganhos realizados na alienação dos
investimentos da Companhia. Assim, variações negativas nos resultados operacionais da VALE poderão impactar os
resultados operacionais.
Qualquer mudança na capacidade da VALE de distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio pode causar
um efeito material adverso no resultado das operações da Companhia, impactando, potencialmente sua capacidade de
declarar dividendos.
b. a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle:
A BRADESPAR é uma empresa holding controlada pela Cidade de Deus – Companhia Comercial de
Participações, Fundação Bradesco, Nova Cidade de Deus Participações e NCF Participações. Esse grupo de controle
pode tomar decisões com relação à política da BRADESPAR referente a aquisições, alienações de participações
societárias, financiamentos ou outras transações, as quais podem ser contrárias aos interesses de outros acionistas.
c. a seus acionistas:
Idem a letra b.
d. a suas controladas e coligadas:
Atualmente, os investimentos da BRADESPAR estão concentrados na VALE.
Os fatores que afetam os resultados operacionais desta investida também afetam os resultados operacionais da
BRADESPAR.
e. a seus fornecedores:
Não há riscos diretamente associados à BRADESPAR, relacionados a fornecedores.
f. a seus clientes:
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4. Fatores de risco / 4.1 - Descrição - Fatores de Risco

Não há riscos diretamente associados à BRADESPAR, relacionados a clientes.
g. aos setores da economia nos quais o emissor atue:
A BRADESPAR é uma companhia de investimentos e depende do resultado de seus investimentos e de sua
capacidade de alienar tais investimentos em condições favoráveis.
A BRADESPAR investe em sociedades brasileiras. Sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras
depende do fluxo de caixa e dos ganhos de suas investidas, da distribuição destes ganhos na forma de dividendos e juros
sobre capital próprio, e de sua capacidade de alienar parte de sua carteira de investimentos periodicamente.
h. à regulação dos setores em que o emissor atue:
Idem a letra g.
i. aos países estrangeiros onde o emissor atue:
A BRADESPAR não atua no exterior.
j. a questões socioambientais:
Não há.
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4. Fatores de risco / 4.2 - Descrição - Riscos de Mercado

Não há riscos de mercado que Companhia julgue relevantes.
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4. Fatores de risco / 4.3 - Processos não sigilosos relevantes

A BRADESPAR não possui nenhum processo nas condições mencionadas neste item.
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4. Fatores de risco / 4.4 - Processos não sigilosos – Adm/Contr/Invest

A BRADESPAR não possui nenhum processo nas condições mencionadas neste item.
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4. Fatores de risco / 4.5 - Processos sigilosos relevantes

Provisão Cível
A BRADESPAR é parte em uma ação judicial promovida pela Litel Participações S.A. (“Litel”), que tramitou, em
primeira instância, sob o nº 0281248-69.2018.8.19.0001, perante o Juízo da 10ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Nessa ação
a Litel busca a condenação da BRADESPAR no pagamento do valor de R$ 1,4 bilhão a título de reembolso da quantia
que pagou à Elétron S.A., no encerramento de ação movida contra a Litel e a BRADESPAR. A Litel alega suposto
descumprimento, por parte da BRADESPAR, do Contrato de Indenização, celebrado em 05 de janeiro de 2001.
Além de contestar a ação, a BRADESPAR apresentou reconvenção buscando compelir a Litel a lhe reembolsar o
valor de R$ 705 milhões, com base nos termos do citado Contrato de Indenização. Em sentença proferida em 04 de
dezembro de 2019, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação ajuizada pela Litel e parcialmente procedente a
reconvenção em R$ 470 milhões.
Em 27 de janeiro de 2021, a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro –
TJRJ – julgou a Apelação apresentada pela Litel. Nesse julgamento, por unanimidade, a Câmara deu provimento à
Apelação, de modo que a decisão de primeiro grau foi reformada para acatar o pleito da Litel. O mesmo julgamento
considerou improcedente a reconvenção apresentada pela BRADESPAR contra a Litel.
A BRADESPAR apresentou recurso de Embargos de Declaração no TJRJ, os quais foram acolhidos apenas para
reduzir a condenação a título de honorários de sucumbência, fixando-a em 2% sobre o valor da condenação. Contra a
decisão do TJRJ foram interpostos recursos especiais por ambas as partes ao Superior Tribunal de Justiça.
O recurso especial da BRADESPAR objetiva a reversão total da decisão do TJRJ, e o recurso especial da Litel
questiona a redução dos honorários de sucumbência.
Ambos os recursos foram admitidos pela 3ª Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e remetidos
ao Superior Tribunal de Justiça, onde foram distribuídos à 4ª Turma, à relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira. A
Administração e os advogados que patrocinam a demanda mantêm como possível a probabilidade de perda da
BRADESPAR.
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4. Fatores de risco / 4.6 - Processos repetitivos ou conexos

A BRADESPAR não possui nenhum processo nas condições mencionadas no item 4.6.
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4. Fatores de risco / 4.7 - Outras contingências relevantes

Provisões Fiscais
A BRADESPAR, por força do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações representativas do
capital social da Bradesplan Participações Ltda. (BRADESPLAN), celebrado com o Banco Bradesco S.A. (BRADESCO)
em maio de 2006, era responsável por processos judiciais tributários (PIS e COFINS) da ex-controlada BRADESPLAN (31
de dezembro de 2020 – R$ 7.022 mil).
Neste exercício, com o encerramento do processo de forma desfavorável, procedemos a realização da provisão
com a baixa do respectivo depósito, uma vez que o mesmo encontra-se em procedimentos de conversão em renda à
União Federal (31 de dezembro de 2020 – R$ 7.717 mil).
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4. Fatores de risco / 4.8 - Regras-país origem/país custodiante

Não aplicável em função da BRADESPAR não ser categorizada como emissor estrangeiro.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de
riscos

Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
Em relação as políticas de gerenciamento de riscos relacionados a VALE, informamos que os mesmos estão
detalhados no Formulário de Referência da referida Companhia, e podem ser consultados na íntegra no site: www.vale.com.

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais
o emissor não adotou uma política:
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco.

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco.

i. os riscos para os quais se busca proteção:
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco.

ii. os instrumentos utilizados para proteção
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco.

iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco.

c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
A BRADESPAR não possui estrutura operacional de controle de controles internos.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de
riscos de mercado

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
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco de mercado.

b) objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção
ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge)
iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e
quais são esses objetivos

vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco de mercado.

c) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política
adotada
A BRADESPAR não possui política formalizada de gerenciamento de risco de mercado.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis, os diretores devem comentar:
a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las:
Não ocorreram eventuais imperfeições, e, consequentemente, não houve necessidade de providências a serem
tomadas, na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do emissor, nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021, 2020 e 2019.
b) as estruturas organizacionais envolvidas:
A BRADESPAR não possuí estrutura de controles internos.
c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor,
indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento:
A BRADESPAR não possuí estrutura de controles internos.
d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação
emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente:
Considerando nossos conhecimentos e os trabalhos realizados pelo auditor independente que tem como objetivo
garantir a adequação das demonstrações contábeis da BRADESPAR, não há deficiências ou recomendações sobre os
controles internos no relatório do auditor independente que pudessem afetar de maneira significativa as nossas
demonstrações contábeis.
e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo
auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas:
Uma vez que não existem deficiências ou recomendações no relatório do auditor independente, não existem
comentários dos diretores.

PÁGINA: 28 de 236

Formulário de Referência - 2022 - BRADESPAR S.A.

Versão : 2

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

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 BRADESPAR dispõe de um Código de Conduta Ética. Este instrumento estabelece as diretrizes básicas de
atuação expressas pela Alta Administração em consonância com os padrões de integridade e valores éticos da instituição
e alcançam todas as atividades da Companhia.
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; e
Em 2012, o Código de Conduta Ética da BRADESPAR S.A. foi aprovado pelo Conselho de Administração, onde os
principais valores e princípios éticos foram considerados na elaboração do Código e estão divididos em pilares de
Integridade, Equidade, Compromisso com a Informação, dentre outros.
Cabe ao Conselho de Administração determinar as diretrizes sobre o assunto, como também apoiar o Programa de
Integridade para que tenha a sua efetiva aplicação em toda a Organização, tendo por base os valores e princípios
estabelecidos no Código.
Aplica-se a todos os administradores, funcionários, parceiros de negócios, fornecedores e prestadores de serviços
da BRADESPAR e suas sociedades controladoras e controladas, direta ou indiretamente.
O documento está publicado no site da BRADESPAR (www.bradespar.com.br) .
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;

Sim, é aplicável.
•

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;

O Código de Conduta Ética está disponível para consulta na IntraNet Corporativa e no site da BRADESPAR –
Governança Corporativa – Documentos Corporativos https://www.bradespar.com.br/SiteBradespar/Inicio/ABradespar/Governanca-Corporativa Ações de endomarketing são empreendidas para toda a Organização, disseminando
a cultura ética por meio do próprio Código.
•

as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas; e

Violações ao Código de Conduta Ética, às políticas e normas da BRADESPAR estão sujeitas às ações disciplinares
aplicáveis, independentemente do nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis.
•

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.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

O Código de Conduta foi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 02 de agosto de 2012.
O código é divulgado no site da BRADESPAR – Governança Corporativa – Documentos Corporativos
https://www.bradespar.com.br/SiteBradespar/Inicio/A-Bradespar/Governanca-Corporativa
b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
Denúncias e manifestações por parte de colaboradores ou de terceiros que tenham conhecimento de violações ao
Código de Conduta Ética, as Políticas e Normas da BRADESPAR, bem como quaisquer informações acerca de eventual
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis a BRADESPAR e empresas controladoras e controladas,
podem ser feitas ao superior imediato, à respectiva diretoria, ou ainda por intermédio do e-mail bradespar@bradespar.com,
no site http://www.bradespar.com.br – Atendimento – Fale com RI.
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:
Nos processos de fusões, aquisições, alienações e parcerias, é necessária prévia diligência, voltada especificamente
para anticorrupção, visando a identificar passivos ou atividades que possam trazer riscos oriundos de atos de corrupção e
de suborno, como também, prever cláusulas contratuais específicas ao negócio que resguardem a Companhia.
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:
Item não aplicável.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Com relação ao último exercício social, não houve alterações significativas nos principais riscos aos quais a
BRADESPAR está exposta.
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5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de
riscos e controles internos

A BRADESPAR não apresenta riscos significativos em suas operações próprias, exceto os riscos relacionados
aos investimentos em sua investida, a VALE, a qual tem seu gerenciamento de risco de crédito, risco de mercado e risco
de liquidez realizado de maneira corporativa e centralizada, sendo um processo contínuo e evolutivo de mapeamento,
desenvolvimento, aferição e diagnóstico através de modelos, instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo alto grau
de disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência dos
processos.
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6. Histórico do emissor / 6.1 / 2 / 4 - Constituição / Prazo / Registro CVM

Data de Constituição do Emissor

30/03/2000

Forma de Constituição do Emissor

Constituída como Empresa de Administração e Participações - Cia. aberta

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

07/08/2000
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6. Histórico do emissor / 6.3 - Breve histórico

Na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de março de 2000, foi aprovada cisão parcial do
Patrimônio Líquido do Bradesco, com versão da parcela cindida para a constituição da BRADESPAR.
Alguns investimentos detidos pelo Bradesco em empresas não financeiras foram transferidos
para a BRADESPAR naquela data.
Os acionistas do Bradesco, além de manterem a sua participação acionária, receberam ações de
emissão da BRADESPAR, na mesma quantidade, espécie e classe de ações que possuíam no capital do
Bradesco.
A cisão foi homologada pelo Banco Central no dia 26 de maio de 2000, sendo a BRADESPAR
registrada como companhia aberta pela CVM no dia 7 de agosto de 2000, e iniciando sua negociação na
B3 no dia 10 de agosto de 2000.
Apesar de não ser obrigatória, foi realizada Oferta Pública de aquisição de ações de emissão da
BRADESPAR por seus acionistas controladores. Essa Oferta Pública teve o objetivo de permitir que os
acionistas minoritários do Bradesco, que não desejassem permanecer como acionistas da BRADESPAR,
pudessem retirar-se da empresa. No entanto, como não foram verificadas ofertas vendedoras na
operação, o leilão marcado para o dia 6 de setembro de 2000 foi cancelado, mostrando a confiança
depositada pelos acionistas na BRADESPAR.
Políticas setoriais ou macroeconômicas
Como companhia de investimentos, a BRADESPAR tem sua receita operacional e geração de
caixa originada pelo resultado de equivalência patrimonial, dividendos e juros sobre o capital próprio
recebidos da VALE e ganhos realizados na alienação de investimentos. Consequentemente, os principais
fatores que afetam os resultados operacionais de sua investida têm efeito direto sobre seus próprios
resultados operacionais. Importante ressaltar que a VALE, por ser uma empresa majoritariamente
exportadora, está mais exposta ao ciclo econômico global do que ao ciclo econômico doméstico.
Nesse sentido, o cenário econômico mundial atual apresenta um quadro de volatilidade com
potencial impacto negativo sobre a atividade econômica, agravado pelo aperto da política monetária e
fiscal, tanto nos países desenvolvidos como emergentes, necessário para o combate ao surto
inflacionário global, bem como, à mudança gradual do consumo de bens para serviços, como resposta à
reabertura da atividade econômica. A pandemia de COVID e a guerra na Ucrânia geraram amplos reflexos
sobre as cadeias produtivas, fluxo de investimentos, preço de commodities e inflação.
Inserida nesse contexto, as exportações brasileiras de minério de ferro, principal produto da
VALE, tendem a refletir esse contexto volátil, ainda que, até o momento, os patamares de preço e cambio
continuem favorecendo as empresas do setor de commodities em geral e à VALE em particular. Como
maior importador de minério de ferro e economia-chave no mundo atual, espera-se que a China continue
tendo papel de destaque, ainda que com o eventual arrefecimento da economia esperado para este ano.
Mesmo considerando-se essa desaceleração do crescimento do país nos próximos trimestres,
os fundamentos de oferta e demanda para o minério de ferro ainda sugerem manutenção de cotações
em patamares elevados, ainda que com trajetória gradualmente decrescente.
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6. Histórico do emissor / 6.5 - Pedido de falência ou de recuperação

Não houve e não há qualquer evento dessa natureza relacionado à Companhia.
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6. Histórico do emissor / 6.6 - Outras inf. relev. - Histórico

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes.
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7. Atividades do emissor / 7.1 - Descrição - atividades emissor/controladas

A BRADESPAR é uma companhia de investimentos, tendo sido constituída em 30 de março de 2000, por meio da
cisão parcial do Bradesco, para atender dois objetivos: (i) receber parcelas do patrimônio do Bradesco, cindidas em
conformidade com a regulamentação do Banco Central, correspondentes a participações societárias não financeiras em
sociedades atuantes nos setores de mineração, siderurgia, energia, TV por assinatura e tecnologia de informação; e (ii)
permitir a administração mais ativa de investimentos não financeiros.
Em 31 de dezembro de 2021, sua carteira de investimentos era composta pela investida VALE.
Como Companhia de Investimentos, a BRADESPAR tem sua receita operacional originada do resultado de
equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio da VALE.
Em 2021, registrou receita operacional recorde de R$ 8,1 bilhões, com crescimento de R$ 6,6 bilhões em relação
ao acumulado dos 12 meses do ano anterior.
Ressalte-se o robusto desempenho da VALE no ano que se encerrou, com destaque para a expressiva geração
de caixa, impulsionada por melhorias nos preços dos produtos comercializados, rigorosa disciplina na alocação de capital
e melhores resultados obtidos nos segmentos de minerais ferrosos e cobre.
Para mais informações sobre a investida VALE, veja o item 10.1 deste Formulário de Referência.
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7. Atividades do emissor / 7.1.a - Infs. de sociedade de economia mista

Item não aplicável.
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7. Atividades do emissor / 7.2 - Inf. sobre segmentos operacionais

A BRADESPAR é uma Holding que tem por objeto social a participação como sócia ou acionista em outras
sociedades e, portanto, não apresenta informações por segmentos.
a) produtos e serviços comercializados:
Não aplicável. Devido à natureza de suas operações, a Companhia não obtém receitas de venda de produtos ou
serviços.
b) Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do Emissor:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não desenvolve atividades operacionais.
c) Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do Emissor:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não desenvolve atividades operacionais.
Como Companhia de investimentos, a BRADESPAR tem sua receita operacional originada do resultado de
equivalência patrimonial, dividendos e juros sobre o capital próprio da VALE.
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7. Atividades do emissor / 7.3 - Produção/comercialização/mercados

A BRADESPAR é uma Holding que tem por objeto social a participação como sócia ou acionista em outras
sociedades e, portanto, não apresenta informações por segmentos.
a) Características do processo de produção:
A Companhia não produz ou comercializa produtos ou serviços.
b) Características do processo de distribuição:
A Companhia não produz ou comercializa produtos ou serviços.
c) Características dos mercados de atuação, em especial: i. condições de competição nos mercados; e ii.
participação em cada um dos mercados.
A Companhia não produz ou comercializa produtos ou serviços.
d) Eventual sazonalidade:
A Companhia não produz ou comercializa produtos ou serviços.
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; (ii) eventual dependência de poucos fornecedores; e (iii) eventual
volatilidade em seus preços.
Item não aplicável.
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7. Atividades do emissor / 7.4 - Principais clientes

A BRADESPAR não possui nenhum cliente responsável por mais de 10% da receita líquida, que a companhia traz
proporcionalmente de sua investida VALE, conforme informação obtida da própria VALE.
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7. Atividades do emissor / 7.5 - Efeitos da regulação estatal

a) necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com
a administração pública para obtenção de tais autorizações
Relação com a Administração Pública
A BRADESPAR mantém excelente relacionamento com o órgão regulador e fiscalizador abaixo mencionado e
com o mercado em geral, o que contribui para o adequado cumprimento de suas funções, demonstrado pelos elevados
padrões exigidos em função de seu status de companhia aberta com ações cotadas, também, nas bolsas de valores da
Inglaterra e Espanha.
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
É a agência governamental encarregada de zelar pela integridade do funcionamento do mercado de capitais
brasileiro. A ela cabem as atividades de regulação e fiscalização da atuação dos investidores, intermediários financeiros,
bolsas de valores e companhias abertas brasileiras.
b) política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for
o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção
ambiental:
A Companhia não possui política ambiental.
c) dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades:
Não há dependência de patentes, marcas licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes para
o desenvolvimento da BRADESPAR.
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7. Atividades do emissor / 7.6 - Receitas relevantes no exterior

a) a) receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na receita
líquida total do emissor
Como Companhia de investimentos, a BRADESPAR tem sua receita operacional originada do resultado de
equivalência patrimonial, dividendos e juros sobre o capital próprio da VALE.
b) receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor:
A BRADESPAR não possui receita proveniente de países estrangeiros.
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7. Atividades do emissor / 7.7 - Efeitos da regulação estrangeira

A BRADESPAR não possui receita proveniente de países estrangeiros.
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7. Atividades do emissor / 7.8 - Políticas socioambientais

a) se o emissor divulga informações sociais e ambientais
A Política foi estabelecida e aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 11/12/2020.

b) a metodologia seguida na elaboração dessas informações:
Em virtude da estrutura administrativa simplificada e enxuta da Bradespar, a Companhia entende que sua Política
Socioambiental é adequada ao seu porte, risco e complexidade de suas atividades, sem, contudo, seguir
metodologia específica. Tal documento reflete o engajamento do Conselho de Administração e Diretoria Executiva
em agir com ética e transparência, buscando contribuir com o desenvolvimento da sociedade, zelando para que os
recursos sejam utilizados de maneira consciente e sustentável.

c) se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente:
O Conselho de Administração e Diretoria Executiva avaliarão oportunamente a necessidade de auditoria ou
revisão externa da sua Política Socioambiental, mediante realização de novos investimentos ou sob demanda.

d) A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
https://www.bradespar.com.br/SiteBradespar/Inicio/A-Bradespar/Governanca-Corporativa
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7. Atividades do emissor / 7.9 - Outras inf. relev. - Atividades

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes.
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8. Negócios extraordinários / 8.1 - Aquisição/alienação ativo relevante

Em setembro de 2021, o Conselho de Administração da BRADESPAR aprovou o aumento do capital social de R$
4,1 bilhões para R$ 5,8 bilhões, mediante a bonificação em ações no total de 45.062.565 — sendo 15.818.449 ordinárias
e 29.244.116 preferenciais — que foram atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1,295 de nova ação para
cada 10 (dez) ações da mesma espécie de emissão da BRADESPAR. A operação teve o propósito de aumentar a liquidez
das ações de emissão da BRADESPAR no mercado, bem como ajustar a cotação para tê-las com preço por ação mais
atrativo e acessível a um maior número de investidores.
Ressalte-se, ainda, que em Assembleia Geral Extraordinária realizada em outubro de 2021, os acionistas da
BRADESPAR aprovaram a operação de redução do capital social no valor de R$ 5,3 bilhões, sem o cancelamento de
ações. Essa redução possibilitou a entrega aos acionistas de ações ordinárias de emissão da VALE, na proporção de
0,332373453 ação de emissão da VALE para cada ação de emissão da BRADESPAR.
Em 2020 e 2019 não houve negócios extraordinários.
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8. Negócios extraordinários / 8.2 - Alterações na condução de negócios

Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da BRADESPAR.
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8. Negócios extraordinários / 8.3 - Contratos relevantes

Não há contratos relevantes celebrados pela BRADESPAR e suas controladas não diretamente relacionados com
suas atividades operacionais.
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8. Negócios extraordinários / 8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes.
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9. Ativos relevantes / 9.1 - Outros bens relev. ativo não circulante

Não existem outros bens relevantes, relativos ao ativo não circulante, que não tenham sido divulgados neste item.
a) ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando a sua
localização.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há ativos imobilizados relevantes para o desenvolvimento das atividades da BRADESPAR.

b) ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia, nome de domínio na rede mundial de computadores.
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há ativo não circulante relevante para o desenvolvimento das atividades da BRADESPAR que se enquadrem
neste item.

c) as sociedades em que o emissor tenha participação:
Razão social

CNPJ

Código CVM

Tipo sociedade

Exercício
social

Valor
Contábil - variação %

Valor de
mercado variação %

Montante de JCP e
dividendos recebidos
(reais)

-

Investida

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (reais)

VALE S.A.

33.592.510/0001-54

RJ

Rio de Janeiro

31/12/2021

(34,08)

(50,48)

3.952.593.592,17 Valor mercado 31/12/2021

12.727.156.246,44

31/12/2020

14,43

64,07

1.060.308.559,26 Valor contábil 31/12/2021

7.048.400.752,29

31/12/2019

(5,09)

4,51

Descrição das atividades desenvolvidas

Participação do
emissor (%)

A VALE é uma sociedade anônima de capital aberto que
tem como atividades preponderantes, a pesquisa, produção
e comercialização de minério de ferro e pelotas, níquel,
fertilizantes, cobre, carvão, manganês, ferroligas, cobalto,
metais do grupo de platina e metais preciosos. Além disso,
atua nos segmentos de energia e siderurgia.

3,2

415.691.964,82

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Investimento oriundo na incorporação da VALEPAR pela VALE como uma relação de substituição, representou um acréscimo do número de ações detido pelos acionistas da VALEPAR em relação à
posição acionária da VALEPAR na VALE na data da incorporação, razão do aumento da participação indireta de 5,88% para uma participação direta de 6,30%. Em 17 de dezembro de 2021, a
BRADESPAR realizou redução de capital, mediante a entrega de parte do seu investimento de emissão da VALE aos seus acionistas. A redução teve por objetivo o ajuste do capital da Companhia,
que se mostrava excessivo às suas necessidades. Atualmente a BRADESPAR detêm 3,2% na VALE.
A VALE é a maior mineradora das Américas e uma das maiores do mundo, liderando o mercado global de minério de ferro, pelotas de minério de ferro e níquel. Dedica-se, também, à produção de
manganês, ferro ligas, cobre, metais do grupo da platina, ouro, prata, cobalto, carvões metalúrgico e térmico, potássio, fosfatados e outros fertilizantes.
Atende 25 países, nos cinco continentes, dispondo de sistemas de logística que incluem ferrovias, terminais marítimos e portos, integrados às operações de mineração.
A VALE é registrada na B3 (VALE3), na Bolsa de Valores de Nova York - NYSE (VALE), e na Latibex (XVALO).
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9. Ativos relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há ativos imobilizados relevantes para o desenvolvimento das atividades da BRADESPAR
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9. Ativos relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há ativo não circulante relevante para o desenvolvimento das atividades da BRADESPAR que se enquadrem neste
item.
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9. Ativos relevantes / 9.1.c - Participação em sociedades
Razão social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais Unidade)

Vale S.A.

33.592.510/0001-54

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

31/12/2021

-34,080000

-50,480000

3.952.593.592,17

31/12/2020

14,430000

64,970000

1.060.308.559,26

31/12/2019

-5,090000

4,510000

415.691.964,82

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais Unidade)

RJ

Rio de Janeiro

Valor mercado 31/12/2021

12.727.156.246,44

Valor contábil 31/12/2021

7.048.400.752,29

Descrição das atividades
desenvolvidas

A VALE é uma sociedade anônima de
capital aberto que tem como atividades
preponderantes, a pesquisa, produção e
comercialização de minério de ferro e
pelotas, níquel, fertilizantes, cobre,
carvão, manganês, ferroligas, cobalto,
metais do grupo de platina e metais
preciosos. Além disso, atua nos
segmentos de energia e siderurgia.

Participação do emisor
(%)

5,600000

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Investimento oriundo na incorporação da VALEPAR pela VALE como uma relação de substituição, representou um acréscimo do número de ações detido pelos acionistas da VALEPAR em relação à posição acionária da VALEPAR na VALE na data
da incorporação, razão do aumento da participação indireta de 5,88% para uma participação direta de 6,30%. Em 17 de dezembro de 2021, a BRADESPAR realizou redução de capital, mediante a entrega de parte do seu investimento de emissão da
VALE aos seus acionistas. A redução teve por objetivo o ajuste do capital da Companhia, que se mostrava excessivo às suas necessidades. Atualmente a BRADESPAR detêm 3,2% na VALE.
A VALE é a maior mineradora das Américas e uma das maiores do mundo, liderando o mercado global de minério de ferro, pelotas de minério de ferro e níquel. Dedica-se, também, à produção de manganês, ferro ligas, cobre, metais do grupo da
platina, ouro, prata, cobalto, carvões metalúrgico e térmico, potássio, fosfatados e outros fertilizantes.
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9. Ativos relevantes / 9.2 - Outras inf. relev. - Ativos Relev.

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes.
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10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais
A BRADESPAR é uma companhia de investimentos, tendo sido constituída em 30 de março de 2000,
por meio da cisão parcial do Bradesco, para atender a dois objetivos: (i) receber parcelas do patrimônio do
Bradesco, cindidas em conformidade com a regulamentação do Banco Central, correspondentes a
participações societárias não financeiras em sociedades atuantes nos setores de mineração, siderurgia,
energia, TV por assinatura e tecnologia de informação; e (ii) permitir a administração mais ativa de
investimentos não financeiros.
A economia brasileira tem apresentado sinais de recuperação, com expansão nos três principais
setores de atividade econômica (serviços, indústria e agropecuária). O PIB apresentou crescimento, o que
possibilitou a economia compensar a queda em 2020.
Nesse contexto, em 2021, a BRADESPAR apresentou desempenho recorde, alcançando o maior
lucro líquido da sua história, R$ 8,1 bilhões, reflexo do excelente resultado da empresa investida — a VALE.
Com isso, no ano, a Companhia destinou aos seus acionistas dividendos e juros sobre capital próprio robustos
no valor de R$ 4,1 bilhões, sendo esse o maior volume anual já pago.
Cumpre destacar que, em setembro de 2021, o Conselho de Administração da BRADESPAR aprovou
o aumento do capital social de R$ 4,1 bilhões para R$ 5,8 bilhões, mediante a bonificação em ações no total
de 45.062.565 — sendo 15.818.449 ordinárias e 29.244.116 preferenciais — que foram atribuídas
gratuitamente aos acionistas na proporção de 1,295 de nova ação para cada 10 (dez) ações da mesma
espécie de emissão da BRADESPAR. A operação teve o propósito de aumentar a liquidez das ações de
emissão da BRADESPAR no mercado, bem como ajustar a cotação para tê-las com preço por ação mais
atrativo e acessível a um maior número de investidores.
Ressalte-se ainda que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em outubro, os acionistas da
BRADESPAR aprovaram a operação de redução do capital social, um marco na história da Companhia. A
redução de capital no valor de R$ 5,3 bilhões, sem o cancelamento de ações, possibilitou a entrega aos
acionistas de ações ordinárias de emissão da VALE, na proporção de 0,332373453 ação de emissão da VALE
para cada ação de emissão da BRADESPAR, reforçando o compromisso com a geração de valor aos
acionistas.
Em 31 de dezembro de 2021, sua carteira de investimentos era composta pela investida VALE. Sua
receita operacional é proveniente na maior parte: (i) do resultado da equivalência patrimonial na VALE, que
inclui juros sobre o capital próprio e/ou dividendos recebidos; e (ii) dos ganhos realizados na alienação de
investimentos. A receita operacional da BRADESPAR em 31 de dezembro de 2021 totalizou R$ 8,080 bilhões,
composta por equivalência patrimonial da VALE.
Variações no resultado da VALE poderão impactar, proporcionalmente, os resultados operacionais
da BRADESPAR.
Sobre a investida VALE
Entre as maiores e mais valorizadas empresas da América Latina, a VALE está presente em cerca
de 25 países, distribuídos pelos 5 continentes, e atua nos negócios de mineração (produção e
comercialização), operações logísticas, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, além de geração de
energia.
Em 2021, a BRADESPAR continuou com foco no acompanhamento das atividades e nas definições
estratégicas da VALE por meio de representação no Conselho de Administração e nos diversos Comitês de
Assessoramento e, nesse âmbito, tem prestado sua contribuição para o contínuo aperfeiçoamento da
Governança da Companhia, visando os melhores padrões de segurança e sustentabilidade, rentabilidade e
eficiência operacional.
No ano que se encerrou, a VALE registrou EBITDA ajustado de R$ 168,1 bilhões, 82,2% acima de
2020, devido, principalmente, aos maiores preços dos minerais ferrosos e cobre. O lucro líquido foi de R$
121,2 bilhões, aumento de 354% em relação ao ano anterior.
Destaca-se que, após a conclusão do programa de recompra de 270 milhões de ações de emissão
da própria Companhia ao longo de 2021 (US$ 5,3 bilhões), foi aprovado pelo Conselho de Administração da
VALE novo programa de recompra de até 200 milhões de ações e seus respectivos ADRs, ainda em
execução, representa até 4,1% do número total de ações em circulação. Regido pela disciplina na alocação
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de capital, o programa é executado em um período de até 18 meses, demonstrando a confiança na gestão
da empresa e no potencial de criar e distribuir valor de forma consistente. A Alta Administração da VALE
considera o programa de recompra um dos melhores investimentos disponíveis para a empresa.
Por fim, em 2021, a remuneração aos acionistas atingiu recorde US$ 23,0 bilhões, além de US$ 3,5
bilhões aprovados em fevereiro de 2022, cujo pagamento foi realizado em março do ano corrente.
Cenário Econômico e Resultados da BRADESPAR
Em 2021, o real teve uma desvalorização de 7,39% em relação ao dólar norte-americano, atingindo
R$ 5,5805 por US$ 1,00 em 31 de dezembro de 2021 comparado com R$ 5,1967 por US$ 1,00 em 31 de
dezembro de 2020. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros, partindo de 2,00% em dezembro de
2020 para 9,25% em dezembro de 2021.
Em 2020, o real teve uma desvalorização de 28,9% em relação ao dólar norte-americano, atingindo
R$ 5,1967 por US$ 1,00 em 31 de dezembro de 2020 comparado com R$ 4,0307 por US$ 1,00 em 31 de
dezembro de 2019. O Banco Central diminuiu a taxa básica de juros, partindo de 4,50% em dezembro de
2019 para 2,00% em dezembro de 2020.
Em 2019, o real teve uma desvalorização de 4,0% em relação ao dólar norte-americano, atingindo
R$ 4,0307 por US$ 1,00 em 31 de dezembro de 2019 comparado com R$ 3,8748 por US$ 1,00 em 31 de
dezembro de 2018. O Banco Central diminuiu a taxa básica de juros, partindo de 6,50% em dezembro de
2018 para 4,50% em dezembro de 2019.
Indicamos abaixo dados referentes aos resultados da BRADESPAR (Consolidado), nos anos de
2021, 2020 e 2019:

R$ Milhões
Receita Operacional Bruta
Resultado do Exercício
Patrimônio Líquido
Rentabilidade Anualizada Sobre o Patrimônio líquido médio
Valor Contábil dos investimentos

(1)

2021
2020
8.080
1.506
8.079
1.467
7.503 11.255
126,7% 22,2%
7.048 10.692

2019
(359)
(403)
9.561
-6,2%
9.344

(1) Não considera o efeito da marcação a mercado dos T ítulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido.

A seguir, relacionamos o valor contábil e de mercado do investimento detido pela BRADESPAR, em
2021, 2020 e 2019:

VALE
Dez21

R$ milhões
Valor Contábil
Valor de Mercado

(1)

Dez20

Dez19

7.048,4

10.691,7

9.343,8

12.727,2

25.702,2

15.665,3

(1) O valor de mercado da VALE considera a cotação de fechamento na B3 das ações
ordinárias da VALE (VALE3), multiplicada pelo número de ações da VALE detidas pela
Companhia. Em 2021 e 2020, do dia 30 de Dezembro; e em 2019 no dia 28 de dezembro.

b) Estrutura de capital
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é dividido em ações nominativas-escriturais, sem
valor nominal.
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Estrutura de Capital
ON
PN
Total Integralizado
Ações em Tesouraria (ON)
Ações em Tesouraria (PN)
Total em Circulação

Quantidade de Ações
Dez21
Dez20
Dez19
137.989.898 122.171.449 122.171.449
255.106.712 225.862.596 225.862.596
393.096.610 348.034.045 348.034.045
393.096.610 348.034.045 348.034.045

Em 2021 e 2020 não houve renovação do programa de aquisição de ações de própria emissão para
permanência em tesouraria.
Em reunião do Conselho de Administração de 14 de agosto de 2019, deliberou-se renovar o programa
de aquisição de ações de própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, sem redução do Capital Social e autorizou-se que a Diretoria da Companhia adquira até
10.870.000 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo até 970.000 ordinárias e até 9.900.000
preferenciais, pelo prazo de 365 dias.
Até 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 não foram adquiridas ações em tesouraria.
Em 31 de dezembro de 2021 o capital social total da BRADESPAR era de R$ 500 milhões, composto
por 393.096.610 ações, sendo 137.989.898 ações ordinárias e 255.106.712 ações preferenciais. Já em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 o capital social total da BRADESPAR era de R$ 4,1 bilhões, composto por
348.034.045 ações, sendo 122.171.449 ações ordinárias e 225.862.596 ações preferenciais.
Nos últimos 3 exercícios sociais, os ativos da BRADESPAR foram fundamentalmente financiados por
meio de capital próprio conforme o quadro a seguir:

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Os administradores da Companhia, com base em análise de seus indicadores de desempenho e de
sua geração operacional de caixa, entendem que a Companhia tem plenas condições para honrar suas
obrigações de curto, médio e longo prazos, bem como seus respectivos juros, com recursos provenientes da
sua geração operacional de caixa. Não obstante o entendimento da Administração da Companhia, caso sejam
necessários recursos para complementação de tal montante, estes serão obtidos por meio de empréstimos
bancários ou outros financiamentos, a serem avaliados e contratados pela Companhia, ou por alienação de
ativos, bem como por meio de outras distribuições públicas de valores mobiliários da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não possuía obrigações financeiras.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em cumprimento com todas as obrigações
financeiras estabelecidas nos instrumentos de dívida mencionados na alínea “f” abaixo e acredita que
continuará a honrar tais compromissos sem que tal fato implique em qualquer impacto negativo relevante em
seus negócios ou performance financeira.
Para melhor entendimento da capacidade de pagamento da Emissora em relação aos seus
compromissos financeiros assumidos, informamos a seguir o seu índice de liquidez geral.

Indicador de Liquidez
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Indicador
Liquidez Geral

2021

2020

2019

9,9

14,1

1,4

Em 2021, o índice de Liquidez Geral atingiu 9,9, demonstrando que a Companhia permanece com
margem confortável para honrar seus compromissos de curto e longo.
Em 2020 o índice de Liquidez Geral apresentou aumento do indicador, principalmente, pela quitação
integral das debentures a pagar no montante de R$ 229,3 milhões e redução da provisão de dividendos e
JCP a pagar no valor de R$ 241,0 milhões. Já em 2019, o índice, manteve-se, estável demonstrando que a
BRADESPAR tem honrado a suas obrigações de curto e longo.
O índice é obtido através do somatório do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo, dividido pelo
somatório dos Passivos Circulantes e Não Circulantes.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
As principais fontes de recursos da Companhia são:
•
•
•
•

os dividendos e/ou juros sobre capital próprio distribuídos pelas investidas da Companhia;
os recursos provenientes das vendas de participações societárias;
as emissões de títulos de dívida no mercado de capitais brasileiro e internacional; e
os aumentos de capital.

As principais fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes da Companhia foram originadas, principalmente:
• em 2021: recebimento de R$ 4,264 bilhões referentes a juros sobre o capital próprio e dividendos da
VALE;
• em 2020: recebimento de R$ 1,017 bilhão referentes a juros sobre o capital próprio e dividendos da
VALE; e
• em 2019: Não recebemos recursos.

Recursos Provenientes das Atividades de Financiamento
Os recursos provenientes de atividades de financiamento da Companhia foram originados:
• durante os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não houve captações
de recursos provenientes de atividades de financiamento.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
As fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes citadas
no item 10.1 “d” que foram utilizadas nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e
2019 são adequadas, e continuarão a ser utilizadas em eventual deficiência de liquidez.

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
A tabela a seguir apresenta informações financeiras selecionadas com relação ao endividamento, em
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019:
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Saldo (R$ milhões)
Instrumento

Custo
2021

(1)

2020

Pagamento

Vencimento

Obrigações Principais
(R$ milhões)

Junho de 2021

Manutenção de
endividamento líquido
abaixo de R$ 3.000,000

2019

-

-

223,0

-

-

223,0

-

-

-

-

Caixa e Equivalentes de Caixa

294,7

62,6

201,2

-

-

-

-

Dívida Líquida

(294,7)

(62,6)

21,8

-

-

-

-

Debêntures da Sétima Emissão

Dívida Bruta

103,95% da variação do CDI No vencimento

(1) Em 28 de junho de 2018 foram emitidas R$ 700,0 milhões e em 27 de dezembro de 2018 foram amortizados R$512,7 milhões e em 9 de dezembro de 2020 foram liquidadas.

Em 2021, 2020 e 2019 não houve emissão de dívida.
Em 13 de agosto de 2018, a BRADESPAR efetuou sua Terceira Emissão Pública de Notas
Promissórias em série única, sendo 24 Notas no valor unitário de R$ 100 milhões totalizando R$ 2,4 bilhões
com vencimento em 13 de agosto de 2019.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 103,5% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A., calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Nota Promissória e serão pagos junto com o principal.
Em 19 de dezembro de 2018, a BRADESPAR efetuou o resgate total das Notas Promissórias da
Terceira Emissão no montante de R$ 2,458 bilhões.
Em 28 de junho de 2018, a BRADESPAR efetuou sua Sétima Emissão Pública de Debêntures em
série única, sendo 70.000 Debêntures no valor unitário de R$ 10 mil totalizando R$ 700 milhões com
vencimento em 28 de junho de 2021.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 103,95% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A., calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Debênture e serão pagos junto com o principal.
As Debêntures não contam com garantia.
Em 6 de julho de 2018, a BRADESPAR efetuou o pagamento do principal e juros das Debêntures da
Sexta Emissão no montante de R$ 665,8 milhões.
Em 27 de dezembro de 2018, a BRADESPAR efetuou a amortização antecipada extraordinária parcial
das Debentures da Sétima Emissão no montante de R$ 512,7 milhões.
Em 9 de dezembro de 2020, a BRADESPAR efetuou o resgate antecipado total das Debentures da
Sétima Emissão no montante de R$ 229,3 milhões.
Em 2017 e 2016 não houve emissão de dívida.
Em 6 de julho de 2015, a BRADESPAR efetuou sua Sexta Emissão Pública de Debêntures em série
única, sendo 126.000 Debêntures no valor unitário de R$ 10 mil totalizando R$ 1,260 bilhão com vencimento
em 1.096 dias a contar da data de emissão.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 105,5% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A., calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Debênture e serão pagos junto com o principal.
As Debêntures não contam com garantia.
Em 6 de julho de 2015, a BRADESPAR efetuou o pagamento do principal e juros das Debêntures da
Quinta Emissão no montante de R$ 1,240 bilhão.
Em 2014 não houve emissão de dívida.
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Em 4 de julho de 2013, a BRADESPAR efetuou sua Quinta Emissão Pública de Debêntures em série
única, sendo 100.000 Debêntures no valor unitário de R$ 10 mil totalizando R$ 1 bilhão com vencimento em
732 dias a contar da data de emissão.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 105,3% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A., calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Debênture e serão pagos junto com o principal.
As Debêntures não contam com garantia.
Em 4 de julho de 2013, a BRADESPAR efetuou o pagamento do principal e juros da Segunda Série
das Debêntures da Terceira Emissão no montante de R$ 610,8 milhões e da Quarta Emissão de Debêntures
no montante de R$ 376,2 milhões.
Em 4 de julho de 2012, a BRADESPAR efetuou sua Quarta Emissão Pública de Debêntures em série
única, sendo 35.000 Debêntures no valor unitário de R$ 10 mil totalizando R$ 350 milhões com vencimento
em 365 dias a contar da data de emissão.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 103,5% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A., calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Debênture e serão pagos junto com o principal.
As Debêntures não contam com garantia.
Em 4 de julho de 2012, a BRADESPAR efetuou o pagamento do principal e juros da Primeira Série
das Debêntures da Terceira Emissão no montante de R$ 322,1 milhões.
Em 4 de julho de 2011, a BRADESPAR efetuou a emissão pública de Debêntures em duas séries,
sendo a primeira de 29.000 Debêntures no valor unitário de R$ 10 mil totalizando R$ 290 milhões com
vencimento em 366 dias a contar da data de emissão e a segunda de 51.000 Debêntures no valor unitário de
R$ 10 mil totalizando R$ 510 milhões com vencimento de 731 dias a contar da data de emissão.
Os juros da primeira série foram correspondentes à variação acumulada de 103,8% das taxas médias
dos DIs – Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A. e de
105,5% para a segunda série, calculados pro rata temporis até o pagamento de cada Debênture e serão
pagos junto com o principal.
As Debêntures contam com a seguinte garantia: alienação fiduciária de 15.581.955 (quinze milhões,
quinhentas e oitenta e uma mil, novecentas e cinquenta e cinco) ações preferenciais da classe C emitidas
pela VALEPAR subscritas e integralizadas pela Companhia.
Em 4 de julho de 2011, a BRADESPAR efetuou o pagamento do principal e juros da Segunda Série
das Debêntures no montante de R$ 807,5 milhões.
Em 9 de julho de 2010, a BRADESPAR efetuou o pagamento do principal e juros da Primeira Série
das Debêntures no montante de R$ 152,9 milhões.
Em 13 de julho de 2009, a BRADESPAR efetuou a emissão pública de Debêntures em duas séries,
sendo a primeira de 140.000 Debêntures no valor unitário de R$ 1 mil totalizando R$ 140 milhões com
vencimento em 361 dias a contar da data de emissão e a segunda de 660.000 Debêntures no valor unitário
de R$ 1 mil totalizando R$ 660 milhões com vencimento de 721 dias a contar da data de emissão.
Os juros da primeira série foram correspondentes à variação acumulada de 105% das taxas médias
dos DIs – Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A. e de
108% para a segunda série, calculados pro rata temporis até o pagamento de cada Debênture e serão pagos
junto com o principal.
As Debêntures contam com a seguinte garantia: alienação fiduciária de 100% das ações preferenciais
da classe C emitidas pela VALEPAR subscritas e integralizadas pela Companhia.
Em 14 de janeiro de 2009, a BRADESPAR efetuou a emissão pública de 690 Notas Promissórias no
valor unitário de R$ 1 milhão totalizando R$ 690 milhões com vencimento em 180 dias a contar da data de
emissão.
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Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 110% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A. calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Nota Promissória e foram pagos junto com o principal.
As Notas Promissórias contavam com as seguintes garantias: (i) alienação fiduciária de 53,1% das
ações preferenciais da classe C emitidas pela VALEPAR, detidas diretamente pela BRADESPAR; e (ii)
alienação fiduciária de 53,1% das ações ordinárias da CPFL, detidas indiretamente pela BRADESPAR.
O pagamento do principal e juros ocorreu no dia 13 de julho de 2009, no montante de
R$ 729,5 milhões.
Em 14 de janeiro de 2009, a BRADESPAR efetuou a emissão pública de 610.000 Debêntures no valor
unitário de R$ 1 mil totalizando R$ 610 milhões com vencimento em 36 meses a contar da data de emissão.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 125% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A. calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Debênture e foram pagos junto com o principal.
As Debêntures contavam com as seguintes garantias: (i) alienação fiduciária de 46,9% das ações
preferenciais da classe C emitidas pela VALEPAR, detidas diretamente pela BRADESPAR; e (ii) alienação
fiduciária de 46,9% das ações ordinárias da CPFL, detidas indiretamente pela BRADESPAR.
O pagamento antecipado de 99% do principal e juros ocorreu no dia 22 de maio de 2009, no montante
de R$ 633,4 milhões, e pagamento do saldo remanescente da totalidade das Debêntures ocorreu no dia 19
de junho de 2009, no montante de R$ 6,4 milhões.
Em 18 de julho de 2008, a BRADESPAR efetuou a emissão pública de 1.400 Notas Promissórias no
valor unitário de R$ 1 milhão, totalizando R$ 1,4 bilhão com vencimento em 180 dias a contar da data de
emissão.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 106,0% das taxas médias dos DIs –
Depósitos Interfinanceiros de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A. calculados pro
rata temporis até o pagamento de cada Nota Promissória e foram pagos junto com o principal.
As Notas Promissórias contavam com as seguintes garantias: (i) alienação fiduciária de 100% das
ações preferenciais da classe C emitidas pela VALEPAR, detidas diretamente pela BRADESPAR; e (ii)
alienação fiduciária de 100% das ações ordinárias da CPFL, detidas indiretamente pela BRADESPAR.
O pagamento do principal e juros ocorreu nos dias 02 de janeiro de 2009 e 14 de janeiro de 2009, no
montante de R$ 1.495,539 milhões.
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Não há contratos de empréstimo e financiamento relevantes.
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Não há outras relações de longo prazo com instituições financeiras.
(iii) grau de subordinação entre as dívidas
Não há grau de subordinação contratual entre as dívidas.
Adicionalmente, considerando a totalidade das obrigações registradas no passivo circulante e não
circulante do balanço patrimonial da Companhia e o respectivo grau de subordinação entre elas, informamos
que: (i) as obrigações de natureza fiscais e legais correspondiam em 2021 a 3,8%, 2020 a 18,9% e 2019 a
8,5% (ii) as obrigações de natureza quirografária (debêntures e notas promissórias) em 2021 e 2020 tornaramse sem efeitos devido a liquidadas das operações, 2019 foi de 40,9% (iii) os outros créditos, representados,
essencialmente, pelos dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio a pagar, correspondiam em 2021 a 96,2%,
2020 a 81,1% e 2019 a 50,6%.
(iv) eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à
emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor
vem cumprindo essas restrições
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Não há restrições impostas à Companhia em relação a limites de endividamento e contratação de
novas dívidas, à distribuição de dividendos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle
societário.

g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Não há limites de utilização dos financiamentos já contratados.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Com relação às alterações significativas nos itens do balanço patrimonial Consolidado, apresentamos
abaixo um comparativo entre os principais eventos significativos nos seguintes períodos:
Balanço Patrimonial - Consolidado
Análise Vertical %
R$ mil

Dez21

Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Outros Valores a Receber
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Tributos a Compensar ou a Recuperar
Depósitos Judiciais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total
*
Passivo
Passivo Circulante
Impostos e Contribuições a Recolher
Dividendos e JCP a Pagar
Outras Obrigações
Passivo Não Circulante
Debêntures
Provisões e Obrigações
Patrimônio Líquido Consolidado
Capital Social Realizado
Reserva de Lucros
Reserva Legal
Reserva Estatutária
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Total

Dez20

Dez19

Dez21

Dez20

Dez19

Análise Horizontal
Dez21 x Dez20
Dez20 x Dez19
R$
%
R$
%

294.709
294.709
7.259.115
209.689
209.689
7.048.401
56
969
7.553.824

415.287
62.563
352.724
10.882.559
189.918
182.201
7.717
10.691.742
80
819
11.297.846

554.523
201.185
353.338
9.551.579
206.740
198.935
7.805
9.343.767
105
967
10.106.102

3,9
3,9
96,1
2,8
2,8
93,3
0,0
0,0
100,0

3,7
0,6
3,1
96,3
1,7
1,6
0,1
94,6
0,0
0,0
100,0

5,5
2,0
3,5
94,5
2,0
2,0
0,1
92,5
0,0
0,0
100,0

(120.578)
232.146
(352.724)
(3.623.444)
19.771
27.488
(7.717)
(3.643.341)
(24)
150
(3.744.022)

(29,0)
371,1
(33,3)
10,4
15,1
(34,1)
(30,0)
18,3
(33,1)

(139.236)
(138.622)
(614)
1.330.980
(16.822)
(16.734)
(88)
1.347.975
(25)
(148)
1.191.744

(25,1)
(68,9)
(0,2)
13,9
(8,1)
(8,4)
(1,1)
14,4
(23,8)
(15,3)
11,8

50.042
973
17.326
31.743
972
972
7.502.810
500.125
5.257.761
403.962

35.192
279
5.852
29.061
7.843
7.843
11.254.811
4.100.000
2.898.625
300.963

314.389
38.589
246.886
28.914
230.858
223.017
7.841
9.560.855
4.100.000
2.106.573
227.610

0,7
0,0
0,2
0,4
0,0
0,0
99,3
6,6
69,6
5,3

0,3
0,0
0,1
0,3
0,1
0,1
99,6
36,3
25,7
2,7

3,1
0,4
2,4
0,3
2,3
2,2
0,1
94,6
40,6
20,8
2,3

14.850
694
11.474
2.682
(6.871)
(6.871)
(3.752.001)
(3.599.875)
2.359.136
102.999

42,2
248,7
196,1
9,2
(87,6)
(33,3)
(87,8)
81,4
34,2

(279.197)
(38.310)
(241.034)
147
(223.015)
(223.017)
2
1.693.956
792.052
73.353

(88,8)
(99,3)
(97,6)
0,5
(96,6)
0,0
17,7
37,6
32,2

4.853.799
1.744.924
7.553.824

2.597.662
4.256.186
11.297.846

1.878.963
3.354.282
10.106.102

64,3
23,1
100,0

23,0
37,7
100,0

18,6
33,2
100,0

2.256.137
(2.511.262)
(3.744.022)

86,9
(59,0)
(33,1)

718.699
901.904
1.191.744

38,2
26,9
11,8

Caixa e Equivalentes de Caixa
O caixa e equivalente de caixa é composto de aplicações de fundos de investimentos e disponibilidade
de recursos em moeda nacional.
Outros Valores a Receber
Os montantes registrados em 2020 e 2019, referem-se a Juros Sobre o Capital Próprio da VALE.
Investimentos
A oscilação na conta de investimentos está relacionada, na maior parte, à equivalência patrimonial e
ao ajuste de avaliação patrimonial (ajuste reflexo) oriundos da VALEPAR/VALE. Em 2021 ocorreu a redução
de capital da BRADESPAR com a entrega de 130.654.877 ações da VALE que estavam registradas na conta
Investimentos para os seus acionistas.
As participações societárias diretas, avaliadas pelo método de equivalência patrimonial da
BRADESPAR são demonstradas a seguir:
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Empresas

Total do Investimentos
Quantidade de Participação
R$ milhões
Ações Detidas no Capital
(em mil) - ON
Social %
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

VALE (1) (2) (3)
MILLENIUM
Total

163.252
-

3,18
100,00

7.048
2
7.050

10.692
2
10.694

9.344
1
9.345

(1) As informações referentes a 31 de dezembro de 2021, foram auditadas pelos mesmos auditores
independentes da BRADESPAR; e
(2) Avaliado pelo método de equivalência patrimonial do investimento na VALE S.A. Após o encerramento do
acordo de acionistas da VALE S.A., a administração avaliou à luz do CPC 18 - Investimento em Coligada, em
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, que define influência significativa como o poder de
participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle
individual ou conjunto com outros acionistas, portanto a Bradespar mantem influência significativa na empresa
investida, tendo em vista a presença de representantes e indicações no Conselho de Administração e em
Comitês de assessoramento do Conselho de Administração.
(3) Em 17 de dezembro de 2021, a Bradespar alterou seu percentual de participação na VALE, em razão da
redução de capital com a entrega das ações da VALE aos acionistas da Companhia, aprovada em Assembleia
Geral Extraordinária em 15 de outubro de 2021.

Debêntures a Pagar
Em 9 de dezembro de 2020, a BRADESPAR efetuou o resgate antecipado total das Debentures da
Sétima Emissão no montante de R$ 229,3 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo atualizado
correspondia a R$ 223,0 milhões.

Demonstração do Resultado
Demonstração do Resultado Consolidado
Análise Vertical %
Em R$ mil

2021

Equivalência Patrimonial
Receita Operacional
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas de Pessoal
Receitas / Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
Outras Despesas Operacionais
Resultado antes do IR/CS
Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado do Exercício

8.080.515
8.080.515
(12.219)
(15.048)
61.987
(25.943)
(10.031)
8.079.261
8.079.261

2020
1.506.379
1.506.379
(6.372)
(11.661)
6.455
(27.749)
1.467.052
1.467.052

2019
(358.760)
(358.760)
(3.793)
(13.356)
12.539
(39.671)
(38)
(403.079)
(128)
(403.207)

2021

2020

2019

100,0
100,0
(0,2)
(0,2)
0,8
(0,3)
(0,1)
100,0
100,0

100,0
100,0
(0,4)
(0,8)
0,4
(1,8)
97,4
97,4

100,0
100,0
1,1
3,7
(3,5)
11,1
0,0
112,4
0,0
112,4

Análise Horizontal
2021 x 2020
2020 x 2019
R$
%
R$
%
6.574.136
6.574.136
(5.847)
(3.387)
55.532
1.806
(10.031)
6.612.209
6.612.209

91,8
29,0
(6,5)
-

1.865.139
(2.579)
1.695
(6.084)
11.922
38
128
-

68,0
(12,7)
(30,1)
-

Receita Operacional
Como Companhia de Investimentos, a BRADESPAR tem sua receita operacional originada do
resultado de equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio da VALE.
Em 2021, registrou receita operacional recorde de R$ 8,1 bilhões, com crescimento de R$ 6,6 bilhões
em relação ao acumulado dos 12 meses do ano anterior.
Ressalte-se o robusto desempenho da VALE no ano que se encerrou, com destaque para a
expressiva geração de caixa, impulsionada pela melhora nos preços dos produtos comercializados, rigorosa
disciplina na alocação de capital e melhores resultados obtidos nos segmentos de minerais ferrosos e cobre.
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Em 2020, registrou receita operacional de R$ 1,5 bilhão, revertendo resultado negativo de R$ 358,8
milhões no acumulado dos 12 meses do ano anterior.
O sólido desempenho da VALE é destaque no período, totalizando EBITDA ajustado de
US$ 16,6 bilhões para o ano completo de 2020, devido, principalmente, ao forte desempenho de minerais
ferrosos com o aumento dos preços realizados e volume de vendas, bem como maiores preços realizados de
níquel e cobre.
Em 2019, registrou receita operacional negativa de R$ 358,8 milhões, composta por equivalência
patrimonial negativa da VALE, devido, principalmente, a ruptura da barragem de Brumadinho, bem como os
registros de impairment relacionados aos segmentos de metais e carvão.

Despesas Gerais e Administrativas e Despesas de Pessoal
As despesas gerais e administrativas são compostas essencialmente por serviços advocatícios e
consultorias para gestão dos negócios da companhia, bem como gastos com editais e publicações em jornais
e taxas da B3. Vale ressaltar que a Diretoria Executiva da companhia está constantemente reavaliando todas
as despesas e sempre buscando as melhores alternativas para reduzi-las, com a adoção de medidas que
melhorem sua gestão, tais como renegociação de contratos com fornecedores, abertura de concorrência para
contratação de escritórios de advocacia e consultorias, buscando constantemente melhores condições de
preços e custo-benefício, preservando a sua estrutura de capital saudável.
Em 2021 totalizaram R$ 27,3 milhões, sendo R$ 15,0 milhões de despesas de pessoal e R$ 12,3
milhões de despesas gerais e administrativas. As variações das despesas no exercício de 2021 deveu-se, a
maiores gastos com serviços advocatícios para gestão dos negócios da Companhia.
Em 2020 totalizaram R$ 18,0 milhões, sendo R$ 11,6 milhões de despesas de pessoal e R$ 6,4
milhões de despesas gerais e administrativas. A variação no exercício de 2020 deveu-se, a maiores gastos
com serviços advocatícios para gestão dos negócios da Companhia.
Em 2019 totalizaram R$ 17,1 milhões, sendo R$ 13,3 milhões de despesas de pessoal e R$ 3,8
milhões de despesas gerais e administrativas. A variação no exercício de 2019 deveu-se, a menores gastos
com serviços advocatícios para gestão dos negócios da Companhia.

Resultado Financeiro
O resultado financeiro da BRADESPAR, no exercício que se encerrou, atingiu o valor positivo de R$
62,0 milhões, decorrente, principalmente, de aplicações financeiras e de remuneração sobre Impostos a
Recuperar. Tal resultado reflete a continuidade da posição líquida de caixa da Companhia, na medida que
liquidou todo o endividamento financeiro em exercícios anteriores.
O resultado financeiro da BRADESPAR, em 2020, atingiu o valor positivo de R$ 6,5 milhões,
decorrentes de aplicações financeiras e de remuneração sobre Impostos a Recuperar. Tal resultado reflete o
fato de que, com o resgate antecipado total da Terceira Emissão de Notas Promissórias e a amortização total
antecipada da Sétima Emissão Pública de Debêntures Simples, zerou o endividamento da Companhia.
O resultado financeiro da BRADESPAR, em 2019, atingiu o valor positivo de R$ 12,5 milhões, devido,
principalmente, a receita de aplicações financeiras e a redução do endividamento da BRADESPAR, com o
resgate antecipado total da sua Terceira Emissão de Notas Promissórias no montante de R$ 2,458 bilhões,
bem como a amortização antecipada parcial da Sétima Emissão Pública de Debêntures Simples, no montante
de R$ 512,7 milhões, ocorrida no final de 2018.

Outras Despesas Operacionais
A despesa de R$ 10 milhões em 2021, refere-se ao pagamento de indenização relacionado com
processos judiciais realizados por companhia investida alienada pela BRADESPAR em dezembro de 2006,
referente a períodos anteriores à alienação de investimento.
Em 2020 e 2019 não apresentaram impactos.
Resultado do Exercício
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Em 2021, a BRADESPAR apresentou lucro líquido de R$ 8,1 bilhões, 450,7% superior ao mesmo
período do ano anterior registrando o melhor resultado da história da Companhia, reflexo do excelente
resultado apresentado pela VALE. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) alcançou 126,7%.
Em 2020, a BRADESPAR apresentou lucro líquido de R$ 1,47 bilhão. O retorno sobre o patrimônio
líquido médio (ROAE) alcançou 22,2%, reflexo, principalmente, do excelente desempenho da VALE no
período.
A BRADESPAR, ao final de 2019, apresentou prejuízo de R$ 403,2 milhões, reflexo do resultado
apresentado pela VALE.
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a) Resultados das operações do emissor, em especial:
i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

ii.

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Com relação às alterações significativas sobre o resultado operacional, foram comentadas no item 10.1 h.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e
introdução de novos produtos e serviços
A BRADESPAR, como companhia de investimentos, não tem variações das receitas diretamente atribuíveis a
modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços. Porém
pode ser afetada pelos efeitos destas variações nos resultados da VALE.
Variações da receita da VALE poderá impactar de forma relevante os resultados operacionais da BRADESPAR e
os principais fatores que afetam seus respectivos resultados operacionais também afetam os da Companhia.

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, quando relevante
A BRADESPAR, como companhia de investimentos, não sofre impactos relevantes no resultado financeiro e
operacional devido à variação na taxa de inflação, nos preços dos principais insumos e produtos, no câmbio e na taxa de
juros, sendo afetada pelos efeitos destas variações nos resultados da VALE.
Variações das receitas da VALE poderá impactar de forma relevante os resultados operacionais da BRADESPAR
e os principais fatores que afetam seus respectivos resultados operacionais também afetam os da Companhia.
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a) Introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve introdução ou alienação de segmento operacional.
b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Em 2021, 2020 e 2019 não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
c) Eventos ou operações não usuais
Em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida no dia 15.10.2021, os acionistas da BRADESPAR, aprovaram por
unanimidade todas as matérias apreciadas, conforme descrito abaixo:
1) homologação das alterações no valor do capital social da BRADESPAR e no número de ações em que ele se
divide, conforme aumento de capital aprovado pelo seu Conselho de Administração em reunião do dia 14.9.21, elevando-o
de R$ 4.100.000.000,00 para R$ 5.760.124.804,30, com bonificação em ações, mediante a capitalização do saldo da conta
“Reserva de Lucros – Reserva Estatutária” e do saldo da conta “Reserva de Lucros – Reserva Legal”, com a emissão de
45.062.565 ações nominativas escriturais, sem valor nominal, sendo 15.818.449 ordinárias e 29.244.116 preferenciais, que
foram atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1,295 (um inteiro e duzentos e noventa e cinco milésimos)
de nova ação para cada 10 (dez) ações da mesma espécie de que fossem titulares na data-base de 20.9.2021, passando
a ser negociadas “ex-direito” em 21.9.2021. Os objetivos da operação tiveram o propósito de aumentar a liquidez das ações
de emissão da BRADESPAR no mercado, bem como ajustar a cotação dessas ações para torná-las com preço por ação
mais atrativo e acessível a um maior número de investidores;
2) redução do Capital Social, em conformidade com o disposto no Artigo 173 da Lei nº 6.404/76, no montante de R$
5.260.000.000,00, sem o cancelamento de ações, mediante a entrega aos acionistas da BRADESPAR de ações ordinárias,
nominativas-escriturais, de emissão da VALE, pelo respectivo valor contábil, com intuito de ajustar o valor do capital social
da BRADESPAR que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades; e
3) autorização, ao Conselho de Administração da Companhia, para tomar as providências necessárias quanto à
concretização da operação de redução de capital, incluindo, mas não limitando, a determinação da quantidade de ações de
emissão da VALE a ser entregue aos seus acionistas da BRADESPAR, a ser apurado e divulgado ao mercado
oportunamente,
sujeito
ao
limite
de
R$ 5.260.000.000,00, que corresponde ao valor da redução de capital, bem como a consequente fixação da proporção de
ações a ser distribuída.
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a) mudanças significativas nas práticas contábeis
As demonstrações contábeis da BRADESPAR estão sendo apresentadas de acordo com os pronunciamentos
técnicos do CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis.
Os Diretores da BRADESPAR informam que não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis
utilizadas pela Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019.

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve efeitos significativos no patrimônio líquido e no lucro líquido da BRADESPAR nos exercícios findos em
31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, em decorrência de alterações em práticas contábeis.
Normas, alterações e interpretações de normas aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2021:
A Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 17, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC,
aprovado pela Resolução CVM nº 18/2021, apresenta alterações nos Pronunciamentos Técnicos: CPC 06 (R2), CPC 11,
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 e trata da reforma nas taxas de juros utilizadas como referências de mercado (IBOR) Fase II. As principais alterações são: (i) permissão de substituir a taxa efetiva de juros de instrumentos financeiros por uma
taxa compatível, sem desreconhecer a operação, desde que seja consequência da reforma; (ii) Reconhecimento em
resultado da parcela inefetiva de hedge accounting, em razão do fim das isenções previstas na Fase I do projeto. A norma
entrou em vigor para os exercícios iniciados a partir de 1° de janeiro de 2021. Não foram identificados impactos na
Companhia.
O Pronunciamento Técnico CPC para Entidades em Liquidação - CPC LIQUIDAÇÃO, aprovado pela Resolução
CVM nº 28 de 16 de Abril de 2021, que tem o objetivo de orientar e harmonizar as práticas para as entidades que ingressam
em regime de não continuidade normal de atividades, em especial as em processo de liquidação e, mais especificamente,
as em processo falimentar. A norma entrou em vigor em 1º de junho de 2021, sendo permitida sua adoção antecipada. Não
apresenta impactos na Companhia.
A Revisão de Pronunciamento Técnico nº 18, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovada
pela Resolução CVM 41/2021, apresenta alterações no CPC 06 (R2) - Arrendamentos (correlacionado ao IFRS 16) sobre a
prorrogação do prazo de aplicação do expediente prático de Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento para pagamentos devidos em ou antes de 30 de junho de 2022. A alteração
é válida para períodos anuais de relatórios a partir de 1º de abril de 2021. Não apresenta impactos na Companhia.
Normas, alterações e interpretações de normas aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2020:
A Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro descreve o objetivo e os conceitos do relatório financeiro para fins
gerais. Dentre as alterações em definições contidas neste documento, destaca-se a nova definição de ativos e passivos,
sendo ativo, "um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados" e passivo,
uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados". Foi
realizada uma análise sobre a nova Estrutura Conceitual e não foram identificados impactos materiais na BRADESPAR.
Foi aprovado o documento de revisão de Pronunciamentos Técnicos n⁰ 16, referente ao Pronunciamento Técnico
CPC 06 (R2), emitido pelo CPC, via Deliberação CVM 859 de 07 de julho de 2020. Conforme este documento, o arrendatário
pode optar por não avaliar se um Benefício Concedido para Arrendatário em Contrato de Arrendamento, decorrente
diretamente da pandemia da Covid-19, é uma modificação do contrato de arrendamento, caso atenda as seguintes
condições:
- a contraprestação alterada para o arrendamento é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o
arrendamento imediatamente anterior à alteração.
- qualquer redução nos pagamentos afeta apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de junho
de 2021; e
- não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de arrendamento.
Não houve adoção do expediente prático mencionado acima.
Foi aprovado o documento de revisão de Pronunciamentos Técnicos n⁰ 15, referente aos Pronunciamentos Técnicos
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, via Deliberação CVM 854 de
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24 de abril de 2020. Trata-se de alterações nas normas citadas, em razão das incertezas originadas pelo projeto de reforma
da IBOR que podem impactar as relações de hedge accounting. As alterações visam minimizar tais impactos e são efetivas
para exercícios iniciados em 01 de Janeiro de 2020. Não foram identificados impactos na BRADESPAR.
Normas, alterações e interpretações de normas aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2019:
CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamentos Mercantil
O CPC 06 (R2), emitido em janeiro de 2016 em substituição às normas CPC 06 (R1) Operações de Arrendamento
Mercantil, ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil, estabelece que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo, similar à contabilização de arrendamentos
financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). O CPC 06 (R2) é mandatório para os exercícios iniciados a partir de 01 de janeiro
de 2019.
A Bradespar adotou o CPC 06 (R2) em 01 de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada
simplificada, a qual não requer a divulgação de informações comparativas.
A nova norma foi adotada para contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos que utilizam
o CPC 06 (R1) e o ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Portanto, a Companhia
não aplicou a norma a contratos que não tenham sido previamente identificados como contratos que contenham um
arrendamento nos termos do CPC 06 (R1) e do ICPC 03.
Em 01 de janeiro de 2019 foram registrados ativos e passivos no montante de R$ 4.176.611, os montantes foram
trazidos a valor presente por uma taxa de desconto entre 6,59% e 9,97% dependendo o prazo de arrendamento de cada
contrato.

Políticas Contábeis
A Bradespar avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento, ou seja, se o
contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
A Bradespar aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto
para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A Bradespar reconhece os passivos de
arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos
ativos subjacentes.
No início de um arrendamento, a Bradespar reconhece um passivo de arrendamento e um ativo de direito de uso.
As despesas com juros sobre o passivo de arrendamento e as despesas de depreciação do ativo de direito de uso são
reconhecidas separadamente.
O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo e subsequentemente deduzido da depreciação
acumulada e de quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. O direito de uso também
será corrigido em caso de remensuração do passivo de arrendamento. A depreciação é calculada de maneira linear pelo
prazo dos arrendamentos.
O prazo do arrendamento é definido como o prazo não cancelável do arrendamento, juntamente com (i) períodos
cobertos por opção de prorrogar o arrendamento, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção; e
(ii) períodos cobertos por opção de rescindir o arrendamento, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de não exercer
essa opção. A Organização possui política descritiva para os prazos de arrendamentos de Imóveis, que considera o plano
de negócio e premissas da administração, opções de prorrogação e as leis e normas locais.
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento que
não são efetuados da data inicial, descontados pela taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário aplicada a cada
contrato de acordo com o prazo do arredamento.
Os pagamentos dos arrendamentos incluem pagamentos fixos menos quaisquer incentivos de arrendamento a
receber e pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa. Os pagamentos variáveis de
arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o
evento ou condição que gera esses pagamentos.
A taxa incremental aplicada pela Bradespar leva em consideração a taxa de captação livre de risco ajustada pelo
spread de crédito.
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Subsequentemente, o passivo de arrendamento é ajustado para refletir os juros incidentes sobre os fluxos de
pagamento, remensurado para refletir qualquer reavaliação ou modificações do arrendamento e reduzido para refletir os
pagamentos efetuados.
Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa financeira e apropriados de acordo com o prazo dos
contratos, considerando a taxa nominal de desconto.
Os contratos e arrendamentos de imóveis com prazo indeterminado não foram considerados no escopo da CPC 06
(R2) pois tratam-se de locações nas quais o contrato pode ser rescindido a qualquer momento sem multa significativa.
Dessa maneira, o contrato de aluguel não foi considerado como executável.

Arrendamento de curto prazo e baixo valor
A Bradespar aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto
prazo (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que
não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor. Os
pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa
ao longo do prazo do arrendamento.
IFRIC 23 - Aplica-se a qualquer situação em que haja incerteza sobre se um tratamento de tributos sobre o lucro é
aceitável pela Autoridade Fiscal, de acordo com a legislação tributária. Neste sentido, Autoridade Fiscal é considerada a
decisão final dos tribunais superiores sobre a matéria. O escopo da Interpretação inclui todos os impostos abrangidos pela
IAS 12, ou seja, tanto o imposto corrente como o imposto diferido. No entanto, não se aplica à incerteza relativa a tributos
abrangidos por outras normas. A IFRIC 23 tornou-se operacional para períodos financeiros com início em ou após 1 de
janeiro de 2019. Efetuou-se um estudo sobre os efeitos produzidos pela referida norma e concluiu-se que não houve
impactos materiais na BRADESPAR.

c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não ocorreram ressalvas e ênfases no relatório dos auditores independentes.
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Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em
especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da
situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões,
contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não
circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental,
critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros.
A apresentação das demonstrações contábeis está de acordo com os princípios de reconhecimento e mensuração
adotados pelos padrões de contabilidade emitidos pelo CPC e pelo IASB – International Accounting Standards Board, os
quais requerem que a Administração da Companhia, em alguns casos, faça julgamentos e preparem estimativas e
pressupostos que poderão afetar o valor dos ativos e passivos apresentados.
Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente dos ativos e passivos, em cada período, e nas
ações que se planeja realizar, sendo permanentemente revistas com base em novas informações disponíveis. Alterações
nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas. Essas estimativas, mesmo que revisadas, poderão
ser diferentes dos resultados reais futuros da Companhia.
As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Administração da Companhia estão apresentados a
seguir:

(i)

Classificação dos ativos financeiros

A Companhia aplica o CPC 48 – Instrumentos Financeiros (IFRS 9) que define uma abordagem de classificação e
mensuração de ativos financeiros, onde a entidade baseia-se tanto no modelo de negócios para a gestão dos ativos
financeiros, quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro.
O CPC 48 classifica os ativos financeiros em três categorias: (i) mensurados ao custo amortizado; (ii) mensurados
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA – Patrimônio Líquido); e (iii) mensurados ao valor justo
por meio do resultado (VJR).

Mensurados a valor justo por meio do resultado (VJR)
Os ativos financeiros mensurados a VJR são registrados e inicialmente avaliados pelo valor justo, sendo as
respectivas modificações subsequentes do valor justo reconhecidas, imediatamente, no resultado.
São ativos mantidos pela Companhia com o propósito de negociá-los no curto prazo ou mantê-los como parte de
uma carteira administrada em conjunto para obtenção de lucro no curto prazo ou para tomada de posições, ou
eventualmente, aqueles ativos que não atendem ao teste SPPI. Os instrumentos financeiros derivativos, também, são
categorizados como VJR.
Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos e avaliados pelo valor justo no balanço e os custos de
transação são registrados, diretamente, no resultado do período.

Mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA)
São reconhecidos inicialmente a valor justo, mais os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua
aquisição ou a sua emissão e são mensurados, subsequentemente, a valor justo com os ganhos e perdas reconhecidos em
outros resultados abrangentes, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável e dos ganhos e perdas cambiais
de conversão, até que o ativo financeiro deixe de ser reconhecido. As perdas de crédito esperadas são registradas na
demonstração do resultado em contrapartida a outros resultados abrangentes, não tendo impacto no valor contábil bruto do
ativo.
(ii)

Metodologia de apuração do valor de mercado e classificação por nível hierárquico

O valor de mercado dos ativos financeiros é apurado de acordo com a cotação dos preços observados para ativos
ou passivos similares, preços cotados em mercados não ativos ou outros dados, que são observáveis no mercado, incluindo,
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mas não limitados a curvas de rendimento, taxas de juros, volatilidades, preços de títulos de dívida patrimoniais e taxas de
câmbio para, substancialmente, todo o prazo dos ativos ou passivos.
Esses métodos de avaliação podem levar a Companhia a resultados diferentes, caso as suposições e estimativas
utilizadas não se confirmarem posteriormente.

Provisões, ativos e passivos contingentes
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas, e também,
das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Deliberação
CVM no 594/09, sendo:
Provisões: são reconhecidas quando, como resultado de um evento passado, a Organização tem uma obrigação
presente, legal ou construtiva, que pode ser estimada de modo confiável, e é provável que uma saída de recursos será
requerida para liquidar uma obrigação. Provisões são determinadas pela expectativa de fluxos de caixa futuros descontado
a uma taxa prefixada a qual reflete a avaliação atual de mercado do valor monetário no tempo e os riscos específicos ao
passivo.
Na constituição das provisões, a Administração leva em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for
avaliada como provável.
Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis definitivas, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os ativos
contingentes, cuja expectativa de êxito seja provável, são divulgados nas notas explicativas, quando relevantes;
Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são
reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e
incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios
de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas,
quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem divulgadas; e
Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os
seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Os créditos tributários são registrados pelo valor provável de realização e referem-se a créditos de imposto de renda
e contribuição social sobre prejuízos fiscais, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias, sendo
reconhecidos, quando aplicável, no ativo circulante e no não circulante - realizável a longo prazo.
A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida do adicional de
10%, quando aplicável.
A provisão para contribuição social é constituída sobre o lucro tributável, antes do imposto de renda, considerando
a alíquota de 9%. Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as
respectivas legislações vigentes.
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a)
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu
balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e
passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades,
indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv)contratos
de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos;

b)

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não houve itens relevantes que não foram evidenciados nas demonstrações contábeis.
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a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
b) natureza e o propósito da operação
c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da
operação
Não houve itens relevantes que não foram evidenciados nas demonstrações contábeis.
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a) a) investimentos, incluindo: i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos; ii) fontes de financiamento dos investimentos; iii) desinvestimentos relevantes em
andamento e desinvestimentos previstos
A BRADESPAR é uma companhia de investimentos, foi constituída em 30 de março de 2000, por meio da cisão
parcial do Bradesco.
Em 31 de dezembro de 2021, o investimento era composto pela investida VALE. Sua receita operacional é
proveniente na maior parte do resultado da equivalência patrimonial, que inclui juros sobre o capital próprio e/ou dividendos
recebidos.
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 foram divulgadas a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente nossa capacidade produtiva.

c) novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes
totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em
desenvolvimento já divulgados; iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
Não há novos produtos e serviços no plano de negócios da Companhia.
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A BRADESPAR é uma Holding e suas operações são afetadas, principalmente, pelo impacto em investimento no
qual tem influência significativa, investimento esse que não teve impactos significativos em suas operações até o momento,
decorrentes da pandemia de COVID-19. Contudo, caso a pandemia se prolongue ou aumente a intensidade nas regiões
onde a investida opera, podem ocorrer efeitos futuros, os quais poderão impactar negativamente as condições financeiras
ou resultados das operações da investida em períodos subsequentes, sem entretanto ser possível atualmente prever os
possíveis impactos. A Companhia seguirá observando atentamente os desdobramentos futuros dessa situação.
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a) Objeto da projeção
A Companhia não divulgou projeções ou estimativas a serem incluídas neste item.
b) Período projetado e prazo de validade das projeções
A Companhia não divulgou projeções ou estimativas a serem incluídas neste item.
c) Premissas de projeções
A Companhia não divulgou projeções ou estimativas a serem incluídas neste item.
d) Valores dos indicadores objeto de previsão
A Companhia não divulgou projeções ou estimativas a serem incluídas neste item.
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a)

Alterações ou substituições de projeções

A Companhia não divulgou projeções ou estimativas a serem incluídas neste item.
b)

Projeções relativas a períodos já transcorridos – Previsto x Realizado

A Companhia não divulgou projeções ou estimativas a serem incluídas neste item.
c)

Projeções relativas a períodos em curso

A Companhia não divulgou projeções ou estimativas a serem incluídas neste item.
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A estrutura administrativa da BRADESPAR é composta pelo Conselho de Administração, eleito pela
Assembleia de Acionistas, e pela Diretoria, também eleita pelo Conselho de Administração.
De acordo com o Estatuto Social:
- O Conselho de Administração é composto de 3 (três) a 12 (doze) membros eleitos pela
Assembleia Geral, permitida a reeleição;
- A Diretoria da Sociedade, eleita pelo Conselho, é composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, sendo
1 (um) Diretor-Presidente e de 1 (um) a 4 (quatro) Diretores sem designação especial; e
- Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, excetuadas as hipóteses de
vacância que deverão ser objeto de divulgação específica ao mercado e para as quais deverão ser
tomadas as providências para preenchimento dos respectivos cargos no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias.
O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será de 1 (um) ano e
estender-se-á até a posse dos novos Administradores eleitos.
12.1.a) atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se
reportam ao conselho de administração:
Conselho de Administração:
i.

fixar a orientação estratégica da Sociedade, com o objetivo de, dentro das melhores práticas
de governança corporativa, proteger e maximizar o retorno do investimento do acionista;

ii.

rever anualmente o sistema de governança corporativa da Sociedade;

iii.

aprovar os orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão
da Sociedade;

iv.

eleger e/ou destituir os membros da Diretoria;

v.

avaliar o desempenho e a gestão do Diretor-Presidente no exercício do seu mandato;

vi.

convocar Assembleia Geral quando julgar conveniente, observado o disposto na legislação
vigente;

vii.

manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre
as demonstrações contábeis;

viii.

escolher e/ou destituir os Auditores Independentes;

ix.

nomear substituto do Conselheiro Vice-Presidente, no caso de vacância do cargo, e de
qualquer dos outros Conselheiros, nas hipóteses de afastamento temporário ou definitivo;

x.

deliberar sobre:
a) a negociação com ações de emissão da própria Sociedade, inclusive a negociação com
opções de venda e de compra referenciadas em ações de emissão da própria Sociedade,
para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria e posterior alienação;
b) emissão, pela Sociedade, de Notas Promissórias e Debêntures Simples, não conversíveis
em ações e sem garantia real;

xi.

autorizar doações, contribuições ou auxílios;

xii.

deliberar sobre o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio propostos pela
Diretoria;
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xiii.

deliberar sobre associações envolvendo a Sociedade ou suas Controladas, inclusive sobre a
participação em acordos de acionistas;

xiv.

fixar o voto a ser dado pela Companhia nas Assembleias Gerais e reuniões das Companhias
em que participe como sócia, acionista ou quotista, inclusive aprovando a escolha dos
administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto da
Companhia;

xv.

aprovar a aplicação de recursos oriundos de incentivos fiscais;

xvi.

avocar para a sua órbita de deliberação assuntos de interesse da Sociedade escolhidos por
critérios próprios e deliberar sobre os casos omissos;

xvii.

limitado ao montante global anual aprovado pela Assembleia Geral, realizar a distribuição das
verbas de remuneração e previdenciária aos Administradores;

xviii.

autorizar, quando considerar necessária, a representação individual da Sociedade, por prazo
determinado, por meio de um membro da Diretoria ou de um procurador, devendo a
respectiva autorização indicar os atos que poderão ser praticados;

xix.

manifestar-se em relação a qualquer oferta pública tendo por objeto ações ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações da Sociedade, o qual deverá conter, entre
outras informações, opinião da Administração sobre eventual aceitação da oferta pública e
sobre o valor econômico da Sociedade; e

xx.

manifestar-se sobre eventos societários que possam dar origem a mudança de controle,
consignando se eles asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Sociedade.

O Conselho poderá atribuir funções especiais à Diretoria ou a qualquer dos seus membros, bem
como instituir comitês para os dois órgãos, a fim de tratar de assuntos específicos. O Conselho também
deverá estar permanentemente preparado para implementar, quando necessário, plano previamente
concebido para a sucessão do executivo principal e dos que exerçam cargos de relevância na Bradespar.
12.1.a.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:
O Conselho de Administração, desde 12.5.2015, dispõe de Regimento Interno próprio, aprovado
em Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, e disponível no site da Companhia:
https://www.bradespar.com.br/BradescoBradespar/static_files/assets/pdf/governancacorporativa/documentos-corporativos/Regimento_CA_Final%2029102018.pdf
12.1.a.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:
A BRADESPAR não possui Comitê de Auditoria.
12.1.a.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:
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A auditoria independente da BRADESPAR responde ao Conselho de Administração e o reporte é
feito pelos próprios auditores independentes por meio de reuniões realizadas no decorrer do exercício.
A Bradespar adota a postura de atender às regulamentações que preservam a independência do auditor
externo na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, mantendo consistência
inclusive com os princípios internacionais, em atendimento aos procedimentos estabelecidos pela
Companhia, de que o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, não deve exercer funções
gerenciais no cliente e não deve promover os interesses de seu cliente. Adicionalmente, em caso de
contratação de outros serviços, o escopo e os procedimentos dos referidos serviços são discutidos com
os auditores independentes, para que não afetem as regras de independência estabelecidas.
A Bradespar informa que, no exercício de 2020, não contratou e nem teve serviços prestados pelo
auditor independente não relacionados à auditoria externa.
12.1.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:
Aos Diretores compete administrar e representar a Sociedade, com poderes para obrigá-la em
quaisquer atos e contratos de seu interesse, podendo transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar e
onerar bens, observando-se que, quando de valores superiores a 1% do patrimônio líquido da Sociedade,
deverá, necessariamente, haver autorização do Conselho de Administração.
Compete especificamente a cada membro da Diretoria:
a)

Diretor-Presidente:
I.
presidir as reuniões da Diretoria;
II. coordenar a atuação dos Diretores sob sua supervisão, acompanhando os respectivos
desempenhos;
III. fixar os trabalhos a serem desenvolvidos pelos Diretores sem designação especial, no
âmbito das atribuições que lhes forem fixadas pelo Conselho de Administração;
IV. gerir operacional e administrativamente a Sociedade;
V. estabelecer as normas internas e operacionais;
VI. propor a submissão de questões ao Conselho de Administração;

b)

Diretores sem designação especial:
I.
coordenar e dirigir as atividades de suas respectivas áreas, reportando-se ao DiretorPresidente;
II. colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho de seus encargos, prestando
suporte administrativo e operacional no desenvolvimento das atividades da Sociedade;
e
III. estruturar os serviços operacionais da Sociedade, de acordo com as normas
estabelecidas pelo Diretor-Presidente.

A Diretoria, dispõe de Regimento Interno próprio, aprovado em Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração, e disponível no site da Companhia:
https://www.bradespar.com.br/BradescoBradespar/static_files/assets/pdf/governancacorporativa/documentos-corporativos/Regimento%20Interno%20da%20Diretoria_150520.pdf
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12.1.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:
O Conselho Fiscal passou a ser permanente na AGOE de 24.4.2015. Dispõe de Regimento Interno
próprio, aprovado em Reunião Ordinária do Conselho de Fiscal de 10.11.2016, e está disponível no site da
Companhia:
https://www.bradespar.com.br/BradescoBradespar/static_files/assets/pdf/governancacorporativa/documentos-corporativos/Regimento_portugues_v1.pdf
12.1.d) mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou
comitê que se reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em
relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros;
ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação;
iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento
deste órgão; e
iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos.
Anualmente, tanto o Presidente do Conselho de Administração quanto o Órgão, como colegiado,
são avaliados pelas acionistas controladoras, com base em indicadores por elas estabelecidos, que
consideram:
Para os Conselheiros, individualmente:
















Respeito ao Estatuto Social;
Lealdade;
Sigilo sobre Informações;
Probidade;
Valores e Objetivos da Sociedade;
Atribuições;
Instrução;
Expertise;
Disponibilidade de Tempo;
Motivação;
Responsabilidade;
Governança Corporativa;
Gestão de Riscos;
Conflito de Interesses; e
Relacionamento com os demais Órgãos da Administração, Fiscalização e Assessoramento.

E para o Órgão, como colegiado:
 Atribuições;
 Relacionamentos; e
 Diversidade.
As acionistas controladoras analisam os resultados das avaliações, identificando os pontos para
melhoria do órgão, bem como as ações a serem implementadas, de modo a submeter os nomes dos
candidatos para possível processo de reeleição.
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Conforme Capítulo X, Artigo 12 do Regimento Interno do Órgão, o Diretor-Presidente e a Diretoria
passaram a ser avaliados anualmente, pelo Conselho de Administração, a partir do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, por meio de um processo que está em consonância com a
condução das estratégias corporativas da Sociedade, considerando-se: (i) postura ética, (ii) ausência de
conflito de interesses com a Companhia, (iii) interação com o Conselho de Administração, (iv) zelo pela
imagem da Companhia, (v) pensamento estratégico, (vi) equilíbrio de curto/longo prazos, (vii) visão
sistêmica, (viii) multidisciplinariedade, (ix) firmeza e clareza conceitual, (x) consciência de suas
responsabilidades, e (xi) atualização com as principais demandas de mercado.
Com base nos resultados das avaliações dos Diretores e do Diretor-Presidente, compete ao
Conselho deliberar sobre a permanência ou não dos Executivos. Os critérios de avaliação de
desempenho do Diretor-Presidente e dos demais Diretores são formalizados no exercício social
corrente, de modo que as avaliações referentes ao exercício social anterior são realizadas no ano
subsequente, dentro dos quatro primeiros meses do ano.
Devido à sua estrutura administrativa enxuta, a Bradespar não possui comitês.
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a.

prazos de convocação

A BRADESPAR disponibiliza toda a documentação referente às assembleias com prazo de, pelo
menos, 30 dias de antecedência.
b.

competências

As Assembleias Gerais, convocadas e instaladas de acordo com a lei e o Estatuto Social, têm
poderes para decidir todos os negócios relacionados ao objeto da Sociedade e tomar as decisões que
julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Esse tema é tratado no Capítulo XI (Artigos 121 a
137) da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Em conformidade com o Art. 132 da Lei no 6.404/76, as Sociedades por Ações devem realizar sua
Assembleia Geral Ordinária nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para
tratar das seguintes matérias:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e
III - eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal.
Para os demais casos, tais como reforma do estatuto social, deliberação sobre transformação,
fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e
julgar-lhes as contas, grupamento e desdobramento de ações, deve ser convocada Assembleia Geral
Extraordinária.
c.
endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral
estarão à disposição dos acionistas para análise
Os documentos relativos às Assembleias Gerais, como Editais de Convocação e Propostas do
Conselho de Administração, bem como o Manual para Participação dos Acionistas em Assembleias Gerais
e o Boletim de Voto a Distância, são colocados à disposição dos acionistas na sede da Bradespar, na
Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira César, São Paulo, SP - CEP 01310-917, e nos sites da Bradespar
(www.bradespar.com.br - Informações aos Investidores - Fatos-Relevantes); da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresaslistadas.htm) e da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc).
d.

identificação e administração de conflitos de interesses

Conforme estabelecido pela Lei no 6.404/76, o acionista deve exercer o direito de voto no
interesse da Companhia. Será considerado abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à
Companhia ou a outros acionistas, ou obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que
resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Companhia ou para outros acionistas.
Durante a assembleia, o acionista que possuir interesses conflitantes com os da Companhia em
determinada deliberação deve comunicar o fato imediatamente e abster-se de participar da discussão e
votação de tal item. A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse
conflitante com o da Companhia é anulável. O acionista responderá pelos danos causados e será
obrigado a transferir, para a Companhia, as vantagens que tiver auferido.
e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
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A Administração da BRADESPAR não solicita procurações para o direito de voto, ficando a critério
do acionista a sua representatividade nas Assembleias Gerais.
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

Quando o acionista se fizer representar por procurador, a regularidade da procuração terá de ser
examinada antes do início da Assembleia Geral.
Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos das Assembleias, o
comprovante de titularidade das ações, o instrumento de mandato e eventual declaração de voto,
podem, a critério do acionista, ser depositados na sede da Sociedade, preferencialmente, com pelo
menos 2 (dois) dias úteis de antecedência da Assembleia Geral ou no Banco Bradesco S.A. (escriturador
das ações de emissão da Sociedade) - Secretaria Geral - Área Societária – Núcleo Cidade de Deus - 4o
andar do Prédio Vermelho - Vila Yara - Osasco, SP - CEP 06029-900. Cópia da documentação poderá
ainda ser encaminhada, antecipadamente, para o e-mail bradespar@bradespar.com.
Antes de seu encaminhamento à Bradespar, os documentos societários e de representação das
pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para
a língua portuguesa. As respectivas traduções deverão ser registradas no Registro de Títulos e
Documentos (não será necessária a tradução juramentada).
g.

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de
firma, notarização e consularização

A Sociedade receberá versão impressa do Boletim juntamente com as versões impressas dos
documentos indicados na tabela abaixo, por correio postal, impreterivelmente, 7 (sete) dias anteriores à
realização da assembleia, em sua sede social, na Avenida Paulista, 1.450, 9o andar, Cerqueira César, São
Paulo, SP.
A fim de que o acionista não tenha seu voto desconsiderado por eventual vício, a Sociedade solicita
que os Boletins sejam recepcionados até 10 (dez) dias anteriores à Assembleia, tempo hábil para que
sejam requeridos eventuais ajustes, os quais deverão ser tempestivamente regularizados e devolvidos à
Sociedade até o prazo informado no parágrafo anterior.
Antes de seu encaminhamento à Bradespar, os documentos societários e de representação das
pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão ser traduzidos para
a língua portuguesa. As respectivas traduções deverão ser registradas no Registro de Títulos e
Documentos (não será necessária a tradução juramentada).
Caso a documentação física elencada no quadro abaixo não seja recepcionada na sua sede social
até o prazo informado anteriormente, a Bradespar comunicará ao acionista que os votos proferidos via
Boletim serão desconsiderados.
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Documentos a serem apresentados juntamente com o Boletim
CPF e Documento de identidade com foto do acionista ou de seu
representante legal¹
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado²
Documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de
representação, se for o caso²
Regulamento consolidado e atualizado do fundo

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Fundo de
Inv.

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-

-

X

¹ Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida;
² Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto .

h.

se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a
distância ou de participação a distância

Para os investidores com ações custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, além dos
processos de participação acima elencados, a Bradespar também permitirá, gratuitamente, o exercício
do direito de voto de modo eletrônico. Assim, o acionista que desejar deverá acessar o link
disponibilizado no manual de assembleia, solicitar acesso à plataforma de votação e fornecer as
informações necessárias à confirmação da sua condição de acionista da Bradespar.
A Bradespar ressalta que o procedimento de votação por meio da plataforma eletrônica deverá
estar concluído com até 72 horas de antecedência do horário da Assembleia.
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

Observados os percentuais de determinada espécie de ações previstos nos Anexos N e/ou O da
Resolução CVM nº 81/2022, conforme o caso, propostas para deliberação, chapas ou candidatos a
membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância poderão ser
enviadas à Companhia por meio do e-mail bradespar@bradespar.com.
O envio dos nomes de candidatos a membros do conselho de administração ou conselho fiscal
deve ocorrer no período compreendido entre: i) o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará
a assembleia geral e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de sua realização, no caso de assembleia
geral ordinária; ou ii) o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de
assembleia geral para eleição de membros do conselho de administração e do conselho fiscal e até 25
(vinte e cinco) dias antes da data de realização da assembleia, no caso de assembleia geral extraordinária
convocada para esse fim.
Para demais propostas de deliberação, o envio deve ocorrer no período compreendido entre o
primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral ordinária e até 45 (quarenta e
cinco) dias antes da data de sua realização.

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

Disponibilização do seguinte canal eletrônico para envio de comentários dos acionistas:
bradespar@bradespar.com.
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k.

outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância

Além da opção de enviar o boletim de voto a distância diretamente à Companhia, o acionista pode
utilizar uma das opções abaixo descritas:
1) ao escriturador das ações da Sociedade, por meio de toda a Rede de Agências Bradesco
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas no
Bradesco, na qualidade de escriturador das ações de emissão da Bradespar:
Toda a Rede de Agências Bradesco no Brasil está disponível para, durante o horário de expediente
bancário local, tomar as providências para que o acionista exerça seu voto a distância. Para tanto, ele
deverá acessar o site da Companhia (www.bradespar.com.br) ou o site da CVM
(http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc), imprimir o Boletim, preenchê-lo, rubricar todas as páginas e
assiná-lo.
Munido do Boletim preenchido, rubricado e assinado, bem como dos documentos constantes da
tabela informada no item g, conforme o caso, o acionista deverá comparecer a qualquer uma das
Agências Bradesco, até 7 (sete) dias anteriores à realização da assembleia, durante o horário de
expediente bancário local, para que as informações constantes do seu Boletim, na sua presença, sejam
transferidas para os sistemas do Bradesco, recebendo o comprovante tão logo seja concretizada a
votação.
Antes de seu encaminhamento às Agências Bradesco, os documentos societários e de
representação das pessoas jurídicas e fundos de investimentos lavrados em língua estrangeira deverão
ser traduzidos para a língua portuguesa. As respectivas traduções deverão ser registradas no Registro
de Títulos e Documentos (não será necessária a tradução juramentada).
A Administração ressalta que os procedimentos acima não poderão ser adotados para os
acionistas detentores de ações custodiadas na B3 e/ou junto a qualquer outro agente de custódia. Nessa
hipótese, deverá ser observado o disposto no item 2 a seguir.
2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares
de ações depositadas em depositário central
Essa opção destina-se, exclusivamente, aos acionistas detentores de ações depositadas na
B3. Nesse caso, o voto a distância será exercido pelos acionistas de acordo com os procedimentos
adotados pelas Instituições e/ou Corretoras que mantém suas posições em custódia:
O acionista titular de ações depositadas na B3 que optar por exercer o seu direito de voto a
distância deverá fazê-lo mediante a transmissão de sua instrução de voto à Instituição e/ou Corretora
(Agente de Custódia) que mantém suas ações em custódia, observadas as regras determinadas por esses
últimos que, na sequência, encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da B3.
Como a prestação do serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do Boletim
é facultativa para os Agentes de Custódia, o Bradesco recomenda que o acionista verifique se o seu
custodiante está habilitado a prestar tal serviço e quais os procedimentos por eles estabelecidos para
emissão das instruções de voto, bem como os documentos e informações por eles exigidos.
A Bradespar informa que caso seu respectivo Agente de Custódia não preste o serviço de voto a
distância, o acionista terá a opção de enviar seu Boletim e documentos aplicáveis diretamente à própria
Sociedade, conforme já mencionado no item g.
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a.

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

O Conselho de Administração realizou, no último exercício social, o total de 6 (seis) reuniões, sendo
2 (duas) ordinárias e 4 (quatro) 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:
Não existe acordo de acionistas da BRADESPAR.

c.

Regras de identificação e administração de conflitos de interesses:

Os mecanismos para administrar conflitos de interesses, incluindo previsão de abstenção do
membro do conselho de administração em caso de conflito de interesse, estão formalizados no
Regimento Interno do Conselho de Administração. Porém, tanto o Regimento Interno do Conselho de
Administração quanto o da Diretoria tratam do tema, no âmbito do Órgão, estabelecendo que o
Administrador não deve intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da Companhia ou com o de qualquer investida e deliberar na presença de qualquer conflito de interesses,
cabendo-lhes cientificar o seu impedimento e se afastar, inclusive fisicamente, das discussões e das
deliberações em relação ao tema específico, registrando-se o afastamento em ata.
O Código de Conduta Ética da Bradespar, em seu item 2.2.1. (Princípio da Integridade – Conflito de
Interesses), define que o conflito de interesses ocorre quando existe a possibilidade de confronto direto
ou indireto entre os interesses pessoais de colaboradores e os da Bradespar, que possam comprometer
ou influenciar de maneira indevida o desempenho de suas atribuições e responsabilidades. O interesse
é caracterizado por toda e qualquer vantagem em favor próprio ou de terceiros (parentes, amigos etc.)
com os quais se tem ou já se teve relações pessoais, comerciais ou políticas.
Diante de qualquer conflito de interesses, administradores, funcionários, parceiros de negócios,
fornecedores e prestadores de serviços da Bradespar e suas sociedades controladoras e controladas,
direta ou indiretamente devem ser diligentes quanto às decisões, de modo a zelar pelo patrimônio da
Bradespar, de seus acionistas, investidores e demais partes relacionadas.
O Código também estabelece que diante de qualquer conflito de interesses, o administrador, o
funcionário ou o colaborador deve informar o fato tempestivamente ao seu superior hierárquico e ao(s)
seu(s) par(es) envolvido(s) e se afastar, inclusive fisicamente, das discussões e das deliberações em
relação ao tema específico. Caso o conflitado não se manifeste, outra pessoa poderá fazê-lo, caso dele
tenha conhecimento.
A Companhia adota também os mecanismos previstos na Lei das Sociedades por Ações para tratar
deliberações envolvendo conflito de interesse. De acordo com o Artigo 156 da Lei no 6.404/76, é vedado
ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
Sociedade, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindolhe cientificá-los de seu impedimento e fazer constar, em ata de reunião do Conselho de Administração
ou da Diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
Nesse sentido, os administradores da Companhia devem abster-se de votar nas deliberações
relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social: (ii) à
aprovação de suas contas como administrador: e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de
modo particular ou que seu interesse conflite com o da Companhia.
d.

Se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
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12. Assembléia e administração / 12.3 - Regras, políticas e práticas do CA

i.
ii.

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
principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros

Não há Política de Indicação.
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12. Assembléia e administração / 12.4 - Cláusula compromissória - resolução de conflitos

Não há.
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
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

Marcelo Santos Dall'Occo

11/08/1966

Pertence apenas à Diretoria

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos Diretores
que serão eleitos em 2023

1

054.500.438-13

Contador

40 - Pres. C.F.Eleito p/Controlador

30/04/2022

Sim

0%

Denise Aguiar Alvarez

24/01/1958

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

22

032.376.698-65

Educadora

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

29/04/2022

Sim

100%

Alexandre da Silva Glüher

14/08/1960

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

2

282.548.640-04

Bancário

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

29/04/2022

Sim

84%

Milton Matsumoto

24/04/1945

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

11

081.225.550-04

Bancário

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

29/04/2022

Sim

100%

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

21/12/1943

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

13

021.698.868-34

Bancário

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

29/04/2022

Sim

66%

Não há

Não há.

Não há

Não há.

Não há.
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Luiz Carlos Trabuco Cappi

06/10/1951

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

12

250.319.028-68

Bancário

20 - Presidente do Conselho de
Administração

29/04/2022

Sim

100%

José Luiz Osório de Almeida Filho

08/10/1951

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

2

051.367.447-07

Engenheiro

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

29/04/2022

Não

100%

Maurício Machado de Minas

01/07/1959

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

2

044.470.098-62

Bancário

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

01/05/2022

Sim

100%

Rubens Aguiar Alvarez

23/10/1972

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

0

136.527.778-08

Economista

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

29/04/2022

Sim

0%

Fernando Jorge Buso Gomes

06/06/1956

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros/Diretores que
serão eleitos em 2023

4

370.624.177-34

Economista

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

04/05/2022

Sim

100%

Não há

Não há

Não há
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Número de Mandatos
Consecutivos

Descrição de outro cargo / função

Diretor de Relações com Investidores.
Na Diretoria, possui 7 mandatos
consecutivos, com data de eleição em
29.4.2022 e posse em 4.5.2022 como
Diretor-Presidente.
Joaquim Caxias Romão

25/08/1960

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

1

010.264.668-65

Advogado

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

09/05/2022

Sim

100%

João Batista de Moraes

13/09/1957

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

17

863.025.078-04

Advogado

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

11/05/2022

Sim

100%

Wilfredo João Vicente

04/07/1969

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

1

591.561.989-49

Administrador

44 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/preferencialistas

09/05/2022

Não

100%

Fabio Guimarães Vianna

19/03/1965

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

1

088.476.008-12

Administrador

47 - C.F.(Suplent)Eleito
p/preferencialistas

16/05/2022

Não

0%

28/06/1952

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

3

Não há

Não há

Não há

Não há
João Carlos de Oliveira
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12. Assembléia e administração / 12.5/6 - Composição e experiência prof. da adm. e do CF
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

171.602.609-10

Consultor Empresarial

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

09/05/2022

Sim

100%

Ricardo Reisen de Pinho

03/01/1961

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

4

855.027.907-20

Engenheiro

48 - C.F.(Suplent)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

11/05/2022

Não

100%

RAPHAEL MANHÃES MARTINS

08/02/1983

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

2

096.952.607-56

Advogado

45 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/Minor.Ordinaristas

09/05/2022

Não

0%

Ariovaldo Pereira

16/07/1952

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

12

437.244.508-34

Contador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

09/05/2022

Não

100%

Artur Padula Omuro

23/09/1961

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

0

024.712.498-25

Administrador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

11/05/2022

Sim

0%

Frederico William Wolf

12/05/1957

Conselho Fiscal

29/04/2022

1 (um) ano, estendido até a
posse dos novos
Conselheiros que serão
eleitos na AGO de 2023

0

882.992.108-44

Administrador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

16/05/2022

Sim

0%

Não há.
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Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Marcelo Santos Dall'Occo - 054.500.438-13
Item 12.5.m: Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Diretor. Item
12.5.m.i: Banco Bradesco S.A. Setor de atividade: Bancos. Cargo: Diretor Departamental Cielo S.A. 12.4.2018 a 12.3.2020 - Membro Efetivo do Conselho Fiscal Elo Participações S.A. 29.4.2014 a 28.4.2017Membro Efetivo do Conselho Fiscal Elo Serviços S.A. 22.2.2018 a 10.6.2020 - Membro Suplente do Conselho Fiscal Fundação Bradesco 11.3.2013 a 8.3.2021 - Membro da Mesa Regedora Item
12.5.m.ii: Instituto Kirton Solidariedade 24.4.2020 a 8.3.2021 - Presidente do Conselho Fiscal Top Clube Bradesco, Segurança, Educação e Assistência Social 30.4.2018 a 8.3.2021 - Membro Suplente do Conselho
Fiscal
Denise Aguiar Alvarez - 032.376.698-65
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de
atividade: Bancos. Cargo: Membro do Conselho de Administração (Conselheira Não Executiva). BBD Participações S.A. Membro do Conselho de Administração Fundação Bradesco Membro da Mesa Regedora e
Diretora Adjunta Cidade de Deus-Companhia Comercial de Participações Membro do Conselho de Administração e Diretora Bradseg Participações S.A. Membro do Conselho de Administração NCD Participações
Ltda. 30.12.2013 - Diretora Adjunta. Item 12.5.m.ii Associação Pinacoteca Arte e Cultura ±APAC Membro do Conselho de Administração Canal Futura Membro do Conselho Consultivo Fundação Roberto Marinho
Membro do Conselho Curador Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) Membro do Conselho Deliberativo ADC Bradesco - Associação Desportiva Classista Diretora-Presidente Congregação de Santa Cruz do
Brasil Membro do Conselho Administrativo do Colégio Santa Cruz (caráter consultivo) High Level Reflection Group for Strategic Transformation ±UNESCO Membro.
Alexandre da Silva Glüher - 282.548.640-04
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Item 12.5.m. Banco Bradesco S.A. Setor de
atividade: Bancos. Cargo: Membro do Conselho de Administração. e Diretor de Relações com Investidores.
BBD Participações S.A. Membro do Conselho de Administração. Nova Cidade de Deus Participações S.A. Diretor. Fundação Bradesco. Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente. Cidade de Deus - Companhia
Comercial de Participações. Membro do Conselho de Administração.Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. Setor de atividade: Arrendamento Mercantil. Cargo: Membro do Conselho de Administração
Conselheiro Não Executivo). De 30.4.2014 a 29.4.2018 - Diretor Vice-Presidente. NCF Participações S.A. Setor de atividade: Holdings de instituições não-financeiras. Cargo: Membro do Conselho de Administração.
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi 30.4.2014 a 12.3.2018 - Diretor BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. Membro do Conselho de Administração Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo 28.4.2017
a 12.3.2018 - Diretor Geral Banco Bradescard S.A. 25.4.2017 a 12.3.2018 - Diretor Gerente Banco Bradesco BBI S.A. 26.3.2014 a 12.3.2018 - Diretor Vice-Presidente Banco Bradesco BERJ S.A. 14.2.2014 a
12.3.2018 - Diretor Vice-Presidente Banco Bradesco Financiamentos S.A. 27.4.2017 a 12.3.2018 - Diretor Gerente Banco Digio S.A. 25.3.2022 - Membro do Conselho de Administração Banco Losango S.A. - Banco
Múltiplo 28.4.2017 a 12.3.2018 - Diretor Gerente BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 28.4.2017 a 30.10.2017 - Diretor Geral Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários 28.4.2017 a 30.10.2017 - Diretor Geral Bradescard Elo Participações S.A. 24.4.2017 a 12.3.2018 - Diretor Gerente Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 28.4.2014 a 12.3.2018 - Diretor
Vice-Presidente BRADSEG PARTICIPAÇÕES S.A. Membro do Conselho de Administração BAC Florida Bank 28.4.2021 - Diretor-Presidente Bitz Instituição de Pagamento S.A. 16.1.2020 - Membro do Conselho de
Administração Bradesco Saúde S.A. 28.4.2020 - Membro do Conselho de Administração NCD Participações Ltda. 30.4.2014 - Diretor Gerente Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. 10.3.2014 a 12.3.2018±
Diretor 31.3.2020 - Membro do Conselho de Administração Item 12.5.m.ii -.Milton Matsumoto - 081.225.550-04
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12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de
atividade: Bancos. Cargo: Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo) BBD Participações S.A. Membro do Conselho de Administração e Diretor Nova Cidade de Deus Participações S.A.
Diretor. Fundação Bradesco Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente. Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações. Membro do Conselho de Administração e Diretor. Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Setor de atividade: Arrendamento Mercantil. Cargo: Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). NCF Participações S.A. Setor de atividade: Holdings de
instituições não-financeiras. Cargo: Membro do Conselho de Administração. BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. Membro do Conselho de Administração Bradseg Participações S.A. Membro do Conselho de
Administração BAC Florida Bank 28.4.2021 - Diretor Vice-Presidente Bitz Instituição de Pagamento S.A. 16.1.2020 - Membro do Conselho de Administração Bradesco Saúde S.A. 28.4.2020 - Membro do Conselho
de Administração BSP Park Estacionamentos e Participações S.A. 30.11.2012 - Membro do Conselho de Administração Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. 31.3.2020 - Membro do Conselho de Administração
NCD Participações Ltda. 30.12.2013 - Diretor Gerente. Item 12.5.m.ii -.Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - 021.698.868-34
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A.
Setor de atividade: Bancos. Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. Setor de atividade: Arrendamento Mercantil.
Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). BBD Participações S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente Nova Cidade de Deus
Participações S.A. Diretor Vice-Presidente. Fundação Bradesco. Vice-Presidente da Mesa Regedora e Diretor Vice-Presidente Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações. Vice-Presidente do
Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente NCF Participações S.A. Setor de atividade: Holdings de instituições não-financeiras. Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração. Banco Bradesco
BERJ S.A. 14.2.2014 a 30.4.2018 - Diretor-Presidente Bradesco Saúde S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração
Bradseg Participações S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi 19.3.2018 a 30.4.2019 - Diretor Geral Bitz Instituição de Pagamento S.A. VicePresidente do Conselho de Administração Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração. Item 12.5.m.ii -.Luiz Carlos Trabuco Cappi - 250.319.028-68
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). De 28.4.2014 a 27.4.2018 exerceu o cargo
de Vice-Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de atividade: Bancos. Cargo: Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Não
Executivo). De março de 2014 a outubro de 2017, exerceu o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Executivo), cumulativamente com o de Diretor-Presidente, que exerceu de março
de 2009 a março de 2018. BBD Participações S.A. Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. Nova Cidade de Deus Participações S.A. Diretor Presidente. Fundação Bradesco. Presidente da
Mesa Regedora e Diretor Presidente. Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações. Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil.
Setor de atividade: Arrendamento Mercantil. Cargo: Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro não Executivo). No período de 30.4.2009 a 30.4.2018, exerceu o cargo de Diretor-Presidente. NCF
Participações S.A. Setor de atividade: Holdings de instituições não-financeiras. Cargo: Presidente do Conselho de Administração. Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi 30.4.2015 a 29.4.2017 Diretor Banco Bradesco BBI S.A. 28.4.2009 a 26.4.2018 - Diretor-Presidente Bradesco Saúde S.A. Presidente do Conselho de Administração BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. Presidente do Conselho de
Administração Elo Participações S.A. Presidente do Conselho de Administração Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 14.4.2009 a 30.4.2018 - Diretor-Presidente Banco Bradesco Europa S.A. 13.4.2016 a
27.3.2017 - Presidente do Conselho de Administração Banco Bradesco Financiamentos S.A. 30.4.2009 a 27.4.2017 - Diretor-Presidente Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários 13.4.2009 a 28.4.2017 - Diretor-Presidente Banco Bradescard S.A. 29.10.2009 a 25.4.2017 - Diretor-Presidente Banco Bradesco BERJ S.A. 14.2.2014 a 28.4.2017 - Diretor Vice-Presidente Banco
Losango S.A. - Banco Múltiplo 1o.7.2016 a 28.4.2017 - Diretor-Presidente Bradescard Elo Participações S.A. 26.3.2009 a 24.4.2017 - Diretor-Presidente BANCO DIGIO S.A. (EX-Banco CBSS S.A.) 22.4.2009 a
29.2.2016 - Diretor-Presidente BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 13.4.2009 a 28.4.2017 - Diretor-Presidente Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo 1o.7.2016 a 28.4.2017 - Diretor-Presidente
Ágora Corretora de Seguros S.A. 20.4.2009 a 28.4.2017 - Diretor-Presidente Bradport - S.G.P.S. Sociedade Unipessoal, Lda. 27.5.2011 a 27.3.2017 ±Gerente Bradseg Participações Ltda. Presidente do Conselho
de Administração Fleury S.A. Membro Efetivo do Conselho de Administração Odontoprev 3.5.2019 - Presidente do Conselho de Administração Bitz Instituição de Pagamento S.A. 16.1.2020 - Presidente do
Conselho de Administração Companhia Brasileira de Gestão de Serviços ±Orizon 29.3.2021 - Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A. (ex-Barinas
Holdings S.A.) 31.3.2020 - Presidente do Conselho de Administração. Item 12.5.m.ii -.José Luiz Osório de Almeida Filho - 051.367.447-07
12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro do Conselho de Administração. Item 12.5.m.i -.- Item 12.5.m.ii Jardim Botânico Investimentos (desde
2003) Sócio Fundador CVM Presidente Instituto Íbero-Americano de Mercado de Valores Presidente BNDES/BNDESPar Diretor BRF (desde 2018), Elba Equipamentos e Serviços S.A. (desde 2010), MZ Group
(2009 -2018), Banco Triângulo (2003-2017), Invest Tur Membro do Conselho de Administração Smiles/GOL; e Votorantim Celulose e Papel/Aracruz Membro do Comitê Independente (Parecer de Orientação Nº 35
da CVM).
Maurício Machado de Minas - 044.470.098-62
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12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de
atividade: Bancos. Cargo: Membro do Conselho de Administração (conselheiro não executivo). De janeiro de 2014 a janeiro de 2019 exerceu a função de Diretor Vice-Presidente Executivo. BBD Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração. Nova Cidade de Deus Participações S.A. Diretor. Fundação Bradesco Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente. Cidade de Deus - Companhia Comercial de
Participações. Setor de atividade: Holding. Cargo: Membro do Conselho de Administração. Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil. Setor de atividade: Arrendamento Mercantil. Cargo: Membro do
Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). NCF Participações S.A. Setor de atividade: Holdings de instituições não-financeiras. Cargo: Membro do Conselho de Administração. De 28.6.2016 a
28.1.2019 exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente. Banco Bradescard S.A. 25.4.2017 a 28.1.2019 - Diretor Gerente Banco Bradesco BBI S.A. 26.3.2014 a 28.1.2019 - Diretor Vice-Presidente Banco Bradesco
BERJ S.A. 30.4.2018 a 28.1.2019 - Diretor Gerente Banco Bradesco Financiamentos S.A. 27.4.2017 a 28.1.2019 - Diretor Gerente Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo 28.4.2017 a 28.1.2019 - Diretor Gerente
Banco Digio S.A. 25.3.2022 - Membro do Conselho de Administração BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 28.4.2017 a 28.1.2019 - Diretor Gerente Bradescard Elo Participações S.A. 24.4.2017
a 28.1.2019 - Diretor Gerente Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 30.4.2018 a 28.1.2019 - Diretor Gerente BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. Membro do Conselho de Administração Kirton Bank
S.A. - Banco Múltiplo 28.4.2017 a 28.1.2019 - Diretor Gerente BRADSEG PARTICIPAÇÕES S.A. Membro do Conselho de Administração CPM Holdings Limited Membro do Conselho de Administração Bitz
Instituição de Pagamento S.A. 16.1.2020 - Membro do Conselho de Administração Bradesco Saúde S.A. 28.4.2020 - Membro do Conselho de Administração BSP Park Estacionamentos e Participações S.A.
30.4.2018 - Membro do Conselho de Administração Fleury S.A. 30.4.2021 - Membro Suplente Conselho de Administração NCD Participações Ltda. 30.4.2014 - Diretor Gerente Next Tecnologia e Serviços Digitais
S.A. 31.3.2020 - Membro do Conselho de Administração. Item 12.5.m.ii FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos Membro do Conselho da CIAB.
Rubens Aguiar Alvarez - 136.527.778-08
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro do Conselho de Administração). Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de atividade: Bancos. Cargo:
Membro do Conselho de Administração (Conselheiro Não Executivo). Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações 2021 - Membro do Conselho de Administração e Diretor Fundação Bradesco
28.4.2021 - Membro da Mesa Regedora e Diretor Adjunto NCD Participações Ltda. 30.4.2021 - Diretor Adjunto Item 12.5.m.ii Santa Maria Agropecuária Ltda ±Setor de atividade: Citricultura / cana de açúcar /
pecuária Cargo: Sócio Diretor Presidente Aguiar Alvarez Empreendimentos e Participações Ltda. Setor de atividade: Adm, incorporação e compra e venda de imóveis. Cargo: Sócio Diretor Presidente.
Fernando Jorge Buso Gomes - 370.624.177-34
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente. Em atendimento ao disposto no item 4.3 do
Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da B3 S.A. ±Brasil, Bolsa, Balcão, que veda o exercício dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente pela
mesma pessoa por prazo superior a 180 dias, em 13.4.2020, renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração que vinha ocupando interinamente desde 16.10.2019, permanecendo como Membro
do referido Órgão e como Diretor-Presidente. Item 12.5.m.i -.- Item 12.5.m.ii Vale S.A. Vice-Presidente do Conselho de Administração Scopus Soluções em TI Ltda. Diretor.
Joaquim Caxias Romão - 010.264.668-65
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de atividade: Bancos. Cargo: Membro
Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.ii -.João Batista de Moraes - 863.025.078-04
12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i -.- Item 12.5.m.ii -.Wilfredo João Vicente - 591.561.989-49
12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i -.- Item 12.5.m.ii Multicorp Participações Ltda. Diretor
Presidente Eternit S.A. Membro Suplente do Conselho de Administração.
Fabio Guimarães Vianna - 088.476.008-12
12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i -.- Item 12.5.m.ii Paramount Pictures Latam Setor de
Atividade: Entretenimenti Cargo: CEO Rimo Entertainment Setor de Atividade: Entretenimento Cargo: CEO.
João Carlos de Oliveira - 171.602.609-10
12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de atividade: Bancos. Cargo: De
março de 2013 a março de 2019, exerceu o cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.ii -.Ricardo Reisen de Pinho - 855.027.907-20
12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i -.- Item 12.5.m.ii Light S/A Membro do Conselho de
Administração Brado Logística Membro do Conselho de Administração Oi S/A (2016-2019), EMGEA (2018-2019) e BRInsurance (2016-2018) Membro do Conselho de Administração Lojas Americanas Membro do
Conselho Fiscal.
RAPHAEL MANHÃES MARTINS - 096.952.607-56
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12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i -.- Item 12.5.m.ii Faoro & Fucci Advogados Sócio Eternit S.A.
Membro titular do Conselho de Administração Vale S.A. Membro do Conselho Fiscal Oi S.A. Membro do Conselho Fiscal Empresas controladas pela JHSF Participações S.A. Membro do Conselho Fiscal Light S.A.
(2018 a 2019) Membro do Conselho de Administração Light S.A (2014 a 2018) e da Fibria Celulose S.A. (de 2016 a 2017) Membro do Conselho Fiscal.
Ariovaldo Pereira - 437.244.508-34
12.5.m. Emissor: BRADESPAR S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i Elo Participações S.A. Membro Efetivo do Conselho Fiscal Elo
Serviços S.A. Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.ii -.Artur Padula Omuro - 024.712.498-25
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de atividade: Bancos. Cargo:
Membro Suplente do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.ii -.Frederico William Wolf - 882.992.108-44
12.5.m. Emissor: Bradespar S.A. Setor de atividade: Emp. Adm. Part. - Extração Mineral. Cargo: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.i Banco Bradesco S.A. Setor de atividade: Bancos. Cargo:
Membro Suplente do Conselho Fiscal. Item 12.5.m.ii -.Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Marcelo Santos Dall'Occo - 054.500.438-13
N/A
Denise Aguiar Alvarez - 032.376.698-65
N/A
Alexandre da Silva Glüher - 282.548.640-04
N/A
Milton Matsumoto - 081.225.550-04
N/A
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme - 021.698.868-34
N/A
Luiz Carlos Trabuco Cappi - 250.319.028-68
N/A
José Luiz Osório de Almeida Filho - 051.367.447-07
N/A
Maurício Machado de Minas - 044.470.098-62
N/A
Rubens Aguiar Alvarez - 136.527.778-08
N/A
Fernando Jorge Buso Gomes - 370.624.177-34
N/A
Joaquim Caxias Romão - 010.264.668-65
N/A
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João Batista de Moraes - 863.025.078-04
N/A
Wilfredo João Vicente - 591.561.989-49
N/A
Fabio Guimarães Vianna - 088.476.008-12
N/A
João Carlos de Oliveira - 171.602.609-10
N/A
Ricardo Reisen de Pinho - 855.027.907-20
N/A
RAPHAEL MANHÃES MARTINS - 096.952.607-56
N/A
Ariovaldo Pereira - 437.244.508-34
N/A
Artur Padula Omuro - 024.712.498-25
N/A
Frederico William Wolf - 882.992.108-44
N/A
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12. Assembléia e administração / 12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui comitês.
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12. Assembléia e administração / 12.9 - Relações familiares

Nome

CPF

12.11 - Acordos /Seguros de administradores CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65 Bradespar S.A.

03.847.461/0001-92 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

136.527.778-08 Bradespar S.A.

03.847.461/0001-92

Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Rubens Aguiar Alvarez
Membro do Conselho de Administração
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

021.698.868-34

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2021
Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Vice-Presidente da Mesa Regedora e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

282.548.640-04

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Alexandre da Silva Glüher
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

250.319.028-68

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Presidente da Mesa Regedora e Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

032.376.698-65

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Membro do Conselho de Administração e Diretor (a)
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor (a) Adjunto (a)
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração e Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração e Diretor
Observação
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

081.225.550-04

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Milton Matsumoto
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Membro do Conselho de Administração
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

044.470.098-62

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlada Indireta

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Fernando Jorge Buso Gomes

370.624.177-34

Membro do Conselho de Adminisração, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores.
Pessoa Relacionada

Vale S.A.

33.592.510/0001-54

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Rubens Aguiar Alvarez

136.527.778-08

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração e Diretor
Observação

Administrador do Emissor
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

136.527.778-08

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Rubens Aguiar Alvarez
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Adjunto
Observação

Exercício Social 31/12/2020
Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Vice-Presidente da Mesa Regedora e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Vice-Presidente do Coselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Vice-Presidente do Coselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

032.376.698-65

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Membro do Conselho de Administração e Diretor (a)
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor (a) Adjunto (a)
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração e Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração e Diretor
Observação

PÁGINA: 114 de 236

Formulário de Referência - 2022 - BRADESPAR S.A.

Versão : 2

12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

081.225.550-04

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Milton Matsumoto
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Membro do Conselho de Administração
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

282.548.640-04

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

044.470.098-62

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Maurício Machado de Minas
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Diretor-Presidente e Membro da Mesa Regedora
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Presidente do Conselho de Administração
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

250.319.028-68

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlada Indireta

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi
Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Fernando Jorge Buso Gomes

370.624.177-34

Membro do Conselho de Adminisração, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores.
Pessoa Relacionada

Vale S.A.

33.592.510/0001-54

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

370.624.177-34

Controle

Controlada Direta

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2019
Administrador do Emissor

Fernando Jorge Buso Gomes

Membro do Conselho de Adminisração, Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores.
Pessoa Relacionada

Vale S.A.

33.592.510/0001-54

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Presidente do Conselho de Administração e Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

250.319.028-68

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Luiz Carlos Trabuco Cappi
Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Presidente da Mesa Regedora e Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Presidente do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Luiz Carlos Trabuco Cappi

250.319.028-68

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Vice-Presidente da Mesa Regedora e Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

021.698.868-34

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

021.698.868-34

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função

Administrador do Emissor

Carlos Alberto Rodrigues Guilherme
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor Vice-Presidente
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração e Diretora
Observação

Administrador do Emissor

Denise Aguiar Alvarez

032.376.698-65
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretora Adjunta
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração e Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração e Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

081.225.550-04

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto
Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração
Observação
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

282.548.640-04

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Cargo/Função
Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher
Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Regedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Milton Matsumoto

081.225.550-04

Membro do Conselho de Administração
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Ainda não era administrador no exercício de 2019
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Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Pessoa Relacionada

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

61.529.343/0001-32

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Direto

Controle

Controlador Direto

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Fundação Bradesco

60.701.521/0001-06

Membro da Mesa Ricegedora e Diretor Gerente
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas

044.470.098-62

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

NCF Participações S.A.

04.233.319/0001-18

Membro do Conselho de Administração e Diretor Vice-Presidente
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12. Assembléia e administração / 12.10 - Relações de subord., prest. serviço ou controle

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

044.470.098-62

Controle

Controlador Indireto

Controle

Controlador Indireto

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

Maurício Machado de Minas
Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

04.866.462/0001-47

Diretor
Observação

Administrador do Emissor

Alexandre da Silva Glüher

282.548.640-04

Ainda não era administrador no exercício de 2019
Pessoa Relacionada

BBD Participações S.A.

07.838.611/0001-52

Membro do Conselho de Administração
Observação
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A BRADESPAR contrata, com prazo de vigência de doze meses, o Seguro de Responsabilidade Civil Geral de
Administradores (Seguro Directors & Officers – D&O).
Por segurado, entende-se toda e qualquer pessoa física que seja ou venha a ser, conforme o caso, membro do
Conselho de Administração, da Diretoria, do Conselho Fiscal ou de qualquer outro órgão estatutário ou órgão criado pelo
contrato ou estatuto social da BRADESPAR ou suas controladas, ou qualquer empregado que tenha poderes de gestão
e/ou representação perante terceiros ou cujo cargo implique na representação de fato ou de direito da empresa perante
terceiros.
Para o período de 20.11.2021 a 20.11.2022, a cobertura contratada foi de R$ 60 milhões, sendo que o prêmio total
foi de R$ 262,7 mil.
No que diz respeito ao pagamento de multas pelas Seguradoras, conforme Ofício-Circular CVM/SEP/Anual/2022, a
Administração da Companhia acredita que tais pagamentos são adequados e visam o melhor interesse da Companhia,
pois permitem aos administradores maior segurança no exercício de suas funções e atividades. Cabe lembrar que não há
cobertura pelas Seguradoras se for apurado eventual dolo, fraude ou má-fé pelo administrador.
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12. Assembléia e administração / 12.12 - Outras inf. relev. - Assemb. e Adm

1)

As informações a seguir complementam às fornecidas no item 12.5:

Conselho Fiscal: Todos os Conselheiros Fiscais são independentes, eleitos pelos Acionistas, cuja função,
nos termos da legislação vigente, é fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos
seus deveres legais e estatutários.
Conselho de Administração: O Sr. José Luiz Osório de Almeida Filho é Conselheiro Independente, em
consonância com o disposto no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. Os demais membros do Conselho de Administração e os
membros da Diretoria não são independentes.
2)

Cargos ocupados pelos membros do Conselho de Administração, nos termos do item 4.4. do
Regulamento de Listagem do Nível 1 de Governança Corporativa da B3, com exceção dos já
mencionados nos itens 12.5:
LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI, CARLOS ALBERTO RODRIGUES GUILHERME, DENISE AGUIAR
ALVAREZ, MILTON MATSUMOTO, ALEXANDRE DA SILVA GLUHER, MAURÍCIO MACHADO DE
MINAS, FERNANDO JORGE BUSO GOMES, JOSÉ LUIZ OSÓRIO DE ALMEIDA FILHO E RUBENS
AGUIAR ALVAREZ
SOCIEDADE/ENTIDADE
CARGO/FUNÇÃO
Não há.

3)

Informações relativas às Assembleias da BRADESPAR S.A. realizadas nos últimos 3 (três) anos:
Assembleias

2019

Data da realização

30 de abril, às 16h

Quórum de
instalação de cada
assembleia

2020

2021

2021

28 de julho de

29 de abril de

15 de outubro

2020, às 10h

2021, às 10h

de 2021, às 10h

79,8% das ONs

90,9% do

e 42,2% das

capital social

PNs

votante

82,76% das ONs e

82,14 % das ONs e

32,26% das PNs

26,92% das PNs

Casos de instalação
em segunda

Não há

convocação
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a) Objetivos da política ou prática de remuneração
As práticas de remuneração para os Administradores da BRADESPAR, que compreende o Conselho de
Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal têm por objetivo reconhecer os serviços prestados por estes profissionais,
estimulando-os na busca de soluções, visando à satisfação dos acionistas.

b) Composição da remuneração, indicando:
I.

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

Conselho de Administração e Diretoria
A remuneração dos Administradores está consubstanciada em Remuneração Fixa, representada por
Remunerações Mensais fixadas para o período de vigência do seu mandato, e Remuneração Variável atribuída de acordo
com o critério de múltiplas Remunerações Mensais, até o limite autorizado pela Assembleia de Acionistas. A decisão pelo
pagamento da remuneração variável, bem como o(s) Administrador(es) a ser(em) contemplado(s), cabe exclusivamente
ao Conselho de Administração.
O Administrador será remunerado pelo cargo principal que ocupa na BRADESPAR, ou seja, como exemplo, um
Administrador da BRADESPAR será remunerado pelo cargo que ocupa na referida instituição e não o será por outros
cargos que eventualmente ocupe em suas Controladas e vice-versa, exceto quando autorizado pelo Conselho de
Administração. Paralelamente, pode haver Administradores indicados pelos Controladores da BRADESPAR que só serão
remunerados pelas funções exercidas nos Controladores ou empresas sob controle comum, não o sendo pela
BRADESPAR.
Por força do Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP, não estamos indicando no item 13.2, para o ano de 2021, os
valores correspondentes às contribuições para o INSS pagas pela BRADESPAR. Para a previsão do exercício corrente,
também não estamos considerando as contribuições para o INSS.
Conselho Fiscal
A Remuneração dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia Geral que os eleger e não
poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da remuneração mensal que, em média, for
atribuída a cada Diretor como remuneração fixa, não computados, nos termos da legislação vigente, benefícios, verbas de
representação e participação nos lucros da Sociedade, a qualquer título.
Os membros suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos Membros Efetivos, nos casos de
vacância, ausência ou impedimento temporário.
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II.

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

total:
A seguir, destacamos que a proporção de cada elemento na remuneração total dos Administradores não é fixa,
podendo variar anualmente.
Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2021
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Remuneração
Fixa Anual
100,00%
23,00%
100,00%

Remuneração
Variável
0,00%
31,35%
0,00%

Benefício
Pós-Emprego (1)
0,00%
45,65%
0,00%

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2020
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Remuneração
Fixa Anual
100,00%
28,77%
100,00%

Remuneração
Variável
0,00%
23,41%
0,00%

Pós-Emprego
0,00%
47,82%
0,00%

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2019
Conselho de Administração
Diretoria
Conselho Fiscal

Remuneração
Fixa Anual
100,00%
21,66%
100,00%

Remuneração
Variável
0,00%
39,21%
0,00%

Pós-Emprego
0,00%
39,13%
0,00%

Benefício
(1)

Total
100,00%
100,00%
100,00%
Total
100,00%
100,00%
100,00%

Benefício
(1)

Total
100,00%
100,00%
100,00%

(1) os valores correspondentes a benefícios pós-emprego referem-se ao Plano de Previdência dos Administradores.

III.metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Conselho de Administração e Diretoria
Cabe ao Conselho de Administração, depois de aprovado o montante global da remuneração dos Administradores
pela Assembleia de Acionistas, definir o valor da remuneração de cada Administrador, observadas as seguintes regras:
• o montante global aprovado será distribuído em parcelas fixas mensais e iguais no decorrer da vigência do
mandato do Administrador; e
• a exclusivo critério do Conselho de Administração, parte do montante global poderá ser distribuído como
Remuneração Variável a Administrador por ele definido.

Definição do pagamento da Remuneração Variável
Ao Administrador definido pelo Conselho de Administração, a Remuneração Variável corresponderá a múltiplos
iguais da Remuneração Mensal a que cada Administrador a ser contemplado estiver recebendo na data da deliberação
pelo pagamento da Remuneração Variável.
O total da Remuneração Variável será pago em data que deverá ser definida pelo Conselho de Administração,
pelo valor líquido das deduções, aos mesmos títulos e percentuais daquelas que incidem sobre a Remuneração Mensal,
mediante crédito em conta corrente do Administrador. Concomitantemente, 50% do valor líquido da Remuneração Variável
paga será destinado à aquisição de ações PN de emissão da BRADESPAR, as quais ficarão gravadas e indisponíveis
(“Ações Restritas”).
As Ações Restritas tornar-se-ão disponíveis em 3 (três) parcelas iguais, anuais e sucessivas, vencendo-se a
primeira parcela no ano subsequente, contado a partir do primeiro dia útil seguinte ao da data do início de sua
indisponibilidade (“Período de Diferimento”).

IV.razões que justificam a composição da remuneração
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A composição da remuneração da BRADESPAR tem como principais razões:
• propiciar o alinhamento entre as práticas de remuneração dos Administradores e os interesses da Sociedade,
de maneira que as decisões tomadas sejam as melhores possíveis, buscando criar valor para os seus acionistas
e investidores; e
• garantir que a prática de remuneração esteja relacionada com objetivos que busquem a valorização da
Sociedade, não incentivando comportamentos que elevem a exposição ao risco acima dos níveis considerados
prudentes nas estratégias de curto, médio e longo prazos adotadas.

V.a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Existem membros não remunerados, que renunciam receber valor de remuneração a qualquer título, pois são
remunerados pelas funções exercidas nos controladores ou empresas sob controle comum.

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
Para o estabelecimento da remuneração, o Conselho de Administração baseia-se, principalmente: (i) nas
responsabilidades dos Administradores, considerando os cargos que ocupam e as funções que desempenham; (ii) no
tempo dedicado às suas funções; (iii) na competência e reputação profissional, tendo em vista a sua experiência e
qualificação; e (iv) no valor de seus serviços no mercado.
d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Não se aplica, em função da resposta ao item 13.1.c.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
Vide resposta ao item 13.1.b.IV.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
A BRADESPAR não pratica esse tipo de remuneração.
g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
A BRADESPAR não pratica esse tipo de remuneração.
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,00

2,08

5,00

21,00

Nº de membros remunerados

1,00

2,08

5,00

13,00

208.000,00

2.370.200,00

750.000,00

3.994.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

3.230.775,00

0,00

4.836.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Do total da remuneração
variável, 50% do valor líquido foi
destinado à aquisição de ações
PN de emissão da Sociedade,
as quais ficaram gravadas e
indisponíveis ³Ações
Restritas´ tornando-se
disponíveis em 3 (três) parcelas
iguais, anuais e sucessivas,
vencendo-se a primeira parcela
no ano subsequente da data do
efetivo pagamento.
"

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Os valores correspondentes a
benefícios pós-emprego
referem-se ao Plano de
Previdência dos
Administradores mencionado no
item 13.10.

Nº total de membros

9,00

2,00

10,00

21,00

Nº de membros remunerados

1,00

2,00

10,00

13,00

264.000,00

2.800.000,00

930.000,00

3.994.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

4.836.000,00

0,00

4.836.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Do total da remuneração
variável, 50% do valor líquido
será destinado à aquisição
deações PN de emissão da
Sociedade, e tornar-se-ão
disponíveis em 3 (três)
parcelasiguais, anuais e
sucessivas, vencendo-se a
primeira parcelano ano
subsequente da data do efetivo
pagamento.

Pós-emprego

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

14.330.000,00

Observação

Total da remuneração

Os valores correspondentes a
benefícios pós-emprego
referem-se ao Plano de
Previdência dos
Administradores mencionado no
item 13.10.

208.000,00

10.305.703,40
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração
Nº total de membros

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

10,00

2,00

5,00

17,00

1,00

2,00

5,00

8,00

120.000,00

2.766.000,00

750.000,00

3.636.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

2.250.000,00

0,00

2.250.000,00

Nº de membros remunerados
Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Do total da remuneração
variável, 50% do valor líquido foi
destinado à aquisição de ações
PN de emissão da Sociedade,
as quais ficaram gravadas e
indisponíveis ³Ações
Restritas´ tornando-se
disponíveis em 3 (três) parcelas
iguais, anuais e sucessivas,
vencendo-se a primeira parcela
no ano subsequente da data do
efetivo pagamento.

Pós-emprego

0,00

4.597.092,00

0,00

4.597.092,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

10.483.092,00

Observação

Total da remuneração

Os valores correspondentes a
benefícios pós-emprego
referem-se ao Plano de
Previdência dos
Administradores mencionado no
item 13.10.

120.000,00

9.613.092,00
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Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

1,75

4,67

12,42

Nº de membros remunerados

1,00

1,75

4,67

7,42

120.000,00

2.367.000,00

663.100,00

3.150.100,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

4.284.000,00

0,00

4.284.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Do total da remuneração
variável, 50% do valor líquido foi
destinado à aquisição de ações
PN de emissão da Sociedade,
as quais ficaram gravadas e
indisponíveis ³Ações
Restritas´ tornando-se
disponíveis em 3 (três) parcelas
iguais, anuais e sucessivas,
vencendo-se a primeira parcela
no ano subsequente da data do
efetivo pagamento.

Pós-emprego

0,00

4.275.954,00

0,00

4.275.954,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

663.100,00

11.710.054,00

Observação

Total da remuneração

Os valores correspondentes a
benefícios pós-emprego
referem-se ao Plano de
Previdência dos
Administradores mencionado no
item 13.10.

120.000,00

10.926.954,00
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a) Órgão (vide tabela em “d.ii” abaixo)
b) Número total de membros (vide tabela em “d.ii” abaixo)
c) Número de membros remunerados (vide tabela em “d.ii” abaixo)
d) Em relação ao bônus:
I.

valor mínimo previsto no plano de remuneração

A BRADESPAR não estabelece valor mínimo no plano de remuneração para o Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
II.

valor máximo previsto no plano de remuneração

Valor máximo previsto no plano de remuneração para o exercício corrente:
Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2022)
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

9,0

2,0

10,0

21,0

Nº de membros remunerados

-

1,0

-

1,0

Bônus

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

4.836.000,00

-

4.836.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam
atingidas

-

-

-

-

Órgão
Nº total de membros

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Participação nos resultados

III.

valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas

A BRADESPAR não estabelece valor de remuneração associado automaticamente ao atingimento de metas para
o Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.

IV.

valor efetivamente reconhecido nos resultados
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

Remuneração variável – exercício social encerrado em 2021
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

Nº total de membros

8

2,08

5

15,08

Nº de membros remunerados

-

1,0

-

1,0

Bônus

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.230.775,00

-

3.230.775,00

Participação nos resultados

-

-

-

-

Valor mínimo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor máximo previsto no plano de remuneração

-

-

-

-

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam
atingidas

-

-

-

-

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social

-

-

-

-

Órgão

Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

e) Em relação à participação no resultado:
I. valor mínimo previsto no plano de remuneração
A BRADESPAR não estabelece valor a título de participação no resultado no plano de remuneração para o
Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
II. valor máximo previsto no plano de remuneração
A BRADESPAR não estabelece valor a título de participação no resultado no plano de remuneração para o
Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
III. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas
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13. Remuneração dos administradores / 13.3 - Remuneração variável

A BRADESPAR não estabelece valor a título de participação no resultado no plano de remuneração para o
Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
IV. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais
A BRADESPAR não estabelece valor a título de participação no resultado no plano de remuneração para o
Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal.
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13. Remuneração dos administradores / 13.4 - Plano de remuneração baseado em ações

A BRADESPAR não possui plano de remuneração baseada em ações para o Conselho de Administração e
Diretoria Estatutária.
Em consonância com a Norma sobre Remuneração dos Administradores da BRADESPAR, quando do pagamento
de Remuneração Variável, 50% do valor líquido pago ao Administrador será destinado à aquisição de ações preferenciais
de emissão da Sociedade, as quais ficarão gravadas e indisponíveis (“Ações Restritas”). As Ações Restritas tornar-se-ão
disponíveis em 3 (três) parcelas iguais, anuais e sucessivas, vencendo-se a primeira parcela um ano após a data da
aquisição das ações.
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13. Remuneração dos administradores / 13.5 - Remuneração baseada em ações

A BRADESPAR não possui plano de remuneração baseada em ações para o Conselho de Administração e
Diretoria Estatutária.
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13. Remuneração dos administradores / 13.6 - Opções em aberto

A BRADESPAR não possui plano de remuneração baseado em opções de ações para o Conselho de
Administração e Diretoria Estatutária.
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13. Remuneração dos administradores / 13.7 - Opções exercidas e ações entregues

A BRADESPAR não possui plano de remuneração baseado em opções de ações para o Conselho de
Administração e Diretoria Estatutária.
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13. Remuneração dos administradores / 13.8 - Precificação das ações/opções

A BRADESPAR não possui plano de remuneração baseado em opções de ações para o Conselho de
Administração e Diretoria Estatutária.
O pagamento da Remuneração Variável dos Administradores é contabilizado em Despesas de Pessoal com
recolhimento de encargos sociais (INSS) e reconhecido no próprio exercício. Do total líquido (após descontos legais)
creditado em conta corrente do Administrador, é debitado 50% para aquisição de Ações PN de emissão da Sociedade,
que ficam gravadas em seu nome e indisponíveis para negociação, e liberadas 1/3 a cada ano nos exercícios seguintes.
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13. Remuneração dos administradores / 13.9 - Participações detidas por órgão

Órgão

BRADESPAR

Cidade de Deus Cia. Cial
de Participações

BBD Participações

Banco Bradesco

ON

PN

ON

PN

ON

PN

ON

PN

157.185

822.820

173.830.792

-

46.785.770

2.244.475

11.854.997

21.590.474

Diretoria

-

-

-

-

-

-

-

2.662

Conselho Fiscal

-

-

-

-

-

236.745

148

19.618

Conselho de Administração
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13. Remuneração dos administradores / 13.10 - Planos de previdência

Órgão
Nº total de membros
N° de membros remunerados
Nome do Plano
Quantidade de administradores que reúnem condições para se aposentar

Condições para se aposentar antecipadamente

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

8

2

1

2

Plano de Previdência da Organização Bradesco
-

-

Caso o participante tenha idade superior a 55 anos ao se desligar da Organização,
estiver aposentado pelo INSS e tiver permanecido no Plano por 10 ou mais anos,
poderá optar pelo recebimento de Renda Mensal Imediata, proporcional, resultante do
montante acumulado na conta individual do participante (contribuições da empresa e
do participante).

Valor acumulado atualizado das contribuições acumuladas até o encerramento
do último exercício social, descontada a parcela relativa às contribuições feitas
diretamente pelos administradores

-

10.012.812,97

Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos
administradores

-

4.704.728,40

Possibilidade de resgate antecipado e condições

Há possibilidade de resgate antecipado após dois exercícios subsequentes às
contribuições efetuadas, observadas as normas que regem a matéria.
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13. Remuneração dos administradores / 13.11 - Remuneração máx, mín e média
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2021

31/12/2020

Conselho de Administração
31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

Conselho Fiscal

31/12/2019

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Nº de membros

2,08

2,00

1,75

8,00

10,00

7.00

5,00

5,00

4,67

Nº de membros
remunerados

2,08

2,00

1,75

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

4,67

Valor da maior
remuneração

9.553.703,40

8.413.092,00

10.320.354,00

208.000,00

120.000,00

120.000,00

150.000,00

150.000,00

140.775,00

Valor da menor
remuneração

9.553.703,40

1.200.000,00

10.320.354,00

208.000,00

120.000,00

120.000,00

150.000,00

150.000,00

140.775,00

Valor médio da
remuneração

4.954.665,10

4.806.546,00

6.243.973,71

208.000,00

120.000,00

120.000,00

150.000,00

150.000,00

141.991,43

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2021

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.
1 (um) membro exerceu suas funções por 5 (cinco) meses.
1 (um) membro exerceu suas funções por 8 (oito) meses.

31/12/2020

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.

31/12/2019

Os valores acima não contemplam as contribuições da empresa para o INSS.
1 (um) membro exerceu suas funções por 9 (nove) meses.

Conselho de Administração
31/12/2021

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.

31/12/2020

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.

31/12/2019

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.
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Conselho Fiscal
31/12/2021

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.
2 (dois) membros exerceram suas funções por 4 (quatro) meses.
2 (dois) membros exerceram suas funções por 8 (meses) meses.

31/12/2020

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.
01 (um) membro exerceu suas funções por 07 (sete) meses.
02 (dois) membros exerceram suas funções por 05 (cinco) meses.
01 (um) membro não exerceu suas funções.

31/12/2019

Os valores acima não contemplam as contribuições previdenciárias ao INSS.
1 (um) membro exerceu suas funções por 9 (nove) meses.
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13. Remuneração dos administradores / 13.12 - Mecanismos remuneração/indenização

A BRADESPAR não pratica esse tipo de remuneração para o Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e
Conselho Fiscal.
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13. Remuneração dos administradores / 13.13 - Percentual partes relacionadas na rem.

Órgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

2021

2020

2019

%
0,0
100,0
0,0

%
0,0
100,0
0,0

%
0,0
100,0
0,0
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13. Remuneração dos administradores / 13.14 - Remuneração - outras funções

A BRADESPAR não pratica esse tipo de remuneração para o Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e
Conselho Fiscal.

PÁGINA: 154 de 236

Formulário de Referência - 2022 - BRADESPAR S.A.

Versão : 2

13. Remuneração dos administradores / 13.15 - Rem. reconhecida - controlador/controlada

Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor
2019 a 2021
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

0

0

0

0

Controladas do emissor

0

0

0

0

Sociedades sob controle comum

0

0

0

0

Item

Demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas
2019 a 2021
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Controladores diretos e indiretos

0

0

0

0

Controladas do emissor

0

0

0

0

Sociedades sob controle comum

0

0

0

0

Item
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13. Remuneração dos administradores / 13.16 - Outras inf. relev. - Remuneração

As informações prestadas estão de acordo com as orientações do OfícioCircular/Anual-2022-CVM/SEP.
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14. Recursos humanos / 14.1 - Descrição dos recursos humanos

a)

Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

b)

Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

c)

Índice rotatividade

A BRADESPAR, em sua estrutura organizacional, remunera o seu Conselho de Administração, a Diretoria
Estatutária e o Conselho Fiscal, não tendo, portanto, informações sobre recursos humanos a serem prestadas, mais
especificamente, sobre quantidade de empregados, quantidade de terceirizados e índice de rotatividade.
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14. Recursos humanos / 14.2 - Alterações relevantes-Rec. humanos

A BRADESPAR, em sua estrutura organizacional, remunera o seu Conselho de Administração, a Diretoria
Estatutária e o Conselho Fiscal, não tendo, portanto, informações sobre recursos humanos a serem prestadas, mais
especificamente sobre alterações relevantes em relação ao divulgado no item 14.1 deste Formulário de Referência.
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14. Recursos humanos / 14.3 - Política remuneração dos empregados

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.

Grupo de beneficiários

ii.

Condições para exercício

iii.

Preços do exercício

iv.

Prazos do exercício

v.

Quantidade de ações comprometidas pelo plano

A BRADESPAR, em sua estrutura organizacional, remunera o seu Conselho de Administração, a Diretoria
Estatutária e o Conselho Fiscal, não tendo, portanto, informações sobre recursos humanos a serem prestadas, mais
especificamente sobre política de remuneração de empregados.
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14. Recursos humanos / 14.4 - Relações emissor / sindicatos

A BRADESPAR, em sua estrutura organizacional, remunera o seu Conselho de Administração, a Diretoria
Estatutária e o Conselho Fiscal, não tendo, portanto, informações sobre recursos humanos a serem prestadas, mais
especificamente sobre política de remuneração de empregados.
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14. Recursos humanos / 14.5 - Outras informações relevantes - Recursos humanos

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes.
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

0,000

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

0,000

0

0,000

0

Norte-Americana

Não

Não

30/03/2022

24.845.968

9,740

24.845.968

BlackRock, Inc.

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

6,320

BTG Pactual WM
60.451.242/0001-23

Brasileira-SP

Não

Não

22/01/2020

77.000

0,060

15.910.250

6,240

15.987.250

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

4,070

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
61.529.343/0001-32

Brasileira-SP

Não

Sim

23/09/2021

50.694.589

36,740

340.435

0,130

51.035.024

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

12,980
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

23/09/2021

20.533.114

14,880

0

0,000

20.533.114

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

5,220

Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR
08.935.128/0001-59

Brasileira-SP

Não

Não

15/02/2019

0

0,000

13.069.600

5,120

13.069.600

Não

Não

13/06/2022

25.772.618

10,100

25.772.618

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

3,320

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC
Norte-americana

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

6,560

PÁGINA: 163 de 236

Formulário de Referência - 2022 - BRADESPAR S.A.

Versão : 2

15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

NCF Participações S.A.
04.233.319/0001-18

Brasileira-SP

Não

Sim

23/09/2021

34.322.985

24,870

2.525.090

0,990

36.848.075

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

9,370

Nova Cidade de Deus Participações S.A.
04.866.462/0001-47

Brasileira-SP

Não

Sim

23/09/2021

1.891.883

1,370

0

0,000

1.891.883

0,480

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

30.470.327

22,080

172.642.751

67,680

203.113.078

51,680

137.989.898

100,000

255.106.712

100,000

393.096.610

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.529.343/0001-32

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

28/10/2020

2.779.096.922

35,440

0

0,000

2.779.096.922

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

35,440

Nova Cidade de Deus Participações S.A.
04.866.462/0001-47

Brasileira-SP

Não

Sim

28/10/2020

3.758.724.093

47,930

0

0,000

3.758.724.093

47,930

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1.304.138.509

16,630

0

0,000

1.304.138.509

16,630

7.841.959.524

100,000

0

0,000

7.841.959.524

100,000

TOTAL

PÁGINA: 165 de 236

Formulário de Referência - 2022 - BRADESPAR S.A.

Versão : 2

15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

NCF Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.233.319/0001-18

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações
61.529.343/0001-32

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

1.259.587.222

74,720

0

0,000

1.259.587.222

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

39,510

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

423.598.233

25,130

1.502.370.308

100,000

1.925.968.541

Não

Sim

30/12/2019

0

0,000

2.521.897

0,080

0

0,000

0

0,000

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

60,410

Nova Cidade de Deus Participações S.A.
04.866.462/0001-47

Brasileira-SP

2.521.897

0,150

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

NCF Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.233.319/0001-18

TOTAL

1.685.707.352

100,000

1.502.370.308

100,000

3.188.077.660

100,000
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.866.462/0001-47

BBD Participações S.A.
07.838.611/0001-52

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

189.425.112

53,700

0

0,000

189.425.112

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

26,070

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

163.332.621

46,300

373.794.914

100,000

537.127.535

73,930

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

352.757.733

100,000

373.794.914

100,000

726.552.647

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

BlackRock, Inc.
OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BBD Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.838.611/0001-52

Ações em tesouraria

52.630.076

34,040

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

Não

Não

14/06/2022

13.881.961

8,990

66.512.037

21,520

NCD Participações Ltda.
48.594.139/0001-37

Brasileira-SP

Sim

Não

02/01/2019

0

0,000

74.784.306

48,420

74.784.306

24,200

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

102.000.701

65,960

65.779.866

42,590

167.780.567

54,280

154.630.777

100,000

154.446.133

100,000

309.076.910

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cidade de Deus Cia. Cial. de Participações

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

61.529.343/0001-32

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

28/10/2020

2.779.096.922

35,440

0

0,000

2.779.096.922

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

35,440

Nova Cidade de Deus Participações S.A.
04.866.462/0001-47

Brasileira-SP

Não

Sim

28/10/2020

3.758.724.093

47,930

0

0,000

3.758.724.093

47,930

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1.304.138.509

16,630

0

0,000

1.304.138.509

16,630

7.841.959.524

100,000

0

0,000

7.841.959.524

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.866.462/0001-47

BBD Participações S.A.
07.838.611/0001-52

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

189.425.112

53,700

0

0,000

189.425.112

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

26,070

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

163.332.621

46,300

373.794.914

100,000

537.127.535

73,930

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

352.757.733

100,000

373.794.914

100,000

726.552.647

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.866.462/0001-47

BBD Participações S.A.
07.838.611/0001-52

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

189.425.112

53,700

0

0,000

189.425.112

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

26,070

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

163.332.621

46,300

373.794.914

100,000

537.127.535

73,930

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

352.757.733

100,000

373.794.914

100,000

726.552.647

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BBD Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.838.611/0001-52

Ações em tesouraria

52.630.076

34,040

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

Não

Não

14/06/2022

13.881.961

8,990

66.512.037

21,520

NCD Participações Ltda.
48.594.139/0001-37

Brasileira-SP

Sim

Não

02/01/2019

0

0,000

74.784.306

48,420

74.784.306

24,200

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

102.000.701

65,960

65.779.866

42,590

167.780.567

54,280

154.630.777

100,000

154.446.133

100,000

309.076.910

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BBD Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.838.611/0001-52

Ações em tesouraria

52.630.076

34,040

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

Não

Não

14/06/2022

13.881.961

8,990

66.512.037

21,520

NCD Participações Ltda.
48.594.139/0001-37

Brasileira-SP

Sim

Não

02/01/2019

0

0,000

74.784.306

48,420

74.784.306

24,200

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

102.000.701

65,960

65.779.866

42,590

167.780.567

54,280

154.630.777

100,000

154.446.133

100,000

309.076.910

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. total de ações

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

NCD Participações Ltda.

48.594.139/0001-37

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

793.303.109

99,999

0

0,000

793.303.109

99,999

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1

0,001

0

0,000

1

0,001

793.303.110

100,000

0

0,000

793.303.110

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Nova Cidade de Deus Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.866.462/0001-47

BBD Participações S.A.
07.838.611/0001-52

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

189.425.112

53,700

0

0,000

189.425.112

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

26,070

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

163.332.621

46,300

373.794.914

100,000

537.127.535

73,930

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

352.757.733

100,000

373.794.914

100,000

726.552.647

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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15. Controle e grupo econômico / 15.1 / 2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

BBD Participações S.A.

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.838.611/0001-52

Ações em tesouraria

52.630.076

34,040

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

Não

Não

14/06/2022

13.881.961

8,990

66.512.037

21,520

NCD Participações Ltda.
48.594.139/0001-37

Brasileira-SP

Sim

Não

02/01/2019

0

0,000

74.784.306

48,420

74.784.306

24,200

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

102.000.701

65,960

65.779.866

42,590

167.780.567

54,280

154.630.777

100,000

154.446.133

100,000

309.076.910

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. total de ações

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

NCD Participações Ltda.

48.594.139/0001-37

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

793.303.109

99,999

0

0,000

793.303.109

99,999

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1

0,001

0

0,000

1

0,001

793.303.110

100,000

0

0,000

793.303.110

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. total de ações

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

NCD Participações Ltda.

48.594.139/0001-37

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

793.303.109

99,999

0

0,000

793.303.109

99,999

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1

0,001

0

0,000

1

0,001

793.303.110

100,000

0

0,000

793.303.110

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. total de ações

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

NCD Participações Ltda.

48.594.139/0001-37

Fundação Bradesco
60.701.521/0001-06

Brasileira-SP

Não

Sim

30/12/2019

793.303.109

99,999

0

0,000

793.303.109

99,999

Classe Ação

Qtde. de ações

Ações %

TOTAL

0

0.000

OUTROS

1

0,001

0

0,000

1

0,001

793.303.110

100,000

0

0,000

793.303.110

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo de pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações
Qtde. ações ordinárias

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Fundação Bradesco

Qtde. total de ações

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

60.701.521/0001-06

OUTROS

1

100,000

0

0,000

1

100,000

1

100,000

0

0,000

1

100,000

TOTAL
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Data da última assembleia / Data da
última alteração

14/06/2022

Quantidade acionistas pessoa física

124.246

Quantidade acionistas pessoa jurídica

10.640

Quantidade investidores institucionais

476

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

30.318.904

21,972%

Quantidade preferenciais

251.025.058

98,400%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

281.343.962

71,571%
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econômico
O organograma a seguir demonstra a nossa estrutura de participação acionária em
Junho de 2022:

BBD
(Administradores /
Funcionários)

53,70% ON
26,07%Total

FUNDAÇÃO
BRADESCO

NOVA CIDADE
DE DEUS

46,30% ON
100,00% PN
73,93% Total

47,93% ON
47,93%Total

CIDADE DE
DEUS

FAMÍLIA AGUIAR

35,44% ON
35,44%Total

16,63% ON
16,63%Total

25,13% ON
100,00% PN
60,41% Total

74,72% ON
39,51%Total
36,74% ON
0,13% PN
12,98% Total

0,15% ON
0,08%Total

NCF

24,87% ON
0,99%PN
9,37% Total

1,37% ON
0,48%Total
BRADESPAR

14,88% ON
5,22%Total

22,14% ON
98,88% PN
71,95% Total

OUTROS

a) Controladores diretos e indiretos
Em junho de 2022, o capital social da BRADESPAR era composto por 393.096.610
ações, sendo 137.989.898 ações ordinárias e 225.106.712 ações preferenciais, sem valor
nominal.
Para uma melhor visualização das empresas que integram o Grupo Controlador, verificar
o organograma, que está representado acima.

Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações
A Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações (“Cidade de Deus”) é uma
empresa holding, que detém 36,74% do capital votante e 12,98% do capital total da
BRADESPAR, e também administra, compra e vende valores mobiliários e outros ativos por
conta própria. Seus acionistas são: a Nova Cidade de Deus, com 47,93% de suas ações
ordinárias e do capital total; a Fundação Bradesco, com 35,44% de suas ações ordinárias e do
capital total; e a Família Aguiar, com 16,63% de suas ações ordinárias e do capital total, em
junho de 2022. O Capital Social é composto por ações ordinárias, escriturais, nominativas, sem
valor nominal.
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Nova Cidade de Deus Participações S.A.
A Nova Cidade de Deus Participações S.A. (“Nova Cidade de Deus”) é uma empresa
holding, que detém investimentos em outras empresas, especialmente naquelas que, direta ou
indiretamente, detêm o capital da BRADESPAR com direito a voto. Em junho de 2022, sua
participação direta na BRADESPAR era de 1,37% de ações ordinárias e 0,48% do capital total
e, possuía indiretamente, por meio de sua participação na Cidade de Deus e NCF Participações
S.A. (“NCF”), 22,34% de ações ordinárias e 8,01% do total de ações da BRADESPAR.
O Capital Social da Nova Cidade de Deus é dividido em ações ordinárias classe A, classe
B e preferenciais. A propriedade das ações ordinárias classe B é limitada a:
• membros da Diretoria Executiva do Bradesco;
• membros de nosso Conselho de Administração que tenham sido diretores do Banco
Bradesco ou de suas controladas; e
• sociedade comercial ou civil cujas ações ou cotas, com direito de voto, pertençam na
sua maioria às pessoas acima indicadas.
A titularidade das ações ordinárias classe A da Nova Cidade de Deus é privativa das
pessoas que têm direito de deter ações ordinárias classe B, bem como de associações civis e
fundações de direito privado, cuja administração esteja a cargo destas pessoas ou de dirigentes
por ela nomeadas. Somente os detentores de ações ordinárias classe A e B da Nova Cidade de
Deus têm direito a voto.

Fundação Bradesco
A Fundação Bradesco é uma instituição, cujo principal objetivo social é promover a
inclusão social por meio da educação e atuar como multiplicador das melhores práticas
pedagógico-educacionais junto à população brasileira socioeconomicamente desfavorecida e
que detêm, direta e indiretamente, por meio de sua participação na Cidade de Deus, Nova Cidade
de Deus e NCF, 63,94% de ações ordinárias, 0,97% de ações preferenciais e 23,07% do total
de ações da BRADESPAR. De acordo com os termos do estatuto social da Fundação Bradesco,
sua Mesa Regedora, órgão deliberativo máximo, é composta por nossos Conselheiros, membros
da Diretoria Executiva e Diretores Departamentais, assim como os Conselheiros e Diretores da
Cidade de Deus, sem direito a remuneração.

BBD Participações S.A.
A BBD Participações S.A. (“BBD”), indiretamente, possuía 6,18% de nossas ações
ordinárias e 2,21% do total de nossas ações, em junho de 2022, por meio de sua participação
na Nova Cidade de Deus. A BBD é uma empresa holding, que foi constituída para deter
participações em nosso capital e no capital de nossos acionistas diretos e indiretos. Somente
podem deter ações da BBD, membros do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária do
Bradesco e da BRADESPAR, bem como funcionários qualificados. Entretanto, somente os
Conselheiros e Diretores Estatutários podem possuir ações com direito a voto. A maioria dos
membros do nosso Conselho de Administração e Diretoria Estatutária possui ações na BBD.

NCF Participações S.A.
A NCF é uma empresa holding controlada pela Cidade de Deus e a Fundação Bradesco.
Em junho de 2022, a NCF, diretamente, possuía 24,87% de ações ordinárias e 9,37% do total
de ações da BRADESPAR.
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b) Controladas e Coligadas
Principais Sociedades, com participação direta e indireta:
Participação, direta e indireta da BRADESPAR (em % )

Millenium Security Holdings Corp.
VALE

2021

2020

2019

100,00

100,00

100,00

3,18

5,56

5,56

Millennium Security Holdings Corp. (“MILLENNIUM”)
A MILLENNIUM tem por objeto ingressar em qualquer ato ou atividade que sejam
permitidas por qualquer lei no momento vigente nas Ilhas Virgens Britânicas.
Vale S.A (“VALE”)
A VALE e suas controladas diretas e indiretas são produtores globais de minério de ferro
e pelotas, matérias-primas essenciais para a indústria siderúrgica e produtores de níquel, com
aplicações na indústria de aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas na produção de diversos
produtos, também produz cobre, carvão térmico e metalúrgico, manganês, ferroligas, metais do
grupo de platina, ouro, prata e cobalto.

c) Participações do emissor em sociedades do grupo
As participações da BRADESPAR em sociedades do grupo estão listadas no item
15.4.”b”.

d) Participações de sociedades do grupo no emissor
Não existem participações de sociedades do grupo na BRADESPAR.

e) Sociedades sob controle comum
A BRADESPAR é uma sociedade que possui o mesmo Grupo Controlador do Bradesco.
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Não existe Acordo de Acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual os Controladores sejam parte,
regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão do Emissor.
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Em 18 de janeiro de 2019, A BTG Pactual Gestão de Recursos LTDA, informou que os fundos geridos por ela,
negociaram na B3 no pregão do dia 15 de janeiro de 2019, ações preferenciais de emissões da BRADESPAR, e sua
participação passou a ser de 11.416.230 (onze milhões, quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e trinta), equivalendo a
aproximadamente 5,05% do total de ações preferenciais da Companhia.
Em 15 de fevereiro de 2019, o Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR informou que os fundos geridos pela
Genial Gestão de Recursos LTDA, passou a deter 13.069.600 (treze milhões, sessenta e nove mil e seiscentos) ações
preferenciais de emissões da BRADESPAR, e sua participação passou a ser de aproximadamente 5,79% do total de ações
preferenciais da Companhia.
Em 28 de maio de 2019, a BTG Pactual WM Gestão de Recursos LTDA, informou que os fundos geridos por ela,
negociaram na B3 no pregão do dia 24 de maio de 2019, ações preferenciais de emissões da BRADESPAR, passou a ser
de 10.704.430 (dez milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e trinta) equivalendo aproximadamente 4,74% do total
de ações preferenciais da Companhia.
Em 22 de janeiro de 2020, a BTG Pactual WM Gestão de Recursos LTDA, informou que os fundos geridos por ela,
passou a deter 15.910.250 (quinze milhões, novecentos e dez mil e duzentos e cinquenta) ações preferenciais de emissões
da BRADESPAR, e sua participação passou a ser de aproximadamente 7,04% do total de ações preferenciais da
Companhia.
Em 12 de maio de 2020, a Standard Life Aberdeen PLC, em nome de fundos de investimento e carteiras
(“Carteiras”) sob gestão de empresas integrantes de seu grupo econômico (“SLA plc”), informaram que reduziram as ações
preferenciais de emissão da BRADESPAR, passando a deter 11.195.407 (onze milhões, cento e noventa e cinco mil e
quatrocentos e sete) ações. A referida participação dos investidores passou a representar 4,96% das ações preferenciais de
emissão da Companhia.
Em 18 de janeiro de 2021, a Fundação dos Economiários Federais (“FUNCEF”), informou a Companhia que
passou a deter, direta e indiretamente, 11.525.700 (onze milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e setecentas) ações
preferências emitidas pela BRADESPAR, representando aproximadamente 5,10% das ações preferencias e 3,31% do
capital total.
Em 16 de março de 2021, a Fundação dos Economiários Federais (“FUNCEF”), informou a Companhia que
reduziu a sua participação, direta e indiretamente, para 11.129.300 (onze milhões, cento e vinte e nove mil e trezentas)
ações preferências emitidas pela BRADESPAR, representando aproximadamente 4,93% das ações preferencias e 3,20%
do capital total.
Em 20 de dezembro de 2021, a BlackRock, Inc., na qualidade de administrador de investimentos, informou que
passou a deter 25.488.671 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e seiscentos e setenta e um) ações
preferencias da BRADESPAR, representando, aproximadamente, 9,99% do total de ações preferenciais emitidas pela
BRADESPAR.
Em 27 de janeiro de 2022, a Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC., na qualidade de administrador de
investimentos, informou que passou a deter 25.737.368 (vinte e cinco milhões setecentos e trinta e sete mil e trezentos e
sessenta e oito) ações preferencias da BRADESPAR, representando, aproximadamente, 10,09% do total de ações
preferenciais emitidas pela Companhia.
Em 18 de março de 2022, a BlackRock, Inc., na qualidade de administrador de investimentos, informou que
passou a deter 25.738.626 (vinte e cinco milhões, setecentos e trinta e oito mil e seiscentos e vinte e seis) ações
preferencias da BRADESPAR, representando,aproximadamente, 10,09% do total de ações preferenciais emitidas pela
Bradespar.
Em 30 de março de 2022, a BlackRock, Inc., na qualidade de administrador de investimentos, informou que
passou a deter 24.845.968 (vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito) ações
preferencias da BRADESPAR, representando, aproximadamente, 9,74% do total de ações preferenciais emitidas pela
Companhia.
Em 31 de março de 2022, a Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC., na qualidade de administrador de
investimentos, informou que passou a deter 24.921.406 (vinte e quatro milhões novecentos e vinte e um mil e quatrocentos
e seis) ações preferencias da BRADESPAR, representando, aproximadamente, 9,77% do total de ações preferenciais
emitidas pela Companhia.
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15. Controle e grupo econômico / 15.6 - Alterações rel. particip. - controle e Adm

Em 19 de maio de 2022, A FUNCEF, informou a BRADESPAR que no dia 11 de maio de 2022 passou a deter,
direta e indiretamente, 12.834.422 (doze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e quatrocentas e vinte e duas) ações
preferenciais, emitidas pela Companhia, representando aproximadamente 5,03% (cinco inteiros e três centésimos por
cento) das ações preferenciais emitidas pela Companhia e 3,26% (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento) do
capital total. Contudo, no dia 19 de maio de 2022 a FUNCEF passou a deter, direta e indiretamente, 12.504.622 (doze
milhões quinhentos e quatro mil seiscentos e vinte e duas) ações preferenciais, emitidas pela BRADEPAR S.A.,
representando aproximadamente 4,90% (quatro inteiros e noventa centésimos por cento) das ações preferenciais emitidas
pela Companhia e 3,18% (três inteiros e dezoito centésimos por cento) do capital total.
Em 13 de junho de 2022, a Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC., na qualidade de administrador de
investimentos, informou que passou a deter 25.772.618 (vinte e cinco milhões setecentos e setenta e dois mil e seiscentos
e dezoito) ações preferencias da BRADESPAR, representando, aproximadamente, 10,10% do total de ações preferenciais
emitidas pela Companhia.
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15. Controle e grupo econômico / 15.7 - Principais operações societárias

2021
Em outubro de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da BRADESPAR aprovaram operação de
redução do capital social, um marco na história da Companhia. A redução de capital no valor de R$ 5,3 bilhões, sem o
cancelamento de ações, possibilitou a entrega aos acionistas de ações ordinárias de emissão da VALE, na proporção de
0,332373453 ação de emissão da VALE para cada ação de emissão da BRADESPAR, reforçando o compromisso com a
geração de valor aos acionistas.
2020
Em novembro de 2020 marcou o término do prazo de vigência do Acordo de Acionistas da VALE. Com isso, as
ações da VALE, detidas pela BRADESPAR, ficaram livres para negociação, dando total liquidez aos ativos da Companhia.
Mesmo com o fim do Acordo, seguimos com nossa influência significativa, indicando membros no Conselho de
Administração e participando em diversos comitês de assessoramento.
2019 não houve eventos societários no emissor, controladas ou coligadas.
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15. Controle e grupo econômico / 15.8 - Outras informações relevantes - Controle e grupo
econômico

Item 15.1
Informações sobre os controladores:
▪

Fundação Bradesco: Em virtude de tratar-se de uma Fundação, a mesma não possui acionistas a serem
identificados. A administração do Bradesco (Diretoria e Conselho de Administração) compõe a Mesa
Regedora da Fundação Bradesco, Órgão Deliberativo máximo daquela Entidade; e

▪

BBD: Os outros acionistas da BBD, detentores de 54,28% do seu capital total, são pulverizados e não
possuem, individualmente, participação acionária suficiente para serem indicados no item 15.1.

Item 15.2
Informações sobre demais acionistas:
▪

As informações relativas a BlackRock, Inc., Fundo de Investimentos Geração Futuro, BTG Pactual Gestão de
Recursos LTDA e Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, foram fornecidas pela própria entidade, sendo,
portanto, de responsabilidade destas últimas.
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16. Transações partes relacionadas / 16.1 - Regras, políticas e práticas - Part. Rel.

As transações entre o emissor e suas partes relacionadas são eventuais e as decisões são tomadas pela Diretoria
ou pelo Conselho de Administração, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social.
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16. Transações partes relacionadas / 16.2 - Transações com partes relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há transações com partes relacionadas em 2021,2020 e 2019
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16. Transações partes relacionadas / 16.3 - Tratamento de conflitos/Comutatividade

Em linhas gerais, todos os termos e condições dos contratos da Companhia com partes relacionadas estão de
acordo com os termos e condições que normalmente são praticados em contratação com bases comutativas e de
mercado, como se a contratação se desse com uma parte não relacionada à Companhia.
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16. Transações partes relacionadas / 16.4 - Outras informações relevantes - Transações
com partes relacionadas

Não existem outras informações que a Companhia julgue relevantes.
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17. Capital social / 17.1 - Informações - Capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
29/04/2022
Tipo de capital
29/04/2022
Tipo de capital
29/04/2022

Valor do capital

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias

Quantidade de ações
preferenciais

Quantidade total de ações

0

137.989.898

255.106.712

393.096.610

0

137.989.898

255.106.712

393.096.610

0

137.989.898

255.106.712

393.096.610

Capital Emitido
3.100.124.804,30
Capital Subscrito
3.100.124.804,30
Capital Integralizado
3.100.124.804,30
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17. Capital social / 17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve aumento de capital entre 2019 e 2020.
Em 2021, houve aumento de capital com bonificação em ações, conforme item 17.5 deste Formulário.
Em 2022, foi aprovado o aumento de R$ 2.600.000.000,00 do capital social, de R$ 500.124.804,30 para R$
3.100.124.804,30.
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17. Capital social / 17.3 - Desdobramento, grupamento e bonificação
Quantidade de ações antes da aprovação
Data
aprovação

Quantidade de ações depois da aprovação

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

Quantidade ações
ordinárias

Quantidade ações
preferenciais

Quantidade total ações

122,171,449

225,862,596

348,034,045

137,989,898

255,106,712

393,096,610

Bonificação
14/09/2021
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17. Capital social / 17.4 - Redução do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos exercícios de 2020 e 2019, não houve redução de capital da Sociedade. Em 15.10.2021, houve redução do capital no
montante de R$ 5.260.000.000,00, sem o cancelamento de ações, alterando-o de R$ 5.760.124.804,30 para R$
500.124.804,30, sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital social da Companhia que se mostra
excessivo às suas efetivas necessidades. Tal redução será concretizada mediante a entrega de investimento de
propriedade da Companhia, representado por ações ordinárias, nominativas-escriturais, de emissão da Vale S.A., aos
acionistas da Bradespar, na proporção de suas respectivas participações societárias no capital social da Companhia, sem
distinção entre as ações ordinárias e as ações preferenciais, em quantidade que perfaça o valor total de R
$5.260.000.000,00, considerando o valor contábil das ações de emissão da Vale, a ser apurado após a divulgação das
respectivas informações financeiras trimestrais da Vale e Bradespar, na data-base de 30.9.2021.
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17. Capital social / 17.5 - Outras inf. relevantes-Capital social
Informações complementares relativas às alterações no Capital Social da Companhia:
Em 14.09.2021 houve aumento de capital com bonificação em ações, mediante a
capitalização do saldo da conta “Reserva de Lucros – Reserva Estatutária” e do saldo da conta
“Reserva de Lucros – Reserva Legal”, de acordo com o disposto no Artigo 169 da Lei no 6.404/76,
conforme tabela abaixo:
Data de
deliberação

Órgão que
deliberou o
aumento

Data emissão

Valor total emissão (Reais)

Ordinárias
(Unidades)

Preferenciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

14.09.2021

Conselho de
Administração

20.09.2021

1.660.124.804,30

15.818.449

29.244.116

45.062.565

Preço de
emissão

o custo atribuído às ações bonificadas é de R$36,840441015 por ação, independentemente da espécie, para os fins do disposto no
Parágrafo Primeiro do Artigo 10 da Lei no 9.249/95 (com nova redação dada pela Lei no 12.973/14), e no Parágrafo Primeiro do Artigo 58
da Instrução Normativa RFB no 1.585/15, da Receita Federal do Brasil.

Proporção

Foi atribuída aos acionistas da Sociedade, gratuitamente, 1,295 (um inteiro e duzentos e noventa e cinco milésimos) de nova ação para
cada 10 (dez) ações da mesma espécie de que foram titulares na data-base de 20.9.2021, passando a ser negociadas “ex-direito” a partir
de 21.9.2021.
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Dividendo Mínimo Obrigatório
De acordo com o inciso III do Artigo 23 do Estatuto Social da Bradespar, é assegurado aos
acionistas, em cada exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, 30% do lucro líquido,
ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nos incisos I, II e III do Artigo 202
da Lei nº 6.404/76. Portanto, esse percentual está acima do percentual mínimo de 25%
estabelecido pelo § 2º do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
Dividendos Intermediários
A Diretoria mediante aprovação do Conselho de Administração está autorizada a declarar e pagar
dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, à conta de Lucros Acumulados ou
Reservas de Lucros existentes (§ 1º do Art.23 do Estatuto Social). Poderá, ainda, autorizar a
distribuição de Juros sobre o Capital Próprio em substituição, total ou parcial, aos dividendos
intermediários ( § 2º do Art. 23 do Estatuto Social).

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso de capital, entretanto as ações preferenciais
possuem prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidação da Sociedade.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

No Estatuto Social não constam quaisquer condições adicionais às existentes em lei para que
sejam alterados os direitos assegurados pelos valores mobiliários emitidos pela Sociedade.

Outras características
relevantes

Não existem outras características que julgamos relevantes

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Dividendo Mínimo Obrigatório De acordo com o inciso III do Artigo 23 do Estatuto Social da
Bradespar, é assegurado aos acionistas, em cada exercício, a título de dividendo mínimo
obrigatório, 30% do respectivo lucro líquido, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores
especificados nos incisos I, II e III do Artigo 202 da Lei no 6.404/76. Portanto, esse percentual está
acima do percentual mínimo de 25% estabelecido pelo § 2º do Artigo 202 da Lei no 6.404/76.
Dividendos Intermediários A Diretoria mediante aprovação do Conselho de Administração está
autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, à
conta de Lucros Acumulados ou Reservas de Lucros existentes (§ 1º do Art.23 do Estatuto Social).
Poderá, ainda, autorizar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio em substituição, total ou
parcial, aos dividendos intermediários ( § 2º do Art. 23 do Estatuto Social).

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

SIm

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações preferenciais possuem prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidação
da Sociedade.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não
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18. Valores mobiliários / 18.1 - Direitos das ações

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

No Estatuto Social não constam quaisquer condições adicionais às existentes em lei para que
sejam alterados os direitos assegurados pelos valores mobiliários emitidos pela Sociedade.

Outras características
relevantes

Não existem outras características que julgamos relevantes
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18. Valores mobiliários / 18.2 - Regras estatutárias que limitem direito de voto
Não há regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos ou
que os obriguem a realizar oferta pública.
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18. Valores mobiliários / 18.3 - Suspensão de direitos patrim./políticos
Não há exceções ou cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no Estatuto Social da Sociedade.
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários
Exercício social

31/12/2021

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2021

Ações

30/06/2021

Classe

Volume financeiro
negociado Unidade

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor média
cotação Unidade

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

176.807.565

22,57

17,53 R$ por Unidade

19,16

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

157.454.032

23,06

18,89 R$ por Unidade

21,31

30/09/2021

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

548.019.424

24,14

18,23 R$ por Unidade

21,32

31/12/2021

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

601.987.783

22,29

17,08 R$ por Unidade

19,64

31/03/2021

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

11.641.645.177

26,01

20,69 R$ por Unidade

22,47

30/06/2021

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

11.031.502.284

27,17

22,64 R$ por Unidade

25,31

30/09/2021

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.681.384.821

29,05

20,67 R$ por Unidade

24,91

31/12/2021

Ações

Preferencial

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

12.749.513.911

24,99

18,51 R$ por Unidade

21,36

Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

31/03/2020

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

62.696.615

35,98

19,88 R$ por Unidade

29,98

30/06/2020

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

77.182.379

31,21

21,78 R$ por Unidade

27,02

30/09/2020

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

158.939.353

37,97

28,88 R$ por Unidade

34,64

31/12/2020

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

131.962.405

55,86

35,45 R$ por Unidade

44,51

31/03/2020

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

4.881.461.751

38,60

21,11 R$ por Unidade

32,12

30/06/2020

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.204.886.514

34,28

24,14 R$ por Unidade

29,98

30/09/2020

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.713.011.393

42,74

31,94 R$ por Unidade

39,03

31/12/2020

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

11.443.794.448

63,61

40,13 R$ por Unidade

50,19

Classe

Volume financeiro
negociado Unidade

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor média
cotação Unidade
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18. Valores mobiliários / 18.4 - Volume/cotação de valores mobiliários
Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Classe

Volume financeiro
negociado Unidade

Valor maior cotação Valor menor cotação
Unidade
Unidade Fator cotação

Valor média
cotação Unidade

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

79.065.029

30,94

22,01 R$ por Unidade

25,66

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

29.821.934

28,44

25,26 R$ por Unidade

26,93

30/09/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

33.548.037

29,68

24,32 R$ por Unidade

27,14

31/12/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

49.115.486

35,39

26,93 R$ por Unidade

29,89

31/03/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

5.135.365.182

33,64

25,18 R$ por Unidade

29,03

30/06/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.419.637.660

32,51

28,23 R$ por Unidade

30,67

30/09/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.537.787.022

32,95

26,34 R$ por Unidade

29,91

31/12/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.857.503.519

38,37

28,99 R$ por Unidade

33,07

PÁGINA: 217 de 236

Formulário de Referência - 2022 - BRADESPAR S.A.

Versão : 2

18. Valores mobiliários / 18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Em setembro de 2021, o Conselho de Administração da BRADESPAR aprovou o aumento do capital social de R$ 4,1
bilhões para R$ 5,8 bilhões, mediante a bonificação em ações no total de 45.062.565²sendo 15.818.449 ordinárias e
29.244.116 preferenciais ²que foram atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1,295 de nova ação para
cada 10 (dez) ações da mesma espécie de emissão da BRADESPAR. A operação teve o propósito de aumentar a liquidez
das ações de emissão da BRADESPAR no mercado, bem como ajustar a cotação para tê-las com preço por ação mais
atrativo e acessível a um maior número de investidores.
Em 9 de dezembro de 2020, a BRADESPAR efetuou o resgate antecipado total das Debêntures da Sétima Emissão no
montante de R$ 229,3 milhões.
Não houve emissão de outros valores mobiliários em 2021, 2020 e 2019.
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18. Valores mobiliários / 18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve emissão de outros valores mobiliários em 2021, 2020 e 2019.
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18. Valores mobiliários / 18.6 - Mercados de negociação no Brasil

O principal mercado de negociação das ações ordinárias e preferenciais da BRADESPAR é a B3,
respectivamente, sob os códigos “BRAP3” e “BRAP4”, desde 10 de agosto de 2000.
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18. Valores mobiliários / 18.7 - Negociação em mercados estrangeiros
Valor Mobiliário

Identificação do Valor Mobiliário

País

Mercado Valor Mobiliário

Entidade Administradora

Data de admissão

Data de Início listagem

Percentual

Descrição de Segmento de Negociação

Descrição de Proporção de Certificados de Depósito no Exterior

Descrição do Banco Depositário

Descrição da Instituição Custodiante

Ações

BRAP4 PN

Espanha

latibex

Bolsas e Mercados da Espanha S.A. (BME).

10/07/2001

10/07/2001

0.001090%

Não

Não

Não

Sim: A Instituição custodiante depende de cada acionista

Ações

BRAP3 ON

Espanha

Latibex

Bolsas e Mercados da Espanha S.A. (BME).

10/07/2001

10/07/2001

0.041558%

Não

Não

Não

Sim: A Instituição custodiante depende de cada acionista
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18. Valores mobiliários / 18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A companhia não emitiu título no exterior.
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Não houve emissão de outros valores mobiliários em 2021, 2020 e 2019.
Em 9 de dezembro de 2020, a BRADESPAR efetuou o resgate antecipado total das Debêntures da Sétima
Emissão no montante de R$ 229,3 milhões.
Em 13 de agosto de 2018, a BRADESPAR efetuou a terceira emissão de 24 notas promissórias não conversíveis
em ações, com valor nominal unitário de R$ 100.000.000,00, totalizando R$ 2.400.000.000,00, em série única, com
vencimento em 13 de agosto de 2019. As Notas Promissórias farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 103,5%
(cento e três inteiros e cinquenta décimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI “over extra
grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), calculadas desde a Data de Emissão até a data do seu
efetivo pagamento, pro rata temporis.
Cabe destacar que, em 19 de dezembro de 2018, a BRADESPAR efetuou o resgate total das Notas Promissórias
da Terceira Emissão no montante de R$ 2,458 bilhões.
Em 28 de junho de 2018, a BRADESPAR efetuou a sétima emissão pública de 70.000 debêntures não
conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 700.000.000,00, em série única, com
vencimento em 28 de junho de 2021. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 103,95% (cento e
três inteiros e noventa e cinco décimos por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI “over extra
grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das
Debêntures, calculadas desde a Data de Emissão até o final do Período de Capitalização, pro rata temporis.
Não houve emissão de outros valores mobiliários em 2017 e 2016.
Em 06 de julho de 2015, a BRADESPAR efetuou a sexta emissão pública de 126.000 debêntures não
conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 1.260.000.000,00, em série única,
com vencimento em 1096 dias a contar da data da emissão, ou seja, no dia 6 de julho de 2018. As Debêntures farão jus a
juros remuneratórios correspondentes a 105,5% (cento e cinco inteiros e cinco décimos por cento) da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI “over extra grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela
CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), incidentes
sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, calculadas desde a Data de Emissão até o final do Período de
Capitalização, pro rata temporis.
Não houve emissão de outros valores mobiliários em 2014.
Em 04 de julho de 2013, a BRADESPAR efetuou a quinta emissão pública de 100.000 debêntures não
conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 1.000.000.000,00, em série única,
com vencimento em 732 dias a contar da data da emissão, ou seja, no dia 6 de julho de 2015. As Debêntures farão jus a
juros remuneratórios correspondentes a 105,3% (cento e cinco inteiros e três décimos por cento) da variação acumulada
das taxas médias diárias dos DI “over extra grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela
CETIP, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), incidentes
sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, calculadas desde a Data de Emissão até o final do Período de
Capitalização, pro rata temporis.
Em 04 de julho de 2012, a BRADESPAR efetuou a quarta emissão pública de 35.000 debêntures não conversíveis
em ações, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 350.000 mil, em série única, com vencimento em
365 dias a contar da data da emissão, ou seja, no dia 4 de julho de 2013. As Debêntures farão jus a juros remuneratórios
correspondentes a 103,5% (cento e três inteiros e cinco décimos por cento) da variação acumulada das taxas médias
diárias dos DI “over extra grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), incidentes sobre o Valor
Nominal Unitário das Debêntures, calculadas desde a Data de Emissão até o final do Período de Capitalização, pro rata
temporis.
Em 04 de julho de 2011, a BRADESPAR efetuou a terceira emissão pública de 80.000 debêntures não
conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 800.000 mil, sendo duas séries: na
primeira série foram alocadas 29.000 debêntures, com vencimento em 366 dias a contar da data da emissão, ou seja, no
dia 4 de julho de 2012 e na segunda série foram alocadas 51.000 debêntures, com vencimento em 731 dias a contar da
data de emissão, ou seja, no dia 4 de julho de 2013. As Debêntures da Primeira Série farão jus a juros remuneratórios
correspondentes a 103,8% (cento e três inteiros e oito décimos por cento) da variação acumulada das taxas médias
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diárias dos DI “over extra grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas pela CETIP, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), incidentes sobre o Valor
Nominal Unitário das Debêntures. As Debêntures da Segunda Série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a
105,5% (cento e cinco inteiros e cinco décimos por cento) da Taxa DI, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das
Debêntures, ambas calculadas desde a Data de Emissão até o final do Período de Capitalização, pro rata temporis.
Em 13 de julho de 2009, a BRADESPAR efetuou a segunda emissão pública de 800.000 debêntures não
conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 800.000 mil, sendo duas séries: na
primeira foram alocadas 140.000 debêntures, com vencimento em 361 dias e na segunda foram alocadas 660.000
debêntures, com vencimento em 721 dias a contar da data de emissão. Os juros da primeira série foram correspondentes
a 105,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e
divulgadas diariamente pela CETIP, base 252 dias, calculados pro rata temporis desde a data de emissão até o final do
período de capitalização e foram pagos junto com o principal em 9 de julho de 2010, no montante de R$ 152.873 mil. Os
juros da segunda série corresponderam a 108,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, base 252 dias, calculados pro rata temporis
desde a data de emissão até o final do período de capitalização e foram pagos junto com o principal em 4 de julho de
2011, no montante de R$ 807.481 mil.
Em 14 de janeiro de 2009, a BRADESPAR efetuou a primeira emissão pública de 610.000 Debêntures no valor
unitário de R$ 1.000,00 totalizando R$ 610.000 mil, com vencimento em 36 meses a contar da data de emissão. Os juros
foram correspondentes à variação acumulada de 125,00% das taxas médias dos DIs – Depósitos Interfinanceiros de um
dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A., calculados pro rata temporis até o pagamento de cada
Debênture. O pagamento antecipado do principal e juros ocorreu nos dias 22 de maio e 19 de junho de 2009, no montante
de R$ 639.818 mil.
Em 14 de janeiro de 2009, a BRADESPAR efetuou a segunda emissão pública de 690 Notas Promissórias no
valor unitário de R$ 1.000.000,00 totalizando R$ 690.000 mil, com vencimento em 180 dias a contar da data de emissão.
Os juros foram correspondentes à variação acumulada de 110,00% das taxas médias dos DIs – Depósitos Interfinanceiros
de um dia, base 252 dias, divulgada diariamente pela CETIP S.A., calculados pro rata temporis até o pagamento de cada
Nota Promissória. O pagamento do principal e juros ocorreu no dia 13 de julho de 2009, no montante de R$ 729.525 mil.
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18. Valores mobiliários / 18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas

a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Em 2021, 2020 e 2019 não houve ingresso de recursos de oferta pública.
Os recursos obtidos por meio da Terceira Emissão Notas Promissórias da BRADESPAR em 13 de agosto de
2018, no montante de R$ 2,4 bilhões, foram destinados para cumprir com as obrigações existentes da Emissora.
Os recursos obtidos por meio da Sétima Emissão Pública de Debêntures da BRADESPAR em 28 de junho de
2018, no montante de R$ 700 milhões, foram destinados para a quitação das obrigações, principal e acessória, relativas
às debêntures da Sexta Emissão da BRADESPAR, emitidas pela companhia em 6 de julho de 2015.
Em 2017 e 2016, não houve ingresso de recursos de oferta pública.
Os recursos obtidos por meio da Sexta Emissão Pública de Debêntures da BRADESPAR em 06 de julho de 2015,
no montante de R$ 1,3 bilhão, foram destinados para a quitação das obrigações, principal e acessória, relativas às
debêntures da Quinta Emissão da BRADESPAR, emitidas pela companhia em 4 de julho de 2013.
Em 2014, não houve ingresso de recursos de oferta pública.
Os recursos obtidos por meio da Quinta Emissão Pública de Debêntures da BRADESPAR em 04 de julho de
2013, no montante de R$ 1,0 bilhão, foram destinados para a quitação das obrigações, principal e acessória, relativas às
debêntures da Segunda Série da Terceira Emissão da BRADESPAR e da Quarta Emissão de Debêntures, emitidas pela
companhia em 4 de julho de 2011 e 4 de julho de 2012, respectivamente.
Os recursos obtidos por meio da Quarta Emissão Pública de Debêntures da BRADESPAR em 04 de julho de
2012, no montante de R$ 350,0 milhões, foram destinados para a quitação das obrigações, principal e acessória, relativas
às debêntures da Primeira Série da Terceira Emissão da BRADESPAR, emitida pela companhia em 4 de julho de 2011.
Os recursos obtidos por meio da Terceira Emissão Pública de Debêntures da BRADESPAR em 04 de julho de
2011, no montante de R$ 800,0 milhões, foram destinados para a quitação das obrigações, principal e acessória, relativas
às debêntures da segunda emissão da BRADESPAR, emitida pela companhia em 13 de julho de 2009.
Os recursos obtidos por meio: (i) da Segunda Emissão Pública de Debêntures em 13 de julho de 2009; (ii) da
Primeira Emissão Pública de Debêntures em 14 de janeiro de 2009; e (iii) da Segunda Emissão Pública de Notas
Promissórias em 14 de janeiro de 2009, foram destinados para a quitação de dívidas relacionadas, essencialmente, à
Notas Promissórias.
Já os recursos captados por meio da Primeira Emissão de Notas Promissórias da BRADESPAR em 18 de julho de
2008, no montante de R$ 1,4 bilhão, foram utilizados pela Emissora para a subscrição de novas ações resgatáveis da
VALEPAR, realizada na mesma data, no âmbito do aumento de capital da VALE.
b) se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos
das ofertas públicas.
c) caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos
das ofertas públicas.
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18. Valores mobiliários / 18.11 - Ofertas públicas de aquisição

Não ocorreram ofertas públicas de aquisição relativas a ações de emissão de terceiros nos últimos 3 exercícios
sociais.
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18. Valores mobiliários / 18.12 - Outras inf. Relev. - Val. Mobiliários

Item 18.4
As cotações mínima e máxima informadas consideram o efeito do reinvestimento de dividendos.

Item 18.5
Sétima Distribuição Pública de Debêntures
Em 9 de dezembro de 2020, a BRADESPAR efetuou o resgate antecipado total das Debêntures da Sétima
Emissão no montante de R$ 229,3 milhões.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.1 - Descrição - planos de recompra
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp.

Espécie

Classe

Qtde. prevista

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
14/08/2019

15/08/2019 à
15/02/2021

0,00 Ordinária
Preferencial

970.000

3,802368

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

9.900.000

4,665304

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

Data-base: 31.12.2018 Objetivo: Implementar o programa de aquisição de ações de própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução do Capital Social. Aplicar parcela dos
recursos existentes em "Reservas de Lucros - Estatutária", disponíveis para investimento, na aquisição de ações que serão mantidas em tesouraria para posterior recolocação no mercado ou cancelamento, a ser decidido
oportunamente. Intermediação: Bradesco S.A. CTVM - Av. Paulista, 1.450, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, e Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Praia de Botafogo, 300, salas 601 e 301, parte, Botafogo, Rio
de Janeiro, RJ.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve movimentação em 2021, 2020 e 2019.
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19. Planos de recompra/tesouraria / 19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Não há.
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20. Política de negociação / 20.1 - Descrição - Pol. Negociação

Data aprovação

30/07/2002

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Estão abrangidos pela Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão Acionistas
Controladores, diretos e indiretos, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Diretores,
bem como membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, e todos aqueles que, em virtude de cargo, função ou posição na
BRADESPAR ou suas controladoras, controladas e coligadas, tomem conhecimento de
informações relativas a atos ou fatos relevantes.

Principais características
A Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da BRADESPAR tem como diretriz a Instrução CVM no 358/02,
estabelecendo, principalmente, a obrigatoriedade: i) dos Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Diretores e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, de informar a BRADESPAR a titularidade e as
negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria sociedade, por suas Controladoras ou Controladas, desde que
estas sejam companhias abertas; ii)dos Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, e dos acionistas que elegerem membros do
Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, de prestar informações à Sociedade sempre 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 BRADESPAR;iii)de
prestar informações pela pessoa ou grupo de pessoas representando um mesmo interesse, titular de participação acionária igual ou
superior a 5% (cinco por cento), cada vez que a referida participação se eleve em 5% (cinco por cento) da espécie ou classe de ações
representativas do Capital Social da BRADESPAR;iv)das pessoas mencionadas no item ³ii´acima de informar a alienação ou extinção
de ações e demais valores mobiliários, ou de direitos sobre eles, cada vez que a participação do titular na espécie ou classe dos valores
mobiliários em questão atingir o porcentual de 5% (cinco por cento) do total desta espécie ou classe, e cada vez que tal participação se
reduzir em 5% (cinco por cento) do total da espécie ou classe; e v)dos Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, Membros do
Conselho de Administração, Diretores, Membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas,
criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na BRADESPAR, suas
Controladoras, Controladas ou Coligadas, tome conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante, de abster-se de negociar
os Valores Mobiliários de emissão da Sociedade ou a eles referenciados. A Política está disponível no site da BRADESPAR ±A
BRADESPAR ±Governança Corporativa ±Documentos Corporativos
(https://www.bradespar.com.br/BradescoBradespar/static_files/assets/pdf/governanca-corporativa/documentoscorporativos/Inst_Pol_Div_Ato_Fato_Relevante_Negociaca_Valores%20Mob.pdf) e também nos websites da CVM e B3.
Períodos de vedação e descrição
As pessoas vinculadas mencionadas anteriormente deverão abster-se de negociar os valores
dos procedimentos de fiscalização mobiliários de emissão da Sociedade ou a ela referenciados:a)antes da divulgação ao mercado
de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios; b)no período de quinze dias anterior à divulgação
das informações trimestrais ³ITR´ e anuais (DFP); c)se existir a intenção de promover
incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária; e d) em
relação aos Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, Membros do Conselho de
Administração e Diretores, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de
própria emissão da BRADESPAR, por ele ou por suas Controladas, Coligadas ou outra
Sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo
fim, exclusivamente nas datas em que a própria Sociedade negocie ou informe à Corretora que
negociará com ações de sua emissão. Todos os administradores da Sociedade recebem, no
início de cada exercício, e sempre que ocorrer alteração, calendário especificando os períodos
nos quais estarão impedidos de negociar com valores mobiliários de emissão da Sociedade ou a
eles referenciados. Paralelamente, é efetuado acompanhamento das cotações dos valores
mobiliários de emissão da Sociedade a fim de se identificar eventuais oscilações que requeiram
investigação.
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As vedações previstas no Item 20.1 aplicam-se ainda:
a) a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que
ainda não foi divulgado ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou
de confiança com a BRADESPAR, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários,
consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, os quais deverão ser informados da
relevância da informação por quem lhes tenha dado conhecimento, competindo-lhes verificar a respeito
da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários da BRADESPAR ou a eles
referenciados; e
b) aos Membros do Conselho de Administração e Diretores que se afastem da administração da BRADESPAR
antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão, e estender-se-á
pelo prazo de seis meses após o seu afastamento.
As vedações previstas deixarão de vigorar tão logo a BRADESPAR 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 BRADESPAR ou dela própria.
Não se aplica a vedação prevista na letra D a aquisição de ações que se encontrem em Tesouraria, por meio
de negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra acordado em eventual plano de outorga de
opção de compra de ações, aprovado em Assembleia Geral.
As vedações disciplinadas nesse Instrumento aplicam-se às negociações realizadas, direta ou indiretamente,
por todas as pessoas vinculadas citadas na letra B, mesmo nos casos em que as negociações por parte dessas
pessoas se deem por intermédio de sociedade por elas controlada ou de terceiros com quem for mantido contrato
de fidúcia ou administração de carteira ou ações.
Não são consideradas negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam
cotistas as pessoas mencionadas, desde que os fundos de investimento não sejam exclusivos e as decisões de
negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser influenciadas pelos cotistas.
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21. Política de divulgação / 21.1 - Normas, regimentos ou procedimentos

Quanto a procedimentos relativos à divulgação de informações, a Bradespar possui a Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante, constante no Instrumento de Políticas de Divulgação de Ato ou
Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Bradespar S.A., o qual estabelece
elevados padrões de conduta que devem ser observados pela Bradespar, pelos Acionistas
Controladores, diretos ou indiretos, Membros do Conselho de Administração, Diretores, Membros do
Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, e por quem quer que, em virtude do cargo, função ou posição na Bradespar ou em suas
controladoras, controladas ou coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato
Relevante.
Em ambiente interno, a Alta Administração esclarece que, embora o conhecimento de informações
privilegiadas seja inerente ao trabalho desenvolvido por colaboradores da Companhia e de empresas
ligadas, o uso dessas informações em benefício próprio ou de terceiros, enquanto não divulgadas ao
Mercado, configura ato ilícito que afronta princípios básicos da Companhia, como responsabilidade,
ética, transparência, lealdade e boa-fé, sujeitando, ainda, o "insider" e demais beneficiários a sanções nas
esferas cível, administrativa e criminal.
Evidenciam, ainda, alguns cuidados que devem ser observados na condução de suas atividades,
quais sejam:
a) envolver tão-somente as pessoas consideradas imprescindíveis nas ações que possam resultar
em atos ou fatos que configurem informações privilegiadas;
b) demonstrar aos envolvidos a responsabilidade legal de cada um, alertando-os de que as
operações, atos ou fatos em desenvolvimento são sigilosos e não devem ser comentados nem
com os próprios familiares;
c) manter seguro o meio em que as informações se encontram armazenadas (papel ou em mídia
magnética), restringindo qualquer tipo de acesso não autorizado, abstendo-se, ainda, de
transferi-las ou transmiti-las a terceiros de forma não adequadamente protegida;
d) arquivar na sede da instituição, junto ao processo que deu origem ao ato ou fato sigiloso,
relação das pessoas que tomaram conhecimento das informações antes da sua divulgação ao
mercado; e
e) obter a assinatura no “Termo de Adesão ao Instrumento de Políticas de Divulgação de Ato ou
Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Bradespar S.A.” das
pessoas físicas e jurídicas mencionadas anteriormente e de outras que a BRADESPAR considere
necessárias ou convenientes, bem como arquivar o documento na Sede da Instituição.

PÁGINA: 233 de 236

Formulário de Referência - 2022 - BRADESPAR S.A.

Versão : 2

21. Política de divulgação / 21.2 - Descrição - Pol. Divulgação

A divulgação de ato ou fato relevante na Companhia dá-se de forma centralizada, o que facilita o
controle dessas informações, onde os envolvidos seguem à risca o descrito no Item 21.1 anterior.
A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da BRADESPAR é parte integrante do
Instrumento de Políticas de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários
de emissão desta Sociedade, que têm por objeto o estabelecimento de elevados padrões de conduta,
que devem ser observados pela BRADESPAR, pelos Acionistas Controladores, diretos ou indiretos,
membros do Conselho de Administração, Diretores, membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, e por quem quer que, em
virtude do cargo, função ou posição na BRADESPAR, suas controladoras, controladas ou coligadas, tenha
conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante.
Tais pessoas devem guardar sigilo sobre ato ou fato relevante a que tenham acesso e que não
tenha ainda sido divulgado, não utilizando essas informações para a obtenção de vantagem para si ou
para outros, bem como pautar a sua conduta em conformidade com os valores da boa-fé, lealdade e
veracidade e, ainda, pelos seguintes princípios gerais, sem prejuízo das regras específicas estabelecidas:
a) atentar para a sua responsabilidade social, especialmente para com os Investidores, os que na
BRADESPAR trabalham, bem como para com a comunidade em que atuam;
b) envidar todos os esforços em prol da eficiência do mercado, de forma que a competição entre
os Investidores se dê na interpretação da informação divulgada, jamais no acesso à informação
privilegiada;
c) ter sempre a consciência de que a informação transparente, precisa e oportuna constitui o
principal instrumento à disposição do público investidor e, especialmente, dos acionistas da
BRADESPAR para que lhes seja assegurado o indispensável tratamento equitativo; e
d) assegurar que a divulgação de informações acerca da situação patrimonial e financeira da
Sociedade seja correta, completa e contínua.
O referido instrumento, aprovado em julho de 2002, tem como diretriz básica a Instrução CVM n o
358/02 e está disponibilizado no site www.bradespar.com – A BRADESPAR - Governança Corporativa Documentos Corporativos, estando disponível também nos sites da B3 e da CVM.
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21. Política de divulgação / 21.3 - Responsáveis pela política

A responsabilidade pela execução e acompanhamento do Instrumento de Políticas de Divulgação de
Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da BRADESPAR é do Diretor de
Relações com Investidores.
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21. Política de divulgação / 21.4 - Outras inf.relev - Pol. Divulgação

Não há outras informações que julgamos relevantes.
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