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COMUNICADO AO MERCADO 

 

O Banco do Brasil S.A. (“BB”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 
conjunto com o Banco Bradesco S/A (“Bradesco”), o Banco Santander (Brasil) S.A. 
(“Santander”), a Caixa Econômica Federal, por meio de sua subsidiária Caixa Participações 
S.A. (“CaixaPar”) e o Banco Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), as “Partes” firmaram nesta data os 
documentos definitivos necessários à constituição da empresa Gestora de Inteligência de 
Crédito S.A. (“Companhia”). 
 
2. O controle da Companhia será compartilhado entre as Partes, sendo que cada uma delas 
deterá 20% de seu capital social. O Conselho de Administração da Companhia será composto 
por membros indicados pelas Partes e a sua Diretoria terá dedicação exclusiva ao negócio, 
preservando a gestão independente da empresa. 
 
3. Conforme informado no Comunicado ao Mercado publicado em 21.1.2016, a Companhia 
desenvolverá um banco de dados com o objetivo de agregar, conciliar e tratar informações 
cadastrais e creditícias de pessoas físicas e jurídicas, nos termos das normas aplicáveis. 
 
4. Tal atuação propiciará, através de um conhecimento mais profundo do perfil das pessoas 
físicas e jurídicas, um significativo aperfeiçoamento dos processos de concessão, precificação 
e direcionamento de linhas de crédito realizados pelos entes participantes do Sistema 
Financeiro Nacional, resultando, assim, na melhoria do ambiente de crédito do país em uma 
perspectiva de médio e longo prazos. As Partes estimam que a Companhia estará 
integralmente operacional em 2019. 
 
5. A constituição da Companhia reafirma nossa confiança no futuro do Brasil e do mercado de 
crédito, criando condições para um mercado mais sólido e sustentável. 
 
 
 
Brasília (DF), 14 de junho de 2017. 
 

Leonardo Loyola 
Diretor de Finanças 

 


