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Considerações Iniciais
Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração sobre
eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados competitivos,
financeiros e econômicos disponíveis no momento e em projeções atuais acerca da indústria na qual a BM&F BOVESPA se
insere.
Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares
têm a intenção de identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças
materiais entre os dados atuais e as projeções desta apresentação e não garantem qualquer desempenho futuro da BM&F
BOVESPA.
Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos serviços
prestado pela BM&F BOVESPA; (ii) volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores mobiliários brasileiros e (b)
à indústria altamente competitiva na qual a BM&F BOVESPA opera; (iii) alterações (a) na legislação e tributação nacional e
estrangeira e (b) nas políticas governamentais relacionadas aos mercados financeiros e de valores mobiliários; (iv) crescimento
da competição, com novos participantes nos mercados brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às rápidas mudanças no
ambiente tecnológico, incluindo a implementação de funcionalidades otimizadas requeridas pelos clientes da BM&F BOVESPA;
(vi) habilidade em manter um processo contínuo de introdução de competitivos novos produtos e serviços enquanto mantém a
competitividade dos já existentes; (vii) habilidade em atrair novos clientes nas jurisdições nacional e estrangeira; (viii)
habilidade em expandir a oferta de produtos da BM&F BOVESPA em jurisdições estrangeiras.
Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram feitas, a
BM&F BOVESPA não se obriga a atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.
Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário;
tampouco deve haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal antes de registro ou
qualificação de acordo com lei de valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção de um prospecto que atenda os
requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas alterações.
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Orçamento de Despesas Ajustadas
Foco no controle de despesas

Manutenção das despesas ajustadas1 para 2012
 Orçamento 2012: entre R$580 milhões e R$590 milhões
 Manutenção do headcount
 Esforço contínuo de redução das demais linhas de despesa

Orçamento de 2012 no mesmo intervalo de 2011
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Despesas ajustadas excluem depreciação, despesas com plano de opções, provisões e impostos relacionados aos dividendos recebidos da CME.
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Orçamento de Investimentos
Continuidade dos investimentos ao longo de 2012

Investimentos do biênio 2011-2012 entre R$410
milhões e R$470 milhões
 Orçamento 2012: entre R$230 milhões e R$260 milhões
 Continuidade dos investimentos em TI
 Segmento de equities do PUMA Trading System

 Nova plataforma de OTC

 Construção do novo Data Center

 Melhoria de infraestrutura

 Integração das clearings

 Outros
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